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Ajánlott lapok
Barátok Verslista
http://portal.verslista.hu

NAPÚT
http://www.naputonline.hu/

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

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
http://www.oszk.hu/

CanadaHun
http://canadahun.com/

PARNASSZUS
http://parnasszus.hu/

FullExra
http://www.fullextra.hu/

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

GRAMOFON
http://www.gramofon.hu/

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

HETEDHÉTHATÁR

http://hetedhethatar.hu/
Irodalmi Rádió
http://irodalmiradio.hu/

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

KALÁKA
http://www.kalaka.com/

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

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

Délibáb – Cserhát
www.delibab-cserhat.hu

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

Kamarás Klára honlapja
http://sidaversei.homestead.com/
Kenyeres Zoltán honlapja
http://sites.google.com/site/kenyereszoltan/
Kotaszek Hedvig honlapja
www.kotaszekhedvig.5mp.eu

Mercator Stúdió
http://www.akonyv.hu/

Péter Erika honlapja
http://www.petererika.com/
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Ajánlott megjelenések a MEK-en
(a jelzett oldalakhoz tartozó kapcsolódó oldalakon elérhetık a szerzık további mővei)

BÁRDOS LÁSZLÓ: Szóérintı
http://mek.oszk.hu/08800/08805/

BODÓ CSIBA GIZELLA: Válogatott versek
http://mek.oszk.hu/10400/10429/index.phtml

FETYKÓ JUDIT: Epreskert
http://mek.oszk.hu/06000/06084/

HORVÁTH-HOITSY EDIT: Így éltem itt…
http://mek.oszk.hu/11500/11558

KAMARÁS KLÁRA: Álmok útján
http://mek.oszk.hu/07100/07157/index.phtml

KASKÖTİ ISTVÁN: Az öreg Joe
http://mek.niif.hu/09200/09216/index.phtml

Hangok bővöletében NÉMETH SÁNDOR
énekes, vers- és prózamondó RIPORT-KÖNYV
http://mek.oszk.hu/12200/12217/

PÉTER ERIKA: Túlhordott ölelés
http://mek.oszk.hu/08300/08362/html/index.html

UMHAUSER FERENC: A felfedezését váró költı
http://mek.oszk.hu/10500/10525/
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BARANYI FERENC
Magdalai
"És a kısziklán valók azok, akik, mikor hallják,
örömmel veszik az igét; de ezeknek nincs
gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején
pedig elszakadnak."
(Lukács ev. 8,13.)

Noli me tangere - ne illess engem, asszony:
már visszaszervesült porhüvelyem se gyız meg.
Hittél, mikor Simon házában földre hajlón
megmostad lábamat s hajaddal megtörölted,
hittél, mikor a hét ördög az én parancsom
nyomán lecsillapult s nyomban kiszállt belıled s hittél, mikor az ég bearanyozta arcom,
fényemmel mosva át a szennytıl szenvedıket.
De hittél akkor is, mikor a Golgotán fent
egy lándzsás római döfte belém az Áment
s a fényesség kihunyt. Elhitted a halálom.
Egy érintés csupán - és hinnél újra menten,
de nem segíthetek. Asszony, ne illess engem.
Legyen hited, de túl a vak tapasztaláson.

BARANYI FERENC: Könyörgés apátiáért

http://mek.oszk.hu/02200/02296/
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MOSONYI KATA
Rendhagyó húsvét
Mint óriás szemő mannák
peregnek alá az égbıl lomhán
a március végi hópelyhek.

Természetellenes ez a mennyei
buzgóság; öt évezred szennyét
bugyogják fel a rothadó csatornák.

Valamiféle ısi „Alleluja!”
lengi át a megváltás foszló
párafüggönyét;

a kereszt korhadó
árnyékában ünnepi
közönyben böfög a lét.
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KASKÖTİ ISTVÁN: Új isten
Baranyi Ferencnek ajánlom
Megéltem én már sok jót,
meg rosszat is,
elmúltam
jócskán nyolcvanéves,
ilyenkor úgy szokás,
hogy megbocsátást kérve
a tékozló hívı megtérjen istenéhez.
Sírva, jajongva mondja,
sorolja bőneit,
az egyházra hagyja vagyonát
s papja álszent pofával
lila tintával,
kitölti a nyugtát
Elhatároztam tehát,
hogy ki ne maradjak,
feláldozván ateista elveim,
alkut próbáljak kötni,
hogy ha majd jön a csónak...
ha majd kérik a kulcsot,
ha majd húzzák a harangot,
ha majd jön az idı,
hogy viselt dolgaimról
az isten elıtt számot adjak...
Aha! De melyiknek?
Annyi van,
mint a nyő,
a lista végtelen!
Évezredekre visszanézve
a számuk számtalan...
Nap, szél, meg tőzben lakó
kegyetlen istenek.
Csak a görögöknél tucatszámra van,
nem is számítva a félisteneket...
mind a hét Sintó, Allah,
a táncos Siva...
az ördög tudja hány?
Na... és a MINDENHATÓ?
Hogy ki ne hagyjam,
hiszen ma ı van nagy divatban.

Meg kell, hogy mondjam,
nekem egyik sem tetszik.
Ezeknek valljam meg a bőneim?
*
Ma hajnalban, félálomban
tudatom, érzékeim teljes
birtokában
elhatároztam,
hogy elvetek minden létezı,
elhasznált és használatban lévı,
tagadott, vagy elismert,
regisztrált és imádott istent!
Majd követve az évezredes
szokást,
csinálok én magamnak,
egy testre szabott,
modern, demokratikus,
emberszabású humanista,
nekem tetszı, barátságos istent
Mert...
Legyen az én istenem egészen
más!
Az én istenem éljen egy tanyán.
Termeljen búzát, tengerit.
Legyen neki két szép legelészı
lova,
az egyik deres, a másik fekete...
csak dísznek...
Traktorral húzza a barázdát.
Legyen kövérkés,
mosolygó felesége,
jó szakács...
tejfölben csucsogó túrós csuszát
kínáljon,
ha beugranék éppen arra járva.
Legyen a fia kalauz a bécsi
gyorson
–
megfeszítés
kizárva
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–
a lánya legyen manikőrös,
piros rózsát tőzzön, szép szıke
hajába
és álmodjon gügyögı kisbabát.
Vagy, lakjon az én istenem
a külvárosban.
Egy rozsdás autóroncs telepen.
Legyen két kutyája, Néró, meg
Brutus.
Tömjön vadkendert pipájába...
almaborral kínáljon, és meséljen
régmúlt idıkrıl, mikor a világot
járta, mikor tengerész volt,
meg hamiskártyás.
Ilyen legyen az én istenem.
Lehet szakálla, borzos, hosszú
hajjal,
vagy kopaszra borotvált,
csupasz, mint egy tojás.
Borítsa vállát tóga, vagy suba,
farmert viseljen, vagy tunikát...
Nekem tök mindegy,
csak legyen humora.
Nevessen velem buta vicceken...
álljon tótágast
hővös nyári záporban,
csípje meg a szép lányok arcát,
mondjon nekik szépeket és
koldusnak adja fele vagyonát.
De mindenek elıtt
NE ITÉLJEN!
Hümmöghet rosszallóan,
annyit megtehet,
de ne fenyítsen
pokollal, kárhozattal,
nem kell, hogy megbocsásson.
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Elég, ha annyit mond:
„ilyen az élet öregem”,
vagy hasonló marhaságot.
Legyen békességes
mint én magam.
Utálja a fegyvert, meg a háborút.
Ne adja áldását a gyilkoláshoz
legyen az bármi nemes cél.
Ne hozzon rám pestist, özönvizet,
ne öljön hívságból, mert nem
imádják.
Legyen egy kicsit szerény,
és vallja be, hogy elkurta a teremtést
(ha egyáltalán ı csinálta)

hogy neki a választott prófétának,
Mózes atyánk jeles utódjának
az én haverom, a tanyán lakó,
farmernadrágos, gyalog járó isten...
személyesen tollba mondta, hogy,
„hogy ityeg a fityeg”
És majd az új testamentum,
díszes bırkötésben,
az új isten által, sk. dedikálva,
digitálisan prezentálva, áldva...
–ára
csekély, harminc euro hatvan,
Siessen kérem, míg a készlet tart
–
kapható minden könyvesboltban

Az én istenem...
ne legyen az EGY és MINDENHATÓ!
Az egyszemélyes, totális hatóság
sose vezet jóra,
legyen az isten, vagy ember...

S akkor én, a bohém,
istent csináló vén tahó,
csalódva ismét egy ideában
eltőnök a balfenéken,
és maradok alázattal, mint
a maga csinálta istent is tagadó,
a megtéríthetetlen,
hitetlen, magának való,
bánatosan vidám,
optimista,
ateista...
Kaskötı Pista

Ámen
Ilyen lenne az én istenem
*
Tudom, hogy másnak is tetszene,
én nem vagyok irigy,
megosztanám jóságát, borát,
humorát.
Ölelhetné más is, ha vigaszt keresne,
jó szót, biztatást.
De lenne egy
feltételem.
A hívek, ha összejönnek mind
–legyen bármily népszerő –,
nem lehet több, mint egy tucat.
Mert tudjuk jól a történelembıl,
mi lesz, ha a jó hír terjed.
Mint a kovász, ha erjed,
nı a hívı sereg.
Elıbb utóbb egy marketing zseni
nagy csindarattával bejelenti,

KASKÖTİ ISTVÁN:
Új isten
http://mek.oszk.hu/18900/18990/#
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VASADI PÉTER
Stratégia
A verseimmel együtt élek.
Velük alszom és ébredek.
Bőnt vallunk, vágyakat tetézünk
és mossuk egymást, kéz kezet.
De oly törékeny ez a béke.
Inkább fölfed, mint eltakar.
Mérgez a cinkos szív reménye
sugallván, hogy nem baj a baj.
Törjön a szolíd egyetértés,
ahogy szilánkra az üveg.
A vészt közülünk csörrenésbıl
akár csak egy is értse meg.
Én állítom, hogy megmenekszünk.
İk bizonyítják: pusztulunk.
S rendben, dobogva fölvonul a
fegyverbe szólított szavunk.
Nincs itt szépelgés. Nincs bocsánat.
Nem hagy alább a küzdelem.
A tét nagy. İ. Az ismeretlen,
ki kezdet óta küzd velem.

VASADI PÉTER: A zendülés vízszaga, Budapest, 2002, Széphalom Könyvmőhely
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KÖVES JÓZSEF
Citromíző banán
A faluban (nagyközség), ahol a tavasz és a nyár jó részét töltötte, ahol humort meg
mindenfélét próbál írni több évtizede két kertészkedés – főnyírás, ágvágás, locsolás – között,
hétvégeken az idıs meg kevésbé koros apró asszonyok és férfiak kiülnek kertjük kapuja elé,
és frissen szedett gyümölcseiket – epret, málnát, barackot – kínálják az arra elhaladó
utasoknak. Olyat még soha nem látott, hogy bárki megállt volna a kocsijával mondjuk egy
tálca szamócát venni, pedig jóval olcsóbban adják, mint mondjuk a piacon.
– Vajon megéri-e? – tőnıdött, látva a napernyık védelmében szikkadó háztáji árusokat. –
Milyen érzés lehet naphosszat kint ülni az úttest mellett, szemlélni az átmenı forgalmat (a
következı község felkapott üdülıhely volt halastóval és stranddal), s várni, míg valakire rá
lehet sózni egy elıre kimért adagot.
Elhatározta, hogy ı is kipróbálja. De mert kertje távolabb volt a fıúttól, különben is alig
volt valami termése, sajátos elméje sajátos gondolatra ösztökélte.
Beautózott a közeli CBA-ba (s mert ellenkezı irányból ment, ABC-nek tudta olvasni –
mondom, sajátos elméje volt), és vásárolt egy karton banánt. Jó pár kilót. Köztudott: a
banános dobozok kétoldalt emberi kézhez kompatibilis lyukkal, azaz fogantyúval készülnek,
fájós derekának szinte meg se kottyant kivinni a kocsiig.
Jól felkészült az árusításra. Ott állította fel napernyıjét, ahol valaha az utcai nyomós
(Norton) kút volt, amit a vízárak bevezetése és a vízmővek privatizálása után eltüntettek. Kis
kempingasztal is volt a kocsi csomagtartójában, szétnyitotta, ráhelyezte az árut. Még egy
táblát is firkált kartondarabra: HÁZI BANÁN. 300 Ft/kiló. Kirakta a konyhai mérleget,
kitárázta. Ezután leült a kempingszékre, fejére húzta a nyári kalapját, és bővölte az elıtte
elsuhanó autókat.
Nem álltak meg, ahogy a többi kistermelı elıtt sem.
Kicsit már égette az arcát a koradéli nap, most értette igazán a ráncos nagyapákat és
cserzett bırő nagymamákat, minek vannak kitéve a fullasztó melegben, néhány
nyomorúságos forint jövedelem-kiegészítésért. Ha úgy vesszük – tőnıdött –, ráfizetnek.
Hiszen a kerti munka, a fák ápolása a mindenféle növényvédıszerekkel, szerszámokkal, jóval
többe van, mint amennyit elkérhetnek egy doboz málnáért, eperért. És a hajlongás, a szedés, a
türelem…
İ is drágábban vette a banánt, mint amennyiért most kínálta. De hát ı csak játszott, ı
csak kíváncsi volt.
Megtörölte verejtékezı homlokát.
Most végre megállt egy Suzuki Swift. Vezetıje óvatosan rögzítette a kocsit, és kiszállt.
Nagydarab, bozontos szemöldökő férfi volt, ujjatlan zöld trikóban. És lám, közeledett.
Kíváncsian.
– Jó napot! Saját termés?
– Igen, persze.
– Hogy adja?
– Kiírtam. Háromszáz.
– Kilója?
– Persze. Mit gondolt?
A vevı felhúzta a vállát.
– Semmit… Csak úgy jött.
– Kéri?
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– Jó, adjon egy kilót!
Gondosan lemérte, persze nem jött ki kereken.
– Egytizenöt. Maradhat?
– Maradhat. Tudja, mit? Azt a szélsıt adja ide, legalább megkóstolom.
Letörte a legszélsı banánt, átnyújtotta. A nagydarab gondosan lehúzta a héjat, és
beleharapott a gyümölcsbe. Csócsálta, forgatta a szájában egy darabig s hümmögött hozzá.
– Hogy ízlik?
– Hát… kicsit savanyú.
– Savanyú? – csodálkozott . – Mihez képest?
– Az enyémhez képest. Az sokkal édesebb.
– Ön banánt termeszt? Hol?
A vevı kicsit felvonta bozontos szemöldökét:
– Ott – mutatott fel a domboldalra. – Ott fönt a tetınél… Na, viszlát!
– Viszlát – mondta bambán, és míg vevıje visszaült rozoga kocsijába, arra gondolt, hogy
lám csak, a globális felmelegedés már ideért, és ı észre se vette.

Csárdaszerő lakóház, Hédervár
Fotó: FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN
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SITKU RÓBERT
Tagadás
Ne tagadd a valóságot,
mert a valóság megtagad,
bár inkább rád néz,
mosolyog
és szimplán hátrahagy;
magadra hagy
a dühöddel,
szomorúságoddal,
félelmeddel hisz ıket választottad,
az ı valóságukat.
Ne tagadd a valóságot,
mert a valóság így szeret,
de engedi,
hogy gyötörd,
hogy kínozd
a lelkedet,
meg is betegedj akár,
haldokolj, esengj ı türelmes veled,
s ha győlölsz is, szeret nem számít, hogyha rettegsz,
ha az egész világod
remeg ha a valóságot tagadod,
magad tagadod meg.
(s hogy megtagadtad önmagad,
neki nem rettenet,
pergeti a szirmot, hogy
szeret, nem szeret)
Ne tagadd a valóságot,
mert a valóság megtagad.
Szeret ı, de hagyja,
s míg hagyja,
minden megszakad;
ellazulnak a szálak
és arra kelsz egy reggel,
hogy rémlik:
voltam valaki;
egy angyal tán,
egy ember?
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HOMLOKTÉR
KARAFFA GYULA: Most akkor mi van?
elhatároztam hogy kikérem magamnak
a levéltárból a megfigyelésemre
vonatkozó információkat
aztán arra gondoltam
minek annyi gondom nem volt belıle
hogy most csináljak hepajt annak
aki jelentett rólam rólunk
pedig kellene pedig mindig
vissza kellene adni a pofont
de meg vagyok kötözve
ezzel a kúrvanagy becsületességgel
és a megbocsátás kényszerével
a valódi kereszténységgel
pedig megbocsátani a legnehezebb
fıleg olyanoknak akik
nem kérnek bocsánatot
mert akik kértek azoknak már rég
akik meg nem kértek
azoknak nem is lehet
bujkálnak és
bujálkodnak belılük lettek a mostani
milliárdosaink milliomosaink
akiknek ismét illene visszapofáznunk
mert ha nem még azt hiszik majd
hogy nekik nyílik a sárga rózsa
pedig ja…
*
elhatároztam hogy kikérem magamnak
aztán megbocsátottam a rám
vonatkozó információkat átgondoltam
és igazat adtam jelentıimnek
igazuk volt velem van a baj
soha sem tudom befogni a számat
és mindig a fennálló rendszer
megdöntésén munkálkodok
mert általában a rendszer csúcsán lévık
azt hiszik hogy nekik
nyílik még a sárga rózsa
még akkor is ha ja….
érdekes az ember…
ja...
*

félelem s közöny igazgat
sötét megint minden ablak
az ablakok mögött hallgat
már egymással sem beszél
a felnıtt s a felnövı nemzedék
és ennek nincs felelıse
mert erre tanította minden ıse
viselkedése konformizmusa
demokratakommunizmusa
hogy csendbe maradni kifizetıdı
pofázni veszélyes és sértı
egyesekre épp rájuk
kik az életnek királyuk
uralkodók egyéniségek
és hatalmuk nem érhet véget
míg csak mozogni bírnak
történelmet csak ık írnak
a zemberek meg csak sírnak
testüket adják a sírnak
a szellem napvilága
ma nem kezdıdik az óvodába
mert a tévé meg a teló
belep mindent mint a hó
és senki sem mondja hogy heló
semmi se jó csak a baj van
nincs tej csak a víz van a vajban
nincs idén csak a tavaly van
és a legrosszabb hely Tajvan
annak akinek rajban
termelnek zsét ma és majdan
közben feldúlva a Majdan
benne vagyunk nyakig a szarban
lıhetünk nyulat vagy embert
termeszthetünk újra vadkendert
minket a sorsunk jól bevermelt
maradunk mindig csak féreg
győrővel eljegyzett véred
ha hullani kezdene kérlek
észre se vedd tárd ki térded
várd csak a jövendıt bátran
megbőnhıdted már a világban
mindenki helyett a dallam
szálljon a ég felé halkan
dúdolni sose felejtsd el...
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HOMLOKTÉR
*
miatyánk ki van a mennyekben
ha mindenki itt lenn keresi a
mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma
hogy meg is találjuk
...et dimitte nobis debita nostra...
ne engedd hogy kivessenek bennünket
a bankrendszerbıl
a külsı sötétségbe
mert ilyenek vagyunk
képedre lettünk formálva
ruhába bujtatott kis istenek
rád hasonlítunk eszerint
a bőnökben is
ne vigyél bennünket kis sértésekbe
nem szeretjük
elaprózni a dolgokat
ne szabadíts meg a gonosztól
hiszen oly jó nékünk így élni
azért mert még tiéd a vár
ne irigyeld el tılünk hogy
miénk a lekvár...
ne ám...
*
a vers az semmi
olyan kínos mint csönd a
mondatok között
a vers az semmi
feledhetı akár a pír
a megnyugodott arcon
a vers az semmi
ha mondják csak tüdı által kipréselt
levegımolekulák áramlása
a vers az semmi
nevetséges akár autóban ülve
száztízzel száguldani elıre

a vers az semmi
akarat csak jószándék
amire sosem volt vevı a világ
a vers az semmi
koszos cipı letakaríthatod
tiszta lesz csak te leszel koszos
*
merevítsük ki a harmic évvel ezelıtti
pillanatot
nézzük csak mit látunk
a kanapé elıtt térdelsz
nem imádkozol keresel
a régi fényképek között
valami fontosat ami neked
nem leled mert nem lelheted
halkan zúgnak a falak
a szomszéd fát vág
vagy halat pucol egyre megy
úgysincs semmi dolgod vele
ráncos gyermek az este
csönd van csak benned
kondul meg egy néma há
ma sem mentél még világgá
itt lenne dolgod lusta vagy
futó há három üt paraszt...
*
merevítsük ki a mostani pillanatot
nézzük csak mit látunk
a kanapé elıtt térdelsz
nem imádkozol keresel
a régi fényképek között
valami fontosat ami neked
nem leled mert még nem lelheted
halkan zúgnak a falak
a szomszéd fát vág
vagy halat pucol egyre megy
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HOMLOKTÉR
úgysincs semmi dolgod vele
ráncos gyermek az este
csönd van csak benned
kondul meg egy néma há
most sem mentél még világgá
itt lenne dolgod de lusta vagy
futó há három üt paraszt...
*
akasszátok fel
a kabátokat...
itt a tavasz
mered a nyak az égre
végre
rigók éneke hangzik
a tél csendje helyett
rigók feketék vidámak
fittyet hánynak
a múltnak a jövınek
a mában élnek
akár a hobók
egyszer még tán
kossuth díjat is kap valamelyik
szerencsésebb énekes
közülük...

*
Kezdetben vala a merevlemez,
minek vincseszter vala a neve,
vagy mások által mondva csak HDD
(hard disk drive),
s minden általa net.
Őrtechnológiával szerelték össze
az angyalok a mennyei szerelıszalagon,
5400-15000 rpm (Revolutions Per Minute)
fordulatra tervezték a diszkjeit,
1 nanométeres légpárnán futtatták azokat,
sávozták (track), cilinderezték,
majd szektorokra bontották,
s átadták azt a Master-nak.

Akkor a Master
kiosztotta a partíciókat,
FAT (File Allocation Table)
táblába véste az örökkévaló információt,
(az NTFS csak késıbbi találmánya)
kettes számrendszerben
írta fel a vinyóra a törvényeit,
a boot szektort s a szoftvereket,
(persze csak miután formattálta)
s átadta azt teremtményének,
a virtuális embernek.
Egyetlen bad sector sem volt még ekkor,
csak a partíciók tisztasága.
A FAT-táblát aztán
összedoszolta a virtuális ember
mindenféle hiábavalóságokkal,
s a HDD logikailag töredezetté vált.
Egy napon nem töltıdtek be többé helyesen
a szektorok, a Master kénytelen volt
szolgák után nézni,
így született meg a slave vincseszter,
majd megteremtette az eSATA-t,
az USB-t, a FireWire portot,
mígnem a teremtésben eljutott a
mobilrack-hoz is.
Ám amikor a vinyókat kiszorította
az SSD flashmemória,
az ember hatalmas telhetetlenségében
ezeket is teletöltötte nullákkal és egyesekkel,
számára fontosnak hitt jelekkel,
végül már terrabytekben mérte
a memóriakapacitást.
Aztán a PC egy borús napon
összeomlott, s mivel az ember
felfuvalkodottságában
nem készített biztonsági másolatot,
s már nem állt szóba a Masterrel sem,
nem tudta újraindítani a vasat.
Kénytelen volt hát megtanulni
járni a saját lábán,
és arcának verejtékével
megkeresni a mindennapi kenyerét.
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HOMLOKTÉR

S látta az ember, hogy
van élet a PC után.
S mondá az ember, hogy: jó!
Újra nevet adott az állatoknak,
a tárgyaknak, újraalkotta a fogalmakat,
s látta az ember,
hogy így is lehet élni.
Master nélkül.
*
Igazad van jóbarátom,
nincs túlsó part, csak az álom és a vágy,
mert itt mindig ez a part van,
hát azért vágyunk odaát.
Igazad van jóbarátom,
szegény aki abban hisz,
hogy ha itt nem leli meg magát,
hát rátalál, majd rátalálhat a túlsó parton, odaát.
Igazad van jóbarátom,
mi vagyunk a “kevesebb”,
mert a lelkünkben azt gondoljuk,
mindenki jobb, csak jobb lehet.
Odaát mindenki jobb,
és szebb is talán... ehh, ez már úgy untat!
A kutya se kíváncsi arra, hogy
itt lenn megtaláljuk-e önmagunkat!

KARAFFA Gyula: Tartozásaim győlnek, Nagyoroszi, 2015, Runner Média Kft Nyomdaüzem
Börzsönyi Helikon helikon.retsag.net
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BODÓ CSIBA GIZELLA
A világ
A világ ezerszínő – virág,
Vadkender, mámoros hajnalok,
Mákgubóba zárt álom-kuszaság,
Tökvirág és fehér liliomok.
A világ ezerszínő – nefelejcs
Ki muskátlit ültetett szögelt láda lapon,
A nefelejcsek utánad fordulnak,
„szemükben” mélybársony szánalom.
A világ ezerszínő – erdın-mezın
Minden szál ellenség és rokon,
Színek, szerelem, beporzás
Lián ölelés méreg fullánkokon.
És körbe járnak ezer Vénusz-évet,
A gyorsan pusztulók, a matuzsálemek,
A világ ezerszínő, titkai –
Hiába próbálod – megfejthetetlenek!
Bp. 2019. január 11.

Aleppo rózsái
– Ideje lenne már a könyvszekrényben is rendet csinálni –, állapította meg, ahogy
megállította a tömött sorok látványa, melyeken már keresztben is könyvek magasodtak. A
felsı sor közepén észrevette a porcelán tálkát, rajta három rózsa, mely láthatóan keményen
állta az idı múlását. – Ó Aleppo rózsái, a születésnapi torta rózsái – emelte le a tányért. Mint
gyönyörő márványalkotások, melyeken sivatagi homokot fútt át a szél. Három rózsa
cukorból. A szirmok most is szépen, íves-mívesen kanyarodtak a belsı bimbóra, mintha épp
most vágták volna le ıket tüskés szárukról, valahol egy gondosan ápolt keleti kertben. A
szirmok –, néhány esztendeje azon a születésnapon még hóhegyek fehérségében pompáztak –
mára hervadó-dohányszínben tapadtak egymáshoz elválaszthatatlanul!
Hány esztendeje is, hogy hatalmas meglepetést szereztek vele? Ezen a tavaszon éppen
kilenc!
2010 áprilisa volt Aleppóban. Egész nap a város látványosságait járták izgatott élvezettel,
Szíria második legnépesebb, gyönyörő városát! Akkor az olyan hihetetlen volt számára, hogy
újra ott sétál a tágas téren a Citadella remekül megkonstruált látványára meredve. Igen,
hihetetlen és felfoghatatlan volt számára, hogy 2007-ben egy izgalmas, fantasztikus utazáson
bejárták ennek az aggastyánul-fiatal országnak szinte minden látnivalóját, történelmi,
építészeti, kulturális emlékeit. Élményei átitatták magukat benne egy életre!
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Aleppó akkor is lenyőgözte. Belsı ujjongással kapkodta tekintetét a bevezetı utak két
oldalán sorakozó, gazdag faragású vajszín épületek látványától, melyek csupán „lakótelepek”
voltak. S ez csak a kezdet volt…
A világ egyik legısibb belvárosában, keskeny szuq (talán három lépésnyi széles kövezett
út) vezetett szálláshelyükhöz, egy XV. századi fıúri palotához, melynek hatalmas,
remekmívő kapuját ámulva csodálta; „Szezám tárulj …” érzéssel. Márványlapos belsı
udvarra nyílt ez a mestermő, ahol faragott, festett fa oszlopokon, mahagóni korlátokon,
boltíves festett üvegeken átszőrt fényeken lassúzott a tekintete mindnyájuknak.
U-alakú beugrók, teázó helyek, párnákkal dúsan szegélyezett kerevetekkel, kupolás
sapkája színes üveg díszeivel, mint az 1001 éjszaka meséiben.
Az ı „lakosztálya” az emeleten nyílt, szabadban futó körfolyosóról. A körfolyosó
korlátjára könyökölt, hogy mély levegıt vegyen, mert a panoráma lélegzetelállító volt; a
palotán túl, szemben a magaslaton, (mégis karnyújtásnyira) az aleppoi Citadella
monumentális falai üdvözölték. – Természetes, hogy meghajolok elıtted – gondolta akkor;
fenséges látvány.
Másnap a városnézéskor kissé csalódottan értesültek arról, hogy a Citadella hídjára sajnos
nem mehetnek fel, a belsı ugyanis nem volt éppen látogatható, felújítás miatt.
– Ilyen csodát egyszer ad meg az élet, de akkor lecsippent az élvezetbıl!
Errıl az utazásról nem lehetett nem írni egy útinaplót! Írt! – Ennek az útinaplónak
köszönheti, hogy másodszor is ott van – villant át rajta.
Az útinaplóban az aleppoi élmények napjánál ezt a megjegyzést teszi; „Esetleg itt is
kellene keresni valamiféle vadkan-orrot –, amilyen Firenze kabalája, s úgy tartják, ha
megsimogatod újra visszatérsz! Nem hittem benne, de – csodák-csodája – 25 év múltán
visszatértem Firenzébe. Nos Aleppoba is szívesen visszatérnék, ha nem is 25 év múlva.”*
– „Ha kérsz, adatik”! Ez a kérés is meghallgatásra talált! S 2007 után mindössze három
esztendıvel késıbb ott áll a Citadella míves hídján, hogy felmenjenek felfedezni mindazt,
aminek ekkor jött el az ideje.
A város közepén emelkedı dombon a világ egyik legnagyobb erıdítménye áll, mely a
hellenisztikus kori fellegvár helyén épült, a muszlim idıkben. Háborúk idején menedéket
adott a harcok elıl menekülıknek. Óriási tömeget tudott befogadni, (30 ezer fı is volt a falai
között.) Olykor külön kormányzója volt a városnak, s külön a Citadellának. Város volt a
városban. Palota, színház, fürdık vannak a robosztus falakon belül. S ezúttal órákat
tölthetnek el benne, megcsodálva a palota remek alkotásait, a szökıkutakat, mindent
részletesen.
A látnivalók kavalkádja, az élményekkel való töltekezés után visszaindulnak
szálláshelyükre, ami ezúttal Aleppo „Rózsadombján” éppen az ellenkezıje az elsı utazásnak;
a szállodaláncok egyikéhez tartozó modern, elegáns hotel, mely bárhol lehetne a világon. Az
étterem, ahol ma vacsorázni fognak nem a hotel része. A frissítı zuhany sem emeli ki abból a
kissé ködös, álomszerő érzésbıl, ami szinte az utazás elejétıl vele van, mint az árnyék. –
Majd felébredek – szólal meg benne többször is a kételkedés hangja. Csak azt érzékeli, hogy
vitrines üvegfolyosón keresztül jutnak el az étterembe, ahol hosszú asztalnál foglalnak helyet.
A szépen terített asztal szinte betölti a teret, mintha nem is lenne senki más a helyiségben. İ
valahogy az asztalközépen foglalhat helyet, nem tudja, hogy vezetetten, vagy ösztönösen
történt így, homályosan látok – villan be újra a gondolatába. Mindenki mintha emésztené az
aznap látottakat csendben, szótlanul ülnek, mintha valamire várnának… amikor hirtelen
kialszanak a fények a teremben. A homályban pincérek vonulnak be, az elıl jövı magasra
emelt kezében hatalmas tálcán hófehér torta világít. A torta fehérsége és az égı gyertyák
*

BODÓ CSIBA GIZELLA: Damaszkusz kapujában, 2008
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fénye betölti a termet. Zene szólal meg, felgyulladnak a csillárok égıi is. Talán csak ı ül
sután-bután nézve körül, hirtelen nem értve, hogy mi történik, mert a társaság vidáman
tapsolni kezd, miközben leteszik az asztalközépre a hófehér tortát, melynek három fehér
rózsa az ékes koronája. Még akkor is tétován néz körül, amikor utazásszervezı vezetıjük
Terike mosolyogva köszönti İt, s a pincérek elindulnak a tálcákkal, elsıként kínálva neki a
talpas pohárban gyöngyözı pezsgıt. – Születésnap? Ó igen, Istenem! – Születésnapom
Aleppoban!
Nem tudja, hogyan köszönte meg, nem tudja, hogy mi volt a vacsora, valóban meg
történt, vele történt? Vacsora után a társaság a szobájában győlik össze, már magához tér
kábulatából kínálja vendégeit. Még visszaidéznie is nehéz volt ezt az estét, ezt a második
szíriai utazást, olyan hihetetlen csodaként élte meg. Húsvét közelségében lévı csoda volt! De
nem álom! Ajándék volt, az élet vagy a Teremtı ajándéka.
A tortát díszítı három cukor-rózsát hazahozta. Az étterem hihetetlen készségesen,
kedvesen fogadott minden kérést –, százfelé szaladnak, hogy a legszépségesebb, legfinomabb
tortát tegyék akkor este a magyarok hosszú, ünnepi asztalára – mesélte másnap vezetıjük,
miközben Hama, Apamea, Ugariti céljuk felé haladtak.

