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NAGY SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDEN OLVASÓT!
NAGY TISZTELETTEL SZERZŐTÁRSAINKAT!
És minden túlélőt…
2021, ahogyan már előtte 2020, emlékezetes időszak lesz
minden földlakó számára. Mivel azt hiszem, nincs olyan a
Földön, aki és ne érezte volna ezt a pandémiás időszakot. Az
életünk – mindennapjaink – megváltoztak. Egy ismerősöm
így fogalmazott: „új időszámítás vette kezdetét, pandémia
előtt és pandémia után.” Ha akarjuk, ha nem, ez valóban így
van.
Volt, aki a vírusveszélyt kinevette – sajnos egy közeli
(orvos) ismerősöm volt –, és bele is halt. Volt, aki majdnem
a világ végéig ment, keresett szó szerint egy lakatlan
szigetet magának, hogy aztán ott maradjon, majdhogynem
Robinson-életet kezdjen, amelyből 2021 nyarán volt képes
hazavergődni. Ő így bizonyította: nem lehet megoldás
megpróbálni elfutni a problémák elől, hátha mi gyorsabbak
vagyunk.
Csakhogy civilizációnk mára annyira egységes lett, hogy alig
léteznek
már
lokális
problémák.
A
járványok,
a
menekülthullámok, a terrorizmus és a világhisztéria percek,
de legalábbis napok alatt végigsöpör a Földgolyón. És
mindenki azonnal szakértő lesz abban, mit kellene csinálni,
ahogyan a foci esetében. Tapasztaltuk: egy-egy meccset
egy-egy nép követ a fotelből, nagy hangon. De más kívülről
okosnak lenni, mint a pályán élni át azt, hogy ITT VALAMIT
TENNI KELL!
Én nem tudom, mit, nem vagyok olyan okos. Sőt minél
többet tanulok és olvasok, annál jobban érzem, mennyire
kevés a tudásom. Milyen nagy a világ, s milyen kicsi vagyok
benne én.
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Ezért engedtessék meg nekem, hogy szerzőtársaimmal
együtt csupán egy szubjektív látleletet adjunk erről a 2021es évről. Amelyre húzzunk lapot? Lehet még ezt tennünk?
És, ha lehet, mi lesz az eredmény…
Nem csupán jó szórakozást kívánok a szerzőkkel együtt
Antológiánkhoz, hanem elgondolkodást is. Mindenkinek
azon, amin el tud és akar MÉG gondolkodni…
Petrusák János
PegazusTv Média és Oktató Kft.
ügyvezető
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PRISCA AVINO
Fecskeszárnyon
Már kora reggel kivette a szekrényből a
legcsinosabb kosztümjét. A fia esküvőjére vette. Fehér
kabátka, kék-fehér csíkokból szabott, karcsúsított,
ujjatlan ruha, a térd fölött a szoknyán hamvas
áfonyakék csipkével. Gyakran ránézett, ha a
ruhásszekrénybe nyúlt.
Ilyenkor emlékezete visszaröppent arra az aranyló
őszben fürdő szeptember végi napra.
Törékeny,
ráncos kezével öntudatlanul megsimogatta a finom
kelmét, talán el is mosolyodott, és gondolatban most
is
tisztán
látta,
ahogy
a
fiatalok
gyermeki
őszinteséggel esküdtek a templomban örök hűséget,
és azt is, ahogy a fergeteges lakodalmi táncban együtt
énekelt, tapsolt az egész násznép. Tucatnyi boldog
pillanat, aminek tanúja ez a szolid öltözet, amit külön
vállfára tett, nem úgy, mint a hétköznapi darabokat,
amik többedmagukkal kerültek egy-egy akasztóra.
Irodai dolgozó volt. Néhány egykori gimnazista
társa az osztálytalálkozón azt állította, hogy ez az
ideális munkahely, a kényelmes egyműszakos.
Csakhogy neki nem heti negyvenórányi munka jutott.
Társai is látták, hogy nem „egy emberes”, amit visz.
Néha naponta két-három munkatársa is fordult hozzá
tanácsért, feladatukat segítő gondolatokért, olyan
ötletért, ami az elindulást segíti, vagy egy konfliktus,
egy-egy bonyolult folyamat végkifejletét jó irányba
fordítja.
Ritka volt az olyan nap, amikor az asztalán levő,
erre rendszeresített világoszöld mappába nem került
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új cédula egy rövid feljegyzéssel, hogy kinek mit ígért
meg. Ha lesz egy kis ideje ebédidőben vagy majd
otthon, akkor ír a kérdésre választ, utánanéz a jogi
háttérnek, megkeresi a vonatkozó előírásokat, átküldi
az általa korábban összeállított anyagokat.
Tizenkilencre is rakott lapot, meg huszonegyre, sőt
a huszonkilencedikre is a mappában, ha egy
időszakban sok kérés érkezett. Ez volt az ő irodai
kártyajátéka. Ezekből húzott. Néha több olyat, amikre
elég gyorsan elkészült a válasszal, néha csak egyet,
mert az kacifántos volt.
Biztos pont volt a szervezetben, akihez - mint a
rendes ügyfélszolgálatokhoz - lehetett fordulni. Otthon
gyakran végigdolgozott még egy-egy fél éjszakai
műszakot a számítógépen, meg a hétvége egy részét
is gyakran beáldozta, csakhogy jól menjenek a dolgok.
Mindenkinek segített, akinek csak tudott.
Voltak, akik szerint huszonnégy órában huszonötöt
élt, és ebből húszat dolgozott. Amikor eljött a cégtől,
csak a feladatai egy részét kapta meg az utódja, a
többit ráosztották néhány régebbi dolgozóra.
A munka szeretetét szüleitől örökölhette. Jó
egészséggel áldotta meg az isten, így bírta a terheket.
Mindenhol lehetett rá számítani, a családban, a
munkahelyi
közösségben,
az
alapítványban,
a
rokonságban, a kulturális életben.
A gyerekeinek úgy próbálta elmagyarázni ezt a
sokféle kérdést, problémát, amivel foglalkozott, hogy
egy vállalat feladataira tekinthetünk úgy, mint egy
nagy puzzle elemeire, ahol minden egyes apró
alakzatnak a helyén kell lennie: a megrendeléseknek,
a szállításnak, a HR-nek, a könyvelésnek, PR-nak,
marketing-nek, IT-nek, azaz a munkaterületeknek.
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Mindennek rendben kell mennie, hogy ne jusson bajba
a cég, ne legyen büntetés, ne legyen sok reklamáció,
ne legyen lejárató cikk, vagyis ne érjen elmarasztalás
senkit.
Az ilyen valóság-puzzle kirakásában az összes
dolgozónak és vezetőnek ki kell vennie a részét, csak
az nem mindegy, hogy ki hogyan. Van, aki három,
van, aki öt, van, aki nyolc elemet tesz a helyére.
Persze lehet, hogy a rajtuk levő részletek, színek,
vonalak miatt nyolcat könnyebb beilleszteni, mint egy
tájképen a bárányfelhős égen hármat. Ugyanígy a
munkahelyen sem az számít, hogy a munkaköri
leírásodban hány sorban van leírva a feladatod, hanem
az, hogy egy-egy feladat teljesítése mennyi energiát,
összpontosítást, időt, konfliktustűrést, döntéshozatalt,
előrelátást és tapasztalatot kíván meg.
Azt már nem tette hozzá, hogy nem mindegyik
főnök tudja, hogy ki milyen terhet cipel a vállalati
rakományból. Lehet, hogy nem is akarja tudni. Lehet,
hogy nem is érdekli, hogy igazságosan bánik-e a
dolgozókkal. Előfordul, hogy az érvényesül, aki
óránként jelenti a hangyatömegnyi cipekedést, nem
pedig az, aki rendszerint mázsányi terhet mozgat
csendesen, önfelmagasztalás nélkül.
Van, aki mindenben segítséget kér, állandóan
zaklatja társait kérdéseivel, panaszaival; van, aki
olyan részletes utasítást vár, hogy neki már csak
félautomata üzemmódban kelljen dolgoznia.
Ebben a céges puzzle-ban eléje általában nagyobb
halmot
osztottak,
és
végigtekintve
széltébenhosszában ezek mindig a bonyolultabb részletekhez
tartoztak. Mégsem háborgott. Néha talán jól is esett
neki, hogy mint legidősebb, legtapasztaltabb dolgozó
megkapta a feladatok legnehezebb szakaszait. Titkon
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remélt egy kis köszönetet, de hozzászokott, hogy itt
nem mindenkinek jár a jó szó.
Mint a sakktáblán, itt is vannak világos és sötét
bábuk, csak itt mindig a világosak nyernek. Korábban
kapnak információt, értekezleteken az ő nehézségeiket
méltatják, és az ő hibáikért mindig mások felelősek,
mulasztásuk nem számít vétségnek. Őt a sötét bábuk
közé sorolták. Talán nem kellett volna néha-néha
ellenvéleményt megfogalmaznia, talán nem kellett
volna mást javasolnia, mint amit az előtte szóló
kedvenc kifejtett, talán nem kellett volna a hibák
javításán fáradoznia, hanem átsiklani felettük, hagyni
az egész bagázst a tévedhetetlenség és kiválóság
tudatában.
Nem volt mindenkinek szimpatikus, hogy nem akart
füllenteni, nem tudott felületes lenni. Talán jobb is, ha
ezzel a pontosságra törekvéssel nem nyugtalanít most
már másokat.
- Ilyennek születtem - szokta mondani. - Ha valaki
segítséget kér, megpróbálok segíteni, sőt ha nem mer
szólni, de észreveszem, hogy szüksége van egy kis
kooperációra vagy egy kis együttgondolkodásra, hát
persze, hogy felajánlom neki.
Aki nagyobb felelősséget érzett, maga töprengett a
lehetséges megoldásokon, a jobbításokon, aki pedig
lazán viszonyult a kötelességekhez, a Majd, ha nem
tetszik valakinek, ír helyette jobbat jelszó szerint
teljesített. Akik nagyvonalúbban kezelték a teendőket,
könnyebben boldogultak. A képzeletbeli kirakóban azt
várták, hogy a hangyaszorgalmúak találják meg,
hova való a nekik kiosztott összes alakzat, és ők a
végén már könnyen behelyezték a náluk lévő néhány
darabot.
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Dolgos életpályájának vége. Majd most újra lesz
ideje hobbijaira. Az utóbbi években legalább öt tucat
könyvet és pár kiló fonalat is beszerzett a nyugdíjas
évekre. Eldöntötte, hogy élvezni fogja ezt a
szabadságot. Először lazít egy kicsit, mert kimerítőnek
érezte már a sok új kihívást, az állandó változást. Ad
magának egy-két nyugodt hónapot, amíg erőt gyűjt a
következő életszakaszhoz.
Hetekkel ezelőtt elköszönt, leadta a leltári
tárgyakat, kiürítette a fiókját. Utódjának nemcsak a
kötelezően átadandó fájlokat, mappákat mentette el a
számítógépre, hanem az összes olyan dokumentumot,
adatelemzést,
segédanyagot
is
szerkeszthető
formában, amiket saját maga készített ehhez a
feladatkörhöz.
- Tudod, ez egy olyan feladatkör, ahol előfordul,
hogy tizenkilencre, sőt húszra is kell lapot húzni jegyezte meg viccelődve a munkakörrel ismerkedő
munkatársnak, majd értetlenkedő tekintetét látva
hozzátette: - Adódik, hogy este tizenkilenckor még új
lapot, dokumentumot kell megnyitni, vagy lapozol
egy pályázati felhívásban, sürgős adatszolgáltatási
táblában. Én élveztem a feladatok sokszínűségét.
Meglátod, érdekes kihívások várnak rád. Sok jó
emberre támaszkodhatsz - tette hozzá még búcsúzóul.
Egy órára hívták a központi irodába. A titkárnő
küldte ki az előző héten interneten az értesítést.
Ugyanazt a néhány soros tényközlést kapta ő is, meg
a közvetlen beosztottai is, húsz vagy huszonegy
címzett. Nem mindegy?
Még előző nap is abban reménykedett, hogy egy
kedvesebb invitálás is eljut hozzá.
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- Az emberismeretedet nem írhatja felül a
naivitásod! - korholta magát mosolyogva.
Szerencséjére, ez a napja egészen szabad volt.
Nyugdíjasként sem élt tétlen életet, és ezen a héten
két nap kivételével minden délután volt valami oka a
kimozdulásra. Volt elintézendője egy szervizben,
időpontot kapott a biztosítónál, no és ott voltak az
önkéntes vállalásai egy idős rokonnál meg egy
civilszervezetnél, amik elég hosszú ideig tartottak
minden alkalommal.
Talán vennie kellett volna egy új, divatos darabot,
hiszen különös alkalom ez a mai nap. A munkatársak
látták az esküvői fotókon a teljes szettet. Lehet, hogy
megszólják, hogy tavaly óta nem vett egyetlenegy új,
„elegáns rongyot” sem.
- Pedig most még lehetne, aztán a nyugdíjból már
nem biztos – gondolta.
Reggelre beszélt meg időpontot a kozmetikussal,
hogy egy kis masszírozással, krémekkel, porokkal,
ecsetvonásokkal fiatalítsa meg arra a néhány órára a
gondoktól, lelki terhektől barázdákkal behálózott
arcát. Onnan a fodrászhoz ment, hogy az emelkedett
pillanathoz
illők
legyenek
vékony,
könnyen
összekuszálódó tincsei.