Aleppo – tér

Aleppoi ablakok

Aleppo, Citadella
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Szíria teljes szívével nyújtotta a szolgáltatásait, a látnivalókat. Annyi mosolygó embert,
mosolygó gyermeket talán sosem látott, mint ezen a földön.
Aleppoban béke volt még 2010-ben is! A feszültség viszont már érezhetı volt a
levegıben. Közel-Keleten elsıként Irakban esett szét az ország, hogy „helye legyen” a
demokráciának!
Könnyek nélkül, tehetetlen düh nélkül nem lehetett végignézni az évekkel késıbbi
szétbombázott, a föld színével egyenlıvé tett város interneten, híradókban mutatott képeit, a
menekülık tízezreivel, az árván maradt, síró gyermekek kétségbeesett tekintetével.
Felébredni ebbıl a rém-álomból kellene, remélve, hogy ez nem történhetett meg, hogy
pusztító fegyverek nem is léteznek! De ez is valóság! Kegyetlen, embertelen valóság!
– A három cukor-rózsát odateszem Aleppo – és minden háborút szenvedett áldozat
sírjára! Belekiáltva a világba – Miért?
Aleppo újra felépül! Hiszem, hogy újra felépül!
Aleppo 2010 Húsvét táján az „utolsó vacsora” hosszú asztalának közepére tett
születésnapi torta cukor-rózsái sohasem hervadnak el!

Budapest, 2019. január 29.

Aleppo, Citadella

A fotók: Bodó Csiba Gizella.
Aleppo, 2007
Aleppóban béke volt 2007-ben!
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET

BEZERÉDY MELINDA
képzımővész

1956-ban született Zalaegerszegen, 6 éves volt,
mikor Budapestre költöztek, a fıvárosban járt
általános
iskolába,
majd
gimnáziumba.
Édesanyja grafikákat győjtött, tervezı édesapja
kezében szinte mindig ott volt a ceruza, így
hamar kialakult a vonzódása s ceruzarajztechnika iránt, bár több, más mővészeti ág is
érdekelte. „A balettcipı a lábamról leesett, de a
ceruza a kezembıl sosem” – vallja önmagáról.
Két éves rajziskolát végzett, azzal a reménnyel,
hogy képzımővészeti fıiskolára megy, ám ez
nem sikerült. Késıbb Németországban, már
házasságban élve jutott be a Martin Else által
alapított, szigorú szabályokkal vezérelt grafikaidesign fıiskolára, ahol tanára a szakmai
képzésen túl arra ösztönözte a tanítványokat,
hogy ne tömeg-kreációkat hozzanak létre,
hanem
egyedi
és
egyéni
technikát
prezentáljanak. Fıleg hideg színeket használ, a
világosság, a tér, az elegancia jellemzik
alkotásait.
Budapesten, Gyırben felkérésekre is dolgozott,
kiállításai voltak Európa számos országában,
Közép- és Dél-Amerikában.
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
BEZERÉDY MELINDA CERUZARAJZA
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
BEZERÉDY MELINDA CERUZARAJZAI
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
BEZERÉDY MELINDA CERUZARAJZA
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PETHES MÁRIA
*
Ágyunk fölött szerelmi zászlóként
lobog letépett szexi kombiném
találj ki nekem egy hozzám illı nevet
én azt mondom neked szép kísérlet vagy
arra hogy igaz legyél
*
a kor elırehaladtával a szerelem
egyszemélyes délibábbá változik
azután elpárolog azok életébıl is
akik társasmagányban tengetik
életüket
aki valahogy túléli
az íratlan játékszabályok során
szerzett sebesüléseket a láthatatlanság
köntösében kóborol utcahosszat
sosem tudja meg ki haragította rá
a feledést szeme szinkronban villog
a használaton kívül helyezett
közlekedési lámpákkal
lassan összecsukló teste
messzirıl úgy tőnik mintha
táncot lejtene

Forrás:
PETHES MÁRIA: Messzi évek illata
Naplórészletek, Agárd, 2019, AlkoTóház
A kötet budapesti bemutatója 2019. február
5-én a Nyitott Mőhelyben volt
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TÁTRAI S. MIKLÓS
A gyónás
A falu fıutcája a templom után kiszélesedett, akár térnek is nevezhették volna. A
helybeliek ennek semmi jelentıséget sem tulajdonítottak, mint ahogy néhány átnevezett
utcának sem. Sosem az utcanevek szerint tájékozódtak, hiszen jól ismerték egymást, pontosan
tudták, hogy ki hol lakik. Az idegeneket úgy igazították útba, hogy mindenkit egy könnyen
megtalálható helyhez irányítottak, amihez már minden bizonnyal eltéveszthetetlen
közelségben volt a keresett hely. A templom, a kastély, a bolt, a kocsma, a tőzoltószertár
mindig megfelelı tájékozódási pontnak bizonyult. A fıtérbe – nevezzük így a kiszélesedı
utat – több kisebb utca torkollott, vagy innen indult ki, nézıpont kérdése, mint annyi minden
a világon. Ide futottak be a farmotoros Ikaruszok, oldalukon cserélhetı nagy táblák jelezték,
hogy honnan érkeztek, és hová mennek. Ezek az utóbuszok kötötték össze a falut a közeli
kisvárossal, és a nem túl távoli Budapesttel. A háború óta tizenhárom év telt el, ami nagyobb
változást okozott a faluban, mint az azt megelızı évtizedek. Bevezették a villanyt,
megjavították az utat, helyrehozták a templomot, javítottak az iskola épületén, mővelıdési
házat, sportpályát alakítottak ki, boltot, cukrászdát adtak a falunak. A romos kastélyra már
nem jutott pénz, annak csak egy részét tudta használni a komoly viták után megalakult
termelıszövetkezet.
A cukrászda igazán újdonságnak számított. A kocsma mellett kapott helyett, egy
borbélyüzlet szomszédságában. A Budapestrıl érkezett cukrászmester remekül értette
szakmáját, finom süteményekkel, fagylalttal lepte meg a falubelieket. Nem volt hatalmas
forgalom, meg kellett becsülni a fillért is, nem csak a forintot, de szorgalmas munkával
lehetett boldogulni. Nyáron a fagylalt, hővösebb idıben a sütemény, különösen a krémes és a
téli fagyinak nevezett édesség fogyott, a december pedig a szaloncukorról és
mikulásfigurákról szólt. A helybeli lányok, asszonyok, szívesen segédkeztek ilyenkor a
készítésében, csomagolásában, hiszen abban az idıben, különösen vidéken, ez helyben
végzett kézimunka volt. A jó hír gyorsan szállt, és sok megrendelés érkezett a szomszéd
falvakból is esküvıi tortákra, ami már jó üzletnek bizonyult. A munka egyre több lett, a
mester már nem gyızte egyedül. Kezdetben a rokonoktól kért segítséget, testvére, anyósa,
sógornıje váltották egymást a pult mögött, majd késıbb szakmabeli segédeket, inasokat
foglalkoztatott. Népszerő ember lett a faluban. A legények örültek, a lányok szomorkodtak,
amikor asszonyt hozott a házba. Népszerőségét – ha csak rövid idıre is – Micunak, sógornıje
hat éves kisfiának sikerült felülmúlnia, akinek napokon belül minden gyerek a barátja lett.
Micu, érkezésének második napján, késı délután, csokoládét majszolt a kocsmával közös
udvaron. Két falubeli fiú, akik poharazgató apjukra vártak, irigykedve nézték, és nem állták
meg, hogy meg ne kérdezzék azt, amire pontosan tudták a választ: finom a csoki? „ Persze!
Kértek?”– hangzott a logikus válasz, amire azonnal felcsillant a srácok szeme, és versenyt
bólogattak. Micu nem érezte bőnnek, hogy a pult mögötti polcon lévı dobozokból, amelyek
tele voltak csokoládéval, vigyen néhány darabot új barátainak. İk sem éreztek semmilyen
gátlást az elfogadásban, sıt az adakozás hírének elterjesztésében sem. A dobozok tartalma
egyenes arányban fogyott a cimborák számának növekedésével, és egyre erıszakosabban
hangzott el a „Csenjél már valamit!” felszólítás. No, ez már Micut is elgondolkodtatta, hiszen
annyit ı is tudott, hogy lopni nem szabad. A felnıttekhez fordult, akik nem tudták, hogy
bosszankodjanak, vagy nevessenek, minden esetre az ingyen csokizást azonnal
megszüntették. A „barátok” többsége elmaradt, de hárman-négyen továbbra is visszajártak,
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hiszen jó volt játszani, beszélgetni a pesti kisfiúval, aki annyi mindent nem tudott az ı
életükrıl. Tátott szájjal bámulta a lovas kocsit, a teheneket, rácsodálkozott az ostort
pattogtató kondásra, nem ismerte a növényeket, a kaszát, a sarlót, a csirkeitatót, és oly sok
mindent. Mindezek eltörpültek azonban amellett, hogy a Jézuskáról, az angyalokról, a
mennyországról, egészen másként gondolkodott, az ördögök és a pokol létezését csak
mesének tartotta. Amikor a nyolc-kilenc éves Jakab „tisztítót” firtató kérdésére azt a választ
adta, hogy tisztító az van, mert anyukám odahordja a ruhákat, végképp megdöbbentette
társait. Jakab elhatározta, hogy ez nem maradhat ennyiben, és tanítani fogja Micut. Nemes
szándéka nem várt eseményt indított el.
Jakab rendszeresen járt hittan oktatásra a plébános úrhoz, hívı szülei, nagyszülei vallásos
szellemben nevelték. A világról semmivel sem tudott többet, mint az ötvenes évek végén élı
falusi kisdiákok, azaz nagyon keveset. Rádiója bár sokaknak volt, de még nem mindenkinek,
a televíziót talán már hírbıl ismerték, számítógép, internet, mobiltelefon sehol sem létezett, a
könyvek, újságok ritka vendégek voltak a szülıi házban. A tanárok és a plébános úr - olykor
egymásnak ellentmondó - tanításai adták a legtöbb információt. Jakab úgy vélte, mielıtt
megkezdené Micu tanítását, meg kell tisztítania saját lelkét, lelkiismeretét, és erre a gyónás
lesz a legalkalmasabb. Végig gondolta a tízparancsolatot, és saját cselekedeteit az elmúlt
idıszakban. Szorongva emlékezett egy-két hazugságra, isten nevének indokolatlan
említésére, és a csokoládélopásra, ami alól feltétlenül feloldozást kell kapnia. Egyáltalán nem
volt tisztában a paráználkodás jelentésével, fogalmával, így nem tudhatta, elkövette-e ezt a
bőnt, vagy nem. Egyik este az imádkozás után megkérdezte édesanyját, aki elvörösödött,
zavarba jött, és mivel férje nem volt otthon, a gyereket a nagypapához küldte. Az öreg is csak
hümmögött, majd valami olyasmit mondott, hogy „ … ha egy lyánnyal, aki nem a feleséged,
titokban olyat csinálsz, amit nem szabad…” Jakab megijedt, mert rögtön arra gondolt, hogy
akkor ı bizony Emikével a patakparton, a bokrok között paráználkodott.
A tisztelendı úr elégedetten hallgatta Jakabot, amikor elmondta szándékát, és
egyetértıleg bíztatta a gyónásra. Megértıen oldozta fel vétkei alól, ám amikor odaért, hogy
paráználkodtam, elképedve kapta fel a fejét.
– Mit mondtál fiam?
– Paráználkodtam – szipogott Jakab.
– Mikor?
– A múlt héten, szombat délután.
– Hol történt?
– A patakparton, a bokrok között.
– A patakparton, a bokrok között? – rémült meg az atya, mert a helybeli legényektıl,
lányoktól sok furcsaságot hallott a patakparton történtekrıl. – Kivel paráználkodtál?
– A Bénivel és a nıvérével, Emikével.
– Emikével? – csodálkozott a tisztelendı úr é és megjelent képzeletében a tizenhárom
éves, angyali arcú kislány, akit azért bizony már komolyan nézegettek a legények.
– Láttad a csúnyáját is? – hangzott a megdöbbent kérdés.
– Igen, csúnyát is láttam pap bácsi!
– Meg is fogtad?
– Csak egyszer! Aztán elengedtem, mert nagyon csúszós volt.
– Na, és Béni? İ is megfogta?
– Nem, csak nézte és nevetett. Azt mondta, csókoljam meg, és majd csoda történik velem.
– Megtetted? é rémült meg a pap, és izzadtságcseppek csöpögtek a homlokáról.
– Nem! Tudtam, hogy csak viccel velem!
– Ezt jól tetted fiam! – könnyebbült meg az atya.
– Ennyi történt pap bácsi!
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A tisztelendı úr mélyeket lélegzett, próbálta rendezni gondolatait. Sok furcsaságot hallott
már. Mindig megırizte a gyónási titkot, megadta a feloldozást. Tudta, hogy ez most is így
lesz, a gyónási titoktartást sem szegi meg, de a fiú és a lány szüleit valahogy mégis
tájékoztatni kell. Eldöntötte, Jakab apjának még aznap üzenni fog, beszél vele. A sekrestyébe
kérette, és maga is meglepıdött saját zavartságán. Annyit tudott csak kérni az apától, hogy
óvatosan és tapintatosan tudja meg a fiától, hogy mit csinált múlt szombaton a patakparton, és
beszélje meg vele az esetet, mielıtt nagyobb baj keletkezne. Azt is kérte, hogy ıt ne említse
meg Jakabnak, de szerinte kettıjüknek még beszélni kellene. A férfinek fogalma sem volt,
hogy mi lehet az, amit fia elkövetett. Jó szándékú, rendes gyereknek ismerte, aki ugyan néha
csintalankodik, talán rosszalkodik is, de olyat, ami miatt az atya felháborodik, nem tudott
elképzelni. Vacsora után magához hívta fiát, leültette, és a tisztelendı tanácsát megfogadva,
nyugodtan beszéltetni kezdte.
Másnap reggel Jakab apja illedelmesen kopogtatott az atyánál. A pap kinyitotta az ajtót,
és behívta a látszólag teljesen nyugodt férfit, aki köszönés után belekezdett mondandójába.
– Jól rám ijesztett tisztelendı úr! Már azt hittem valami nagy baj van.
– Hát, ami azt illeti, valóban nagyobb is lehetett volna. Mindent elmondott a fiú?
– Szerintem igen! İszintének tőnt. Úgy láttam megbánta!
– Remélem is, és máskor nem követ el ilyesmit. Mégis csak gyerek.
– Nem értem atyám! Azért ez nem olyan súlyos bőn. Én is megtettem annak idején, talán
nyolc éves lehettem.
– Na de fiam! – szörnyülködött az atya – Ezek után alig merem megkérdezni, hogy mit
mondtál neki?
– Tekintettel arra, hogy ez önt ennyire felháborította, megkértem, hogy többet ne
fogdossák, és ne kínozzák a békákat.
– A békákat? Hát az volt a csúnya látvány, az volt nedves, azt nem akarta megcsókolni? –
hahotázott most már a plébános úr, és biztosan tudta, hogy ezt senkinek sem meséli el.