Zakatolt a szíve, mert ma róla lesz szó. Korán
megebédelt, csak egy kicsi tegnapi maradékot kapott
be. Ha izgult, soha nem tudott néhány falatnál többet
enni. Az autóban régi slágereket hallgatott. Fiatal
korában minden évben megtanult legalább egy
tucatnyi új dalt, de kedvelte a komolyzenét is.
Néhány szám úgy ment le a CD-ről, hogy nem is
hallotta, de most a régi kedvenc, a Kismadár dallama
visszazökkentette.
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- „Ó, kismadár! Látlak-e még valahol?” - dúdolta
együtt az énekessel.
Gondolatai megint elkalandoztak. Soha nem
szeretett rajzolni, nem is tudott igazán jól, éppen
ezért felejthetetlen emlék számára, mikor másodikban
először tették ki az osztály falára a rajzát. Madarakról
olvastak, talán a Fecskenótát Gazdag Erzsitől, amihez
szorgalmi feladatként illusztrációt lehetett készíteni.
Az övén egy fecskemama repült a napsütésben a
tátogó szájakkal szegélyezett fészekhez. Igaz,
édesapja rajzolta meg a fiókák csőröcskéit, de az
egész rajzot ő színezte ki: az aranyló napsütést, a
halványkék eget, az eresz alatt sárból tapasztott
fészket.
Mindent úgy rajzolt le, ahogy az udvarukban látta.
Egy langyos tavaszi napon fecskeanyó a fészek körül
meg az udvaron a virágos kert fölött táncolt. Akkortájt
érkezhetett vissza Afrikából, mikor a kislány az
iskolából hazaért. Tapsikolt örömében, alig tudta
elhinni, hogy visszatalált hozzájuk a fecskepár.
- De jó kedved van! - szólt mosolyogva édesanyja.
- Igen, aranyszínű kedvem van, mert megint
lesznek kisfecskéink! Ha majd éhesek lesznek,
mesélek nekik, hogy ne sírjanak, amíg a szüleik
elmennek ennivalóért.
Így is történt. Leült a kis sámlira a fészekkel
szemben. A tornác külső falának támasztotta hátát, és
ahogy a rádióban az esti mesében köszöntötték a
gyerekeket, ő is köszöntötte a kisfecskéket, és kezdte
is felolvasást.
Hogy a madárkáknak tetszett-e a hangja, vagy
kíváncsiságból, esetleg riadalmukban csendesedtek-e
el, ezt nem tudta, de csak akkor kezdték egymást

11

túlkiabálni, amikor szüleik szárnycsapásait érzékelték,
akik fáradhatatlanul röpködtek.
- Majd én is ilyen szorgalmas, gondoskodó leszek határozta el magában.
Már a harmadik falu közepére ért a kocsival, amikor
egy fohásszal hálát adott a Teremtőnek, hogy megélte
ezt a napot. Hamar eljött.
Bő tíz perccel korábban érkezett. Ahogy ment fel a
lépcsőn, olyan érzés fogta el, mintha szabadságról jött
volna vissza. Benyitott az irodába, ahol éveken át
dolgozott. Az ismerős kolléganő éppen telefonált, de
közben kedvesen intett neki. A nyitott ajtón keresztül
látszott, hogy a szomszédos teremben is mindenki a
feladataival
van
elfoglalva,
nézték
a
villogó
képernyőket,
ujjaik
táncoltak,
nyújtózkodtak,
görcsösen hajlongtak a billentyűzeteken.
- Szia! Szia! - hangzott halkan innen is, onnan is.
Ő mosolyogva biccentett nekik, aztán szétnézett,
hová ülhetne, de nem volt sehol üres szék. A
fénymásoló mellett ácsorgott abban az irodában, ahol
éveken át dolgozott.
Még néhány perc, amíg a szomszédos teremben
elrendezik a székeket, leülnek a meghívott kollégák. A
vírus miatt csak kevesen jöhettek. Nem volt szabad
megölelni egymást, de az aura mégis többekkel
összeért.
- Ülj ide, előre! - intett neki a főnök, és körülnézve
rögtön megígérte, hogy rövid lesz. A jelenlévők közül
többen lehajtott fejjel ültek. Lett volna bőven
alkalmasabb
idő
arra,
hogy
méltó
módon
elköszönjenek.
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- A négy évtizedes munkádért átadom a miniszteri
elismerést – kezdte, és ezzel az egy mondattal be is
fejezte a díjátadást a vezérigazgató.
Néhány pillanatnyi dermedt csend lett.
A csalódottság és a megalázottság érzésétől
legtöbben nem mertek sem egymásra, sem őrá, az
ünnepeltre nézni.
- Ennyit érdemel pontos, becsületes munkájáért,
kivételes felkészültségéért, önzetlenségéért, sokakat
segítő, megbízható tudásáért, jószándékáért? gondolták sokan.
Mások magukban még azt is hozzátették:
- Erre számíthatok én is, ha majd átadom a
stafétabotot?
Kényszeredett
testtartásuk,
elkomorodott
tekintetük üzenet. Egy fél perc egy példás életútért?
Zakatolt a lelkekben az elkeseredettség. Félelmetes
a fölényeskedés. Szinte csak egy füttyentés az egész.
De nem kedves madártrilla, hanem vészjelző
figyelmeztetés, mielőtt egy tehervonat átrobog egy kis
falu állomásán.
Nem szabad, nem lenne szabad elfelejteni a
legfontosabbat! Cselekedeteink, amiket elvégzünk,
amiket megengedünk magunknak, és azok is,
amelyeket meg kellett volna tennünk - és talán
magunknak sem valljuk be őszintén, hogy miért -, de
nem tettük meg, szavaink, mondataink, gondolataink,
amiket kiejtünk, és azok is, amiket ki kellett volna
mondanunk, de elhallgattunk: reményt adnak vagy
bűntudatot ébresztenek, simogatnak vagy karcolnak,
fényeznek
vagy
elhomályosítanak,
piedesztálra
küldenek vagy szégyenpadra.
Gyorsan felocsúdtak, szólásra emelkedtek a
kollégák, kolléganők. Kedvesen, őszinte szavakkal
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megköszönték a szolgálatot, a segítőkészséget, az
alaposságot, az előrelátást, a hivatáshoz méltó
viselkedést.
Néhány mély levegővétel után szót kért ő is.
Nagyon fájt neki most ez az egész, ez az ünnep. De
ahogy a munkatársakra nézett, csendes öröm járta át
szívét.
Jó így együtt látni őket, akiket segített, és akiken
részben az ő munkájának eredményessége is múlott.
Hány kihívást teljesítettek! Milyen jó kis csapat ez!
Találhattak volna alibit a távollétre, de itt vannak. Az
egymondatos igazgató helyett ők tették meghitté az
ünnepet.
Ez az ő perce, amikor pár szép gondolattal, a
szemükbe nézve elköszönhet tőlük. A rájuk váró
feladatokhoz, a sok változás megéléséhez, a kemény
fejtörést okozó kihívásokhoz, nehéz döntésekhez, az
előttük álló - lehet, hogy néha zsákutcával fenyegető,
máskor meglehetősen kacskaringós - vándorúthoz
elegendő erőt, jó egészséget, sikereket kívánt.
Ezután elővette a nagy tálcákat, és a maga
készítette süteményekkel kínálta a megjelenteket. Így
kellett tennie, mert távozásával a kedvesség, a mások
iránti szolgálatkészség nem ment vele nyugdíjba.
Csak néhány beavatott munkatárs meredt mereven
az asztalra, amit a főnök csak akkor értett meg,
amikor az alkoholmentes pezsgőt öntötték a
poharakba. Csak akkor vette észre, hogy a virágot
nem is adta át. Most mit tegyen? Anélkül, hogy
átnyújtotta volna a csokrot, odavetette:
- Ez is a tiéd.
Miután
a
meghívottak
elmentek,
három
munkatársával rendezték vissza a termet. Az igazgató
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zenét kapcsolt a laptopján, majd kifutott a konyhába,
hogy együtt vihorásszon a kedveltekkel.
Zengett a Nabuccoból a Rabszolgák kórusa. Mint a
fecske, repülj messze földre… - énekelte az Operaház
kórusa.
Ez volt az utolsó sportszerűtlen rúgás, ez fájt a
legtovább. Kirepült ő már innen… és vele együtt sok
aranyszárnyú gondolat is.
Hazafelé nem kapcsolta be a rádiót a kocsiban.
Ugyanaz a dallam és ugyanazok a kérdések jártak a
fejében minduntalan. Lehet, hogy jobb lett volna, ha
csak online módon értesülnek a munkatársak arról,
hogy egy bársonyborítású lapot kapott ma a miniszter
aláírásával. Elhessegette a gondolatot. Ahogy a
fecskék a vándorlás előtt összegyűlnek a dróton, az
övéi is együtt voltak.
Az előző hetekben egymást érték a telefonhívások.
Korábbi munkatársai jelentkeztek, akik - mikor
megtudták, hogy ő is tagja lett az „ettől kezdve egész
évben szabadságon levők” csapatának - örömmel
köszöntötték. Beszélgetés közben visszaidéztek sok
közös emléket. A már régóta nyugdíjas kollégák
megemlítették, hogy milyen jólesett nekik, ahogy
figyelmességével emlékezetessé tette a búcsúzás
időszakát.
Amikor befordult az utcájukba, akkor futott csak át
az agyán, hogy otthon be kell számolnia az
ünnepségről. Egy perc múlva megállt a garázsuk előtt
a hídon.
- Nézd, milyen szép csokrokat hozott a néni! fordult unokájához
a szomszédasszony,
amint
meglátta a virágokat.
A fiúcska megbámulta a virágokat.
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- A kertedben nincs virág? Hol vetted? - kérdezte.
- Nem vettem, kaptam.
- Jó voltál, azért kaptad? - faggatózott tovább a
kisfiú. Aztán megpillantotta a bársonyborítású lapot. Ezt is most kaptad? Megsimogathatom?
Ezek az őszinte gyermeki kérdések teljesen
kizökkentették komor hangulatából.
Tudta, kár azon szomorkodni, ami jó lett volna, de
nem történt meg.
Este együtt volt a család. Mindenki kézbe vette az
oklevelet, megcsodálta a csokrokat, és vidám
hangulatban nézegették a munkatársaktól kapott
ajándékokat.
- Igen – gondolta akkor mosolyogva. - Annak kell
örülni, ami jót a sors megad!
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Ferenczi Melinda
TÁRSASÁGRA VÁGYOM
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Ferenczi Melinda
VÉDELEM BURKA
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Ferenczi Melinda
KÖNYV, TOLL, SZEMÜVEG
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Ferenczi Melinda
TÁMADÁS A BOLYGÓNK ELLEN
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AMBRUS JÓZSEF
Lélegzet nélkül
Ma is túlhajszolt, zavart vagyok,
álmokat írok, hogy pihenjek,
- pusztítom a beteg alakzatot,
kiabálok, megtöröm a csendet.
Vasfogú bilincs rettegve ropog,
az élet jelei bűnözni enged rám lesnek a bölcs évszázadok,
tombol az égi tartalék benned.
Beteg szívben vörös lángon égve
hitet formál a testvér gondolat,
emberfejeket rajzolva az égre,
elvérzik a mimóza pillanat.
Rozzant lelkedben fantomhajó,
verése parányi csöndet áraszt,
lágy sorok között ritka varázs-szó,
naponta adja a biztos választ.
Tüdőmre csillagot vágott az idő
- és fölkelti vérző lelkedet velős csontokból az élet kinő,
nem hagyta kórházi vesztedet.
Hosszú léptekkel mezítláb sietve,
hajnali szikrám volt a templom édes rontásom az ördög fizette,
lélegzet nélkül fekve az Araráton.
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Elmeficam
Az emberség kényelmes nyomor,
szorgalmas préda, megromlott világ,
arctalan nagysága mind egybeforr,
és ezrével számolja fel önmagát.
Elszakadtam az élet tengelyétől,
kimondanám, hogy Isten veled,
magával vitte legszebb vigyorát
- és telesuttogta nézésedet.
Csak a tenni-akarás ficánkol,
emberré gyötör az örvénylő szív,
öltönyben bűzlik a kétfejű terror,
és rózsás arccal integet a naiv.
Mert utálom, ha megoszt a panasz,
csikar a világ parázna gyomra a kényelem körútján lazítasz,
hanyatt fekve a kemény csillagokra.
Szellem bilincseiben a szavak,
komfortos tudással szédelegve,
az erőszak ízével szorítanak,
új káprázatra - ellenkezésre.
Csak mi emberi, az tör ellenünk
- a rosszat fogja föl az értelem,
mégis cifra rongyokban rettegünk,
amíg fölmelegít a régmúlt jelen.
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Közlemény
Minden pillanat törékeny képzavar,
kés alatt fekszem az éjszakában,
és vörös jelekre általad figyelek,
amíg kalászt tépek a csigaházban.
Rád már az Isten sem emlékezik,
ember-arcod a világban elveszett,
újabb esélyt kap a létre mindenik,
ha testet ölt a példás lelkiismeret.
Hozzád idomítom lélegzetem magasan túlélni vakmerőn lehet,
arcodat rossznak látta szemem,
és emléke biztat, hogy utódja legyek.
Tele a közlemény hangos szavakkal,
te vagy a fényük, de hiába nézlek
- látni segített, képekkel tanított -,
de bús prédaként, lásd, elenyészek.
Tékozló sorsomnak értelmet ad
- a fehér levegő ragyogása -,
és bőrömön lovagló ködcsapat
bukkan fel, és zöldül ki illatára.