Hédervár
Fotó: FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM
Bólintás és mély sóhaj
(részlet a Mire ez a nap véget ér címő, megjelenés elıtt álló regénybıl)
Felírta a naptárba, de persze, minek. Teljesen felesleges volt, hiszen a dátum (Csák
Zsuzsanna, márc. 5., 18:00), még leghaloványabb esélypislákolásával is valami északi fény
erejével sütött át egész életén. Minden azon a februári értekezleten kezdıdött, amikor
Igazgató, a vége felé járva, felvetette, hogy bár ı persze megérti, és neki aztán nem is kell
mondani, mert persze tudja (hogy mit, arra nem tért ki ennél részletesebben), de mégis,
szóval kötelessége beszámolnia róla, hogy egyre több, de itt már rögtön, elıre pontosítana,
hogy ezek nem panaszok, és nem elégedetlenségrıl van szó, ı csak tolmácsolja, amit hall.
Szóval, vett baljóslatúan nagy levegıt, egyre sőrősödnek azok a visszajelzések, hogy a szülık
és a diákok sem, hát hogy is mondja, nem teljesen elégedettek a humánoktatással. Mármint
nem úgy, jelezné már elıre, mielıtt bárki közbevágna, látja a Végh tanárnın, hogy már
készülne is mondani valamit, és azonnal át is adja a szót az Erzsikének, de rögtön meg kell
jegyeznie, hogy itt most elsısorban nem a történelemrıl van szó, ami azt illeti, ezek a
visszajelzések most nem arra vonatkoznak, hanem elsısorban a magyar nyelv és irodalomra,
a rajzra, ének-zenére, ezekre a tárgyakra. Szóval, és ı természetesen, jelezné rögtön, azonnal
hozzászólhatnak a kedves kollégák, sıt erre kifejezetten kérné is ıket, azért is hozta föl a
dolgot, nyilván, az értekezleten, hogy legyen mód reagálni rá, de tehát azt fontos, hogy tudják
a kedves humános kollégák, hogy ı ezeket a panaszokat, vagy hát, mindegy, szóval magában
mindig elosztja tízzel, meg eleve, szóval nem kell aggódni, mert már alapjáraton sem
akkorák, de ettıl még azért vannak. Mégpedig azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a mővészeti
tárgyaknak az oktatása, és hát valóban, ennek sajnálatosan, bár örömmel tenné, ezt higgyék el
a kedves kollégák, de nem tud teljességgel ellentmondani, hogy láthatóan, mintha valóban
kevésbé lenne eredményes, mint a reáltárgyak vagy a történelem. És igen, azonnal, tudom,
Laci, elız meg (többé-kevésbé) egy mégis felbuggyanni törekvı közbeszólást, hogy mire
gondolnál, de engedd meg, kérlek, hogy ezt még elıbb befejezzem, mert itt most nem, vagy
hát, elsısorban nem is a versenyeredményekrıl van szó. És igen, válaszol mégis a mégis
közbeszóló Veres tanár úrnak, nem felejtette el a kollégák visszajelzéseit sem, bár ı maga
ezzel, bevallja, továbbra sem ért egyet, hogy a Világlegjobb beállítottságát tekintve nem is
annyira burkoltan reálgimnázium lenne, hogy itt, mint egy-két kolléga, állítólag, legalábbis ı
így hallja vissza néha, azt terjesztené, hogy „reál irányba húz a gimnázium a humán tárgyak
háttérbe szorításával”, de még ha így is lenne, hadarja emeltebb hangon, hogy elnyomja az
erısödı zúgolódást, ezt a, hangsúlyozza, szerinte nem is fennálló helyzetet az, mondjuk,
indokolná is, hogyha megnézik a felvételiket, a továbbtanulási statisztikákat, a diákok
jelentısen nagyobb része kíván közgazdasági vagy jogi területen továbbtanulni, ezek után
pedig a természettudományok jönnek, ezt az orientációt is jelzik az ezeken a területeken elért,
kimagasló versenyeredmények ahogy az érettségikéi is. De hát ez épp azért van, mert…,
idáig jut Czollner Endre, igen, Bandikám, tudom, ez valóban egy ilyen tyúk-tojás helyzet, és
ennek a mai felvetésemnek most nem is az a témája, hogy arról vitatkozzunk, hogy a
kialakult helyzet eredménye vagy okozója-e inkább valaminek, bár nyilván ez is nagyon
fontos kérdés, de láthatod, a korábbi ilyen tárgyú megbeszélések minden esetben parttalan
vitákhoz vezettek. Ami most a feladat lenne, az sokkal inkább a kialakult helyzet valamiféle
rövidtávú kezelése. A szülık, legalábbis jópár szülı elmondása szerint ugyanis a diákok
egyszerően nem érdeklıdnek az irodalom és egyéb mővészetek iránt, nem érzik át ezeknek a
területeknek a fontosságát, s általános mőveltségük is inkább reál irányban fejlıdik, erre
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aztán nem mondhatják a kedves kollégák, hogy nem így van, hiszen ezt a panaszt még a
szülıknél is gyakrabban éppen tılük hallja, s nyilván abban is egyetért mindenki, hogy ez így
nem jó, így nem mehet tovább, ezen változtatni kéne. Végre egy leheletnyi csend, erre
vágyott, ezért hadart és emelte a hangját idáig, hogy ehhez a ponthoz eljusson, a közös
nevezıhöz, ahol végre mindenki kussol egy hangyányit, és hagyják valahára tovább beszélni.
Na most, ı, miközben maximálisan átérzi a kedves tanártársak helyzetének komolyságát és
összes nehézségét, tudja, milyen keveset keresnek és milyen nagyok az óraszámok, folyton
nı a tananyag, szinte évente új reformok, satöbbi satöbbi, mégis azt szeretné elérni, hogy
ezeknek a tárgyaknak a felelısei próbáljanak, akár összedugva is a fejüket, valamiféle új
módszert kitalálni, amivel közelebb tudnák hozni a diákokhoz az általuk tanított területet.
Például, szaladt föl ismét a Czollner már odáig is liftszerően le-föl ingázó bal szemöldöke,
konkrétan mit csináljunk? Hát, én ugyan nem állítom, hogy tudom a megoldást, de az biztos,
hogy valahogy fel kéne kelteni az érdeklıdésüket. Megint a kurva moraj és hangzavar. De,
harsogta túl ismét a tanári kart, de, hangsúlyozom, tudom, milyen nehéz ez, és hogy nem
egyik pillanatról a másikra megy. De hát végül is ezért vagyunk pedagógusok, hogy az ilyen
kihívásoknak is megfeleljünk. Én biztos vagyok benne, hogyha leültök közösen ötletelni,
hogy hogyan tudnátok nagyobb kedvet csinálni, esetleg valamilyen fiatalosabb nyelven és
közelítéssel tálalni a tananyagot, arra a fiatalok elıbb vagy utóbb vevık lesznek.
Innentıl nem volt visszaút, le kellett ülni. Sibók már elıre tudta, hogy ez nem fél-egy,
hanem legalább három-négy órát jelent, s hogy ennek a nagy része is ugyanazon panaszok
felemlegetésével fog eltelni. İ a maga részérıl csak a legparttalanabb részeknél szólt hozzá,
hogy lehetıleg ne növelje a „konstruktív megbeszélés” elıre is végeláthatatlannak tetszı
hosszát, de végeredményben, elıre jól megfontolt szavai amint kipottyantak a száján, már be
is kellett látnia, hogy amit mondott, minden esetben csak olaj volt a tőzre, nevezetesen, hogy
nem lehet, egyszerően nem megoldás lebutítani a tananyagot a diákok számára, mert attól
csak még mőveletlenebbek és felkészületlenebbek lesznek. Hogy egy ilyen fajta „engedésre”
nem motiváltabban reagálnának, hanem csak visszaélnének vele, még annyira sem véve
komolyan a tanulást, mint eddig tették, meg hát ez amúgy sem mehet úgy, hogy folyamatosan
ınekik kell lesni a diákok igényeit, mert a diákjaik túl vannak terhelve és egyébként sem
érdekli ıket, kevés kivétellel, ami az órán elhangzik, tehát, ha a diákok írnák a tananyagot,
nem lenne benne semmi, és ez érthetı is, magyarán napnál is világosabb, hogy nem nekik
kell efelé a semmi felé terelniük az elvásárokat, hanem a diákokkal kell megértetni, hogy
irodalom, mővészet, kultúra, és igen, ez is elengedhetetlen fontosságú, kiváló helyesírás
nélkül ık válnak kevesebbé, de egyben kevésbé kompetenssé is, erre a saját érdekükben van
szükségük, mert magaskultúra nélkül az élet élvezhetetlen. És persze, ık nyilván nem írhatják
elı, hogy a diákok mit csináljanak a szabadidejükben, de éppen ezért kéne valahogy
meggyızniük ıket, hogy olvasni, zenét hallgatni, festményeket nézni satöbbi, milyen jó. De
addig is, amíg ezen fáradoznak, ez mégiscsak a Világlegjobb Gimnázium, ahol nem
véletlenül nagyok az elvárások, éppen hogy ugyanolyan keményen és szigorúan kell
osztályozniuk, hogy a hallgatók, pardon, diákok lustaságát és trehányságát ne kezdjék el még
ık is tolerálni, mert akkor aztán tényleg nincs vége a dolognak, az egy láncreakciót indít el,
és… És akkor buktassunk meg mindenkit? Ismételjen évet az egész kurva évfolyam? Mert
nálam akkor, ha ilyen elvárásokat támasztok, mint te, Ferikém, ez lesz a vége, csak úgy
jeleznem, már ne is haragudj. Nem, nyilván nem úgy értettem, halkult bele a Czollnernek
adott válasza az általános, újult erıvel erısödı alapzsivajba. Ez után a humántanáros míting
után jött oda hozzá a Csák Zsuzsi, hogy ı, láthatta a Feri is, végig egy szót sem szólt hozzá
ehhez az egészhez, mert szinte végig csak kapkodta a fejét, meg hát mire föl is, elvégre ı még
csak egy kis kezdı énektanár, úgy érezte, neki nem is lenne sok joga ebbe beleszólni (Sibók
közben erıteljesen rázta a fejét, hogy nem, nem, hogy is gondolhat ilyet a kedves kollegina,
hiszen azért is győltek össze így, hogy mindenki hozzászólhasson), de ıt nagyon
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megérintette, ahogy a Feri ezekrıl a dolgokról beszélt, mert, bevallja ıszintén, senkiben sem
látott olyan elhivatottságot, ahogy így beszéltek, amilyet a Feriben, rajta látja leginkább, hogy
a diákjai szempontjai is ıszintén foglalkoztatják, mármint nyilván a többiek is, persze, jót
akarnak nekik (hadarós bólogatás Sibók részérıl, hogy persze, nyilván, nyilván), de olyan
megértéssel és jószándékkal és ıszinte aggodalommal, mint a Feri, hát, itt most egyikük sem
beszélt, és ha nem nézi hülyének a Feri, amiért itt most neki mégis el meri cincogni ezeket a
kis hülyeségeit (heves fejrázás, hogy nem, nem, korántsem, ugyan már, dehogy, és csak
mondja a Zsuzsika, izé, Zsuzsa, vagy talán inkább Zsuzsanna?), akkor elmondaná, hogy ı
ezekben az elmondottakban sok helyütt magára, vagy hát az övéhez hasonló helyzetre ismert,
és hogy közben úgy érzi, hogy amit ı gondol ezekrıl a kérdésekrıl, azok pont azok, amiket
itt a Feri is próbált mondani, csak milyen kár, hogy az a „fafej” Czollner beléfojtotta a szót
(egyszerre bólogatás és fejrázás, hogy hát igen, igen, köszöni, de persze a Czollner Bandit,
mint magyaros vezetıtanárt nyilván ı is, meg a Zsuzsi, izé, Zsuzsa is, mindketten rendkívül
tisztelik, és hát a fafej nyilván csak idézıjelben volt értve, mert hát nagy tisztelető, nagy
tapasztalatú, rangidıs kollégáról van szó, de persze, hát valóban egy hülye, vén, korlátolt
segg, azaz, izé, fafej, de persze természetesen idáig ı sem ragadtatná magát, ha a Zsuzsika,
izé, mégis idézıjellel értette), mert hogy ı még nagyon szerette volna hallgatni a Feri
meglátásait, és hogy ı ıszintén hisz benne, hogyha nem is így mind, mint valami összeterelt,
hangos baromfiudvar (igen, igen, bólogatás), de hogy ha csak páran összevetnék a
tapasztalataikat és meglátásaikat, akkor abból valóban, talán, kisülhetne valami építı és
elırevivı. És akkor, mint mikor valaki nagy lendülettel futásnak kezd, de hirtelen eszébe jut
valami, például egy otthon felejtett kulcscsomó, és megtorpan, de saját lendületétıl majd
elıreesik, billent meg a hirtelen, Zsuzsika egyszuszra elmondott mondatai mögül a
lendületében megtorpanó, kifejezetten kínos éllel beálló csend. Hát akkor mi lenne, ha egy
másik alkalommal, mondjuk egy kávé mellett visszatérnénk rá, mosolyogta, Sibók Ferenc, az
Irodalomtanár, hirtelen nem is tudta, hogy ki. Mert hogy, bár ı mosolygott és mondta ezeket
a szavakat, közben egészen biztos, hogy mégsem. Ez nem rá vall, ez nem ı, aki egy ilyen
fiatalka, helyeske, cuki kis festettvörös kolleginának ilyeneket vág rá, méghozzá csípıbıl,
ilyen már-már lezser, de mégis pont jókor pont jókat. Persze, az nagyon jó lenne, vágta rá
megkönnyebbültségében talán túl gyorsan, túl lelkesen is az ettıl a megkönnyebbültségtıl és
túllelkesedéstıl most még nagyobb zavarba esı kollegina – most már mindketten úgy
érezték, mintha a föld alá süllyednének a kialakult helyzet hülye mivoltán. İıı, hát akkor,
mondjuk jövı szerdán, hattól? Itt és itt? Persze, csipogta valami egészen valószerőtlen,
kipirult kamaszlányhangon Csák Zsuzsa, aki ekkorra már valóban Zsuzsika volt, nem is
értette, hogy mi lelte, ahogy a beszélgetés másik pontján Sibók Ferenc sem, hogy ez, már
megint, ez a magabiztoskodó, behízelgı bájgúnárság, ez a ki tudja, honnan felvett, rá nem
jellemzı viselkedés, az idıpont és a hely azonnali rávágása mégis mi volt, az életében nem
beszélt még így, pláne ilyen fiatal, helyes csajsz, izé, nıvel, pláne egy kolleginával, jézusom.
Hát így alakult ki ez a helyzet, ez a hülyébbnél hülyébb logikával mégis levezethetınek
látszó következmények megpöccintette, s most szépen, mint csillag az égen, sorjában
dılegetı dominósor, hogy akkor neki most szerdán hattól, miközben ez persze nincs
kimondva és persze ezt nyíltan elismerni sem lehet, de mégis afféle randiszerősége van ezzel
a fiatal kolleginával, aki persze nyilván nem is így tekint erre az egészre, és neki sem
szabadna, de hát hátha, mert azért voltak olyan jelek, de hát mégis. Hát miért jár egyáltalán
ilyesmiken a feje? Egyetemista kora óta nem „csajozott”, és hát idézıjelek használata nélkül
azt sem nevezhetné így, és még ha neadjisten újra legalább megpróbálna ismerkedni nıkkel,
udvarolni, valami, akkor is pont egy másik tanárral és akkor még pont ugyanonnan? Meg
különben is, mivel imponálhatna egy ilyen nála, ránézésre is legalább öt-hét évvel fiatalabb
nınek, aki még épp csak kipörgött az egyetemrıl, még fiatal, még csinos, lelkes, vidám,
életteli. Neki meg lúdtalpa van és sok dioptriás szemüvege, és asztmája, az utóbbi egy-két
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évben elkezdett némi pocakja is nıni, most még, ruhában kábé nem látszik, de ha az
lekerülne, de már megint hová gondol. És egyre nagyobb ütemben kopaszodik, és ezeréve
nem volt már nıvel, nem is tudja, mostanában, pláne egy ilyen helyes lá, izé, fiatal hölggyel
hogy kell, azaz, kéne, ha ez egyáltalán az, vagy az lehetne, „randizni”, miket mondanak
ilyenkor a korabeli férfiak az ıkorabeli nıknek, amiket ı bízvást nem is tudna, nem is akarna,
de még, és fıleg úgy nézni, ahogy manapság a „menı” „pasik” a „dögös” „nıcikre”, hát ı
végképp nem hajlandó, de persze nem is megy, mert a kopaszodás, az asztma, meg fıleg a
dioptriák. Na most aztán jól benne van a slamasztikában, mert persze, ha a Zsuzsika, na,
nincsenek még úgy, de erre sem gondoljon, mert nyilván nem is lesznek, tehát ha a Zsuzsa,
ami közben, mint név, nem is illik hozzá, ehhez a helyes, azaz, na, jó külsejı, fiatal nıhöz,
nem is illik, Zsuzsának, így, becézetlenül, eleve csak egy bizonyos korhatár, csak bodorított,
lakkozott hajtupír és sok (jó sok), illetlen, rossz ízléső, hiú öregasszonyos smink viselése
mellett volna szabad hívni bárkit is, de hát azért jobb a korrektség, szóval, ha a Zsuzsa mégis
randevúra számít, vagy hát bármi ilyen férfi-nı jellegő „találkára”, azért teljesen fafejként,
nyámnyila tejbetökként sem viselkedhet, de közben annál szomorúbb-szánalmasabb sincs,
mint hogy ı itt a kopasz, dioptriás lúdtalpával, az alaposan felhúzott nadrágjába tőrt ingével,
a kis, koptatott könyökő tanárúrkardigánjában eljátssza a „máchót”, meg hát egyáltalán, ı
mint „hódító”, mint a Zsuzsa „udvarlója”, mint a „lovagja”, na, ne röhögtessük már
magunkat. De hát végül is a nı akart találkozni vele, legalábbis ı kezdett így viselkedni,
valamiért csak odajött hozzá. Ha tisztán szakmai a rokonszenv, akkor is rendben van, ha úgy
viselkedik, ahogy szokott, ha meg, bár ez teljesen érthetetlen lenne a számára, netán mégis,
valami egyéb, romantikus vonzalmat is táplálna az irányába, akkor meg eddig is, valahogy
mégis ilyen minıségében keltette föl az érdeklıdését, miért is blamálná magát azzal, hogy
majd pont most kezd egészen másképp viselkedni. Ez az. Lesz, ami lesz, a méltóságának ezt
a legutolsó, kis, féltve ırzött szegletét, nevezetesen, hogy ı, persze, tudja, látja, észleli, nem
olyan, mint egy „mai” „pasi”, nem adja föl, ı ilyen és kész, punktum, ha nem tetszik, nem
kell a társaságát keresni, és ennyi.
De azért persze nem itt volt vége a rákészülés idegfáradalmainak, hanem például a keserő
gyakorlati következményekkel való, elkerülhetetlen szembenézésben. Hogy akkor ezen a
héten kihagyja hétfın az újságost, ahogy már évek óta soha sem, és nem hogy a tíz irodalmi
és öt-hat további mővészeti és egyéb szakmai folyóiratot és kiadványt nem veszi meg, hanem
helyettük, randevú vagy sem, mégiscsak „találka” egy fiatal, csinos, na, izé, jó külsejő
hölggyel, de fıleg: kolleginával, ahhoz mégiscsak, akármi is az összejövetel effektív célja,
kell valami jobb illatú, márkásabb kölni, eggyel jobb arcszesz, urambocsá, a repedt talpú,
kopott félcipı helyett is valami eggyel elegánsabb. Hajvágás, esetleg. És ezeknek a költségei,
s mivel másból már egyszerően nincs mód félretenni, mert azért a színház- és
operabérleteket, egyetlen, ki tudja, milyen célú alkalom miatt azért mégsem, ne legyen már
ırültekháza, így is egy merı purparlé, amit itt a „hormonjai” mővelnek vele, maradnak a
nyomorult folyóiratok és szaklapok.
S mindezt a kellemetlenséget csak azért, hogy másfél-két órán át gyönyörködhessen
ebben a megfejthetetlen, na jó, ennyit megenged magának az okozott kellemetlenségeket
ellensúlyozandó, Zsuzsikának a csinosságában, a vöröseslilás fürtjeiben, az asztalnak még
errıl a végérıl is érezhetı, finom, édeskés illatában (de jó, hogy végül ı is vett egy jobb
kölnit, hála az égnek!), a kacagásai mentén behuppanó mosolygödreiben, a szeme
csillogásában, a még véletlenül sem kihívó vagy ízléstelen, ahogy ezek a fiatalabb nık,
mostanában (botrány) öltözködnek, mégis csinos, elegáns, vonzó öltözékében, a helyes, tiptop
kis nyári cipıjében – és ennyi. Ezt nézhette, hallgathatta, szagolhatta, végül másfél órán át,
ittak egy kávét, ettek egy krémest, beszélgettek, egyeztettek – és ennyi. Nyolc-fél kilencre
otthon voltak mindketten, megbeszélve, amúgy, sok mindent, nemcsak szakmai
problémáikat, de az irodalom- és mővészetoktatás helyzetét, a magaskultúra szerepét úgy
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általában és különösen „napjainkban”, egy kevéskét, óvatosan, naná, még politizáltak is – és
ennyi. Mikor a Zsuzsika, nagyjából félúton járva a krémesében, elmondta neki, hogyha a Feri
megbocsát, amiért ı most itt „játszva a nagyokost”, esetleg egy tanáccsal szolgálna (mire ı
bólogatott, hogy hát persze, hát a Zsuzsika ne vicceljen, hát hogyisne és naná, hiszen ı
teljesen egyenrangú kollégaként gondol a kolleginára), elmesélné egy tapasztalatát, már
tudta, hogy ebbıl, romantika, ismerkedés, udvarlás terén nem lesz semmi. És akkor a
Zsuzsika belekezdett, hogy közvetlenül azután, hogy bekerült ide a Világlegjobba, ami neki
már eleve egy óriási élmény volt, mert épp csak kikerült az egyetemrıl, nem tudta, mi lesz
vele, mihez kezdjen, és akkor rögtön egy ilyen nagy múltú (és jelenő – heves bólogatás
mindkét részrıl), nagy presztizső helyen, mint a Világlegjobb, üresedés van, és pont
énektanárt keresnek, és ı persze nem is hitt benne, de azért tett egy próbát, és rögtön, elsı
munkahelyeként fölvették pont ide, szóval ezután, mikor elkezdett tanítani, elıször ı is, hát
szinte épp olyan elkeseredett, vagy izé, nem is ez a jó szó, de talán így fogalmazna inkább,
hogy csalódott volt, mint amilyennek most a Feri tőnik a számára, de persze, teljes joggal.
Milyen gyönyörő a nyaka, gondolta erre válaszul Sibók, és nem mert lejjebb nézni. Mert
hogy persze, az ı „nebulói” sem érdeklıdtek, meg unták, meg túl voltak terhelve, meg semmi
sem tetszett nekik, mindegy volt, hogy Bartók, népdal vagy Chopin, bármit énekeltetett
velük, bármit vitt be hallgatni, bármit magyarázott, semmi, de úgy képzelje (nem kell nagyon
képzelni, tudja, bólintott) a Feri, hogy de aztán tényleg semmi se. Mígnem egyszer, gondolta,
már minden mindegy, megkérdezte az egyik órán, minden elızmény nélkül, hogy akkor ık
mégis mit szeretnek. Na hát erre elıször zavart csend lett, de aztán valaki bekiabálta, hogy
Metallica (bólintás és mély sóhaj Sibókrészrıl), és hát erre, most képzelje a Feri, hát
szabályosan „elszabadult a pokol”, de (kis kacaj), jó értelemben, hát erre mind elkezdték, és
hát volt ott minden, Zanzibártól Eminemig (bólogatás Sibók részérıl, mert hallomásból,
persze, tudta, hogy ezek afféle táncdalénekesek lehetnek), diszkó és „desz metál”, úgy
képzelje, hogy tényleg minden. Na hát erre, megint, ki tudja, honnan, támadt egy ilyen
egészen, meglepıen jó ötlete. Akkor a következı órára mindenki hozza be a kedvenc zenéit,
és párat meghallgatnak együtt, ezt mondta, meg hát ezek közül, mármint nem az ilyen durva
reppet vagy deszmetált, de a popzenébıl ı is jópárat szeret, meg, gondolta utólag is, nem is
árt, ha a diákok is tudják, hogy azért, mert zongoramővésznek tanult és a konzervatóriumban
végzett, azért ı sem valami „marslakó”. (Sibók pedig bólintott, mintha maga sem lenne az.)
Na erre a következı órára mindenki vitt zenét, olyan lelkesek meg érdeklıdık voltak, hogy
szinte nem is bírt velük, hirtelen mindenki jelentkezett, sorra akart kerülni. Aztán volt ott is
minden, Nightwish, az még kifejezetten jó is, az végül is, nem is úgy „pop” zene (Sibók
bólintott, mert valami plakáton látta már leírva ezt a nevet), meg volt Nox, valaki még
Beatlest is vitt (Sibók szeme fölcsillant, azt – többnyire – ı is szerette). És utána, még pont
egy valakire volt idı, felszólított egy fiút. Valamilyen Károly volt, a legrosszabb gyerek az
egész osztályban, azóta már, azt hiszi, nem is jár ide, meg is bukott talán párszor. Na szóval
kijön ez a Károly, már elıre ilyen sátánian vigyorog, a barátaival így összenevet, látta már a
szemében is, hogy valami nagy rosszaságra készül. Kérdezi tıle, hogy milyen zenét hozott.
„Ganxstát, jee”, feleli erre válaszul, és büszkén mosolyog. Nyilván azt hitte (itt akaratlan
hatásszünetként evett még egy falatot a krémesbıl, amirıl a beleéltség okán pár percig
teljesen meg is feledkezett), szóval nyiván azt hitte, hogy ettıl majd megriadok, és leültetem,
de…! De itt lepıdött meg szerintem csak igazán, mert én meg rámutattam a magnóra, hogy
tessék, tegye csak be. Na és, hát úgy képzelje a Feri, hogy az még a Ganxstától is valami
extra trágár dal volt, nyilván arra számított a fiú, hogy ı majd fejvesztve rohan ki a terembıl
vagy két sor után leállítja a magnót, de nem. És ettıl ez a Károly egészen zavarba is jött, mert
erre aztán nem számított, hogy ez ott, egy tanítási órán végigmehet. És ültek mind, síri
csendben, iszonyatos zavarban, és csak mentek ezek az olyan káromkodások, hogy hát azt
most ı itt, pláne így a Feri elıtt, meg nyilvános helyen, hát még suttogva sem (El tudja
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képzelni, jelezte Sibók, részben azért is, hogy megelızésképp is, ha a Zsuzsika mégis
meggondolná magát), na igen, és végighallgatták. És mindenki rettenetes zavarban volt, ez a
Károly fiú is, egészen meg volt semmisülve mindenki. És onnantól, hát ha sokkal nem is
lettek érdeklıdıbbek vagy igyekvıbbnek, de egy kicsit talán javult a helyzet, valamivel
szorgalmasabbak voltak talán, meg egy kicsit tisztelettudóbbak, ı meg ettıl, erre válaszul
velük sokkal közvetlenebb, és hát ez nyilván nem olyan nagy dolog (Sibók már nem tudta
rávenni magát még egy adag lelkes fejrázás-bólogatásra), de azért mégiscsak valami. És
azóta, ahány új osztály jön hozzá énekórára, ı mindig ezzel kezdi, hogy ezt elmeséli nekik.
Mondjuk olyan nagyon sok haszna nincs, de egy kicsit talán használt. Jaj, de most itt
összevissza fecseg, meg ennek nincs is feltétlenül sok füle-farka, nem is érti, most miért is
mondta el. Sibók pedig, fejben már a másnapi óráját kezdve tervezgetni Balassiból,
egyszersmind el is döntve, hogy öt helyett csak három verset ad fel, hátha annyit még
hajlandók elolvasni hétfıre, megértı, barátságos és udvarias mosollyal fedte el, hogy ı sem.
(megjelent: Kalligram, 2018/10.)
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NAGY BANDÓ ANDRÁS
Holdbújócska
A felhı torkán
Kukkant, hajnalig fedi
a nyári orkán.

Lék
Elsüllyedt hajó,
örvény falja szerelmünk,
sírni volna jó.

Lepkék
Pillangó röppent
a rózsaszálra, s tovaszállt
két kinyílt szirom.

Híd
Partot köt parthoz
a dermedt tóra fagyott
holdhíd káprázat.
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VIHAR JUDIT
„Eljegyeztem magam a világgal és az igazsággal.”
„Az asszonyok szerelme”
Vihar Béla szerelmi lírájának egyik legszebb darabját, A szerelem születése címő poémát
már bemutattuk. Egy kamaszkori szerelmet örökít meg a Weöres Sándor verséhez írt
variáció, a Glázer Ella. A négyszáz negyven gimnazista által imádott lány, aki „illan, villan,
mint gazella” füstté vált, s a gázkamra kéményén keresztül eltőnt örökre.
Feleségéhez, Magdához írta Vihar Béla a Hazajöttél címő költeményt, – korábban már
utaltunk erre a veresre, – amely számos antológiában jelent meg, s korunk dolgozó asszonyát
örökíti meg benne. A napi munkától fáradtan megérkezı hitves lényétıl otthon minden
megváltozik, szívvel és szeretettel telik meg:
Fészekrakó, lágy asszonyi ujjak,
eltőnıdve hányszor megbámullak,
midın röpke, puha mozdulattal,
titkod nyomán mosolyog az asztal.
A szívem is így érintsd e kézzel,
illetésed forró delejével,
s bennem is a harmóniát, rendet,
sugárosztó ujjaddal teremtsd meg.
Sok visszafogott hangnemő szerelmes versében Vihar Béla mély filozófiai gondolatokat is
felvet:
A szerelem utak keresztezıdése,
a madár két szárnya.
A szerelem mőalkotás,
együtt szerkesztett verssor.
A szerelem fehér tőz,
A szerelem háború,
kiáltás bölcsı és sír között.
Kései szerelmes verse a szerelemtıl is elbúcsúzó költı Bolyongás egy emlék körül címő
költeménye. Ennek utolsó sorait idézzük leheletfinomságú képei, andalító muzsikája miatt:
„Kezed világló liliom,
ujjad tíz selymes szirom,
tenyered korsó a szomjazónak.
Szemed melege, lángokból szıtt zene,
Emlék! Bolyongó!
Világold át az alkonyatom.”
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Filozófiai tárgyú költemények
Vihar Béla költészetére nagyon jellemzıek a filozófiai, az erkölcsi tárgyú költemények.
Környezetét is, de saját magát is szigorú erkölcsi mércével méri. A történelmi témájú versek
szintén azt szolgálják, hogy mai korunk problémáit egy távoli példán keresztül könnyebben
megérthessük. Történelmi tárgyú verseiben a kettısségekre, színére és fonákjára, az
ellentétekre, az érem másik oldalára hívja fel a figyelmet. Így az Anti-Zrínyiász címő
költeményben Zrínyi stílusában, török színezettel nem a magyarság oldaláról énekli meg a
szigeti veszedelmet, hanem a törökök szemszögébıl vizsgálja ugyanezt, akik elsöprı
gyızelmet arattak, s sikerült elfoglalniuk „Magyarisztán”-t:
„Hıs voltál vagy Sátán kócsagtollas fattya?
Hitetlenek bérce, éhfarkas haragja?
Égi küldetésünk, aki megzavarja?
Hallgatsz lent a porban, palásttal takarva.”
Ugyanígy a színe-visszája problémakör jelenik meg az Elgörbült mesék címő sorozat A
holdboszorkány címő darabjában, ahol a tündérleány és kedvese a banya elıl menekül, s az
ifjú már azt hiszi, végre legyızték: boldogan pihenhet kedvese karjaiban, miközben nem is
sejti,
„hogy a tündérleányzó képében
diadalmas mosollyal az ajkán
a boszorkány karja fonja át.”
A színek vetélkedése címő versében arról ír, hogy a csillogó színek között megbúvó,
látszólag gyenge szürke szín a legbecsesebb, a leggazdagabb, s fıleg a legerısebb, mert ez a
szín képes elnyelni összes többi társát.
Az Epilógus az utolsó vacsorához címő költeményben a festı az Utolsó vacsora címő
képéhez keresi Judás modelljét, míg végül rátalál annak a férfinak a képében, aki fiatalon
Jézust személyesítette meg rajta. Nem véletlen, hogy Vihar Béla ilyen jellegő filozofikus
költeményeket ír, hiszen saját korának ellentmondásait fogalmazza meg benne: a háború után
a megmaradás örömével lelkesedett a szocialista eszmékért, de azok a legvéresebb
törvénytelenségekbe, hazugságokba, aljasságokba csaptak át, amelyek ellen a költı feladata,
hogy felemelje szavát.
A költı célja, hogy megmutassa önmagát, ezernyi arcát, a megvalósultakat és a
megvalósulatlanokat is, ahogy a Vagyok, ami vagyok címő versében írja:
„Mindenkihez hasonlítok,
s mindenkitıl különbözöm.
Énem seregnyi voltát
engedjétek megvalósítanom.”

A jóban, a tisztában való hit kezdetektıl jellemezte Vihar Béla költészetét. Így egyaránt
hitt istenben és az egymás iránti szeretetet, a mások helyetti szenvedés vállalását jelképezı
Krisztusban. A mindenható isten képe azonban sokat változik benne élete folyamán, hiszen
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sokat is kell csalatkoznia, s lassan ez az isten az apaképpel válik azonossá. De az emberiség
kínjait magára vállaló Krisztushoz örökre hő marad, mint ahogyan ezt Naplójában írja 1968ban: „Az egyházból és papjaiból ki lehet ábrándulni, Krisztusból nem.” Egy eretnek esti
éneke címő versében emberi esendıséggel könyörög hozzá:
Atyám, atyám, ki vagy a mennyekben,
ó könyörülj, ne próbálj meg engem,
ne mérd meg az erım, igazam.
S ha mégis a mélységbe kell mennem,
óvd meg éretted való szerelmem –
ismételvén kínod, ámen, ámen.

„Az alkotásban megdermedt idı”
Vihar Béla költészete egyre jobban igazolja alkotóját. Mindazok az értékek, amelyeket
képviselt, a mai napig idıtállónak bizonyulnak. A sokarcú, több mőfajban is sikeres költı
mindig felvállalta, – ha az még az alkotás kínjával is járt, – az igaz szó kimondását akkor is,
ha ez a szó nem lehetett szép:
Köröttem lángok, kardok és a csönd.
A boldog él,
és ír a boldogtalan.
Írja Az egyiptomi írnok címő versében. Élete vége felé prózakötetet szeretett volna
összeállítni, de erre már nem jutott ideje. A visszatért dal címő költeményében Vihar Béla azt
vallja, hogy dal nélkül nincs értelme az életnek, hiszen hiányzik a szépség élvezete, nincs,
ami írt adjon a lélek fájdalmára. De csak a tiszta forrásból érkezı hang, a pásztorfurulya az,
amely képes újra éleszteni a mővészetet, hogy bezenghesse ismét a világot. Igazság és
tisztesség jellemzı Vihar Béla költészetére. A vers iránti alázatot, az igazi alkotás
örökkévalóságát vallja. Ezt fejezi ki Az örök feladatból címő esszéverse is, ez a formai
kísérlet, melyben azt vallja, hogy a ránk bízott feladatot el kell végezni. Vihar Béla a
költészet maradandóságáról ezt állítja a Mő címő költeményében:
Az illanóban az, ami örök,
igazságba, szépségbe öltözött:
a múlandóban a gyızedelmeskedı,
az alkotásban megdermedt idı.
A Szamárháton címő kötetében a mő mélységének fontosságát hangsúlyozza a következı
kétsorosban:
Az alkotás legmagasabb csúcsa,
bizony mondom, a mélységben van.
A Versmadár címő költeményében – képversben alkotja meg Vihar Béla – a vers kényes
egyensúlyáról beszél:
Madár
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lebeg,
lengı tollán
a kék eget
tartja szilárdan,
könnyedén.
Így tárd ki szárnyaid
lobogva,
s a mindenséget hordja
sodra,
szó és világ egyensúlya:
költemény.

Költészetének elemzését talán legjobban a költıtárs, Weöres Sándor Vihar Bélának címő
szonettjével jellemezhetnénk:
„A szerelem születése” verskötetre
Fénylı fehér selyemköntös-vihar,
redıin szıtt virágok hajladoznak
ha mozdulsz. Ám egy ajtószárny takar
s a homályban díszeid sápadoznak.
Díszed nem hiú cifraság csupán,
mert bensıdbıl, a mélységbıl ered,
kifordított ember, köntösöd a szíved.
Kard öveden, kezed markolatán.
Könyvedben minden út és forduló igaz,
ahogy mondod: Szerelem születése.
Szítsd föl szerelmedet izzó-fehérre
s megérzik. Másként: kár minden panasz.
Legyen igéd az istenek vetése,
kiknek kezébıl csillagfény havaz.
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VIHAR BÉLA
Nausikaa
Belıled akarok olvasni, a harmatból, a mosolyból, mozdulataid íveibıl,
a felemelt kar és lehulló pillák
misztikus
szimbólumából.
Mosolyodban megértem Plátó álmát,
a keleti vándorok arcán a révületet...
a te hószinü ujjaid melankóliája zenébıl szőrıdött össze
mely a vizek felett sír...
Ismeretlen ország lelkében lobog profilod e raffinált sugarakban
amint balról jobbra fordulsz
és vissza adsz magamnak,
rajongók és türelmetlenek lelkének kulcsa vagy,
pohár és fő a te szerelmes hugaid,
jöjj el hozzám,
téged várnak az én könyveim,
lapozz bennök:
- Homeros és a leány csókold fel a betüket tekinteted holdjával,
Nausikaa, Nausikaa kend be friss olajjal az én testem...

Forrás: VIHAR BÉLA: Út önmagadtól, –

http://mek.oszk.hu/05100/05109/05109.htm
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REJTİ GÁBOR
13
Amikor a falak fülekké váltak
szemekké az ablakok
s a félelem nyirkos mancsával
már álmainkban matatott
lábujjhegyre álltam
s megcsókoltam a Holdat.
- Hozz szabad holnapot!
S zúgni kezdtek a szelek
és támadt nagy áradás
és megrepedtek sorjában
a falak s ablakok.
Mert szólni kezdett mind
ki addig hallgatott.

Bélyegzı
Elmegyek hibának
elmegyek hiánynak
jó tudni elıre
mindenhol
kihánynak.
Nem leszek csalódott
tán kicsit törıdött
ilyen az ördögbır
öröklött
örökzöld.
Elmegyek sötétnek
elmegyek köpésnek
jó, ha ember
álmából
fölébred.

https://www.facebook.com/rejtog

_https://www.facebook.com/rejtog._,_.___
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JENEY ANDRÁS
Nagypéntek
Népért, honért – mi végre vádolod,
Hogy látogatja botja, ostora?
Bár fáj belül, bár minden mostoha –
Mért verne téged s mért az otthonod?

Fehérre mosná szíved, homlokod
Tövisszögektıl vérzı glória; –
S a kígyómarta, hörgı Golgota
Bíborpalástján gázol lábnyomod.

Ha volna – mégis – vasból vesszeje,
Ütés ártatlant, mondd, megvédene?
Hazug hitek helyett valócsoda:

Az Istennek mentı, keresztuta;
Hol Jézusa, lásd, éltet áldoza –
Szemében érted könnye csilloga.
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KAMARÁS KLÁRA
Sapphot keresve

Hol az a táj, hol az a szép sziget,
mely boldog, édes álomba merít?
Sapphot keresnéd? Nem találod itt.
Csak könnyek árját, végtelen vizet.
Ébredj, meghaltak szép reményeid!
Minden vágy, kétség méltatlan fogyaszt,
minden bővös szó csak kegyes malaszt,
mely elkábít, de már nem édesít.
Nem vagy Apollon, kinek lantja szent
szerelmes dallal áradón üzent,
szép délibáb csak, mely játszott velem.
Kereshetsz Sapphot, de csak álom az.
Itt hull a hó. Tán sosem lesz tavasz.
Nem kérem többé, hogy dalolj nekem...
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G. FERENCZY HANNA
Éji tánc
Ma este felkért a Szél,
hogy táncoljak vele.
Bár kedvem nem volt hozzá
gyızött az ereje.
Elragadott az őrbe,
lángolt a telihold
táncoltunk határokon át,
hol balalajka szólt.
Táncoltunk
Himalája csúcsán
és lavinák között,
vert arany hídon át
az Óceán fölött.
Aludtak lent az utcák
házak, sikátorok
ámulva néztek ránk
az éji vándorok.
Vélték, hogy néma táncunk
csak kósza látomás,
és semmi más – csupán,
lidérces álmodás.
Amikor haza értem
várt rám a nagy magány.
Az egész éji táncot
– csak álmodtam talán?
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Kİ-SZABÓ IMRE
Találkozás
Simon Lajos a megbeszélt idıben az Emkébe ment. Leült, kávét rendelt. Izgatottan várt.
A lány késett. Újságot kezdett olvasni, amikor Erika megérkezett. Már az ajtóban észre vette,
amint nıies mozdulattal betolta az ajtót maga elıtt és nagyon kecses léptekkel feléje tartott.
Simon két éve nem látta a lányt, akivel akkor együtt dolgozott egy újpesti gyárban. İ már
három éve túl volt a katonaságon. Erika pedig akkor került ki éppen a nyolcadikból és
szabász szakmát jött tanulni abba a gyárba.
Formás alakja, kedvessége már az elsı pillanatban megmelegítette Simon Lajos szívét.
Kedvelte a lányt, de a képtelen korkülönbség le is fékezte.
Erika most is csinosan volt felöltözve. Szürke kiskosztümöt viselt, színes nejlonharisnyát
és barna körömcipıt. Látszott rajta a gondosság. Készült erre a találkozásra. Piros kendıvel
átkötött
fekete haja csillogott, karján orkánkabát. Különleges varázst árasztott magából. Simont,
mintha valamiféle bizsergı áramütés érte volna. Nem tudta levenni szemét a lányról.
– Féltem, hogy nem jössz – mondta Simon és elvette a kabátot a lánytól, miközben leült.
– Olyan messze lakom.
– Iszol valamit?
– Kávét.
Simon rendelt.
– Mesélj, kíváncsi vagyok.
– Inkább kérdezz!
– Jó.
A lány ivott a kávéból.
– Mikor mentél férjhez?
– Tavaly szeptemberben.
– És már el is váltál?
– Még nem, eljöttem. Nem bírtam én azt.
– Rossz volt?
– Csak a haverok voltak a fontosak.
– A férjed mivel foglalkozott?
– Sportol.
– Milyen sportágban?
– Bunyózik.
– Menı?
– NB-I-es. Válogatott kerettag. Biztos ismered.
– Hogy hívják?
– Tomcsik.
– Nem hallottam még. Szereted ezt a sportot? Kicsit durva, nem?
– Az a legjobb benne. Izgalmas. Meg férfi sport.
– A férjed, férfi volt?
Nem lepte meg a kérdés. Maga elé nézett.
– Mérsékletes – válaszolta.
– Egy héten egyszer?
– Naptárba lehetett volna jegyezni.
– Dolgoztál?
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– Nem.
– Mit csináltál otthon, egész nap?
– Vásároltam, takarítottam, fıztem. Vártam a férjeméket.
Simon csodálkozott ezen a többes számon. Meg is kérdezte:
– Nem értem?
– Egyedül sohasem jött haza. Mindig haverokkal. Ettek, aztán elmentek.
– Téged nem vitt magával?
– Ritkán.
– Nem volt rossz?
– Eleinte, de megszoktam. Meg volt abban a házban egy másik lány is. Egy különálló
villában laktunk. A haverjával bérelték közösen. Az a másik lány a barátjával élt együtt. Nem
voltak házasok. Nóri tizenkilenc éves volt, azzal barátkoztam.
– Mást sohasem csináltál?
– Nem igen. Esetleg magnót hallgattam.
Hirtelen csend állt közéjük. Mind a ketten szomorú arccal néztek a távolba.
– Iszol egy kis szeszt? – kérdezte Simon.
– Csak egy kicsit, régen ittam már.
Konyakot rendelt Simon. Késve hozták. Addig szótlanok maradtak. Simon nézte a lányt.
Szép volt. Sajnálta is. Szemük találkozott. Egybe fonódott, mintha már ki sem lehetne
bogozni.
– Egészségedre! – emelte fel poharát Simon.
– Kösz! felelte a lány és szájához emelte a poharat, belekóstolt. Megrázkódott. –
Elszoktam már tıle.
– Miért jöttél el? – kérdezte a lánytól.
– Késın mentem egyszer haza, dolgom volt. Egy régi barátnımmel találkoztam, akivel
együtt laktam az intézetben. Otthon találtam, egy idegen nıvel, feküdtek az ágyban.
– Mit éreztél?
– Nem tudom, de meg tudtam volna ölni!
Pohara után nyúlt és a maradék italt kiitta, egy hajtásra.
– Pár napig, még ott maradtam. Nem jött haza, napokon keresztül. Éreztem, nincs
szüksége rám.. Összecsomagoltam és eljöttem.
Simon nevetett. Látszott rajta a megkönnyebbülés. Jó volt, hogy elmondhatta.
– Máskor is elıfordult, hogy nem jött haza?
– Ritkán. Egyszer elmaradt. Vagy négy napja nem láttam. Nem is tudtam, hol van. Csak a
rendırség kereste, meg a barátját, Szinest.
– Történt valami?
– Én nem tudtam semmirıl. Állítólag orkánkabátokat loptak, meg magnót,
fényképezıgépet. A szajrét ide hozták.
– A rendırség téged is faggatott?
– Igazoltattak. Mit keresek itt? – kérdezték. Intézetben a helyem, kiskorú vagyok! Akko
még nem voltam megesködve vele. Csak ott éltem. A rendırségen azt mondták, vagy
megmondok mindent a Szinesrıl, meg a férjemrıl, vagy megyek az intézetbe.
– Elárultad ıket?
– Nem. Elmentem az intézetbe.
– Meddig voltál ott?
– Tíz hónapig.
– És akkor miért engedtek ki, hisz még most sem vagy tizennyolc éves?
– Hozzámentem.
Simon elgondolkodott. Cigarettát vett elı.
– Rágyújtasz?
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– Nekem ez nagyon erıs. Malborót szoktam szívni, de ritkán.
Simon hozott egy dobozzal.
– Tessék – és a lány elé tette.
– Nem kellett volna.
– Most jól esik úgyis.
Erika rágyújtott. A füst lassan és egyenletesen töltötte meg a helyiségnek ezt a részét.
– Engedély, kellett a házassághoz?
– Persze. Meg is adták az intézetben, fel is öltöztem. Elmentünk az anyakönyvvezetıhöz,
még mirtusz is volt. Nem esketett össze. Hiányzott a gyámhatóság engedélye.
Elkomorodott. Mélyet szívott a cigarettából. Lassan fújta ki a füstöt. Nézte a parazsat, a
kigyózva felszálló füstöt. Halkan beszélt.
– Otthonra vágytam. Sohasem volt otthonom. Azért is mentem bele a házasságba.
– A szüleid?
– Apám Komlón él. Az anyám? Akkor találkoztam vele utoljára, mikor elmaradt az
esküvınk. Elrohantam, beültem egy taxiba, amelyet pont az anyám vezetett.
– Taxisofır?
– Igen.
– Mit szólt?
– Semmit. Megkérdezte hová vigyen, mi ez a maskara rajtam, meg hogy, hogy vagyok?
– Most a legjobban! Miért nem felelted?
– Szerettem volna megpofozni. Éreztem, és talán akkor a legjobban, hogy nincs anyám.
Ha volna, mennyivel másabb lenne az életem.
Simon vigasztalni akarta a lányt, de hirtelen nem tudta, mit mondjon.
– Hová mentél akkor?
– Haza az apámhoz. Egy idıre, jó lesz ott is, gondoltam. De nem volt jó. Apám egy
másik nıvel élt együtt, Az pedig féltékeny volt rám. Jobbnak láttam eljönni?
– Igen. A férjemhez. Aztán megjött az engedély és összeházasodtunk.
– Most mit csinálsz?
– Dolgozom, még egy hónapig.
– Aztán?
– Megyek a Balcsira. Van egy srácom. Club-bárban pincér. Ritkán ér rá. Elhatároztuk,
lemegyünk nyárra. A vendéglátóiparhoz. Egy kicsit megszedjük magunkat.
– Komoly?
– Nem tudom. Figyelmes, törıdik velem. Jobb, mint a férjemmel.
– Hány éves voltál, amikor eljöttél otthonról?
– Tizenhárom, vagy még annyi sem.
– Rossz volt otthon?
– Örökös veszekedés, meg verekedés. Az apám bányász. Sikta után mindig részegen jött
haza. Összevesztek. Megverte az anyámat. Az anyám meg idegen pacákokat tartott. Mindig
csak sírtam. El akartam szökni. Az apám megsejtette. Bezárt. Négy napig voltam a négy fal
között. Mikor hazajött, azt mondtam: - Lemegyek a boltba kenyérért, nincs itthon. Adott egy
százast, siessek. Figyelt az ablakból. Én meg elutaztam Pestre, a rokonokhoz. Többé nem is
mentem haza.
Simon összeszorította a fogát, mélyet lélegzett. Úgy érezte, levegı hiányában szenved és
megfullad. A levegıvétel darabos sóhajtásba tört ki belıle. „Szép vagy, mindig tetszettél.
Szegénykém. Milyen nehezen tud kiharcolni magának egy kis boldogságot” – gondolta
Simon Lajos.
– Hány óra már? – kérdezte a lány.
– Még csak tizenegy. Sietsz?
– Félegyre egy sráchoz megyek. Filmezek.
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– Filmezel?
– Igen. Egy filmes srác vizsgafilmjében szerepelek.
– Mit játszol a filmben?
– Egy lányt, akit felszednek az országúton. Az autós fiú az festı. Felvisz a lakására.
Modellt állok neki, szerelem kezdıdik, de engem a festıvel autóbaleset ér. A festı meghal.
Az egész film mirıl szól?
– Nem tudom, pedig nézegettem a forgatókönyvet.
– Ma mit vesztek fel?
– A modell részt. Tegnap már próbáltunk.
– Nem voltál zavarba?
– Ó, nem. İk filmesek, más szemmel nézik.
Simon elmerült gondolataiban. Nem hallotta, mit mond a lány. Visszaemlékezett. „- Két
évvel ezelıtt, sokszor találkoztam vele. Moziba vittem. Már akkor nagyon szép volt. Egyszer
megkérdezte: - Mit akarsz tılem? Akkor meglepett kérdése. – Semmit sem – mondtam akkor
zavartan. – Hisz te még olyan gyerek vagy. Nem elég, ha a barátomnak nevezlek? Igazi barát
vagy! Kész vagyok segíteni neked mindenben. És jól érzem magam veled. Többet nem
láttam. Hiába kerestem. Kilépett a gyárból. Meg sem csókoltam, egyszer sem. Vagy a
szeretımnek kellett volna lennie? Nem, azt mégsem. És most vetkızik. Idegenek elıtt.
Egyedül van. Sajnáljam, vagy segítsek rajta? Vagy akkori mulasztásomat pótoljam? – Nem
volna szép tılem!?”
Nem tudott dönteni. A lány látta, hogy töpreng.
– Szeretnék még veled találkozni.
– Mikor? – kérdezte Simon bizonytalanul és egy kicsit reménykedve is.
– Nem tudom. A filmezés, meg a balatoni út, egyenlıre leköti az idımet, de majd írok
neked. Ott laksz még?
– Igen.
– Jó, hogy elmondtam neked, te mindig megértı voltál. – Simon érezte, hogy akart még
valamit mondani, de a lány felállt, megölelte a fiút és kisietett az utcára.
Simon Lajos feldobott magányosságában, zavartan nézett utána.

Régi ház, Zala megye, Oszkó
Fotó: FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN
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DEDIK JÁNOS
A telefonfülkénél
Ádám elıre nyújtja a bal kezét, s órájára pillant. Lassan tizenegy óra, állapítja meg.
Cigarettára próbál gyújtani, de gyújtóját nem találja. Ez sem jön össze, morgolódik magában.
De remélem, nem leszek peches ma este sem!
Nekem látnom kell Nellikémet. Tegnap sem láttam! De ı ıszintén elmondta, hogy a
kollégák társaságában távozik, és nem tudta lemondani kedves meghívásukat egy kávéra, ami
azután egy kicsit általában elhúzódik. Udvariatlanság lenne, ne haragudjak meg érte.
Nelli már tízkor befejezi munkáját a színháznál, neki még öltöznie sem kell, egy súgó
egyszerően kimászik a súgólukból, felveszi a nagykabátját, aztán hazasiet. Már rég otthon
lenne a helye! Igaz Zugliget egy kicsit messze van a belvárostól. A férje már otthon van, épp
akkor értem a ház elé, azaz a házzal szembeni telefonfülke mögé, mikor Dezsı a férj
felkapcsolta a villanyt. Innen jól látom, amint fel-alá sétál a tágas szalonban. Nagyon várhatja
feleségét, vagy mégsem?
Mióta Nelli megcsalja azóta, mintha féltékenyebb lenne, bár nem is sejti, hogy felesége
ötévi házasság után velem szeretkezik igazán. Lehet, hogy megérzi? Á, buta gondolatok ezek.
Mi Nellivel nagyon óvatosak vagyunk. Dezsınek Nelli már a második felesége, persze, hogy
vigyázz rá! Mindent megad neki, valójában nem lehet panasza Nellinek, de mégis én kellek
neki. Bár én nem tudnám azt az anyagi biztonságot nyújtani, mint a férje, ezt meg is
beszéltük Nellikével. Valójában engem szeret, érzem, a titkos találkáink melyek általában
kellemesen telnek, jelzik az igazamat.
Szerencsénkre Dezsı sokat jár vidékre a természeti csapásokkal való kárfelmérések sok
esetben napokat, sıt heteket vesz igénybe. Ez a mi hasznunk a természetbıl. De ilyenkor,
mikor együtt tölthetünk napokat, nem gondolunk semmire, csak a mi boldogságunkra.
Tényleg nagyon szeretem Nellit. Még ennyi ırömet, szépet egy nı sem nyújtott, pedig nem
egy, nem két kapcsolatom volt már az életben.
A telefonfülkei randevúk izgalmassá tették találkáinkat. Üres a telefonfülke, megnézem a
telefonkönny 520. oldalát, nincs e benne üzenet nekem. Semmi, akkor jönnie kell! Most is itt
várok rá a házukkal szembeni telefonfülke mögött. Ilyenkor elfog az irigység, kapok egy-két
puszit, aztán rohan be a házba, nehogy a férje észrevegye.
De hol van ilyen sokáig? Tudja, hogy a házuk elıtt várom, ha csak egy-két puszira is.
Még a hátam is borzong Már az is öröm számomra. Tudom, hogy az ünnepek alatt nem
találkozhatunk, Dezsı miatt Ideges vagyok, ha arra gondolok, hogy megint vele van az
ünnepek alatt. Nincs kárfelmérés, nem kell utaznia. Bár én lennék a fınöke, mindig az ország
másik végén lenne. Nelli viszont dolgozik és ez jó, mert kevesebbet van férje mellett, nem
kell jó képet vágnia, miközben Dezsıt éppen kiszolgálja, és talán rám gondol. Még a
gondolatától is ideges vagyok, nem szeretem, hogy ha a férje körül ugrál. Elıadás után, ha
nem is sokáig de egy kicsit hallhatom azt a kedves, selymes hangját mely a munkája során
teljesen kifinomult.
Lehet, hogy a színháznál vár? Megfeledkezett volna rólam, hogy ma este itt várom a
házuk elıtt? Ez lehetetlen! Pedig világosan megmondtam, hogyha nem vagyok a szokásos
találkahelyen, akkor itt várom. Vagy valami más oka lehet, hogy még nem jött meg? Micsoda
ízléstelen gondolataim támadnak. Biztos valami más oka, lehet? Fene enné meg ezt a kis
ördögöt, csak nem költözött belém?
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– Nellikém! Nellikém, ugye szeretsz még? – mondogatom magamban. Persze az is lehet,
hogy a színházi kollégák feltartják, nem sejtik, hogy a drágámat várja vaki. Gyere már
édesem, legalább egy pillanatig láthassalak, tudjam, hogy jól vagy. Ugye a kollégák nem
zaklatnak?
Ebben a pillanatban egy taxi állt meg a házuk elıtt. Nelli száll ki, óvatosan körülnéz,
aztán hozzám siet a telefon-fülkéhez. Érdekes mintha ült volna még valaki a taxiban, nem
talán a szemem káprázott, lehet, hogy elıre kifizette a taxit. Nem láttam, hogy fizetett
volna…! A taxi villámgyorsan elrobogott.
Lehet, hogy mégsem én vagyok az igazi?
A következı pillanatban Nelli jellegzetes parfümjének illatát, érezte, miközben a két nıi
kéz lágyan átölelte hátulról a nyakamat. A parfümje elbódított! És máris feledésbe ment a
legkisebb gyanú árnyéka is.

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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BUDA FERENC
MR1
Hívek és haverok
fény meg árny volt elég
az idı kavarog
hol fatalp hol kerék
agyadba jól bevésd
múló az alkalom
s utad hogy el ne vétsd
leskelj ablakon
holdvilág napvilág
MR1 MR1
fúj a szél leng a nád
forog a köpenyeg
Keresztény nemzeti
szoci meg liberál
lózungját lengeti
ideül odaáll
nyakkendık öltönyök
terepszín hacukák
nyomakszik sok könyök
kié lesz a cubák
cúgos a folyosó
MR1 MR1
szétgurul a zsozsó
nekem öt neked egy
Kacajom megeredj
MR1 a Kossuth
a Kossuth: MR1
ki-ki birtokosult
emereggy emereggy
hm
savanyú ez a meggy
Dülöngél a vonat
Ábránytól Kıszegig
alighogy elhalad
a vágányt fölszedik

titkot nem puhatol
se Deák se Kossuth
bringázz vagy
kutyagolj
ha leáll a vasút

egyszerő az egész
MR1 MR1
Pakson ha meg nem
élsz
Pozsonyba telepedj

bakterház sorompó
MR1 MR1
értük itt borongó
képpel ne keseregj

Fortélyod nem forog?
finnyás az etikád?
látogass templomot
kocsmát vagy patikát

Vásálni visz a láz
Tesco Penny Auchan
távolból hadonász
Kádár meg Marosán

bögrédben kiskomám
kávénál több a zacc
túl öt-hat iskolán
bambának
megmaradsz

inad bár belerogy
ez a nagy futamat
ne cicózz vele hogy
vicsorít a kamat

tenyered csupa kosz
MR1 MR1
görbülj hát ne habozz
ha az út tekereg

kisegít a hitel
MR1 MR1
kapd össze ami kell
tolakodj verekedj

Kacajom kerekedj
MR1 a Kossuth
a Kossuth: MR1
kátyús a kövesút
emereggy emereggy
hát
ne az égre meredj

Kacajom kifakad
MR1 a Kossuth
bazi lábak alatt
de poros ez az út
a Kossuth: MR1
né:
löki száz seper egy

a depó tök üres
MR1 MR1
zsarukám ne kövess
álltodban merevedj
Stírölnek? Rá se ránts
a haszon igazol
pitikre dıl a rács
bolond ki begazol
fı az hogy leesik
a dohány meg a cucc
s nem rajtad keresik
ha netán belebuksz
elhúz das Kapital
MR1 MR1
az elit vele hál
a profit vele megy
Kacajom kiapad
MR1 a Kossuth
ez a nagy kirakat
de behályogosult
a Kossuth: MR1
emereggy emereggy
nosza még bele egy
a mesém 1001 –
slussz!
Takarodni eredj!

Sápot ki lekaszál
nem a fröccsre keres
födeled tovaszáll
csak a szád cserepes

Ide sújt le a jég
ha dörög valahol
a tulaj potyadék
kölcsönért kalapol

szájtátva áll a nép
egy kövér hat sovány
egymás nyomába lép
kis zsebes nagy
zsivány

fel is út le is út
ha a lé leapad
panaszod jogosult
de csavard le magad
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UMHAUSER FERENC
VÁTESZ
Azt hitte rendben mennek a dolgai, úgy sikerült mindig minden, ahogyan történnie kellett.
A felesége még szép, kívánatos, gyermekei erısek, okosak s megadták neki a tiszteletet.
Mégis valami megmagyarázhatatlan, homályos érzése támadt.
– Ez túl szép és valószerőtlen!
Figyelmesebben kezdte szemlélni környezetét és önmagát. Kritikus szemmel, mintegy
kívülállóként.
Volt amikor kétségek gyötörték és bőntudata támadt, különösen olyankor, amikor úgy
érezte, hogy valamit nem, vagy nem úgy kellett volna tennie.
Megfogadta, mielıtt tesz valamit, elszámol tízig, nem szeretett volna ugyanabba a hibába
esni. Véleménye szerint, az okos mások hibájából tanul, a buta a magáéból.
Jött ugyanaz a helyzet, ugyanaz a szituáció és ı tehetetlen bábként elkövette ugyanazt a
hibát újra és újra. Még jobban figyelt, és lassan felderengtek elıtte az eddig láthatatlan
zsinórok. Rájött, nem ura önmagának. Semmi nem történik véletlenül, a dolgok nem
önmagukért vannak. Észlelte a zsinórokat és az azokat irányító láthatatlan kezeket.
Megpróbált küzdeni ellene. İ akart gondolatai és tettei ura lenni, de hiába hadakozott.
Rágyújtott és inni kezdett, kaján vigyorral várta, hogy a madzagok összekuszálódjanak.
Minden ment a maga megszokott rendjén, csak az asszony nézett rá csúnyán, ha este
ájultan zuhant az ágyba. Bosszús fintorral jegyezte meg: –Milyen büdös vagy már megint!
Tudta, errıl sem ı tehet. Már semmi sem érdekelte és semmi sem számított, csak
valahogy megszabaduljon, végre a maga ura legyen, ı legyen gondolatai és tettei kiokolója és
birtoklója.
Amikor kilépett a borozóból, hirtelen a kikanyarodó villamos alá vetette magát. Még látta
az arcon a vigyort, a kezek mögött, melyek most is irányították.
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KORIM LÁSZLÓ
Egy kép
Görbe körül körbe terül
Orsó ujja közé kerül
Perdül fordul belemerül
Lobog a szál idıtlenül

Bibircsókos téli világ
Vakon sötét mécses világ
Belebújok senki sem lát
Én én vagyok maga a szál

Lássatok hát lássatok meg
Nem vagyok jó nem vagyok leg’
Játék vagyok játék csupán
Orsón állva soh’ sem vidám
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RADA GYULA
A téglavetıhöz
Valami mindig közelít.
Most a május. illatok
lekonyuló pünkösdi fejek,
elnyílás, apró riadalmak
a kus hivatalokban,
viharok, a számok támadása
és arany esık is.