Rövid időre kiröhög a lelkem,
jeles közleményben rontok előre,
az ürességben repülni muszáj amíg fölkapaszkodom a jövőre.
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Szerver-gondolat
Keserű a napom,
s keserűbbek az éjjeli árnyak. (Tibullus)
Most naplemente van, fázik a tenger,
hitem párolog, mint fehér gondolat,
lassul az átmenet, lassul szerver valami belőlem mindig kimarad.
Az emlékezés mindig átmeneti,
körforgás, ami egymásba szakad,
a harmóniát testem megszereti,
ha szépen bántanak a sugarak.
A galaxis forog, tele van nappal,
zománc-szemed nem tud védekezni,
kivárom az éjszakát tiszta aggyal,
amíg botorkál véredben a semmi.
Arcomba hullnak a csillagképek
- a félelem titokban átsuhan földre zuhannak a szenvedések
- és szétpereg az élet biztosan.
Nem tudom, az éjszaka mit szerettem
- az új csillagok vigyázzban állnak milliárdnyi órát ragyognak felettem,
és megváltozott mosolya a nyárnak.
A gondolatból legtöbbször kilépek,
hajnal betemet, semmi sem marad,
mert a szavakban boldogan kiégek,
amíg a csillagok bevilágítanak.
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Vírusidőben
Vírusidő van, teszi a dolgát,
hiába a vétség, rám bizonyult,
viszi a királyt, vérrokon szolgát,
és megtelepedett, a beidomult,
aztán álltam a végzet ketrecében,
vastag kabátban, födetlen fővel,
halál sírt, rózsafa-hangszerében,
ember vagy égiek mintázta erővel.
Lesznek napok a közeljövőben,
az anyag megrontja a beszédet,
bomlik az egység az alvó kőben,
amíg újraálmodom az egészet.
Fájdalmat présel a fekvő áldozat,
naponta meghajolt szívverése és virággal integet, aki szabad,
átszivárog a rontás szennyes vére,
mely elhozta új tavasz reggelen
- és éjszakákon át üldözött vírusidőben áthasít félszegen,
naplemente és bíborszín között.
Ma lecsordult a halál a földre,
és egyre lejjebb visz az áradat,
az élet ráfagyott sötét szemére,
de mosolyognak már a sugarak.

25

Stratégia
Túlélnek a bóvli tárgyak,
versek, s ha már nem leszek,
olvasd végig sokszor bátran:
benne bölcs recept, részletek.
Züllött koponyámban pillegondok
- kék agyvelő, tömény tudás,
nemes vágyak - lopott karát,
részeg gesztusok, titkos jeladás,
hol más a zene, és más a szélcsend,
más a göröngyök rózsadombja,
csak szívek szárazságát észleled,
mert az esti nap hűsen sugarazza.
Több száz fényből táplálkozol,
nem múlhatsz el egészen,
átformál egy alvó lélekdonor,
ha lángra kap a szégyen.
Pusztulnak a sárguló betűk,
sorok között piros arcvonásod,
letagad a valódi Istenük,
ha távolból érkezik a másod.
Versek éle titkot szorongat,
a recept nem lehet alamizsna
- vonzódom a részletekhez,
de porrá égek, mint a stratégia.
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Kecskeméti kórházban
Görcsök között véreztet a hideg,
gyűlnek a sebek, új rosszakarat
- testem csak anatómiai lelet,
és három kézzel kaparom a falat.
Romlott vírus vérében vergődöm
- mint vörös zónában az antitest -,
arctalan hipnózist kóstolgat a bőröm,
és bűzös lelkem eljegesedett,
pedig szélvédett a lázas eszmém,
borús lelkem szépülni vágyott Isten haragja ez a gőgös lecke,
mely bitóra csavarta a világot.
Fehér fúriák égetik a csontom,
felcsap a láng, olvasztja a követ,
pozitív lett védett biztos pontom,
ahol a hangszerem gyilkos ötvözet.
Szennyes gerincem némán kiégett,
pucér húsom görcsök között térdel,
de egy-egy úri szó most is megvédett,
amíg ravasz harapás közt vérzel.
Fényköreit járom duhaj erőknek,
vírusaimat szedjétek csak össze
- vérteződj, lélek, pokoli erősnek,
hamis vérem nem viheti többre.
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Üzenet Erdélybe
Szívemből a legszebb folyó fakad,
borús emlékezet tépi az ágakat.
Most kezdtem megrakni a fészkem,
sokszor éjszaka Erdély felé néztem,
szándékom izzik székelyes dalban,
a Kárpát-medencét ölelni akartam.
Lelkemnek sokszor lenne kedve,
teszem a dolgom - megnehezedve.
Életem tavasza, vergődésben, dalban,
hontalan versben oly sokszor meghaltam,
de nem utolsó - és nem a legnagyobb,
nézegetem, hogy állnak a csillagok
- s hogy teszek, és tettem valamit,
székely vagyok - ez éltet s boldogít.
Amit megölni már sosem lehet,
szívembe markol száz emlékezet.
Könyvet árultam - nem hazámat,
lesújt a jog, nem fogom be számat.
Amit szerettem, most abba kezdtem,
a lassú úton sokszor megrekedtem.
Törvény tapossa a magyar eszmét,
székely-magyarok - lesz itt tavaz még,
mert rosszul forog ma a gépezet szülessen újjá minden emlékezet.
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Bús lelkem sebei mint rákos daganat,
hoztam haza pár versben magamat,
mert nem gyógyul a vérző ütötte seb
- robbanjatok ököllé székely kezek.
Öklömet, szavamat az égig emelem,
hontalan sorsomat ma átkeresztelem,
sohasem békít meg a józan folyamat,
fellázadok, székelyek, ha le is megy a Nap.
Megjelent a Golgotavirág c. verseskötetben.
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Révész Géza
FOTÓ 1.
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Révész Géza
FOTÓ 2.
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Révész Géza
FOTÓ 3.
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Révész Géza
FOTÓ 4.
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SZAKÁLI ANNA
Én és a székelyek
Férjhez megy a székely leány
2000 volt az az év, amikor először Erdélyben,
Székelyföldön jártam egy szakmai tanulmányútnak
álcázott
vállalati
kirándulás
alkalmával.
Ekkor
döbbentem rá - naiv módon, nem szégyellem -, hogy
vezetőink szívében az elszakított magyarság dolga
sokkal erősebben él, mint azt gondoltuk volna. Még
így is, hogy ők már többször voltak a határon túl,
meghatódva járták velünk együtt Gyergyószentmiklós,
Csíkszereda,
Marosvásárhely,
Sepsiszentgyörgy,
Nagyvárad, Kovászna és a többi város, település
utcáit,
nevezetességeit.
Emlékszem,
amikor
Csíkszeredában meghallottuk a magyar szavakat az
utcán és láttuk a magyar nyelvű feliratokat, többen
sírásra fakadtunk. Az öröm és meghatódottság
könnyei voltak ezek.