Csupa kérdés a véglét.
Meddig mehet el? Hol a fal?
İ talán az isten vak fia?
Vagy ı az a kis cinikus,
kikent kollaboráns ki gödröt
ás magának, s oda temet
el egy sáros téglavetıt,
tücsköt-bogarat, hazát ?
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VERASZTÓ ANTAL
Békétlenek
Adjuk át magunkat a történetnek addig, míg Juhász Pál is velünk tart. Akirıl sok minden
elmondható lesz csak az nem, hogy az álomkórosan egykedvő emberek közé tartozott volna.
Elıször is olyan ember volt, aki nem szorult más tarlójára, mert neki is volt egy kicsi.
Másodszor: természeténél fogva nem szenvedhette, ha bárki a sérelmére tett vagy mondott
valamit. (A vénasszonybeszédre persze nem figyelt oda.) Egyébként pedig mindig készen állott
arra, hogy megfogja a dolog nehezebb végét.
A szülıhelyén végképp befejezett lutheránus templom építésén is mindvégig ott dolgozott,
pedig ahogy maga is visszaemlékszi akkoriban bizony a vékonyhájú emberek közé tartozott,
pedig rendesen pusztult elıle minden enni és innivaló. Nem volt duhajkedvő ember azt sem
lehetett mondani rá, hogy balcsillagzat alatt született volna. Csak a maga módján igyekezett a
mindennapokat megélni, mert a Bibliából tudott róla, hogy ritka embernek kell annak lenni, aki a
halált kikerüli. Viszont az a reggel, amikor az alábbi dolog megesett vele sehogy sem volt a
helyén. A hajnal fénye is csak éppen végigfutott a szélsı utcán, amikor Juhász Pálnak már lábán
volt a csizma. Mikor kikászálódott az ágyból még gyufát kellett neki rántani, hogy ne vaklásszon
a gönce után. Az öreghegyben lévı szılejébe készült nekiindulni egész napra feltarisznyálva.
Juhász Pált hajnali útjain nem szokták váratlanságok érni, most sem volt ilyesmire
felkészülve, így aztán akár utoléréses balesetnek is nevezhetnénk, ami megesett vele. Amint a
kezdett irányba ballagott, Nagy János, akivel utcabeliek voltak, nem csak hangos szóval, de
szapora lépteivel is beérte Juhászt. Nagy János szintén kapanyelet fényesíteni indult a szılejébe,
mert hát – mint azt mindenki tudja-, tavasszal és nyárhátulján van, a legtöbb dolog a szılıben
mikor minek jön el az ideje, kapálni, kötözni, majd meg szüretelni kell, ha van mit.
Akik ismerték ezt a Nagy Jánost, azok közül a legtöbben szekánt, marós beszédő embernek
tartották akit, mellesleg ha termetre nézte az ember inkább a Kis János névnek lehetett volna
jogos viselıje. Annak is híre járt, hogy a korcsmákban és más idıtöltı helyeken is azért bukkan
fel leginkább, hogy lépten-nyomon ellenkezhessen valakivel.
Az adjon isten után most is így kezdte; nagyon korán kelt szomszéd, még pipiskéket se látni.
Nem korábban, mint maga válaszolt neki Juhász. Különben a kapáláshoz ez a legjobb idı,
tudója ennek mindenki, aki nem a bársonytenyerő népességhez számítja magát. Majd még
hozzátette, különben se sokat idıztem az álomvilágban, mert a maga kutyája az éjszaka már
megint le akarta vonyítani a holdat az égrıl.
– Még, hogy az én kutyám, horkant fel Nagy János, nem is tudtam, hogy maga számon tartja
a kutyám hangját?
– Nemcsak én ismerem a maga korcsának a kiállhatatlan rekedt vonyítását, hanem az egész
alvég. Hogy durva szóval meg ne sértsem, az a mihaszna eb már rég rászolgált arra, hogy
nehezék legyen a kútgém elején.
– Én meg úgy gondolom a maga boszorkánynak tartott öreganyját kellett volna annakidején
meggyızni, arról, hogy kösse fel magát az udvarukban dísztelenkedı görbe eperfára, vágott
vissza Nagy János.
– Tudja szomszéd azért, nem tette, mert attól tartott, hogy maga lesz a halottkém. Szegény
akkor még nem hallott róla –, pedig ekkora már szájára vette, az egész falu –, hogy a fölös számú
jelöltek közül egyedül maga bukott meg a polgári halottkém vizsgán.
Szálka Tódortól, hallottam a minap, hogy a jobb kocsmákban – ahol magát nem szívesen
látják – az új vendégek jókedvének megalapozására még manapság is a maga esetét szokták
felemlegetni. Hogy mégis hogyan került napfényre Nagy János esete? Annak már csak a Jóisten
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a tudója, de magát a történetet a mesélık mindegyike ismerte, és ki így, ki úgy, formált is rajta a
maga tehetsége szerint. Legtöbben azért az alábbi szövegnél maradtak: Hogy ebbıl mi az
igazság, csak Nagy János tudná hitelesíteni, de ı hallgat róla, hogy a bizottság, elsı firtató
kérdésére, hogy mibıl lehet pontosan megállapítani a halál beálltát, İ a tudomány kacskaringóit
mellızve, saját tapasztalása alapján a következıket adta elı: ha valahol összefut a szomszédság
és sírnak jajgatnak, hát ott egész biztosan halottnak kell lenni.
Amit mondott az tulajdonképpen megállta a helyét, csak a vizsgáztatók ilyen irányú válaszra
nyilván nem voltak felkészülve. Miután felocsúdtak a csodálkozásból, arra az egyakaratú
véleményre jutottak, hogy Nagy Jánost nem fárasztják további kérdésekkel. Így történt, hogy
emberünk a halott-kémlelési feladatok gyakorlásától véglegesen kirekesztıdött. Úgy tetszett,
Nagy Jánost olyan fájdalmasan érintették a Juhász Pál által mondottak, mintha tüskébe lépett
volna. Elıbb csak nézett maga elé, majd többszöri kutya-teremtettézés közé illesztett
pocskondiázás-folyamatba kezdett. Ha ki nem fogy a szuszból talán óraütésig is mondta volna a
magáét. Mígnem a dőlıágazás aztán mindegyiküket a maga útjára terelte.
Juhász Pál, ha komolyan vette volna a Nagy János által rászórt szitkokat és átkokat, a szája is
tele lett volna sárral. Juhász Pál ekkor még nem sejthette, hogy ez a história nem a dőlıút
elágazásánál ért véget.
A déli harangszó utáni tarisznyabontás ezen a napon is elkövetkezett. Ha alkalmasnak látszott
rá az idı, akkor Juhász Pál a déli falatozás után kicsit ledılt kumni a mandulafa árnyékába. Saját
észlelése volt, hogy félórai szunyókálásból ébredve úgy érzi magát, mint a virág, amit
meglocsoltak. Jobban fogta a munka.
Ezúttal mintha emberi hangokra ébredt volna, de csak Nagy János állt az elsı mezsgyén
onnan kiabálta be maradék mérgezett szavait.
– Csak azért kerültem erre, hogy megmondjam: Jön még maga az én malmomba! Perbe
hívom magát, amiért belegázolt a becsületembe.
– Az a szerencséje, hogy köpéstávolságon kívül van szólt vissza Juhász, különben meg tudja
mit, olvadjon meg a saját zsírjában.
Erre Nagy János úgy elviharzott, hogy porzott utána a dőlıút. Egyébként is mindig úgy
sietett, mint az egyszeri asszony, akinek égett a rántása.
*
És valóban megtörtént a perbehívás. Juhász Pált maga elé idéztette a törvénybíró. A bírói
intézkedés ebben az idıszakban néha igen csekély dolgokra is kiterjedt, nemcsak lopás,
verekedés, de káromkodás, sértegetés és más egyébre is. Nyelvellésért még az asszonyokat is
megbüntették, méghozzá jóféle pálcaütésekre, hogy mennyire az a bíró szigorúságán múlott.
Visszatérve az ügyre, a megjelenteket elıször is adatolták. Amint dukál, elsıként Juhász Pált
faggatták meg, majd a panasztévı került sorra.
Mivel a bíró Nagy János anyjának a nevére is kíváncsi volt, és a kérdezett azt csak némi
vonakodás után hozta köztudomásra, egy csapásra kiderült, hogy Nagy Jánosra az apja nem
hagyott nevet, ezért az anyja nevét volt kénytelen viselni. Nagy Jánoson látszott is a rögtönös
hatás ı volt a perbehívó mégis olyan savanyú képpel állt ott a bíró elıtt mintha legalább három
napja nem ült volna a reteráton.
A sértegetéssel vádolt Juhász Pálról a törvénybíró is jól tudta, hogy Nagy Jánossal egy
utcabeliek mégis elıszörre, azt kérdezte Juhász Páltól, ismeri-e sértettet? A sértett én magam
lennék felelte Juhász Pál, de hát Nagy Jánost is ismerem, hogyne ismerném, nagyon is jól
ismerem én az egész fajtáját.
– Akar-e fiskálist a védelmére tudakozta a bíró ugyancsak Juhász Páltól?
– Én se fogadott, se fogadatlan prókátort nem akarok jelentette ki Juhász. Tudok én bot
nélkül is védekezni. Miután a bírótól megkapta a védekezésre való lehetıséget Juhász Pál
elkezdte ismertté tenni a kettejük közt történteket:
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Elıször is Nagy János kezdett engem sértegetni meg le kutya teremtettézni. Úgy összeszidott,
hogy nem maradt rajtam körömfeketényi becsület sem, mindezt azért, mert megemlítettem neki,
hogy a kutyája vonyításától alig alhattam valamit. De ugyanezt a fél utca lakói elmondhatnák, ha
itt állnának sorba mellettem. Ennek kapcsán Nagy János még azt is szóbahozta, helyteleníti, hogy
szegény nagyanyám, amikor még megtehette volna, nem akasztotta fel magát az eperfánkra.
Kérdem én nagy tisztelettel, hogy jön az ide, hogy mégis én kerülök a tisztelt bíró úr elé azzal,
hogy begázoltam volna Nagy János becsületébe. Mindössze az történt, hogy a rajtam esett
sérelmet próbáltam a hivatali eljárás mellızésével kiköszörülni.
– Ha nagyra becsült bíró úr színe elıtt kérdezhetnék valamit Nagy Jánostól, akkor talán már
tisztázódhatna is az ügyünk. Mert olyan eset ez bíró uram, amit itt ellenem felhoztak, mint mikor
óbégat a gyerek, hogy megverték, de azt nem mondja meg, hogy miért?
– Kérdezhet, de röviden – adta meg az engedélyt a bíró.
– Akkor én Juhász Pál, most megkérdezném a nagyra becsült bíró uram elıtt Nagy Jánost:
– Szidtam én a maga kurva… anyját?
– Na, ugye nem!
– Elküldtem én magát a fészkes fenébe?
– Ugye nem!
- Farba rúgtam én magát, mint ahogy azt meg érdemelte volna?
– Na, ugye, hogy nem!
– Akkor meg mit jártatja itt azt a mocskos lepénylesıjét, mintha én sértegettem volna.
– Menjen a panaszával a pokolba vagy akárhová.
– Na, ebbıl elég! Ütött, öklével a bíró a helység asztalára.
– Nagy János maga mit mond erre, akar kibékülni Juhász Péterrel?
–Ha nem muszáj, akkor nem akarnék bíró úr. Juhász Pétertıl ugyanerre a kérdésre a
következı választ nyerte a bíró.
– Nagy János nem éri azt meg hajasan, kopaszon is bajosan, hogy én féloldalasan béküljek
vele, ha ı nem akarja. Én sem békülök.
A felek ebben maradtak. Mivel a törvénybíró meglehetısen jó fejet hordott a nyakán, rövid
úton, az alábbi ítéletet hirdette ki: A kölcsönös sértegetésért, három nap elzárás jár
mindkettıjüknek, amit a felsı tömlöcben kell letölteni közös zárkában… Aztán még hozzátette,
holnap még otthon reggelizzenek. Szép napsugaras idı volt, amikor három nap után Juhász Péter
és Nagy János kiszabadultak az áristomból a szabad levegıre. Olyan alkalom volt ez, amikor
legszívesebben senkivel sem találkoztak volna. De hát mit ad Isten, a közeli hársfa alatti padon
éppen két asszony üldögélt láthatóan nagy egyetértésben beszélgetve. Akikben a tömlöcviselt
békétlenkedık meglepıdve ismerték fel saját feleségeiket.
Miközben asszonyaik felé kényszeredtek hallhatták, hogy Juhászné, Böröc Kata, azt mondja
Nagynénak; húsz esztendeje is ilyen idı volt, csak akkor a templomból jöttünk kifelé az
emberemmel. Közben az asszonyok úgy tettek mintha észre sem vennék, hogy a két ember
elébük érkezett.
Csak főzték tovább a beszédet, ezúttal Nagyné vitte a szót: El ne feledje, Kata lelkem miben
maradtunk figyelmeztesse az urát, hogy a szombati disznóölésrıl le ne késsenek, mert az én uram
pirkadat elıtt szokta kicsalogatni az ártányt az ólból.
Az asszonyok ezután felálltak a padról és elindultak hazafelé. Juhász Pál és Nagy János
mielıtt asszonyaik után léptek volna, kezet adtak egymásnak. A törvénybíró a lakása ablakából
éppen odalátott a fa alá. Így hát végignézte a jelenetet, a diskurzusból ugyan nem hallott egy szót
sem, mégis mielıtt elfordult az ablaktól elégedettségében kétfelé törölte a bajszát.

59

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 1. szám

MESE – GYEREKVERS

GAZDAG LÁSZLÓ
A pizsamás lódarázs
A pizsamás lódarázs,
Kinek neve Kisbalázs
Egyszer repülıre ült,
Jó messzire elrepült.

Afrikába utazott,
Ott élnek a rokonok.
Ki hord ottan pizsamát?
Szép csíkosat a zebrák.

Kisbalázs a lódarázs
Onnan Indiába megy.
Ott is élnek rokonok,
A csíkos bırő tigrisek.
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MESE MESE MESE
MESTER GYÖRGYI
Tavaszi hóember
Böbe, rendes nevén Erzsike, nagyon szerette a telet.
Ez furcsa volt, mivel odahaza - a kitőnı és egyenletes központi főtés ellenére -, folyton
panaszkodott, hogy fázik, szenved a hidegtıl, nincs elég meleg a lakásukban.
Azonban, ha leesett a hó, akár sál nélkül is, órákat rohangászott az udvaron, kesztyő
nélkül hócsatázott, és ugyancsak csupasz kézzel épített hóembert.
Ismét beköszöntött a tél, Böbe legnagyobb örömére. Az iskolában, a szünetekben,
hógolyózott az osztálytársaival, de még tanítás után is, órákat töltött az udvarukon.
Míg korábban apuka segített neki az építésben, mára már ragaszkodott hozzá, hogy a
hóembert egyedül ı maga csinálja. Ilyenkor bezzeg nem fázott a keze, de amikor bement a
lakásba, azonnal elkezdett nyafogni, hogy nincs elég meleg, és reszket minden porcikája.
Még február közepén is jócskán hullott hó, azután azonban - a meteorológiai
elırejelzések szerint -, már nem volt várható hóesés, sıt, „az idıjárás gyors enyhülésére lehet
számítani” adta hírül a televízió.
Böbe elkezdett szomorkodni. İ annyira szereti a telet. Miért ér véget ilyen gyorsan
minden évben? Még három hónapig se tartott ki, mint ahogy egy rendes évszaktól elvárható
lenne.
Márciusban van a születésnapom, és addigra soha nem marad meg a hó. Fıként a
szülinapomat nem érte meg egyetlen hóember sem - panaszolta fel, nap mint nap Böbe.
De hát a természetnek nem lehet ellentmondani, ami elmúlik, az elmúlik. Véget ért a tél,
zöld hajtások jelentek meg a fákon. Sıt, egy-egy aranyesı bokron már a rügyek is
kipattantak, és apró, aranysárga virágok csodálkoztak rá a napsütésre.
Böbe születésnapja szombatra esett. Mivel nem kellett iskolába mennie, kicsit kényeztette
magát a továbbalvással, lustálkodott. Úgy gondolta, illik idıt hagyni a szüleinek, hogy kellı
alapossággal elıkészülhessenek az ı megajándékozására, elkészíthessék az ı szülinapi
meglepetését.
Anya és apa csókkal köszöntötte, ez azonban nem volt rendkívüli dolog. Puszit minden
reggel szokott kapni, iskolába menetel elıtt. Reggelire anya a kedvencét tálalta - ezen sem
volt mit csodálkozni. Viszont a szülei csak nem rukkoltak elı az ajándékaival. Vajon mire
várnak?!
Reggeli után közvetlenül, apuka megkérte, bújjon bele a cipıjébe, és vegyen kabátot. El
nem tudta képzelni, hová mennek. Most nem a házukban lesz az ajándékozás?!
Amint kilépett az udvarra, azonnal megoldódott a rejtély. Szóhoz sem jutott a
meglepetéstıl, mert a nagy diófa alatt, ott állt egy igazi, hóból gyúrt, kicsi hóember.
Láthatóan apuka keze nyomát viselte magán, mert nem voltak egyforma nagyok a
szénszemei, görbe volt a répaorra, s az apró piros fazék is, igencsak hetykén állt a feje
búbján. De hóember volt, hóember a javából.
A törzsét alkotó hógömb oldalába, kéz gyanánt, virágzó aranyesı ágakat tőztek, és
édesanya további gondoskodásának köszönhetıen, a hóember elıtt álló szánkón, szépen
becsomagolva, ott sorakoztak a születésnapi ajándékai is.
Miután megtörtént az ajándékok kibontása, a nagy öröm közepette apuka elárulta a titkot.
A garázsban üresen álló, régi, de még mőködıképes hőtıszekrény ırizte meg márciusig a kis
hóembert. Ott virrasztott már egy hónapja, várva élete elsı tavaszát, amit Böbe születésnapja
jóvoltából ért meg.
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LÁM ETELKA
Kamilla találkozása a tündérekkel
Kamilla lement sétálni a folyópartra ahol az főzfák most kezdtek rügyezni. A fák ágai
vízbe hajoltak, gyönyörő képet varázsoltak a tájnak. Sokszor végigsétálta már ezt a
folyószakaszt és mindig erıt adott neki, ha gondja akadt és meg kellett oldania valamit.
Végig kellett gondolni egy régi eseményt, ami most a jelenben fog segíteni neki.
Egy pár éve történt, Kamilla 10 év körüli volt, abban az idıben. A nagymamájával
elmentek az erdıbe gombázni. İ még tudatlan volt, nem ismerte a gombákat. A nagyi
mindent elmesélt róluk, a nevüket és formájukat és hogy melyik ehetı és melyik nem. Szépen
haladtak az erdıben, mindkettıjüknek volt külön kosara. De egy kicsit messzebb kerültek
egymástól ahogy nézegették a gombákat. Kamilla mindig talált egy újabb gombát és éppen
körbe nézett, hogy hol a nagyi. Ekkor nem vette észre, hogy egy mély lyuk van elıtte és
beleesett. A kosara fent maradt, a gombák szétgurultak. Kamilla esés közben elájult.
Nem tudta érzékelni, hogy mennyi idı telt el, mikor magához tért. A szemét kinyitotta és
egy csodaszép szobában találta magát és egy ágyon feküdt. Itt a falak, a bútorok, mind ezüst
színben pompáztak. Felült az ágyban és megpillantott egy hölgyet. A ruhája kék volt mint a
tenger vize a haja szıke és az ékszerei mind ezüstbıl. Majd ahogy arrébb fordult, meglátott
még két hölgyet. A középsı szép nınek világos zöld ruhája volt, a haja barna, az ékszerei
aranyból csillogtak. A harmadik hölgy volt a legszebb, neki fekete ruhája és fekete haja volt
és az ékszerei mind gyémántkövek voltak, amik elınyösen kiemelték szépségét.
A hölgyek amikor látták már, hogy ı jobban van, akkor elhalmozták étellel és itallal,
elmesélték, hogy ık, tündérek, és vigyáznak a föld ezüst, arany és gyémánt készletére. A
földanya bízta meg ıket evvel a feladattal. Megmutatták a másik két szobát is, az egyik
színarannyal, a másik gyémánt kövekkel volt díszítve.
Kamilla nagyon ámult és bámult a csodálattól, a hölgyek igen kedvesek voltak hozzá és
elmondták neki igaz, hogy véletlenül csöppent ide hozzájuk, de örülnek, hogy itt van náluk.
Ha a jövıben segítségre szorulna, ha valami baj történne Kamillával, itt van egy hajcsat, ami
ezüstbıl és aranyból készült és egy gyémántkı van a közepében beledolgozva és amit a
hajába tőztek. Azt mondták, ha egyszer valami baj éri akkor használja a hajcsatot, varázsereje
van. A tündérek ezután visszavitték az erdıben ahol tartózkodott mielıtt belesett a lyukba. A
tündérek azt kérdték tıle, hogy senkinek ne mesélje el a történteket. A nagyi már aggódva
kereste, két óra telt el közben. Kamilla a kosarát is megtalálta és visszarakta a gombákat amik
kipotyogtak. A nagymama is elıbukkant. Boldogan ölelték meg egymást, de Kamilla nem
mesélte el, hogy mi történt vele, csak annyit mondott, hogy eltévedt az erdıben.
Most mikor mindent végig gondolt és eltelt sok év, felnıtt lett és megértette, cselekednie
kell. Itt ahol született és él. Aggódva szemlélte, hogy a nyugodt életüket felcserélte a
szenvedés és a nyomorúság. Ide költözött egy gazdag gonosz nı, aki a testıreivel minden
családhoz elment és pénzt követel, hogy adózzanak neki, sakkba tartott mindenkit. Lassan
senkinek nem maradt semmije amibıl megéljen.
Kamilla tudta, hogy holnap ı lesz a soros, hozzá fog eljönni az a szörnyő nıszemély a
testıreivel együtt. Most fel fog készülni a látogatásra, elıre eltervezett mindent. Kamillának
volt egy cirmos macskája. Úgy is hívták, hogy Cirmos. Okos cica volt és sok mindent
megértett, amit Kamilla mondott neki. A lánynak elég nyugtalan volt éjszakája, de erısnek
érezte magát, hogy véghez vigye a tervét.
Reggel korán kelt és éppen megreggelizett és már meg is látta a két testırt és a gonosz
hölgyet amint kopogtak nála. Ajtót nyitott nekik, beléptek és Kamilla szólt a macskának:
Cirmos indulj húzd meg a haját! A macska felugrott a nı fejére és belekapaszkodott a hajába.
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Kamilla elıvette a hajcsatot és asszony hajába tette. Cirmos leugrott a nı fejérıl. Az asszony
elkezdett sikítani és hirtelen összezsugorodott és eltőnt, a hajcsat pedig ott maradt a padlón. A
nı semmivé vált, a testırök úgy megrémültek, hogy kiszaladtak a házból és a faluból is. Soha
többé nem jöttek vissza. Kamilla újra hajába tőzte a hajcsatot a szemei mosolyogtak mikor a
Cirmos cicára nézett és boldogan ment ki a folyópartra sétálni.
Mindenki örült, hogy megmenekültek a gonosz boszorkától és nagyon hálásak voltak a
falu lakói Kamillának és a Cirmos cicának.

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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AMBRUS JÓZSEF
Három hónap, három nap*
(Fotónovella)
Tavaszvárás...
A hajnalok igencsak hővösek, néha még fagyosak is, de olyan szürkék, egyformák.
Tudom, már nem tarthat soká, mégis szeretnék valami biztató jelet: egyértelmőt,
félreérthetetlent, a „tutit”. Egyik reggel aztán, a folyosón végigsétálva, felfedezek három
parányi görbe kupacot a kövezeten...
Heuréka!!!
Aznap több vendégem is érkezett, így hát mindannyijuknak feltettem a fogós, ravasz
kérdést. Vajon felismerik-e amit látnak, s ha igen, az mond-é nekik valamit? Volt, aki csak
kényszeredetten mosolygott... Más röviden és tömören, hétköznapi nevén nevezte az
emésztési folyamat melléktermékét, s közömbös arccal nézett. Jó, jó, de neki mi köze
ehhez?... Akadt, aki tett egy bölcs megállapítást.
„Biz', ez madár kaki! No, de nem ezért jöttem”
A történetet pedig befejezettnek tekintette... Egyedül a kovácsolásban is segédkezı
szomszédlány mutatott érdeklıdést.
„Ahogy ismerlek Joci bá’, nyilván többet olvasol ki a dologból, mint ami elsıre
látszik!”...
Hurrá!... (Végre elmondhattam valakinek!...)
„Karnyújtásnyira a kikelet, Orsi! Hazatért, méghozzá egészségesen (!) a „telelésbıl” az
évek óta nálam lakó rozsdafarkú. A gerendába ütött szegen szokott éjszakázni. Az több
oldalról megközelíthetetlen, ott biztonságban érzi magát”.
Örömködésre persze nem sok idejük maradt, gyorsan peregtek az események. Három
hónap alatt fel kellett nevelniük az új generációt!

Megkezdték hát a sárgerenda tetején lévı régi lak felújítását. Hatalmas ágakkal
erısítgették. Nem lehettek megelégedve, mert két nap múlva mégis új helyet választottak. Az
egyik gerendához rögzített fényvetı tetejét építették be.

*

Fotók: Ambrus József
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Mohával, kóccal bélelték.
Ahogy nıttek, nıtt az étvágyuk is, amit csak
jókora hernyókkal tudtak egyensúlyban
tartani.

Végül tollpárnával tették kényelmessé.
Öt állandóan éhes csemetét láttak el

Hamarosan kikeltek a fiókák. Apró
lárvákkal, pókokkal, bogarakkal táplálták
ıket.
Természetesen apuka is besegített.
Gyakran kaptak „háromfogásos” ebédet.
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A fárasztó munka után, bizony jólesett egy- Gondolt egy merészet és nagyot, elindult
egy kiadós fürdés. Önfeledten lubickoltak.
rajta fölfelé. Gyalogszerrel, erıteljes
szárnycsapásokkal. A felénél megállt,
szusszantott,
aztán
elrugaszkodott.
Megpróbált repülni, de megint lefelé
sikerült..

Az utódok gyorsan nıttek. Négy ügyesen ki
is repült, ám az ötödiknek több volt az
önbizalma, mint az ereje. A kapu mellett, a Nem adta föl. Makacsul próbálkozott újra
főben landolt. Persze a szülei nem hagyták meg újra, mígnem eljutott a szomszéd kerítés
magára. Megkapta a rendes porcióját.
lábazatáig. Letáborozott. A szülık továbbra
is etették szorgosan.

A kapukitámasztó mellett békésen
szunyókálgatott

Ki-kijött, napozott, repült egy-egy métert,
elbújt. Izgatottan vártam, hol fog éjszakázni,
mert sok macska tanyázik a környéken.
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Megoldották.
Szökdécselve
feltornázta
magát az összehajló rózsaágak közé, s a Ismét elindult, át az úton. Ám a kiszemelt
kıkerítés teteje helyett, megint csak a
tüskék védelme alatt nyugodtan aludt.
lábazatig jutott. Anyuka, természetesen
továbbra is ellátta.
Apuka pedig éberen ırködött. Ha veszélyt
észlelt, fondorlatos módszert vetett be.
Leszállt a földre, magát sérültnek tettetve
bukdácsolt, menekülést színlelt. Hangosan
hívta fel magára a figyelmet. Mikor embert,
állatot kellı távolságra elcsalogatott felszállt
egy magaslatra, onnan figyelt tovább.

Másnap folytatódott a gyakorlás. Jó ideig a
kırakás tetején szemlélıdött, erıt győjtött.

Aztán, igénybe véve farönköt, minden más
egyéb
tereptárgyat,
egyre
nagyobb Úgy látszik, ez a fióka különös vonzalmat
távolságokat tett meg. Látszott rajta, érzett a rózsák iránt. Ismét birtokba vett
egyet.
elégedett önmagával
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Táplálásához, a szúrós környezet miatt, légi Hazafelé, ami a szülıi fészekkel szemben
feltöltést kellett alkalmazni.
lévı, általa sokszor látott környezetet
jelentette. Elıször a tüzelıtárolót kereste fel.

Idınként átrepült a közelben lévı oszlop Értékelve a saját teljesítményét, mintegy
betongyámjára, majd vissza. Itt gyakorolt jutalomként, a szalagfőrész mellett lévı tejes
rekeszben békésen szunyókált még egy
kora estig. Ekkor ásított egy nagyot.
kicsit.

Rendbe szedte a tollazatát és elindult Engedve a szülıi utasításnak, végül a
szalagfőrész lapok mögé bújva töltötte az
hazafelé.
éjszakát.
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Másnap, néhányszor még körberepülte az ismerıs helyeket, majd ahogy illik, a kapun
keresztül távozott.

Az út túlsó felén lévı tujáról büszkén, felnıttesen visszatekintett, majd eltőnt az
orgonasövény kusza szövevényében. Etetéskor, néhány napig még hallottam a hangját, aztán
az is elmaradt. Szülei a második költéshez készülıdtek, ı pedig már önállóan írja tovább az
élete kanyargós történetét.

… mese, mese… vége.
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PÉTER ERIKA
Feltámadás elıtt
(versciklus)
Szecessziós ékszer
a várandós faág,
bimbója Tiffanytükörbe fagyott,
pár napos tavaszát
ırzi jégbe zárva;
opálcseppbe rejti
a boldog tegnapot.
*
Hátam mögé állok,
bámulom magam,
nagyra nıtt árnyékom
alkonyba takar,
lábujjhegyen lépek,
ne is vegyem észre;
tükrömig elvezet
arcom lidércfénye,
nézem közhelyeim,
kopott csillogásom,
táguló pupillám,
mosolygó magányom,
sorsomnak álcázva
gondtalannak látszom,
nyakamból keblemre
zuhan aranyláncom,
mennyi vágy, fájdalom
bolyong most is bennem,
mezítelen állok,
s Te jössz velem szemben.
*
Szeretném,
ha a Tejúton
pisztrángok
úszkálnának,
melléd röpülne
egy fınixmadár,
s én szégyenlıs
rajongással
lesütném szemem.
*

Egyszer minden tenger
sivataggá válik,
homokszemecskékbıl
Szahara nı,
csöpp gyermeklapáttal
kiásnám keresztem,
szők búvárruhám
szorongatja testem,
víz alatt is fájnak
a lappangó jajok,
szeretnék mélyebbre
elmerülni benned,
de visszahúz zárkózott,
szemérmes szerelmed,
fuldokló fonémák,
nyelv-alatt-szavak,
végül mindkettınkbıl
szürke por marad.
*
Három napja
szeretetre szomjazom,
ismét esik, légtornászként
fátyol-cseppek lógnak
láncként összebújva,
kábeldrótokba fogódzva
hogy a sárrá-bomlott hóba
hulljanak,
buborékok táncolnak
a föld asztalán, tócsák
fröcskölik a harisnyákat,
de a még smink-nélküli
primadonna-fák
e tájnyi öltözıben
már készülnek lombosodni
ablakomon gördülı
cseppek golyóstollai
rajzolják sziluetted
és látom kinyújtott kezed,
ez a Harmadik Nap
a testedé,
s lelked a vizek felett lebeg.
*
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Pocsék volt az a nyár,
viharszárnyak tépázták tetınk,
mi, nık – tócsába mártott rongycsomók –
madárijesztıvé áztunk a kapualjban,
a parkban hajléktalanok
ponyvával takarták le a színpadot,
s a kitaposott macskaköveken
átázott elkopott cipınk.
Kinıtt kardigánként feszült ránk a város,
sáros szerelvények sírtak síneken.
----Az állomáson most is gyorsvonat tolat,
kókadt lampionként lebegnek esernyık,
kendıt nem lobogtat senki,
elrejti arcom a rám zuhanó zápor,
fázom, összekulcsolódik,
majd kinyílik kezem,
dermedt ujjam denevérszárny,
már mind a tíz feszül.
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HAJNAL ÉVA
mielıtt
...
ezt a napot is lepréseltem
már minden elmúlt benne
egymás mellé kasírozott képek
eltőnt a hajnal a maga homályos derengésével
amikor semmi sem látszik igazán
így bármit beleképzelhetek
szeretem ezt
nem mutatja mit tartogat a nap
mirıl írnak a vezetı újságok
volt-e baleset
felütötte-e fejét valami újfajta nyavalya
reményteljes pirkadat
elmúlt a reggel kávéillatával
tőpontos tennivalóival
rövid telefonbeszélgetésünkkel
melyben csak annyit mondtál hol fogsz várni rám
és a délnek is vége
forró levesbe fúlt minden kanálcsörgés
elmúlt a bágyadt délután is
este van
már majdnem éjszaka
csönd lézeng
nem kuszálnak össze a zajok
most gyorsan ki kéne válogatnom minden fontosat
mielıtt ez a pillanat is feloldódik a zőrzavarban
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MÁRKUS LÁSZLÓ
Ezek a nyuggerek…
Nyugdíjba vonulásomat akceptálandó, pár perccel tizenhét óra után megállt karórám
mutatója. Gondolom, ezen gesztusával a mőszak végét jelezte, meg azt, hogy egy nyuggernek
nem kell már méricskélnie az idıt.
Nem oda Buda.
Felkerekedtem, hogy keressek egy órást az elemcsere miatt.
A plázában egy kedves, ifjú hölgy vette kezébe öreg szerszámomat.
Mikor volt benne az elem cserélve? – csicseregte.
Talán egy szők éve – morfondíroztam.
Akkor ennek még egy évig mennie kell – felelte bájos mosollyal – és helyére tolta a
mutatóállító véletlenül kihúzódott srófját.
Égtem, mint a Reichstag.
Egy férfiember nem lehet ilyen magának való…
Köszönetet mormolva kisomfordáltam az üzletbıl.
Mondd, ó, Uram!
Egy nyuggernek törvényszerően el kell hülyülni?
2019. 03. 02.

*

Nem sírom vissza az átkost.
Milyen világ az, ahol kötelezı volt dolgozni?
Aki nem dolgozott, megbüntették.
Ezt úgy hívták, hogy KMK.
A gyengébbek és a ma született bárányok kedvéért: közveszélyes munkakerülés.
De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy abban az idıben volt munka is.
Jutott mindenkinek…
…és a fizetésbıl meg lehetett élni!
Még nyugdíjból is – úgy-ahogy.
Most a 2018-es statisztika szerint a legkisebb nyugdíj összege 28 500 Ft.
Kérdem tisztelettel, ebbıl meg lehet élni?
Számoljunk csak: napi háromszori étkezés, közüzemi számlák, villanyszámla, víz-csatorna
díj, gáz, főtés, gyógyszerek.
Aki ennyibıl nem tud kijönni, az rosszul osztja be a pénzét.
Nem tud számolni.
Rossz iskolába járt.
Errıl is az átkos tehet…
Most viszont szabadság van.
A nyugger most szabadon dönthet, kaja, számlák vagy gyógyszerek.
Arról nem is beszélve, hogy ami anno nem volt, most van.
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Mármint megtakarítása – mindenkinek.
Szintén a legfrissebb statisztika szerint 4 200 000 Ft megtakarítása van az átlagmagyarnak.
Ezt csinálja utánunk a világ 28 500 Ft-ból!
És még azt próbálják beadni nekünk, hogy kolonc vagyunk a társadalom nyakán.
Szerintem inkább zsenik.
Megosztott matematikai Nobel-díjat érdemlünk!
2019. 03. 03.

VERASZTÓ ANTAL KÁROLY: Emberarcú életkép
ceruzarajz, 21x29,7 cm
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JÓNA DÁVID
csak állok a parton
csak állok a parton, csak állok a csendben,
hömpölygı vízben fodroz a múlt,
tükörképem áll velem szemben,
a valóságtól megszabadult

jelezni próbál, beszélni hozzám,
hogy félelmeimre válasz a hit,
felsejlik néhány emlék-foszlány,
magamban érzem darabjait

furcsa kis játék, igaz és dölyfös,
felkavart elme, vetít, ha kell,
így lesz a folyón folyami gızös
a polcon tartott hajó modell

a parti szélnek szerepet adván,
kórusként zümmög a látóhatár,
suhog Néked alkalomadtán,
mint leszálláskor a gázlómadár

csak állok a parton, arcom a pajzsom,
nem látsz rajtam semmit talán,
pókerarccal végzetem hajtom,
vízbefulladt magán magány

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
a Gerbeaud teraszán,
Göncz Árpáddal egy
kötetlen borozgatást
a teraszunkon;
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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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PILINSZKY JÁNOS
Egyenes labirintus
Milyen lesz az a visszaröpülés,
amirıl csak hasonlatok beszélnek,
olyanfélék, hogy oltár, szentély,
kézfogás, visszatérés, ölelés,
főben, fák alatt megterített asztal,
hol nincs elsı és nincs utolsó vendég,
végül is milyen lesz, milyen lesz
e nyitott szárnyú emelkedı zuhanás,
visszahullás a fókusz lángoló
közös fészkébe? – nem tudom,
és mégis, hogyha valamit tudok,
hát ezt tudom, e forró folyosót,
e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.

Forrás: DIA
https://reader.dia.hu/document/Pilinszky_Janos-Pilinszky_Janos_osszes_versei-11
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GİSI VALI
Végsı visszaröpülés
néha elképzelem
milyen lesz akkor olyan magasra szállni
hogy meglátom magam az ég tükrében
talán úgy lesz mintha közben
mi sem történt volna
mintha örökké tartana a repülés
vagy talán egészen mást jelent
a szó is; Otthonra találni végül
és bátran kimondani
nincs semmi ok a rettegésre

sohasem vágytam még így a fényre
jó lenne megtudni végre
„Milyen lesz az a visszaröpülés*”
a ferde horizonton

(* Evokáció: PILINSZKY JÁNOS,
Egyenes labirintus c. versére)
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KETYKÓ ISTVÁN
Hetedik év
Megértük hát együtt ezt a bővös számot ismondják, hogy a házasság hetedik éve
a legkritikusabb...
Eloldom az emlékezés lovait,
hadd vágtassanak szabadon;
leveszem az égre szegzett szivárványt is
és odateszem szerelmünk asztalára.
Mert nincs ünnep fény és színek nélkülha ezt az évet kibírjuk
és egymás mellett talál
a szilveszteri Himnusz pergı dobszava
nem kell félnünk;
szirmait bontja kertünkben a sok virág
kinyílik szerelmünk is
- összecsukódott lila kehelyóvjuk hát az évek ajándék-perceit,
mit a sors ad és adhat a jövıben is,
csak észre kell vennünk
a hangyák szorgos munkáját
és a méhek mézpor húzta útjait;
el kell csodálkoznunk egy letaposott főszál
talpraállásán
és meg kell békülnünk azzal is,
hogy a szél
lassan homokkal fedi el
lábunk nyomát...
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MÁNDY GÁBOR
A boszorkány
Kis Lili a város szélén élt, egy kunyhóban, és mindent eltanult anyjától, amit csak
lehetett, a füvekrıl, virágokról és az egyéb növényekrıl, valamint a velük kapcsolatos
praktikákról. Így hát amikor elárvult, magától adódott, hogy ugyanazt a mesterséget őzze
tovább, most már egyedül. Magának való, csöndes teremtés volt, a legények meg sem
próbálták, hogy udvaroljanak neki. Csak akkor jutott eszébe az embereknek, hogy hozzá
forduljanak, ha valakit meg kellett gyógyítani. Mert ahhoz értett. Ilyenkor kapott is valamit a
munkájáért ‒ néhány garast, olykor egy kis krumplit, pár szem tojást, ilyesmit. Nem lehetett
belıle megélni.
Addig nem is volt semmi baj, ameddig a város szélén, épp az ı kunyhója közelében meg
nem bokrosodott a bíró lova és le nem vetette a gazdáját, maga pedig valamilyen görcsbetegségben ki nem múlt. A bíró ugyan nem halt meg, de a balesetben mindkét karját eltörte,
és csak hetek múlva jött rendbe, a doktorok szorgos munkája eredményeképpen.
Ez az eset nagy visszhangot keltett, hiszen azon a vidéken igen ritka, hogy egy ilyen úr
majdnem a nyakát töri egy megmagyarázhatatlan balesetben. Azaz csak addig
megmagyarázhatatlan, amíg el nem kezdjük magyarázgatni. A népek sutyorogtak,
sustorogtak, addig-addig, hogy kezdett megerısödni az a vélekedés, hogy az esetért Kis Lili
lehet a felelıs. Az ám, valakinek eszébe jutott, hogy a lány nem sokkal azelıtt épp egy
kólikás lóval foglalatoskodott, azt hozta rendbe valamilyen gyanús fızettel. Ha pedig valaki
gyógyítani tud, akkor miért ne tudna ártani is a tudományával?
A pletykák kezdtek terjedni, burjánozni, és a kocsmán, a piacon és a templomban
várakozó asszonyokon keresztül a városházára is eljutottak. A bíró elıször csak bosszúsan
legyintett a kezével, nem adott az ilyen beszédre. De aztán a pipázások, vendégjárások során
többször felvetıdött a téma. Egy egyházi ember azt bizonygatta, hogy itt is, ott is találtak
boszorkányokat, és egyáltalán nem lehet kizárni, hogy ez is egy ilyen boszorkány mőve. Jobb
is lesz, ha ık is tanúságot tesznek az éberségükrıl. Addig rágták, csócsálták a dolgot, amíg a
papság körében megfogalmazódott a kívánság, miszerint a hit erısítése, az istentelenségek
elkerülése, a közönséges népnek a rossz cselekedetektıl való távol tartása végett ki kell
vizsgálni az ügyet, és ha beigazolódik a boszorkánykodás vélelme, vagy legalábbis ha nem
lehet kizárni megnyugtatóan, akkor a bőnöst kérlelhetetlenül meg kell büntetni.
Az események véletlen egybeesése folytán a Szent Inkvizíció egyik alsóbb rangú tagja
abban az idıben éppen a városkában tartózkodott, és felfigyelt a történetre. İ maga sem volt
meggyızıdve a lány bőnösségérıl, de úgy gondolkodott, hogy az ügy fontosságára való
tekintettel és a nemes cél érdekében egy ilyen semmi kis fehérnép feláldozása megengedhetı.
Így hát az ügy elindult a maga útján. Jegyzıkönyvek és jelentések készültek, és senki sem
vette a fáradságot, hogy belegondoljon, valójában mi is történt, és hogy megtörtént-e
egyáltalán.
Kis Lilit elfogták, egy szők cellába zárták, amelynek még ablaka sem volt, csak az ételt
lehetett beadni a fogolynak egy szők résen át. Az étel íztelen és gyenge volt, de ezt a kis
fogoly nemigen vette észre, mert maga sem nagyon jutott finomabb ennivalókhoz, különösen
az anyja halála óta.
Megkezdıdtek a kihallgatások. Azaz a kihallgatók semmit sem akartak megtudni,
kizárólag az érdekelte ıket, hogy a bőnös elismeri-e, hogy az ördög eszközévé vált.
‒̶ Bevallod-e, hogy megszállt az ördög? ‒ kérdezte az esettel megbízott egyházi személy,
és a szeme úgy meredt a lány arcára, mint ahogy a vércse nézhet a körmei között vergıdı
pocokra.
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– Semmi ilyet nem vettem észre ‒ mondta Kis Lili fáradtan.
‒ Ki vett hát rá, hogy megbokrosítsd a bíró lovát?
‒ Senki sem vett rá. Én nem is tudtam, hogy a méltóságos úr arra jár. Nem szoktak az
ilyen urak a mi vidékünkön lovagolni.
‒ Szóval nem tudtad? De most már tudod.
‒ Igen, az emberek megmondták, de sokkal késıbb. És egyszer csak azt is mondani
kezdték, hogy én tehetek róla. Ez hazugság. Én semmit sem tettem.
‒ Semmit sem tettél? De volt egy másik ló is. Azt se te betegítetted meg?
‒ Nem hát. Láttam, hogy kólikás, és adtam neki egy gyógyító fızetet. Meg is gyógyult
tıle.
‒ Milyen kotyvalékot adtál neki? ‒ kérdezte a férfi, és valamit írt a könyvébe.
Kis Lili elkezdte sorolni az összetevıket, úgy, ahogy az anyjától tanulta, de a férfit nem
érdekelték a részletek. Minduntalan visszatért az ördögi sugallatokra.
Mivel a lány csak azt hajtogatta, hogy semmiféle sugallatról nem tud, sem hangokat nem
hallott, sem ilyet nem álmodott, a kihallgatója megelégelte a dolgot, haragosan összecsapta a
könyvét, és kiadta a parancsot a kínvallatásra.
Kis Lili gyönge teremtés volt, nem bírta sokáig, jajgatott és rimánkodott, de amikor a
gyötrelmek szüneteiben rákiáltott a férfi, hogy árulja el végre, hogy mit parancsolt neki az
ördög, nem tudott mást mondani, mint hogy nem tud semmirıl.
‒ Mi erısebbek vagyunk a te ördögödnél, és addig nem nyugszunk, amíg ki nem őzzük
belıled, még ha belepusztulsz is ‒ mondta a kihallgatója. ‒ Valld be, könnyíts a lelkeden!
‒ Bevallanék én mindent, amit csak parancsolni tetszik, de olyat nem mondhatok, ami
nem történt, mert az hazugság lenne, és az Isten megbüntetne érte!
Nem boldogultak a lánnyal. ‒ Makacs és elvetemült ez ‒ mondta a kihallgatást végzı
ember a társainak. ‒ Szorosan tartja a markában az ördög. És olyan instrukciókat is ad neki,
amelyekkel ravaszul kibújik az egyenes válaszok elıl.
‒ Gyermek még ‒ védte a pap, aki Kis Lilit jól ismerte. ‒ Együgyő, nem akar ı semmi
rosszat.
‒ Elég az, ha az ördög akarja. És minél együgyőbb, annál könnyebben válik az ördög
játékszerévé.
A tanakodásuk végén megállapította: ‒ Itt már nincs mit tennünk. Mi elvégeztük a
dolgunkat. Alkalmat adtunk neki, hogy bevallja a bőneit, de a konokságán nem lehet segíteni.
Minden jó szándéknak ellene szegül. Ez is azt bizonyítja, hogy valójában nem is vele állunk
szemben, hanem az ördöggel. Azt pedig csak a tőz tudja véglegesen kiőzni.
A lány sorsa tehát eldöntetett. De a vallatások megedzették, és arra késztették, hogy
elgondolkodjék a sorsán. Ha bőnös lenne, igazságos lenne a büntetés, de hát hogyan lehetne
bőnös? Ezt kérdezte magában, miközben buzgón imádkozott: „Segíts meg, Szent Szőz,
szabadíts meg a kínoktól! Te, aki a lelkembe látsz, láthatod, hogy az tiszta. És ha találsz is
benne homályos foltokat, azt is tudnod kell, hogy semmit sem tettem ártó szándékkal.”
Az átélt szenvedések ellenére úgy tőnt, hogy visszatért a nyugalma, még a bíráira is
rámosolygott. Mintha valamiféle vértanúnak érezné magát, akinek meg kell halnia az igazáért
és meggyızıdéséért. Egyre inkább beleélte magát abba, hogy nemsokára felkerül a mennybe,
oda, ahol senki sem gyötri tovább, oda, ahova valójában való.
Eközben nagy eszmecserék és viták zajlottak illetékes körökben, hogy vajon mi a helyes
módja a bőnös lélek megtisztításának, és hogy mi történik a lélekkel a test megégetésekor. Az
esemény az egyház felsıbb köreit is lázba hozta. Vagy húsz éve már, hogy utoljára égettek
meg boszorkányt, azt is egy távoli megyében. Itt volt az ideje, hogy a bőnös népet
emlékeztessék, mivel jár, ha valaki letér az Egyház által kijelölt egyetlen igaz útról.
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Eljött a kivégzés napja. Kis Lilivel megcsókoltatták a keresztet, amit ı boldogan meg is
tett, aztán felállították a máglyára, és a kezeit hozzákötötték az oszlophoz. Arca sápadt volt,
szemeibıl patakzott a könny, de egyenesen állt.
Meggyújtották a máglyát. A lány teste elveszett a fellobbanó lángban és a füstben. A
tömegen izgatott moraj futott végig. Csak kevesen sajnálták, sorsában igazolva látták, hogy
boszorkány ı, mindig is boszorkány volt, és most teljesedik be rajta a boszorkányok sorsa.
És akkor egy rendkívüli dolog történt. A derült égen sötét felhık győltek össze (persze
lehet, hogy már elızıleg is ott voltak, csak nem vették észre), rettenetes nagy záporesı
támadt, és egy pillanat alatt eloltotta a tüzet. Egy ideig semmit sem lehetett látni a nagy
füsttıl. A lány kötelékeit már elvásták a lángok, és ı kormos arccal és megpörkölt ruhában,
zokogva lelépett a máglyáról. Odatérdelt a pap elé, és azt motyogta: „Atyám, a tőz
megtisztított. Köszönöm Jézus Urunknak, hogy megmentett a kárhozattól. Áldj meg engem,
mostantól az egyház legengedelmesebb báránya leszek.”
Az inkvizíció emberei tanácstalanul álltak. A kihallgató tiszt tért elıször magához.
Semmiképp sem engedhette, hogy folt essék a Szent Inkvizíció tekintélyén, ezért a
purgatórium tüzérıl kezdett beszélni, és arról, hogy Isten a legnagyobb bőnösben is meglátja
a jó egy szikráját, és azért az egy szikráért is hajlandó megmenteni. Csak az inkvizíció
korábban említett alsóbb rendő szolgája nem volt meghatódva. Ez a végkifejlet keresztezte a
tervét. De végül is az ı ébersége nélkül ez a csoda sem történhetett volna meg. Remélte, hogy
az ı közbenjárását mindenképpen méltányolni fogják.
Mindazonáltal még mindig gyanakodott, hogy a lány mindenkit rászedett. Hiszen az ı
együgyő esze nem lehetett elég ehhez a megdicsıüléshez, ergo valami titokzatos hatalom,
feltehetıleg a Sátán keze van a dologban. Ezért szerét ejtette, hogy négyszemközt is
beszélhessen vele.
‒ Gyermekem, az egyházi bíróság fel fog menteni, de nekem bevallhatod, hogy milyen
ráolvasással érted el, hogy az a ló megbokrosodjék. Ígérem, hogy senkinek sem árulom el a
titkot.
‒ Atyám, én semmire sem emlékszem.
‒ De azt csak tudod, hogy mi történt azon a napon?
‒ A máglyán én újjászülettem, új lélek szállt belém. Semmit sem tudok az elızı
életemrıl.
‒ És ha most hazaengedünk, tovább folytatod a mesterségedet?
‒ Nincs nekem semmilyen mesterségem, uram, egyedül vagyok a világban. Szeretnék
kolostorba menni, hogy egész lényemmel Krisztus Urunkat szolgálhassam.
És így is történt. Az egyházi bíróság elfogadta Kis Lili megigazulásának, tőz általi
megtisztulásának hihetetlen történetét. Egy közeli zárdába került. A társai eleinte
idegenkedtek tıle, de a szerénysége és odaadása okán egyre többen tisztelték. Becsülettel
elvégzett minden lelki gyakorlatot, és a testét is sanyargatta, ahogy illik.
Akkor a zárda fınöknıje súlyosan megbetegedett. Kis Lili ápolta, megint fızetet kevert,
és sikerült is meggyógyítania. De most már okosabb volt, és a gyógyulást teljes mértékben
Szőz Mária segítségének tulajdonította.
Többet nem tudunk róla. Még az is lehet, hogy ez az egész történet nem több legendánál,
ami azt kívánja példázni, hogy végtelen nagy az Úr hatalma, még a legreménytelenebb
helyzetekben is a segítségünkre siet. Ha mi magunk meg akarunk tisztulni.

83

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 1. szám

SÁRKÖZI LÁSZLÓ

Eric Johnsonnak
Akárhogy is utálod az életed,
kapaszkodsz belé, mint a gyermek anyjába;
félénk sakál megmarja a vérebet,
ha küzd egy csöppnyi életért s nem sajátja.
Tökmindegy mi formált ilyenné s hogyan.
Mivel lelked japán, tudnod kell a leckét:
üvöltı, véres, nyáladzó fogsorral
kérges sarkad alá taposni a fejét
a létnek, mint egy macskának; megrúgod,
siratod s nevetve hagyod el. Jól tudod:
életed egy fény-kép; fénysebességgel
száguld az őr végtelen hidegében.

Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005
http://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm
A Könnyő versek ciklusból
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A. TÚRI ZSUZSA
Semmi(tológia)
Csúszós éj :

foltfolyam

tért

pikkelyes

volna még

metszenek

cseppfolyós

párhuzam

lámpafény

bodzaköd

régi vég

kell ide

egybeköt

kisajtolt

sehonnan

félrelök

toldalék

semmibe

szédülök

titkok meg

ellened

szédülök

rejtjelek

ellenem

semmit a

aszfaltrajz-

nélküled

semmi-

rengeteg

nélkülem

be mos-

nyílt örvényt

üres kert

na, ha

rejtenek

sóhajok

mostoha

hangzuhany

fulladunk

foltokat

szellemek

fulladok

oldana

füstszínő

fákkal halt

toldana

életek

holnapok

mintha a

savas-sós

pupillák

minta a

fellegek

semmibe

sebszínő

lyukas

tágulnak
semmire.
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET
– te, én –
Kezed kávéscsésze, megkínálsz,
ajkunk nászt ül az aranycsíkon.
Mosolyod bennreked szememben.
Szavaid gyöngyfüzérek,
szétperegnek deltoid vágyainkban.
Hiányom bebúvik homlokod mögé.
Elhisszük, hogy ma reggel értünk kelt fel a nap.
Még nincs dél, én elrejtelek tenyeremben.

Egymásban
Fénylik a határ.
Ragyogó két sziluett
emelkedik a holnap felé.
A kapu árva lakatja
lehull, mint ısszel a
rozsdamart falevél.
Lábunkhoz kúszik a
messzeségben
megrekedt idı.
Kapaszkodunk
leheletnyi mában.
Szemedben fények ülnek.
Megérintenek.
Fénysuhanás rezeg
a szemközti fán.
Egymásba sarjadunk.
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SZ. PİRDY MÁRIA
Ilikének szeretettel
Októberre fordult a naptár, ideje volt indítani a gimnáziumi osztálytalálkozó szervezését.
A három évvel ezelıtti nagy, vagyis ötévenkénti találkozón merült fel elıször – mert, ahogy
megfogalmazták: az ı korukban az öt év már túl hosszú idı –, jó lenne évenként találkozni,
nagyobb elıkészületek nélkül, csak úgy, magunk között.
A múlt század közepén a Tisza-menti hírös város és a környezı települések általános
iskoláiból 36 lány kezdte meg gimnáziumi tanulmányait a jóhírő gimnázium elsı
osztályában. Tele voltak kíváncsisággal, tervekkel, tanulni akarással, és természetesen
szorongtak, hiszen valami új kezdıdött az életükben.
Híre, jó híre volt a gimnáziumnak, bekerülni a falai közé életük elsı igazi sikerét
jelentette, és sokuknak az elsı lépést a kitőzött vagy reménybeli életpálya felé.
Hallomásból már ismerték, hogy szigorú rendje van az iskolai munkának és szigorú
mércéje a tanulásnak. És kötelezı a köpeny viselete, az egyensapka hordása.
Akik megalapozták, tovább éltették a gimnázium jó hírét: a benne oktató tanárok.
Tantestületnyi színes egyéniség, a szó nemes értelmében, akik kiváló szakemberként és
pedagógusként is hivatásuk magaslatán álltak.
Mint ahogy az lenni szokott, már az elsı évben kialakultak 4-5-6 fıbıl álló csoportok, és
egyre szorosabbá kovácsolódtak össze. Az egymással való versengés ellenére nem voltak
átjárhatatlanok a csoportok, összekapcsolta ıket a tanulás, a színház- és mozilátogatások, az
ötórai teák, a családok közötti barátságok. Az egyéni sikereket mindenki elismerte és örült
neki. Ezek fontos is ismérvei egy jó közösségnek, és az övék az volt.
Az év november elsı hetének csütörtökén a még élı osztálytársak fele eljött a
találkozóhelyként választott étterembe. A szokásos zajos üdvözlések elcsitulása után
mindenki elmondta az életük elmúlt egy évének fontosabb eseményeit. A beszámolók
többnyire az unokákról szóltak, a változásokat a tanulmányaikban való elırejutás vagy
munkába állásuk jelentette. A nagy utazók közül már csak hárman merészkedtek hosszabb,
kontinenseket is átszelı kalandra, a „lányok” többsége elégedett nagymamaként élte a
napjait.
Jó néhány éve megállapodtak –, hogy ne forduljanak a találkozóik panasznapokba –,
köszönjük, megvagyunk, itt vagyunk, egészségi gondokról, bajokról nem beszélünk. Az
elmúlt év azonban néhányuk esetében észrevehetı változásokat hozott: nagyothallást,
kezdıdı fejremegést, kézreszketést, figyelemzavart, útitársnak botot. Sokkoló volt
szembesülni a látható jelekkel. Hazafelé, a fıvárosba tartó vonaton együtt utazók mindegyike
észrevette ezeket, és szomorúan összegezték, hogy „amirıl hallgatunk, azt már nem lehet
tagadni. Könnyő addig nem beszélni az egészségrıl, amíg van!”
És mindenkit fejbekólintás-szerően ért, hogy a találkozóikat a kezdetektıl szervezı,
vidám alaptermészető osztálytárs – hívjuk Ilikének –, hangja mennyire szomorú és keserő az
arckifejezése, miközben az elmúlt évérıl beszélt.
Elmondta, hogy a fia vendéglátóipari vállalkozása (étterme volt) teljesen tönkrement,
anyagilag lenullázódott. İ segíti a fia családját, a számlákat ı fizeti, hogy ne nıjön az
adósság, jusson nekik a napi betevıre és legalább az unokái ne szenvedjenek hiányt.
Ráadásul a vizsgálatok során a fiánál ugyanazt a szívbetegséget diagnosztizáltak, mint
amiben a férje viszonylag fiatalon meghalt. Az áramszolgáltató a napokban küldte ki a
büntetést, szerinte igazságtalanul, tizenötezer forint tartozás és kamatai kifizetését követelik.
És, ha mindez még nem lett volna elég, a találkozóra jövet valaki ellopta a pénztárcáját. Igaz,
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nem volt dagadtra tömve húszezresekkel, de neki most minden forint veszteségnek számít.
Rettenetesen zavarta, hogy az ebédjét is másnak kell majd kifizetni.
A következı nap az osztálytársak egyike, nevezzük Zsuzsának, megkérdezte a gimis
életük elsı naptól megkérdıjelezhetetlen (és múlhatatlan) tekintélyő tagját, a neve legyen
Edit, mi a véleménye arról, hogy össze kellene dobni egy kis pénzt Ilikének, ebben a
helyzetben némi segítséget jelentene neki. Edit egyetértett az ötlettel, és vállalta a győjtés
megszervezését. Tekintélyének az oka kideríthetetlen volt. Senki nem tudta, és talán soha
senki nem elemezgette. Egyszerően az egyéniségébıl adódott, így született. Évekkel ezelıtt
az ı indítványára már volt hasonló segítı megmozdulásuk. Akkor egy másik osztálytárs
verseskötetének megjelentetéséhez járultak hozzá jelentıs összeggel.
És az osztály megint összefogott. A hívó szóra mindenki megmozdult. November végéig
győlt az összeg, amit Edit vitt el és adott át Ilikének. A közelgı ünnepekre hivatkozva kérte,
fogadja el szégyenkezés nélkül, az osztály jó szívvel adta.
A hála könnyeit kapták érte, és azért, hogy több mint ötven évvel az érettségi után is
képesek egymásra figyelni, nem szőnt meg bennük az összetartás és a szeretet ereje.

BALOGH ÖRSE: :Mediterrán táj
olaj, vászon, 20x20 cm
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PROSSZER GABRIELLA JÚLIA
VIHAR NAXOS SZIGETÉN1
(küzdı lélekkel)
regényrészlet
Klára szeretetre méltó lénye, közös életünk során, soha nem akadályozott meg abban,
hogy idınként más nık (és néha Ferenc) ölelését is megkapjam, ha éppen vágytam rá. Klárát
imádtam, éppúgy, mint egy „szentet” (még ha ez a „szent” igényelte is olykor a bőnbeesést) s
érzem, hogy a lelkem mélyén neki már minden „életemben” a dobogó legfelsı fokán lesz a
helye!
Karin egy teljesen külön kategória, s számomra az İ izgalmas lénye a „legeklegje”
maradt.
A Julika és Jutka, a maguk meglepı szélsıségeikkel a lehetıségek és az álmodozások
mesebirodalmán vezettek végig egy-egy rövid, de felejthetetlen közös séta alatt.
Kéti féltékenysége keserő pirula volt számomra, de mert nagyon szerettem ıt,
lenyeltem. S mikor kilépett az életembıl, mégis sokáig úgy fájt a hiánya, hogy gyakran
kevésen múlt…, hogy nem hívtam vissza.
Maggi megfutamodott, amit sokáig nem akartam elfogadni: nem voltam képes
megbocsátani érte. Aztán „lecsengett” az a fájdalom is bennem. Visszahívni İt soha nem
akartam volna.
Gertié és Lízé lehetne az „ezüstérem” (Minden ékszerem ebbıl van, ma is…)
Az idıtálló bronzot kétségkívül Laura és Anna kaphatná…
És Maya…?
… Egy éjszaka, mikor kibontakoztunk a sokadik ölelésbıl, Maya rágyújtott és teljesen
váratlanul megkérdezte:
– Hány szeretıd van?
A kérdés után én is sürgetı nikotinéhséget éreztem… Felültem, kinyúltam a Kent
dobozáért az éjjeliszekrényre s próbáltam humorral oldani a totális ledöbbenést, amit éreztem
s kigondoltam, hogy mondok egy számot: esetleg a huszonegyet, az nyerı szám… de hang
nem jött ki a torkomon.
Emlékeztem: ezt a kérdést mások (más nık is) feltették korábban, nem túl gyakran, de
elıfordult már és valamit biztosan feleltem is minden kérdezınek… De a gyönyörő és
visszafogott, inkább félénk, mint magabiztos Mayából nem néztem ki ezt a „direkt”
kérdést…?! El is akadt a szavam! İ nyílván félreértette a hallgatásomat.
– Nem akarsz felelni? – hangjából türelmetlenség csengett.
– De igen…
– Akkor miért nem felelsz?
– Nem tudom, mit mondjak…
– Az igazat. Vagy ha úgy tetszik, hát mondj egy számot.
No, ez megtette a magáét!
– Hatezer hét.
Elnyomta a csikket, s nyomban egy másik cigarettára gyújtva azt mondta:
1