Ekkor még elképzelni sem tudtam, hogy egyszer
otthonról hazajövök ide, Székelyföldre, az unokáimmal
és vőmmel, aki „Csíkországból” származik majd. Több
év elteltével aztán megtörtént a csoda. Eljegyzést
ünnepeltünk, később házasságot, majd három
gyermek születését. Így aztán a látogatások
megsűrűsödtek a két család között.
Pár éve, amikor Csíkban jártunk, több napos
vendégségbe
érkeztünk
nászomékhoz,
akik
Vacsárcsiban laknak. Vacsárcsi Csíkszentmihály (régi
nevén
Cibrefalva)
település
része,
Szeredától
tizennyolc kilométerre található, a Hargita lábánál.
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Egyik este a jóleső melegséget árasztó tűzhely
oltalmában igen jóízű beszélgetésbe merültünk. Ahogy
haladt az idő, úgy erősödött a vágy mindenkiben,
hogy a többieket megnevettesse egy-egy jó tréfával,
történettel.
Voltunk vagy tízen a szobában. Ki az asztal mellett,
ki az ágy szélén talált magának helyet. Örülve a
magyarországi családtagok ittlétének, minden este
többen voltunk, mint ahány ülőhely elfért a szobában,
mert a gazda rokonai, barátai jelenlétükkel fejezték ki
a vendégek iránti tiszteletüket.
Az ilyen estéli beszélgetésekre átjött egy Péter
Ferenc nevű szomszéd, akinek Tanú volt a
ragadványneve. Annak idején egy peres ügyben a
hatóságok beidézték, és azóta magán hordja az akkori
demokráciát igazoló tanúsítványt: hátralévő életében
a törött orrcsont igazolja, eleget tett állampolgári
kötelességének, és az igazság kiderítése érdekében
tanúként meghallgattatott. A baj ott leledzett, hogy
aki lopott a kommunából - mint kiderült, nem is
először -, az román származású ember volt, aki ezt
meglátta, az meg székely. S amint azt a történelemből
tudjuk, kicsi eltérés keletkezett eme két nép között a
hatalom jóvoltából. Hogy milyen jellegű volt ez az
eltérés?
Úgy
jellemezhetnénk:
„Amit
szabad
Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek!” Ma már úgy is
fordíthatjuk: „Ha van rajta sapka, azért, ha nincs
rajta, azért!” De ez is, mint annyi más, amikor túl van
az ember a megpróbáltatáson, bolondozásra ad okot a
barátok,
ismerősök
között,
a
megesett
igazságtalanság és a megszégyenülés élét elveszi a
tréfálkozás. No, ezt mesélte el nekünk a Tanú, s erre a
történetre inni kellett egyet, aztán jöhetett az újabb
tanulságos történet.
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Amint minden felemlített eset után egy-egy
pohárkával leöblítésre kerültek a szavak, egyre-másra
jöttek elő a sikamlósabb történetek. Persze, ezeket
jobbára a férfiak engedhették meg maguknak, mert
„székely asszony nem rondálkodik a szájával”. Julika,
a ház asszonya csendes szelídséggel hallgatta a
meséket, jókat kuncogva rajtuk. Hanem amikor már
egymás térdét csapkodtuk nevetés közben, és az
arcokon kivirultak a felszabadult hangulattól a
rózsafoltok, Julika néni is megszólalt:
– Na, most én mondok egyet! Ez nem olyan erős –
védekezett előre, zavarában kicsit fészkelődve a
székén.
Mindenki azonnal elhallgatott, és élénk figyelemmel
várta a történetet. Vajon mit fog elmesélni Julika, a
kedves, mosolygós, szelíd hangú, igen szorgalmas
székely asszony, akinek eddig minden szava és
mondata a gyerekeiről és az állatai iránti féltő
gondoskodásról szólt.
– Férjhez megy a székely leány – kezdte Julika a
történetet –, s az anyja szép, kicsi fecskékkel
mintázott hálóinget vesz a nászéjszakára neki.
Megtörténik az esküvő, meg a lakodalom, el kell hálni
a
nászt.
Másnap
a
fiatalasszony
igencsak
szemérmesen hallgat, így az anyja nem tudhat meg
semmit. Egy idő után azonban annyira furdalja oldalát
a kíváncsiság, hogy furfangos kérdéshez folyamodik, s
ekképpen szól az immáron fiatalasszony lányához:
„Mondd csak, leányom! Mit szólt az urad a szép
hálóingedhez? Tetszettek-e neki a kicsi fecskék?”
- És tetszettek? - kacagtak a vendégek.
– „Hagyja el, édesanyám! - felelte a lány. - Nem
törődött az a fecskékkel, hanem rögvest a fészekre
szállt!” – fejezte be Julika pironkodva a történetet.
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Nem volt nagyon erős ez a tréfa, de nagyon sok
üzenet volt benne. Nekem még jobban is tetszett,
mint az előzőek. Ahogy ránk, asszonyokra pillantott,
fürkészve, hogy értjük-e, valójában miről van szó,
nem kellett mondanunk semmit, mert értettük.
Nevettünk, de legbelül arra gondoltunk, nem mindig jó
az, ha nem a kicsi fecskék szívet melengető röptét,
szárnyaik ívét, csillogó szemeiket veszi észre először a
párunk.
Mikorra már az oldalunk is sajgott a sok kacagástól,
az idő is eljárt, s a vendégek hazafelé készülődtek.
Szombat este lévén, már csak a másnapi misére
menést kellett megbeszélni, azaz még aznapra egy
bálról is szó volt, ami tíz órakor kezdődött. Valami
hívásféle is elhangzott a legfiatalabb lány részéről, de
a határban tett túra, a délutáni teendők meg az esti
beszélgetés után fáradtaknak éreztük magunkat, és
inkább a lefekvéshez készülődtünk.
Ezt aztán ugyancsak megbántuk később, mert a
másnapi misén kiprédikált bennünket a pap.
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Ezek a magyarok
Megérkezésünk másnapján annak rendje és módja
szerint elmentünk a misére.
A templomot nem régen újították föl, és
kifüggesztve ott lengett a jubileumi magyar zászló az
oltár mellett. Vagy tíz ministráns is szolgált a plébános
mellett, minden második kisfiún piros és zöld kis
palásttal, nyakukban fából faragott kis kereszttel. A
falu plébánosa, aki másik két falu nyáját is igazgatja,
jó beszédű, igaz szavú ember. Nem hamiskodik, nem
teketóriázik: ha hiba van, kimondja; ha dicsérni kell,
megteszi. Ezt tapasztaltuk minden alkalommal, és a
falunak is ez volt a véleménye róla.
Így volt ez most is, és bizony mi voltunk a
prédikáció tárgya.
Hogyan történhetett ez meg?