Prosszer Gabriella Júlia készülıben lévı regényének részlete
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– Jól van. Segítek, Gábriel.
– Ne nevezz Gábrielnek!
– Csak nekem nem szabad?
– Csak Cilinek szabad.
– Meg az ügyvéd uraknak, ugye?
– Rapsz Karcsira célzol? Az nem számít. Nem akarom, nem engedem… mégis így
nevez, mióta ismerem.
– Az anyja meg „Angyalomnak” becéz. Mind a kettı a szeretıd?
Atyavilág! Ez nem lehet igaz! Maya megırült. Vagy… Vagy valaki alaposan
telebeszélhette a fejét. Tudtam is, hogy ki lehetett: D. Molnár Pali! Megölöm!
– Nem kell minden ostoba fajankó irigykedı dumájára felülni, Maya – mondtam és
majdnem mélyen elkomorodtam… Aztán mégsem tettem. Helyette áthajolva a háta mögött,
elnyomtam a félig szívott cigarettát és vidám hangon kijelentettem: – Tudok jobbat, mint D.
Molnár Palika pletykáit elemezni…?! Ami láthatatlan páncélként megvéd a világtól, az
emberi gonoszságtól, az aljas rágalmaktól…, és talán önmagamtól is… Érdekel?
– Érdekel. De elıbb válaszolj a kérdésemre.
Megráztam a fejem.
– Arra már válaszoltam.
– Nem, Gabi. Én az igazat akarom tudni!
– Az igazat?...?
Éreztem, hogy rám szakad a szorongás: mit gondol vajon most rólam, Maya? Hogy
nem szeretem? Hogy csak kihasználom a szerelmét, hogy valójában egy reinkarnálódott
Casanova vagyok és annyi aranytallért dobtam már a malacperselyembe, ahány asszony
ágyában megfordultam? Azt gondolja, hogy mások fontosabbak számomra, mint ı…?
De ilyesmikrıl szó sincs!
Hogy gondolhatja rólam, hogy nem szeretem mindenkinél jobban, mióta egymásé
lettünk? Hisz olyan elemien természetes nekem vele a szerelem, olyan meghatóan ıszintének
érzem ıt az elsı szeretkezésünk óta, hogy nem is kell más nekem, nem is kívánok mást
ölelni. De miért kellene ahhoz mindenkit megtagadnom, hogy ıt, Mayát szerethessem? S ha a
féltékenység felütötte benne már a szörnyő fejét, hogyan őzhetném ki? Mivel? És milyen
áron tehetem meg?... Hogyan értessem meg vele ha eddig magától föl nem fogta , hogy én
más vagyok, nagyon más. El tudja-e fogadni a szerelmemmel együtt ezt a másságot…?
Tartottam tıle, hogy nem… Mert más kultúrába született bele, más kultúrában nıtt fel és
abból választott férjet, akivel tizenöt esztendıt együtt is élt, s akinek négy gyereket szült…
… Közel egy évtizedes ismeretség után, a harmadik édes, mámoros évet élte titkos
szerelmünk. Reggelente, ha valami miatt otthon aludtam nélküle alighogy felébredtem s
félálmomat betöltötték a reggel hangjai. Magam is elindultam. Elindultak a gondolataim
Maya felé. Félszeg mosolya felé, az ajka íze felé… Napközben, ha véletlenül összefutottunk
valahol, alig-alig váltottunk szót: csak a tekintetünk beszélt és ölelkezett össze: és olyankor
az arca kipirult, keble gyorsan emelkedett, ahogy lélegzetelfojtott vággyal, szaggatottan
lélegzett. S hamarosan az én lábam is reszketni kezdett… Minden alkalommal nehezen
szakadtunk ki a bővöletbıl, szerelmünk szenvedélyes bővöletébıl s ez nem volt éppen
veszélytelen, hiszen a közelünkben tartózkodó személyek egy némelyikének esetleg
feltőnhetett… Igyekeztünk hát kerülni egymást legkivált utcán, üzletben, idegen társaságban.
De ismerısök elıtt, baráti társaságban se mertünk túl közel menni egymáshoz: minden józan
eszünkre és lelkierınkre szükségünk volt, nehogy a környezetünknek a legparányibb okot is
szolgáltassuk a pletykálkodásra. (Nyílván azért a városban lehetett némi szóbeszéd rólunk.)
Néhányan „elcsámcsogtak” különösen szoros barátságunkon, de semmiféle „bizonyítékot”
nem tudtak fölmutatni. Bár volt, aki megpróbálkozott ilyesmivel (a volt férj például, aki
mikor éppen szabadlábon volt, zaklatott bennünket s a gyerekeket próbálta ellenünk hangolni,
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kihasználva a ritka „láthatásokat” is). No, nem ment semmire, a Barabás gyerekek imádtak
engem, s a kapcsolatom ma is nagyon jó mind a néggyel.
De azért kemény idıszakokat éltünk át Mayával.
Kıkeményeket.
Különben pedig sem én, sem pedig Maya nem törıdött az emberek rosszindulatú
pletykáival: vállaltuk egymást, vállaltuk a szerelmünket, de ez kizárólag a kettınk
magánügye volt és nem tartozott a nyilvánosságra. Amit láthattak belıle: a gyerekek jól
tanulnak, az anyjuk sugárzik, az évszakok változnak…
Igazából persze nem volt túl könnyő így élni de a kettesben töltött órák gyönyörősége,
boldogsága minden rosszért kárpótolt bennünket.
Ha túl elfoglaltak voltunk napközben, s nem találkozhattunk este sem, mert mindketten
dolgoztunk s én közben az önéletrajzi regénytrilógiámat is írtam, nemcsak újságcikkeket.
Fıleg éjszakánként, mikor már a szüleim aludtak és bizony akkoriban többet dohányoztam,
mint azóta talán összesen is… Sajnos, Maya mondhatni azt, hogy láncdohányos volt, mint
akkoriban ez a legtöbb nıre is igaz volt…
(Azt meg nem akarom itt felsorolni, hogy a felgyorsult élet s a világválság mennyivel
több és szörnyőbb gyilkoló tényezıt hoz magával nap, mint nap…)
De térjünk vissza a múltba…
Hosszú hallgatásom talán elgondolkoztatta Mayát és a vállamra hajtotta a fejét:
– Bocsáss meg, szerelmem, ha megbántottalak. Ígérem, soha többé nem hozom szóba a
szeretıidet, hiszen nincs jogom számon kérni tıled azokat a kapcsolatokat, vonzalmakat,
amelyek már énelıttem is léteztek… Ugye nem haragszol?
– Nem, dehogy – nyugtattam meg. (İt talán sikerült is, de magamat nem…)
– Egy angyal vagy, ugye tudod?
Már késı volt visszaszívni:
– Tudom mondtam vigyorogva. Gábriel arkangyal…?!
De az idızített bomba mégsem robbant akkor. Talán elázott a „gyújtószerkezet” benne
Maya könnyeitıl… Zokogni kezdett s csak alig tudtam megnyugtatni, nagy sokára.
Hajnalban, mikor felkeltünk, ı munkába ment, s én ébresztettem s készítettem iskolába
a gyerekeket olyankor mindig így szóltam hozzá:
– Felejtsünk el mindent, és mindenkit, kedvesem. Hamarosan itt a nyár, a gyerkıcöket
fölvisszük a szüleidhez, mi pedig elutazunk kettesben valahová, legalább két hétre! Mit
szólsz?
é Ó, Gabikám, szerelmem! – kiáltott föl Maya és a nyakamba borult. Úgy szorított, alig
kaptam levegıt. – Ha tudnád, mennyire vágyom rá?!
– Tudom – mondtam. Megcsókoltam, végigfuttattam a kezem fényes, fekete haján.

Folytatjuk…
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HOLÉCZI ZSUZSA
Krisztina álma
Krisztina álmából felriadva, izzadó homlokkal és lüktetı halántékkal zihált a győrött
vánkoson. Álmában megint átélte azt a borzalmas éjszakát, amely örökre megváltoztatta az
életét. Autóban ült, párhetes ismeretség után most elıször indult Bélával és annak barátaival
kirándulni. A diszkó volt a cél, ahol nagyon jól szórakoztak, egészen hajnal négy óráig. Nem
sokkal késıbb kocsiba ültek, a fiú jól vezetett, kellemes zenét hallgatva, sebes tempóban
hajtottak az autópálya felé a 112-es úton. Az andalító ritmusra Kriszta lassan álomba
szenderült. Hatalmas csattanásra és rázkódásra ébredt: az autó elejébe vágódó óriási test
pontosan a vezetı melletti jobboldali ülésre – vagyis az ı ölébe zuhant. A testén érezte a
kivénhedt ızbak vonagló haláltusáját, melynek emléke még most is – öt év után –
viszolygásra készteti. Iszonyatos fájdalom hasított a gerincébe, és mielıtt az eszméletét
elveszítette volna, még érzékelte, hogy az autó a fák közé csapódik: a lámpa fényénél
örvénylı zöld lombot, hatalmas fatörzset látott, mely pontosan a mellette lévı ajtónál fogta
meg a kocsit a további zuhanástól.
A többit már csak elbeszélésbıl tudja: hogy hogyan találtak rájuk reggel a favágók, amint
a verıfényes nap megvilágította a zuhanás nyomait; azt, hogy bár mindenki eszméletét
vesztette és súlyos sérüléseket szenvedett, a többiek lassan felépültek. İ viszont nyaktól
lefelé béna maradt. Örökre.
Édesanyjáék minden lehetségest megpróbáltak: amikor az orvosok tehetetlenül tárták szét
a karjukat, hogy ennél többet ık már nem tehetnek, vitték Berlinbe egy jó nevő
professzorhoz, próbálkoztak ıssejt beültetéssel is, de hiába, az a zuhanás tönkretette az életét:
az ábrándjait, hogy majd külföldi turnékon zongorázik, a sikert, melynek már soha nem lehet
részese.
Béla felelısnek érezte magát a lány sorsáért. Krisztina nem várta tıle, hogy vele
maradjon,de a kedves, hallgatag fiú mellette maradt. Most is itt fekszik vele közös szobában
– de külön ágyban. Krisztina forgatásához speciális fekhelyre van szükség – és csak szólnia
kellene, hogy igazítson a párnáján, mert teljesen elgémberedett a nyaka, de nincs szíve
felébreszteni. Annyit dolgozik,, hogy élhetıvé tegye a hétköznapokat. Hagy pihenjen.
Krisztina itt tartott a gondolatiban, amikor a párja megmozdult és kinyitotta a szemét: az
ablakon át beszőrıdı napfény megvilágította Krisztina szétterülı szép szıke fürtjeit, a fiú
mosolyogva lépett hozzá, hogy megigazítsa a párnáját, és egy jó reggelt-puszival köszöntse
kedvesét.
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FÖLDESDY GABRIELLA
A lány, aki hajlandó volt
Don Giovanni és Kiskorú története

„Hogyan ismerted meg Kiskorút?” Visszatérı kérdésem János úrhoz szólt, aki a híres
nıcsábítónak volt magyar megfelelıje. Válasz egyszer sem érkezett, a válasz helyetti
hallgatás azonban sokatmondónak tőnt. Egyszer azért elárult annyit, hogy Kiskorú az
ismerısének ismerıse, bizonyos kapcsolatok révén tett rá szert. Azt, hogy egy hetven fölötti
férfi hogyan hódít meg egy tizenhat és fél éves lányt, nem kellett megkérdezni, mert ez
magától értetıdı volt egy magafajta személyiségnél. Errıl híres régen, most, és mindig is.
Azért kiderültek apró részletek. Kiskorúval elıbb étteremben voltak, s mivel közeledett a
lány névnapja, János úr meghívta a lakására, hogy ez alkalomból igyanak nála egy pezsgıt. A
dolog ezzel elindult a maga útján, sıt a pezsgıs éjszaka egyéb erıket is felszabadított.
Kiskorú még középiskolába járt, és némi nehézségei támadtak például a kémia és az angol
nyelv terén, János úr készséggel állt rendelkezésre. Az angolt tárgyalási szinten is mővelte, a
kémiával sem volt nagyobb gond, mert csak bele kellett pillantani a kémia jegyzetbe, és a
sziporkázó szellem máris citálta magabiztosan a szerves és szervetlen képletek felépítését.
A dolog kedvezıen folytatódott. János úr vásárolt Kiskorúnak ajándékba egy
mobiltelefont, majd a tizenhét éves lánnyal letetette a gépjármővezetıi jogosítványt, hogy a
hamarosan neki ajándékozott BMW autót tudja vezetni. A kocsit használtan vette, vagy két
millióra rúghatott az ára, de így a lány bármikor feljöhetett János úrhoz a budavári lakásba. A
férfi az engedélyt is megszerezte a vári behajtáshoz, és az autó fenntartási költségeit is
vállalta. Kiskorú szegény lány volt, anyjával élt, az anya elnézte lánya viselt dolgait, „a
gyerek jövıjét kell biztosítani” felkiáltással. Az asszony egyszer feltelefonált János úrhoz,
éppen akkor, amikor a szerelmesek egymás mellett feküdtek beteljesülés után. Amikor János
úr felvette a telefont és beleszólt, Kiskorú anyja megijedt és lecsapta a kagylót.
János úr csak félig-meddig titkolta Kiskorúhoz főzıdı viszonyát. Idınként az utcán járva
elmélázott azon, hogy hová vezet mindez, de a benne lévı büszkeség, és fıképpen a
dicsekvésvágy túlemelkedtek összes lelkiismeret furdalásán. Végül is ötvennyolc év a
korkülönbség, Jókai második házasságánál csak ötvenöt volt, igaz, Faludy György esetében
kerek hatvan. Akkor is hatalmas teljesítmény.
A lánnyal való kapcsolatot hol titkolta, hol büszkélkedett vele, ez utóbbival sokakat
megbotránkoztatott. A közeli kávézóban is feltőntek legalább egyszer, a pincérek mellesleg
tudtak mindent, figyelték a sötétkék BMW mozgását, csak arra voltak kíváncsiak, János úr
hogyan kommentálja a dolgot. Az egyik merész pincér egyszer kiugrasztotta a nyulat a
bokorból azzal a felkiáltással, hogy „János úr, de szép, csinos kisunokája van!” Az öreg
ráhagyhatta volna, de nem bírt magával: „A barátnım, nem az unokám” - mondta jólesı, Volt
más hozadéka is Kiskorú felbukkanásának. Odáig ment a dicsekvés, hogy János bejelentette
különélı feleségének, hogy új barátnıje van, ne csodálkozzon a dolgon, nincs még tizennyolc
éves. Bár már legalább tizenkét éve különéltek Jánosék, az asszony elképedt a hír hallatán.
Nem hitte el, hiába ismerte csélcsap férjét, magándetektívet fogadott, figyelje János urat,
tényleg van-e kiskorú hölgyvendég. Mikor kiderült, Kiskorú létezik, abbahagyta a
nyomozást, sértıdötten jóslásba bocsátkozott, miszerint úgy fog meghalni a vén kujon, hogy
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a nırıl kell majd lehúzni, mert aktus közben éri a szélütés. Ezt az idıpontot hamarosra tette,
mert azt is mondta, hogy „a nyugdíja felét megkapom, az hetvenezer”. Több évet kellett
várnia erre, és Kiskorú még akkor is létezett János úr számára, közben persze nagykorú lett,
de az elnevezés megmaradt, vagy egyszerő „Kislány”- ra változott.
Mert a legmegdöbbentıbb az volt az egészben, hogy a Kislány nem hagyta ott János urat,
sıt nagy valószínőséggel nem nézett fiatalabb partner után se, neki megfelelt a gerontoszex.
Pedig igen jó csajnak számított, bombázónak nevezik az ilyen vékony, bájos arcú, hosszú,
egyenes hajú csajokat, akik minden ujjukra kaphatnak szeretıt.
Kérdeztem magam is ısz hajú barátomat, „a Kislány hogy-hogy nem hagy ott ennyi idı
után se?” Bevallotta, hogy ı is csodálkozik ezen, cinikusan mégis úgy válaszolt, hogy „majd
otthagyom én elıbb-utóbb”, ami kissé nagyképőnek tőnt, mert újabb Kiskorút már nem tudott
volna szerezni, az bizonyos.
Volt még egy zavaró pont, mégpedig János úr fogadott keresztlánya, pontosabban a
keresztlánnyal csak annyi probléma volt, hogy nem szabadott megtudnia, hogy van egy
leányzó, aki ebben a minıségében létezik Keresztapa számára. Erre a keresztlány anyukája
vigyázott. Anyuka – aki korábban gyengéd kapcsolatot ápolt Jánossal, de még annak
megszakadása után is szerelmes volt a férfiba – természetesen be volt avatva a dologba, János
maga dicsekedett el neki Kiskorú meghódításával. Szóval Anyuka vette a bátorságot, és némi
ügyeskedéssel bement Kiskorú középiskolájába, meg is találta a lányt, de érdemben semmire
se jutott vele, mert a lány letagadta az egész kapcsolatot. Ügyesen ki volt oktatva, ilyen
esetben mit kell mondania. Anyuka meg is bánta az akciót, mert egy óra múlva jött a telefon
Jánostól, hogy mire volt jó ez az egész, törıdjön bele a tényekbe, amelyek makacs dolgok, ne
mászkáljon a lányhoz.
És végig mőködött a Számláló, János úr agyának mőszere, amivel állandóan regisztrálta
emlékezetében, hányszor járt nála a lány, vagyis hány alkalommal tudta rávenni, hogy
szeretkezzen vele. Az aktusok száma is a dicsekvés tárgya volt, beszélgetésünkkor mindig sor
került rá, hogy megemlítse, hol tartanak. Legutóbb ez a szám ötszáz körül mozgott.
Eltelt hat és fél év. A felnıtté avanzsált Kislány betegségében sem hagyta el János urat.
Úgy tekintette, mint az élet rendjét. Jött, szolgált úgy, ahogy jónak látta. A szexnek is vannak
rejtett, sokak által nem ismert módozatai. Keveseknek jut ki ebbıl. János úrnak kijutott.
Mit mondhat, mit főzhet hozzá a közönséges földi halandó mindehhez, aki meg akar
érteni bizonyos kapcsolatokat, de úgy tőnik, nem sikerül neki? „Vannak dolgok égen és
földön, ó Horatio, melyet bölcselmetek felfogni nem képes”. (Shakespeare: Hamlet, I.
felvonás, fordította: Arany János)
Bizony, vannak, nem érdemes keresni a miértjüket.
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HABOS LÁSZLÓ
Tavaszi zsongás
Zsong a tavasz körülöttem,
zenél, táncol elhanyagolt kert,
halk döngicsélésre dúdolok,
s dallamra bólogató százszorszép
virágszirmaira mosolygok.
A fény egy pillanatra elvakít,
s látni véllek a szederfa alatt,
és te mosolyogsz, fényben ragyogsz,
arany hajadat kócolja kóbor szellı,
lám, a vágy is mily esendı,
kék az ég, s tán ártatlan,
mégis pírt fest arcomra napmelege.
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:))
VERMES GYÖRGY
Viccek, angolul, magyarul
An elderly, but hardy cattleman from
Texas once told a young female neighbor
that if she wanted to live a long life, the
secret was to sprinkle a pinch of gunpowder
on her oatmeal each morning. She did this
religiously and lived to the ripe old age of
103. She left behind 14 children, 30
grandchildren, 21 great-grandchildren, five
great-great-grandchildren and a 40 foot
HOLE where the crematorium used to be.

Egy öreg, de rafinált texasi tehenész
azt mondta a szomszédban lakó fiatal
asszonynak, hogy ha soká akar élni, akkor
a reggeli zabpelyhét szórja meg egy kis
puskaporral. Ezt ı megfogadta, és szinte
vallásosan végrehajtotta és ezzel 103
hosszú évet megélt. Maga mögött hagyott
14 gyermeket, 30 unokát, 21 dédunokát, 5
ükunokát és egy 40 lábnyi krátert ott, ahol
annak idején a krematórium állt!

A woman and her 12-year-old son were
riding in a taxi in Detroit. It was raining and
all the prostitutes were standing under
awnings.
"Mom," said the boy, "what are all those
women doing?"
"They're waiting for their husbands to get
off work," she replied
The taxi driver turns around and says,
"Geez lady, why don't you tell him the
truth? They're hookers, boy! They have sex
with men for money."
The little boy's eyes get wide and he
says, "Is that true Mom?"
His mother, glaring hard at the driver,
answers "Yes."
After a few minutes the kid asks, "Mom,
if those women have babies, what happens to
them?"
She said, "Most of them become taxi
drivers."

Egy nı és a 12 éves kisfia ültek egy
taxiban. Esett az esı, és az összes
prostituált fedél alá állt. Anyu, kérdezte a
kisfiú, mit csinálnak ezek a nénik ott?
Várják a férjüket, hogy jöjjön a
munkából! Felelte az anya.
A taxisofır hátrafordult és azt mondta
hogy : Héé, asszonyom, mért nem mondja
meg neki az igazságot? Ezek kurvák, fiam
és szexelnek a férfiakkal pénzért!
A fiúnak tágra nyílt a szeme és
megkérdi az anyjától: Ez igaz, anya?
Az anyja, fenyegetıen nézte a
taxisofırt, de válaszolt, igen.
Pár perc után a fiú megkérdezte: Anyu,
ha ezeknek a nıknek gyerekük lesz, akkor
mi történik velük?
Az anyja válaszolt: A legtöbbjükbıl
taxisofır lesz!
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:))
NYAKÓ ATTILA
Nyugdíjváró
Itt van hát újra az annyira várt nap, az áldott!
Percenként áll ki özvegy Keserőné a gangon a posztra,
fürkészi a postást, de csak nem akar még jönni az átok,
közben rozzant banyatankjának kerekét olajozza.
Álom az álom már múlt hét csütörtök óta szegénynek,
forgolódik csak lázasan éjjel, s ugrik, hallva kakasszót,
a szakadt reluxa résein nem szőrıdnek még be a fények,
de nincs is szüksége rájuk, fejbıl mantrázza a frankót!
Csirkefar-háttal kezdi az összes mondatát, tudja,
nem túl elegáns ez nyelvtanilag, de magasról
tesz rá, úgyse hallhatja senki, a szomszédja, Jutka
tök süket, hát folytassuk a verset, hányjunk fittyet a rímre!
De hallga, csak! Mintha a sarkon túlról ismerıs hangok
úsznának, szélnek szárnyán, fennkölten törve a csendet,
s már látni a zöld simléderes fószert, ott, ahogy battyog,
mily büszkén tolja a bringát, miközben idınként csenget!
Lassan az ünneplı otthonka zsebében kuncog a suska,
kibontakozóban egy eszméletlen, örömteli vég,
mindenki boldog, ropja a postás, a néni, az utca,
és a kötetbıl is hiányzott egy ilyen versike még…

Grafika: TRAUTSCH TIMEA
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HALÁSZ ERZSÉBET
Barátnık
Az érettségi találkozó után két lány most is egy irányba indult el, úgy, mint régen. Egy
darabig csöndben ballagtak egymás mellett, aztán Anna megszólalt: Te Viki, az én
történetem azért nem ilyen kerek. Vagyis nem mondtam el mindent, csapja fel a fejét
elszántan. Szörnyő dolog történt velem nem rég, mondja komolykodva, de valami furcsa fény
ragyogja be az arcát. A lányok egyszerre kortalanok lesznek, kíváncsiság vibrál a levegıben.
Viki rögtön beletalál: Pasi? – kérdezi, mintha ez az ı korukban (4o. találkozóról jönnek), a
legtermészetesebb lenne. Anna arca pirosra vált. Kirobban a nevetés. Szívbıl. A borzasztó az
–, makogja a hajdan kiválóan fogalmazó Anna...” hogy szerelmes vagy” – fordítja le Viki, és
már dılnek egymásra. A felszabadult nevetés kidobja a még maradék titkokat is.
ANNA: A taxiból kilépve elektromos ütést éreztem, valami megállította kezem-lábam,
„oda” kellett néznem. A Keleti félkör alakú szegélyén lépkedett, kis fejbiccentés után tovább
akart menni, de egy pillanatra találkozott a tekintetünk, ettıl megállt. Csak álltunk bénultan.
Dühösen meredtem a kettınket elválasztó autóırületre. Mi a nyavalyát tülekednek ezek? Mi
olyan világrengetıen fontos? Nem adnának egy résnyi helyet, ahol átfuthatnék! Egy
pillanatra az is felvillant, hogy belerohanok a forgalomba /legfeljebb elütnek/, - de akkor egy
mérges hang visszalódított a valóságba : „Mi van, mit vacakolsz ott” – fordult hátra a férjem
a bıröndökkel. A varázslatnak annyi -, gondoltam mai nyelven szólva. Hát İ volt az, akivel
Prágában voltam, emlékszel? És most? A világ legostobább két embere emelt fıt imitálva
indulni készült, egymásnak ellentétes irányba. A nı a férjével a prágai vonathoz, a férfi a 3oas buszhoz, Újpest felé. Csakhogy nem bírtam elindulni, a nyers hang annyira abszurd volt.
Egy pillanat alatt világossá vált, hogy hol vétettük el sok évvel ezelıtt. Részben Nagyanyám
örök macerálása, másrészt az ı megjegyzése, mely szerint erotikus hıfokom 14-éves
kislányénak felel meg. A házasság biztonságát választottam akkor, a „vadember” helyett -,
szögeztem le, mikor egy éles fékcsikorgás hallatszott (de csodás módon anyázás nélkül), erıs
szorítás a karomon – és már fönt is voltam a járdán, néhány vigyorgó férfiautós megértı
pillantásától kísérve. Ott állt egy állás nélküli tanár és egy szerzıdéses könyvtáros -,
természetesen mindketten lakás nélkül, de szorosan kapaszkodva egymás kezébe, futottunk a
gödöllıi hévhez. Egy öreg barát fogadott be bennünket.
VIKI: Nekem is van egy titkos fiókom, amit csak neked nyitok ki, most. Én azért váltam
csak el, mert az anyám nem szívelte a férjemet, csıdtömegnek, mai szóhasználattal lúzernek
tartotta. Lakásunk nem volt, az anyámnál laktunk. Mire eljutottunk a válásig, már majdnem
tettlegességig fajult a győlölködés. Az anyám, miután nem gyötörhette tovább a „senkiházi”
férjemet, engem vett sorra. Megkövetelte, mint egy kiskorútól, hogy számoljak el az
idımmel. Sokat ültem könyvtárban, nyelvvizsgára készültem -, ha nem néztem az órát, nagy
csetepatékkal fogadott esténként. A férjem meg hívogatott, hogy találkozzunk, mivel mi
továbbra is szerettük egymást. İ úgy oldotta meg ezt a gondot,hogy éjszaka, amikor az
anyám már aludt, bemászott hozzám az ablakon. Szerettem ıt, de veszekedtünk, mert féltem,
hogy kiderül... A férjem inni kezdett. Keményen. Mire találtunk albérletet, már késı volt.
Küzdött nagyon az itallal, beépítettek a bıre alá egy szerkentyőt, amire nem lehetett „ráinni”.
Fél évig bírta. Belehalt.
Meg lett a nyelvvizsgám. Messze tájakra utazgatok -, de azt a hétágra sugárzást
elvesztettem. De figyeled? Már el bírtam mondani. Mert itt vagyunk mi, két ütıdött, akik
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pironkodunk, nem merünk beszélni róla, de látod kiderült, hogy – bár nagy kacskaringókkal –
, de rátaláltunk a gyöngyszemekre is.
Hogy felidézhettem, újra érzem, hogy élek! A Te ragyogásod hathatott így rám! Ne
veszítsük el többé egymást!

*

Örökbefogadás
Leülök egy hölggyel szembe – hallom egészen közelrıl, és ahogy felnézek a könyvembıl,
mindjárt be is csukom. Valaki beszél hozzám a szemközti ülésrıl, a buszon. Ugyan nem tőnik
ismerısnek, de a viseltes öltönyő ısz hajú férfi az élete nagy döccenıit teregeti elém.
Miszerint most 92 éves (70-nek látszik), reggel hallotta a rádióban egy igazi matematika
tanár észrevételeit: hogy a gyors válaszokhoz szokott diáknemzedék azért utálja a „matekot”,
mert nem érti az összefüggéseket, hogy mi miért van. (Ez a többi tárgyra is érvényes). Hallani
nagyon gyakran, hogy „én hülye voltam matekból” – és ezt büszkén hangoztatják egyesek,
valamint az is „trendi”, hogy valaki nem szeretett tanulni, iskolába járni. Aztán persze, a
munkájában nem leli örömét, mert a munka „meló”.
Engem valaha örökbe fogadtak. Úgy valahogy, ahogy az ember a piacon kiválaszt
valamit, megveszi, rendelkezik vele. Vagy egy tévé, amit bekapcs.-kikapcs. Vagy egy
robotot.
Mindent megkaptál – üvöltötte İ, akit anyunak kellett szólítanom, mikor kiderült a
kábítószer, és hogy régen otthagytam a fıiskolát. Nem éreztem semmit, azt se tudtam, ki
vagyok. Nem akartam semmit, de lakást és munkahelyet kaptam. A lányok jöttek-mentek.
Pszichológusok, pszichiáterek is.
Nem bírtam soha elmondani, hogy kicsiként találkoztam egy anyaszívő asszonnyal. Aki
megmosta a hajamat, és megszárította, amit még soha senki... Nem vert meg, amikor
bepisiltem, többször is. Aztán egyszer már nem – annyira akartam, hogy sikerüljön. Nem
maradhattam nála, mert az „ordibálós” már örökbe fogadott.
Ahogy kinyílt a busz ajtaja, odaugrott és leszállt. Egy fáradt kézmozdulattal búcsúfélét
intett, de nem látott már engem – valahol a régmúltban járt.
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HORVÁTH–HOITSY EDIT
Titkod tiéd
Orcádon híre sincs redınek,
nem csúfított e rút világ
megırizted arcod az ısznek
oly tisztán, mint a hóvirág.
Csodálom szemed, azt a kéket,
tekintetedbıl ki nem ejts,
megırizted arcod a télnek
oly tisztán, mint a nefelejcs.
Leheletedben lelked érzem,
friss, mint a koranyári szél,
megırizted magad egészen,
jöhet a nyár, jöhet a tél.
Engem hiéna évek martak,
elrabolták szemem színét,
elvittek mindent, mit akartak,
szórták a szélbe szerteszét.
Titkod tiéd, de titkod éget.
Éget, mert meg nem fejthetem,
nem fejthetem meg, mégis, kérlek:
ırizd magad tovább – nekem.
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BİSZE ÉVA
A végzet ostromol
A part védelmében opálos vízcsobaj,
vad szél seper és port kavar,
utam így marad nyomtalan.
Idıtlen lét, holt jelen,
jövırıl nincs is képzetem.
Letört egy ág. Emlékeimben roppant,
s mielıtt a földre huppant
árnyak suhantak el elıttem,
minden lépésük lég-erıtlen.
A meddı szél kavart, s a hang
valami távoli, semmi-falnak csapódott,
homályos pászták, zilált rajzolat,
eszelıs dagály, emlékfolyam
színezte a letőnt, holt-arcokat.
Úttalan út, nem vezet sehova,
a víztükrén át rab a múlt mosolya.
Emlékeimben elveszve fogyatkozom,
s édes-bús dalom hagyom
a tündöklı, tiszta-egő tájon
lobogni, gyengülı emlék-lángon.
Idıt repeszt már ingatag énem
meg nem fejthetı tökélyem
- buborékká hullott lényem –
Mégis, e hangban jó lenne hallani,
valami titkos, emberit vallani.
Menni az úton, kijárt nyomon,
ha tudom is, a végzet ostromol…
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PAYER IMRE
Üde párás
Üde párás, frissen édes levegıvel Duna part.
Tükörének szól ma víz, ég vele carmenjét kizengi.
Ama lélek, táj, bető így folyik eggyé - nem jelöl.
Hanem átzeng engem, éljek, szóljak eggyé - tova, el.
Nagy a hajlat, messzeségbe vonul át a hangom is.
Ez a késınyári alkony frissen édes aroma.
A gyerekkor származéka idehajtja zamatát.
Csoda száll kondenz-azúron, csupa-szabdalt égi tény.
Befed engem, mert az évnek maradéka lesve vár.
Zsugorítja révedését - titka tőnte – visszatér.

BALOGH ÖRSE: Balaton
papír, akvarell, 20x20 cm
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BAK RITA
Korholó
Nekem is megvan
a magam baja.
Nem érek rá
a tiedre.
Ne terhelj.
Fárasztó vagy.
Én olyan jó vagyok.
Csöndes és szelíd.
Mindent
megcsinálok.
Kontrollálok mindent.
Bezzeg te,
te reménytelen.
Menthetetlen
senki.
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BÁRDOS LÁSZLÓ
A készlet
A készleté a tér alant,
s belül körülvesz, legbelül.
Simogatás és sima hang,
megfájdul, ahogy földerül,

ahova ér, ott otthonos:
ı lett szívélyes börtönöd;
ha dolgozik, s amit okoz:
akkor gyız, és abban örök.

Tej az alvás, mélyzöld csalit,
vagy mély búgás, vagy riadó.
S ha mit gyönyöröd felszakít,
arra is csak övé a szó.

Az a gyönyör felszít, leköt,
helyben tarthatsz célod felé.
Amire rálelsz, már elıbb
a készleté, a készleté.
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FETYKÓ JUDIT
Ausztrália messze van*
Csorba Lajos nem tett le a költözésrıl, egyre többet gondolt a kis, hegyi falura, a házból
nyíló kilátásra, a közeli gyors folyású patakra, a csendre. Lassan, óvatosan próbálta Karolát
meggyızni. A nı különbözı fellépései miatt keveset voltak együtt. Megesett, hogy hetekig
tartott egy-egy körút, ami után több száz kilométert utazott hazáig. Lajos azzal érvelt, hogy
így teljesen mindegy, az ország melyik sarkában élnek. Karola nem mutatott érdeklıdést a
hegyi falu iránt, alig válaszolt, mikor a férfi a majdani nyugodt napjaikról beszélt. Neki nem
kellett a nyugalom, a csend, az emberektıl való elvonulás, a bizalmas együttlét, a meghittség.
İ társaságot, nézıket kívánt maga köré, állandóan szerepelt, még akkor is, mikor Lajossal
ketten voltak.
Lajos egy kiadónál volt tördelıszerkesztı, s közben még vissza-visszajárt az egyetemre,
amit az utóbbi években lassan hanyagolni kezdett. Néha biztosan meg volt gyızıdve arról,
hogy már felesleges neki ez a harmadik szakterület, elég, amit eddig végzett. A
számítástechnikában is megállta a helyét, akkor is kapott volna munkát, ha nem fejezi be ezt
a szakot. Egyébként se tudott megmaradni eredeti szakmájában, amiért annak idején, a húszas
éveiben magát agyonhajtva tanult. Végül építészmérnök lett, majd abból hamar kiábrándulva
nekilátott egy másiknak, majd a mostaninak. Elıre tudta, néhány év, és ez se fogja érdekelni,
valami újra fog vágyni.
Ifjúkorában, majd húszas évei közepén tanulási vágya nem csillapodott, így második
szakként elvégezte az energetikai szakot. Úgy gondolta, hogy neki a legmodernebb és
legmagasabb technikai szintő munkahely kell, és ebbıl csupán egy volt az országban. Egy
üzemi gyakorlat során aztán eljutott Paksra. A csúcstechnika elbővölte, nem tudott betelni a
tudás és a lehetıség mértékével, úgy vonzotta ez a terület, mint a tinédzsert az elıször látott
erotikus lap, se betelni nem tud vele, sem elszakadni tıle. Még ekkor megismerkedett egy
vegyészmérnök nıvel, aki ugyanitt dolgozott, mindkettıjükben hasonló volt az új technika
iránti hódolat. Aztán egymásnak is hódoltak, és gyorsan összeházasodtak. Mindkettıjüknek a
folytonos tanulás volt a vágya, azonban az együttélés és a tanulási tervek hirtelen
akadályokba ütköztek: gyermeket vártak, Lajos még nem kapott helyben munkát. Semmi
mást nem akart elvállalni, csak olyat, ami az erımőben van. Ingázhatott a fıváros meg a
vidék közt, pedig akkor már az energetikai szakon tanult, mikor beadta a jelentkezését Békevárosba, ahogy ı nevezte. Aztán valahogy minden elrendezıdött, utólag úgy tőnt, egészen
gördülékenyen haladtak a dolgaik. Megszületett a lánya, megkapta a munkát, lakást kaptak.
Az erımő ekkor már bı tíz éve mőködött, és bekapcsolódott az áramellátásba. Lajost
lenyőgözte a munkahely, sokáig különleges, fennkölt érzések hatása alatt állt, minden nap
egy sugárzó kihívás volt számára. Fáradhatatlan volt.
Lajos mögött már volt számos szerelmi kapcsolat, mind nagy lángon indult, de igen
hamar el is hamvadtak. Mindig a nık hagyták el. Különös tehetsége volt ahhoz, hogy
kiábránduljanak belıle. Soha, egyetlen nıbıl sem tudta kihúzni, hogy miért lett elege belıle,
pedig próbálta megbeszélni, megkérdezni, de azok csak elmentek, néha egy nagyobb
összeveszés után, néha meg szó nélkül, még egy fecnit se hagyva, hogy vége. Volt hát
*

azonos címő színdarab készülı regényváltozata (http://mek.oszk.hu/10500/10529/)
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tapasztalata, hogy észrevegye, hogy elkezd megváltozni körülötte az élet. Itt komolyabb volt
a helyzet, házasok voltak, a gyerek nagyon kötötte a férfit. A kislány négy éves múlt, mikor a
felesége bejelentette, hogy nem tud tovább Lajossal élni. A férfi megdöbbent. Úgy érezte, ı
mindig mindent megtett közös életükért. A fizetését az utolsó fillérig hazaadta, segített a
háztartásban, a gyerekkel játszott, tanítgatta, körüludvarolta a feleségét. Gyakoriak,
szenvedélyesek voltak a szeretkezéseik, ami neki soha nem volt fárasztó, s az asszonynak
más nıkhöz képest nem lehetett panasza. Legalábbis erre nem lehetett – morfondírozott
magában, tudva olyanokról, akiknek a házasélete ellaposodott az elsı néhány év meg fıleg a
gyerek születése után. Ekkor Lajos úgy döntött, hogy kimegy Tengizbe, csak fél évre, hátha a
távolság alatt megjön az asszony esze. Errıl jó ismerısei le akarták beszélni, a felesége is
tiltakozott az ötlet ellen, de a férfi hajthatatlan volt. Az olajmezıkön többszörösét kereste a
béke-városinak, szabadidejében alig mozdult ki a szállásról, ha be is ment egy-egy
szórakozóhelyfélébe, elszörnyedt az ott látottakon. Hasonlókkal találkozott a saját
kantinjukban is, fiatal lányok, nık kínálgatták magukat a munkásoknak, egy ebédért,
vacsoráért, de még néhány pohár szeszért is elmentek velük. Mire letelt a szerzıdéses ideje,
Lajos kiborult, már semmi nem érdekelte. Apatikusan fogadta, hogy itthon a felesége közben
beadta a válópert. Lajos a tárgyaláson azt hajtogatta, hogy ı még Tengízben sem csalta meg a
feleségét, máskor sem, minden fillért hazaadott. De az asszony már túllépett rajta, nem vont
vissza semmit. Ki is mondták a válást pár hónap múlva.
Úgy élte át ezeket a hónapokat, mint az álom-ébrenlét határát, egyszerre volt hamis és
valós minden. Hazaköltözött a szüleihez, csupán a falu csendjét bírta elviselni, alig beszélt,
csont-bırre lefogyott. Egy távoli, hegyi házba vágyott, ahol frissviző patak van a közelben,
ember alig jár arra, csak a természet csendje veszi körül. Ahol azt eszik, amit maga termel
meg, amennyit tüzelıt nyáron összebír győjteni, azzal főt. Említett valamit róla az apjának,
mire a szőkszavú, kemény munkához szokott öregember annyit mondott: ezért kár volt annyit
összetanulni.
A következı tavaszon az apja elkezdte felszántani a kertjüket, még megvolt a régi eke
meg borona. Az öregember erılködve nyomta lefelé az eke szarvát, Lajos átvette tıle,
napokig a kiforduló fekete földet nézte, a néha megcsillanó ekevasat, a két guruló kereket
meg a tehén farát, amint az haladt elıtte, a farkával néha csapva egyet a rászálló legyekre. A
föld szaga, a tavasz, a napok leegyszerősödése, a fizikai munka kirázta a gondolatait saját
maga szőkre zárt ketrecébıl. Nyár végére összeszedte magát, hamar talált munkát az egyik
közeli nagyvárosban.
Ismét pezsgett Lajos körül az élet, egyik nı jött a másik után. Aztán egyszer csak jött a
volt feleség is, azzal, hogy férjhez megy, és az új férje örökbe akarja fogadni a kislányukat.
Lajosnak ekkor már volt több füzet verse, a Klára-versek, melyeket a gyereknek írt. A
majdra. Majd. Mikor meg fogja érteni. Majd. Mikor el fogja olvasni. És volt számos
novellája, megkezdett regénye. Néha meg-megjelent egy helyi lapban, sıt volt két
utopisztikus története, amiket az egyik népszerő ufós magazinban közöltek, még fizettek is
neki érte.
Pétert egye jobban foglalkoztatta, hogy egyre szaporodó írásait számítógépbe kéne vinni.
Volt, hogy kis táska-írógépén napokig írt hosszabb történeteket, de mikor eszébe jutott, hogy
még kimaradtak a szövegbe beillı gondolatok, akkor kezdhette elölrıl, hogy egybe lássa a
munkáját. Egy idı után elege lett az újragépelésbıl, számokkal jelölte hova kell a beillesztés,
hogy majd, ha már késznek ítéli meg, akkor hozza végsı formájába. Így aztán egy-egy
novella, regénykezdemény lapjai majdnem áttekinthetetlen papírhalmazzá váltak, hol
gépírásosak, hol meg kézi jegyzetek, különbözı mérető papírlapok tömege győlt össze,
melyeket különbözı irattartóban tárolt, nehogy elkeveredjenek a többi írás hasonló
fecnijeivel.
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Mikor szünetelt az írás, olvasni sem volt kedve, mehetnékje támadt, így idınként elment
kövezni, legtöbbször hétvégén a fiaival, mert az asszony aggódott érte, hogy még valami
baleset éri a hegyekben, s ki tudja mikor bukkannak a nyomára, ha magányosan indul útnak.
Évek óta volt egy kedves ismerıse, akivel tavasztól ıszig néhány alkalommal elmentek
ásványgyőjtı útra. Ezzel a férfival sehogy nem tudott barátságba kerülni, mert abban volt
valami különös merevség, hővös távolságtartás, mégis jókat gyalogoltak a hegyek
csendjében. Péter nyugtázta magában: jó ember ez, de ennek valóban annyira matematikusi
agya van, ha beszél, csak a számokról, csak a számítástechnikáról hajlandó eszmét cserélni,
az élet hétköznapi dolgaiban kutyaütı.
Azért volt egy-két kivételes alkalom, mikor a hegyekben érte ıket a késı ıszi este, lassan
bandukolva haladtak hazafelé, néha meg-megálltak és gyönyörködtek a feljövı csillagos
égben. A települések fényétıl távol az éjszaki égbolt kupolája csillagfényeivel végtelen
rendkívüli látvány volt, ahogy az Orion feljött a keleti oldalon. Néha meg-megálltak és
gyönyörködtek. Görög a csillagok keletkezésének új elméletérıl beszélt, az őrhajózásról, ami
Pétert is érdekelte. Majd hirtelen elnevette magát, és azt mondta: mindenki azt várta, mikor
az elsı őrhajót felbocsátották, hogy na, most aztán megtaláljuk, hol van az Isten. Aztán nem
találtuk meg.
Ez a Görög Gábor egy számítástechnikát forgalmazó és egy logisztikai cégnek volt a
tulajdonosa, sokféle pályázaton gyakorta sikerrel vett részt. Egyik kövezés során Péter
megemlítette, hogy neki hamarosan számítógépre lesz szüksége, hogy a köveit rendszerezze,
és az eredményt feltegye az internetre, meg az írásait digitálisan feldolgozza.
Egy napon Görög Gábor kereste telefonon. Azt tudakolta, Péter hajlandó lenne-e egy
számítógépes tanfolyamot elvégezni. Az hümmögött, morgolódott, valószínőtlennek tartotta,
hogy olyan helyzetben, hogy nincs saját gépe, alig tud valamit ezekrıl az újgenerációs
gépekrıl, hiszen ı még a Commodore-t ismerte, erre képes legyen. Min is gyakorolna? Görög
biztosította róla, hogy feltétellel adja a számítógépet teljes felszereléssel, és a tanfolyamot is
ı finanszírozza.
Az egész környék tudott róla, hogy van itt valahol a közelben egy vállalkozó, aki egy
internetes játékon nyert elképesztı összeget, ami csoda számba megy. Találgatták a
lehetséges személyeket, de nem tudtak rájönni, ki az illetı. Várták, hogy megmutatkozzon a
meggazdagodás, akkor majd kiderül kirıl is van szó.
Görög Gábor ezt az elképesztı nyereményt kötött célra használhatta fel. Fogyatékkal
élıket kellett ellátnia számítógéppel, és tanfolyamokat finanszíroznia, ahol ezek az emberek
megtanulják a számítógépek mőködtetését.
Így jutott egy modern komputerhez Péter, és hirtelen egy tanfolyamon találta magát, ahol
az ı korábbi tudása most igen becses volt. El volt bővölve az új ismeretektıl, a gépek kis
méretétıl, a mőködési sebességtıl. Mikor csoporttársai panaszkodtak, hogy nehéz a feladat,
az orra alatt somolyogva hallgatta ıket. Eszébe jutottak középiskolai éveibıl a régi C 64-es
meg CMB 64-es gépek több mint tíz kilós súlya, nagy mérete, nehézkes programozása, ahol
nem gyızték a BASIC program-nyelv PRINT, RUN, INPUT, INVERSE, GOTO, LOAD,
LIST, szavait meg a többi kifejezést megtanulni, hogy mőködésre bírják a masinát. Az új
számítógépek a MS-DOS operációs rendszerben futottak, bár a tanfolyamon említették ennek
lényegét, ám ezen a szinten nem volt szükség részletesebb, mélyebb megismertetésre. A
felhasználói alkalmazás nem jelentett különösebb nehézséget a gép mőködtetése
szempontjából, a menüpontok magyarul kínálták fel lehetıségeiket, a mőveleti idık
gyorsassága felül múlt minden eddigit.
Péter nagy kihívást látott a képi programokban, amikbıl elég kevés említés volt a
tanfolyamon. Otthon mindben szabadidejét tanulással, gyakorlással töltötte, Olga vásárolt
neki könyveket, amelyek az alaptanfolyam szerény tanulási anyagát meghaladó
oktatófeladataikkal szélesre tárták elıtte az újfajta számítógép használatának lehetıségeit.
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Lázas igyekezettel tanult, bízva benne, hogy pótolja technikai elmaradottságát. Volt néhány
régi tanítványa, akik hajdan Péter hatására fordultak a matematika, majd a számítógépes világ
felé, és azóta egyetemet, fıiskolát végeztek. Mikor megtudták, hogy Péter ismét tanul,
ráadásul olyasmit, amit ık már jól tudnak, ellátogattak hozzá. Eszmét cseréltek a virtuális
világ rejtelmeirıl, megajándékozták néhány szakkönyvvel.
Lajos ismétlıdıen rácsodálkozott Péter nagy igyekezetére. İ már túl volt a felsıfokú
képzésen, az alapismereteket gyerekjátékok szintjének tekintette.
Hamarosan skyp is került a gépre, ezzel a falu zárt világából tér nyílt a világra, a lehetı
leggyorsabb és legolcsóbb módon tudtak kapcsolatot tartani a rokonokkal, ismerısökkel
Miután meglett a szál, a személy, aki írogat, Péter néha megkérte Olgát, hozzon ennek a
nınek az írásaiból, ı meg küldene neki a sajátjaiból. Lassan, akadozva indult az új, még
sosem látott nıvel az ismeretség. Péter nem akarta lerohanni, sokáig a telefonszámát sem
kérte el, csak hónapok múlva, mert akkorra már egyre gyakrabban, sıt, napi szinten akart
tudni Katáról. Az sem sietett. Írógépen írt verseinek, rövid történeteinek másolatát küldte el.
Volt valami jeligés pályázaton díjazott regénye, de arról, annak a témájáról csak általában írt,
talán nem is volt olyan példánya, amit megmutathatott volna, vagy nem akarta kiadni a
kezébıl. Péter tőnıdött: vajon csak neki nem? Vagy másnak sem? Piszkálta ez tudat: ennek a
nınek van egy regénye. Ráadásul nyert vele, jeligés pályázatot…
Olga a távolsági buszon olvasta az „írók” egymásnak írt leveleit, amiket csak úgy,
hevenyészve odaraktak a küldeményükhöz. Meg az írásaikat is. Meglepıdött, hogy Péterbıl
valami jót csiholt ki ez az ismerıs, mert a férje írásai tömörebbek és határozottabbak lettek.
Volt olyan rövidpróza, amit meg se mutatott Olgának, és arról kért véleményt Katától. A
másik érdekesség az volt, hogy ık, bár évek óta barátkoztak, nem tudott róla, hogy a
munkatársnıje mit ír. Az egyre gyakoribb küldeményekbıl jól látszott a két fél
megmutatkozási vágya, de Olga valami mást is kiérzett: a rivalizálást, amirıl egy szót se szólt
Péternek. Ez elgondolkodtatta, és meg is nyugtatta. A rivalizálás miatt barátnıje és férje közti
egyre fokozódó baráti kötıdés nem lehet tartós. Ha mégis alakulna valami… Megérezte,
hogy itt nem holmi kerítésszaggató hatása alatti hirtelen fellángolás lesz, ha lesz, hanem
valami olyan, amibıl nagy baj is lehet –, ettıl hideg futott át rajta. Meg aztán arra is gondolt,
hogy Kata kemény nı, nem fog kritika nélkül behódolni Péter írásainak, még akkor sem, ha
egyelıre dicséri, és némelyikért szinte rajong. Nem! Ezt a nıt más fából faragták. Ezek
hamarosan ellenségek lesznek – mindannyiunk szerencséjére –, főzte tovább a gondolatait
Olga, s ettıl megnyugodott.
Aztán Péter összeállított, majd kinyomtatott egy jókora győjteményt az írásaiból, és
elküldte a feleségével Helmeci Katának. Valójában az összes írását elküldte, mert feszítette a
vágy, hogy a nı mondjon valami dicsérıt. İ maga meg el-elgondolkodott, hogy fıleg a
science-típusú írások közül esetleg jó lenne átvenni pár sort, részletet ettıl a Katától, ha
beleegyezne… esetleg, na igen, csakis esetleg, mert azért nem voltak annyira jóban, hogy ezt
biztosra vehesse. Volt egy nagylélegzető novellája, mihez talált vagy nyolc sornyit a Kata
egyik rövid írásában, ami megérintette, pedig a két történet még köszönı viszonyban sem
volt egymással.
Egy esıs tavaszi napon Olga hamarabb ért haza, látogatót hozott magával. Kata kijött
hozzájuk néhány órára. A két nı meglepte Pétert. Olga szerette volna, hogy barátnıje a valós
állapotot lássa. A meglepetés olyan jól sikerült, hogy Péter percekig szólni se tudott.
Zavarban volt, agyonmosott kockás parhetingben, kopott farmerben, szétjárt cipıben,
háromnapos borostával az arcán. Nem így képzelte el a bemutatkozást ezzel a Katával. A
vendég hallott már Péter fellángolásairól. İ sem volt túlöltözve, csak szolidan, nehogy
felzavarja a házaspár életét.
Hosszú levelezésük, telefonbeszélgetéseik után elég hamar olybá tőnt, mintha évtizedek
óta ismerték volna egymást. Péter ragaszkodott hozzá, hogy megmutassa az ásványait, ha már
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ilyen nyugodt hármasban vannak, mert úgy érezte, ha sok a látogató, épp a lényeg sikkad el
ásványokat illetıen.
– Most készülünk a barátommal összeállítani egy listát, melyiket, hol találtam. Találtuk.
Katalogizálni kéne. Meg is van a neve: Docilista ásványlista, hogy könnyen érthetı legyen,
ne csak tényadatokkal megrakott – tette még hozzá, mert a találtuk csak az elmúlt egy évre
vonatkozott, amióta Csorba Lajossal is jár kövezni.
– Na, azért ezt majdnem mind egyedül győjtötted. Ezt a nevet meg magad találtad ki, ne
keverd bele Lajost – mondta Olga, hangjában némi ellenszenvvel Lajossal kapcsolatban. Meg
azzal, hogy Péter a barátkozás miatt, ami nem is volt igazán barátság, mivel erıs rivalizálás
volt a két férfi közt, feladná saját, évekig tartó győjtımunkáját.
Kata ugyanúgy rácsodálkozott a szekrények tartalmára, mint mindenki, aki elıször lát
ilyen tömegő ásványt. Valóban, gyönyörködtetı, és valahogy mulatságos is, hiszen soha nem
adott el belıle, ásványbörzére sem vitte, csak ırizte, bıvítette. Péter kivett egy zsemlényi,
csomagolópapírba tett valamit az egyik polcról, ami egy marékba illı, két ujjnyi vastag kıre
rakódott rizsszemnyi ametiszteket rejtett. Lilás csillogása volt a sőrőn kiemelkedı
kristályoknak.
– Fogadd el ezt! – nyújtotta Katának, aki meglepıdött, és szabódott, hogy elfogadhatja-e,
mert nem ismerte az ásványok értékét, arról meg már hallott Olgától, hogy Péter soha nem
ajándékoz az ásványaiból.
Péter várt, hogy a nı végre kezébe vegye az ajándékot. A kristályokon diszkréten tört
meg a fény, a kı alakja olyan volt, mintha egy miniatőr sziget, egy makett lenne kiemelve az
emlékek tengerébıl, talán olyan Ausztrália formájú. Olgát is meglepte az ajándékozás, férje
féltve ırizte a köveit, idáig soha senkinek nem adott belılük, még azoknak se, akik fizettek
volna értük.
– Tartsd üveg mögött, hogy ne porosodjon el, mert akkor elveszti a fényét – mondta,
mikor Kata megköszönve megfogta a követ.
– Végre egy nı, aki nem akar benyúlkálni a polcokra – tette még hozzá, olyan halkan,
szinte lágyan, minden sértı hangsúly nélkül, hogy a nık elmosolyodtak rajta.
Aztán visszaterelıdött a szó az írásaikra. Péter felajánlotta, hogy új barátján keresztül
eljuttatná Kata néhány írását az egyik science fiction történeteket közlı laphoz. A nı
meglepıdött, hirtelen nem is tudta, hogy mit kezdjen az ötlettel. Péter megállapította
magában: ezt nem kellett volna, adott ajándékot, az egyik legszebb kis ametiszt-csoportot
adta oda, ez a felajánlás már sok volt. Elhangzott, nem lehetett visszaszívni.
Katát meglepte a nappali falait elborító rengeteg könyv, bár a hátsó traktusban lévı szoba
könyvhalmazát még nem látta. Néha felnézett az egyik polcon lévı fényképre, ahol a
házaspár még ifjú korában mosolygott bele a fotós lencséjébe. Olga alig változott. Péter ezen
a képen magas délceg férfi, széles, szabályos fogsorát kivillantó mosollyal, vidám szemmel
néz bele a világba. Elképesztı, sıt, rettenetes volt a kontraszt a tizenöt-tizenhét évvel
korábbi, és a mostani Péter között. Katát szomorúság járta át, belelátott a
megváltoztathatatlanba, igyekezett fegyelmezni arcvonásait. Olga észrevette barátnıje
pillantásait, a kontraszthatást, amit a képen és a valóságban lévı férfi kiváltott. Biztos volt
benne, hogy Kata, aki ugyanolyan sok emberi nyomorúságot látott már a munkája során mint
ı, valamennyit tud is Péter betegségérıl, nem fogja elárulni meglepetését. Abban is, hogy a
beszélgetésben nem merül fel Péter mostani állapota. Ez megnyugtatta.
A látogatás után a férfi lelkében Kata állandóan jelen volt, érezte, hogy megint kezdıdik
elölrıl a már ismerıs fellángolás. Gondolatai annyira a nın rögzültek, hogy bármit csinált,
belül egyfolytában, szüntelen Katának beszélt, minden ötlet, élmény neki szólt. Egyoldalú,
egyre fokozódó, csillapíthatatlan vággyal Katát látta képzeletében, vele volt átszıve minden.
Új novellát kezdett írni, és már megint felvillant benne: ez tıle függ, hogy fejezıdik be.
Katától függ. Pontosabban a kettıjük barátságától függ. Barátság. Barátság? Hát lehet-e csak
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barátság nı és férfi közt? Ezen sokat rágódott. Ha két férfi barátkozik, és az egyik megosztja
a gondolatait, gondjait a másikkal, akkor a másik férfi meghallgatja, és vagy szól pár szót,
vagy csak meghallgatta és nem mond semmit, talán bólogat, vagy együttérzı képet vág. De
semmiképp nem adja bele a lényét a másik férfi gondjaiba. Ha egy nı, mondjuk egy barát,
aki nı, meghallgatja a férfit, a férfi panaszait, akkor a nı, aki egyébként barát lenne, de mert
nıbıl van, saját magát is félig-meddig átadja, vagy olyan választ, jelzést ad, ami valami
önátadás is, amibe akár a testiség is belesejthetı. És pont ez az, amiben mindig különbözik a
férfi és nı közti barátság, hogy a férfi állandóan önmaga marad, a nı meg szinte
belekeveredik a másik személybe. Kész elmebaj ez az egész férfi-nı kapcsolat meg a
szokások, az elvárt viselkedések! – mondogatta magában. Tudta, tiszta ésszel tudta, hogy
ırültség, amirıl fantáziál, azt is, hogy itt mások a felütések, mint általában az alkalmi
lángolásokban. Érezte a veszélyt, mert most, fıleg az elején képes lett volna mindent
felborítani. Hetek múltak el így, mire lecsillapodott. Már nem égette annyira a lelkét, de még
ott rezgett, hiába akarta megtiltani magának, hogy rágondoljon. Mégse bírt végképp
elszakadni az ábrándjaitól. Elképzelte, hogy egy-egy pillanatban épp mit csinálhat: most
felkél, reggeli ceremóniák, eszik, vagy épp nem eszik, kifesti a szemét, vagy nem, dolgozik,
valakinek a sirámait hallgatja, beszélget, hallgat, utazik, egyedül van, társaságban van, alszik,
férfival vagy nıvel beszél. Talán van valakije, talán nincs – ettıl ismét féltékeny lett.
Végiggondolt mindent ami csak eszébe jutott és mindennek az ellenkezıjét.
– Atya Isten! Mi lesz ebbıl! – kiáltott fel, majd rögtön körül is nézett. Olga munkában, a
fia iskolában, a ház üres. Senki nem hallotta meg ezt a kifakadást.
Péter várta, hátha Kata küldi azokat a rövidprózákat, amiket ı továbbítana annak a
kiadónak, ahol Lajos dolgozik. Közben több e-mailt váltottak, telefonáltak Lajossal, aki
fellelkesült, és ígérte, átadja a fıszerkesztınek az irományt, próbál szólni is az érdekében, bár
nem rajta fog múlni a megjelenés, csak kapja már meg. A nı még nem írta be ezt a pár
oldalnyi szöveget számítógépbe, így az elektronikus küldés nem jött szóba. Lajos csak
mosolygott rajta, hogy ezek, mármint Péter meg Kata milyen késın kezdtek el számítógépen
dolgozni. Mikor Péter elunta a várást, elpostázta Lajosnak azokat az írásokat, amik még nála
maradtak Katától. Péter gyakran írt Katának, az változó lelkesedéssel válaszolt az e-mailekre.
És gyakran telefonált is, mert sokat volt egyedül, és egyes napokon ideges, szorongással
vegyes hiányérzet töltötte el, hallania kellett a nı hangját, ami nem nyugtatta meg, inkább
még jobban felajzotta, de valami megfoghatatlan pótlék volt számára.
Olga ráérzett a férjén egyre nagyobb hévvel eluralkodó érzésre, azt is sejtette, hogy
hirtelen megújult, gyakoribbá vált szeretkezéseik közben Péter valószínőleg Katára gondol.
Bár a látogatás utáni hetekben lecsökkent az írások küldözgetése, most, hogy már nekik is
volt számítógépük, internet, erre már nem is volt szükség. Péter az utóbbi idıben ritkábban
szólította nevén Olgát, maradt a drágám, kedvesem, szerelmem, mindenem meg a többi
becézés, csak épp a neve nem. S Olga tudta, itt tombol a férjében az új, egyelıre még titkos
szerelem. Felmerült benne a kérdés, hogy vajon ez meddig fog tartani, mit fog végleg
elégetni…

Folytatjuk
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Tavasz
Fotó: DARVAS JUDIT
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