Amint említettem, előző este a fiatalok bált
rendeztek, de mi nem mentünk el, inkább lefekvéshez
készülődtünk. Később mégis úgy döntöttünk, sétálunk
egyet a faluban. Megkerülve a fél falut a szépen
rendbe tett kultúrház elé értünk. A fiatalok megláttak
bennünket, és szóltak Zsuzsikának, hogy jönnek a
vendégeik. Mi odaértünk a kapuhoz, de nem mentünk
be a fiatalok közé. Ugyanis idősebbeket nem láttunk
bent, és mivel nem ismertük a szokást, féltünk, hogy
vétünk valamit a falu rendje ellen. Ami bátorságunk
induláskor még megvolt - hogy benézünk a
bálozókhoz -, mostanra elszállt.
Másnap a misén, a szentbeszéd közben arra lettem
figyelmes, hogy a pap egy bibliai példán keresztül a
vendégségről beszél. Aztán nagyon hamar kibújt a
szög a zsákból, azaz az igaz szó a tanulságok közül,
mert nyíltan kiprédikálta, hogy idejönnek ezek a

38

magyarok, de nem tudnak se enni, se inni, se elmenni
a mulatságba. Egy Csíkrákosban történt esetet
emlegetett, hogy ott a vacsora is kifogott egy
társaságon, meg a mulatás is. „Mert ha a vendég nem
élvezi a vendégséget, és örömével nem tiszteli meg a
házigazdát, akkor jobb, ha otthon marad” – mondta
Búzás Árpád plébános a szónoklat befejezéséül. Érezni
lehetett, habár nem fordult felénk
senki a
templomban, de mégis minket néztek lelki szemeikkel.
Nem volt jó érzés, kicsit pironkodtunk is, de igazat
adtam neki.
Teszetoszaságunk ránk nyomta a bélyeget. Hiába
adtam a perselybe egy akkori félhavi fizetésnek
megfelelő összeget, a lelkem nem lett könnyebb. Ma is
haragszom magunkra, hogy nem örvendeztettük meg
a fiatalokat a jelenlétünkkel. Pont mi, akik mindig is a
szívünkön viseltük a határon túli magyarok sorsát és
az elszakításuk nehéz terhét. El is határoztuk, ha még
egyszer jövünk, ilyen nem fordulhat többé elő.
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Julianna ügyeskedik
A fiatalok már ötödik éve éltek együtt, és a szülők
szegről-végről már apa- és anyatársnak tekintették
egymást. Hiába, no! Ma ilyen idők járnak. A
mézeshetek előbb jönnek, sokszor a gyerek is, s csak
aztán az esküvő, ha megtartják egyáltalán. Mivel a
fiatalok igen jól megvoltak egymással, így a lányos
szülők nem bánták a kapcsolatot, és amikor csak
tehették,
elmentek
Erdélybe
látogatóba,
hogy
tiszteletüket tegyék a fiú szüleinél. Ez mindkét részről
érdemes eseménynek számított, mert utána mindenki
elmondhatta barátainak, ismerőseinek, hogy ki volt a
vendége, illetve hol s hogyan vendégeskedett.
Emlékeink garmadával akadnak ezek után a
látogatások után, és tanulság is akadt bőven. Például
amikor
első
látogatásunkat
tettük,
részvéttel
kérdeztem anyatársamat, Juliannát:
- Aztán, hogyan éltek, mint éltek, most hogy
nincsen már „Csau”.
Megérezve
hangomban
a
meghatottságot,
felnevetett és így szólt:
- Nem kell ám minket sajnálni! Élünk, ahogy
tudunk! Igaz-e? Hejszen itt vagyunk!
Elröstelkedtem a kérdésemen, mert való igaz, ha
szétnéztem a gazdaságban, megvolt ott minden, ami
kellett. Sőt, akkora répákat húztunk fel a kertből,
hogy a cukorrépa elszégyellte volna magát mellette.
Az udvaron baromfiak, az ólban koca röfögött, az
istállóban három tehénke várt a fejésre.
A gazdasági helyzet azonban az infrastruktúra
területén még mindig döcögött, és mint tudjuk, falusi
szinten nem is szeret dübörögni, főleg nem a
szocializmus diktatórikus rendszerét megszenvedő
államokban. Ezért, hogy a kevés nyugdíjból jusson is,
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maradjon is, igen csak illik takarékoskodni az
energiával,
melynek
ára
a
fizetésekhez
és
nyugdíjakhoz képest az eget meszelte.
A házigazda ebből a takarékosságból többször is
példát adott, néha hangos magyarázattal kísérve a
spór módját. Villany égve nem maradhatott, tűzifa,
étel, ital kárba nem veszhetett. Nem, nem arról van
szó, hogy sajnálta volna a falatot a vendég szájából,
ellenkezőleg. Egyik traktából a másikba estünk,
bőséges ellátással. De hogy utána a maradék a kutyáé
legyen-e vagy a macskáké, netán a baromfiudvarban
vidítsa a tyúkok, pulykák kedvét, azt ő szabta meg.
Ott tartózkodásunk harmadik napján Julianna még
jobban szeretett volna kedveskedni nekünk, s hogy ne
csak hurka, kolbász és disznóhús kerüljön az asztalra,
valamilyen módon el akarta érni, hogy levághasson
egy tyúkot. Ezt azonban nyíltan nem mondhatta meg
a ház urának, pláne, hogy tele volt a kamra finom
disznóságokkal. Mit tegyen?
Egyszer csak, a reggeli beszélgetés közben kinéz az
ablakon, s azt mondja jó hangosan, hogy férje is
meghallja:
– Ládd-e azt a tikot?! Né, hogy szomorkodik! Még
elpusztul nekem!
Azzal térül, fordul, fölkapja az asztalon lévő kicsi
tálat, kést ragad az asztalfiából, s már kívül is van az
ajtón.
Mindenki fölállt, a gazda is odalépett az ablakhoz,
de szomorú tyúknak se híre, se pora. A farakás mellett
Julianna asszony már meg is szabadította szegény
párát, úgymond, a földi lét gyötrelmeitől.
Boldog mosollyal belépve az ajtón, megelőzve a
szóváltást, ennyit mondott:
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- Na! Még szerencse, hogy időben megkaptam!
Micsoda paprikás lészen ebből mindjárt! Igaz-e?
Szeme sarkából huncutul ránk kacsintott. Mert
gazdaság ide, spórolás oda, az ő tyúkpaprikásának
hosszú galuskával nincs párja. Ezt mindenki tudja a
faluban, és hírét el kell juttatni odaátra is.
Erre a nagyjelenetre, mely megállná helyét bármely
filmben is, a gazda sem mondhatott semmit. Csak
szeme huncut nézéséből tudtuk, érti ő az asszonyát,
aki most is jól kifogott rajta, és nem is először
életében.
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Szégyellős szatyor
Székelyföldi hosszú vendégségünk alatt egy pár
alkalommal - hogy segítsünk a háziak dolgában férjem, Gyula ment el vásárolni a közeli kis
magánboltba, amely ugyanabban az utcában volt,
amelyben nászuramék laknak. (Csak mellékesen
jegyzem meg, azt a szót, hogy „nászasszony” vagy
„nászuram”, nemigen használták, nem ismerték
errefelé, inkább azt mondták a vő vagy a menyecske
szüleire, hogy „anyatárs” és „apatárs”.)
Gyula nem szívesen jár vásárolni, de amiért otthon
morgolódni szokott, azt most örömmel, egy szóra
megtette. Ilyen volt még a vásárláson kívül a
vízhordás, a favágás, a tűzgyújtás, a tűz fenntartása.
Igaz, utóbbiakra otthon nem volt szükség, hiszen
vezetékes volt a víz, a gáz, a fűtés gázkazános, de itt
előjött a gyermekkor varázsa, és valami fontos
felelősségérzés miatt
boldogan végezte párom a
feladatokat.
Gondolom,
egyrészt
azért,
hogy
megmutassa
a
háziaknak,
milyen
készséges,
szorgalmas ember, másrészt nagyon megkedvelte a
ház dolgos asszonyát, Juliannát, és könnyíteni akart
rengeteg munkáján.
- Már csak egy szatyrot kérek! - szólt Julikának, aki
azonnal belépett a kamrába.
- Van itt elég! - mondta, és válogatni kezdte az
alkalmas hordozóeszközt.
Gyula utána lépett.
- Ez jó lesz! - vette fel az egyiket a polcról.
- E’ nem jó! Ez se! - lehetett bentről hallani,
miközben a műanyag és egyéb anyagokból készült
táskák zizegése szűrődött ki.

43

- Az jó lesz! - szól ismét Gyula egy másik szatyor
felé nyúlva.
- Nem, azt nem adom! - kapta ki a kezéből Julika.
- Miért nem? Jó lesz az! - erősködött a párom, és
ismét nyúlt a táska után. Nem értette, miért félti tőle
Julika a szatyrait.
- Azt se adom! - nyomta meg a hangsúlyt Julika, és
elkapta Gyula kezéből azt a szatyrot is. - Az a
szégyellős szatyor - dugta vissza a többi közé.
- Milyen szatyor? - kérdezett vissza Gyula felhúzva
a szemöldökét, kifejezve ezzel értetlenségét.
- Szégyellős, mert likas az oldala! Azt csak én
szoktam vinni! - volt a válasz.
Gyula egy másodpercig megakadt a mozdulatban,
majd hahotázva felnevetett. Úgy nevetett önfeledten,
könnye csordultig, nem bírta abbahagyni. Az ilyen
nevetésben éppen úgy megtisztul a lélek, mint a
bánatos sírásban. Mikor végre abba tudta hagyni,
letörölte a könnyeit, és megkérdezte:
- Akkor nem szégyellős, ha te viszed?
Julika teljes ártatlansággal állt ott. Őszintén nézett
vendégére, és csak akkor kapott észbe, hogy talán
irigynek gondolta Gyula, amiért nem adta oda az
általa jónak ítélt szatyrot. A válasz azonban már
készen állt:
- Akkor nem! Azt már megszokta!
Gyula újra fölnyerített, mint egy táltos, mikor
meglátja az Üveghegyet. Úgy nevetett, hogy kétrét
hajolva kapaszkodott az ajtófélfába, hogy el ne essen.
Mikor kicsit csillapodott a nevetése, odalépett Julihoz,
és szeretettel átölelte a vállát. Aztán fogott egy pár
szatyrot, és ment a boltba.
Mikor hazatért a tömött szatyrokkal a boltból, egy
rózsákkal díszített bonbont vett elő, és Juli elé állt:
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- Julika! Fogadd tőlem szeretettel. Mostanában nem
nevettem ilyen jót. Amíg élek, nem felejtem el a
szégyellős szatyrodat!
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Tibold Katalin
BÚZAMEZŐK VIRÁGAI
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Tibold Katalin
KORAI FAGYOK
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Tibold Katalin
BEHAVAZOTT
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Tibold Katalin
AZ UTOLSÓ MENEDÉKHÁZ A CSÚCSOKNÁL
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KOVÁCS LORÁND ÁRPÁD
Hiány
Mikor a telet nem tavasz, hanem tragédia váltja
Mikor a kerti kapu lesz a világ gátja,
S az ember csak a rosszat látja,
Mert a jót elvesztve fut a jövőbe, hátha
De a nap lement, és hideg az éjszaka,
Árva a hold az égen
Hiányt akkor érez, tétlen áll
És félszegen vált pózt az éjben
Szeme vérben és könnyben fordul,
Egy teljes évet töltött ébren
Akkor érez hiányt, mikor az álom elkerüli
És az ital őt tartja kezében
Vétlen, mert mit tehet
Ha szépen kérve mitsem ért
És térden állva várta már a megváltást
Az árva párnak egyik fele holtra vál,
És holtra száll az éjszaka
Egy szelet boldogság, ami épp arra elég, hogy
függőként tartson,
Mert a hiány elvesz, eltemet, elvetet, és elvesz
megint, amit elvehet
És nem marad több szeretet,
Csak megvetés és rettenet,
És egy kenet, mit magadnak adsz fel,
Csak érjen véget minden ami éget és fáj,
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S eltemet a csend
...
És nincsen rend, mert nincs semmi sem
Mert mikor a nyarat nem a tavasz előzi,
És nem az ősz követi,
Mikor a golyót nem is gyilkos lövi
Hanem magábafordult ember öli magát
És megköveti magát a tudatlan
A magány lesz a fegyvere,
És minduntalan véget ér a szenvedés
És véget ér az élet, ami mit sem ér,
Hisz hova vesznek a magányban töltött évek?
Mert amikor nem látsz jövőt,
A szemed csak a múltra térhet, de célt sosem ér,
Csak kudarcot félhet, és fél is
Nem lát az már színt, nem lát feketét, fehéret,
Nem érzi a mérget, a cseppenő férget a szívben
Ami éget és harap, csak hiányt érez
Mert embernek hiányzik az ember barátja
És mikor hegynek menet csúszik még a hegynek hátja
És eltűnt minden remény,
Szélben fordul át a kabátja,
Hideg felén zúzmarás,
És szór az átka minden felé,
Mert átkoz az, ha nincsen remény
Mert embernek hiányzik az ember barátja
Mert embernek hiányzik az ember barátja
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Tiszta szív és félelem
Tiszta szív és félelem, az lételem
Mindnek ami pokoli, szinte rokoni
A tűzben forgó ördög nyája földre száll,
A lélek sarat áll, mert tiszta az, de félek
Mert míg élek el nem áll a tűz
És űz az mindent mi nem éghet
Mert ami nem éghet, az félhet csupán,
A sorsra várva bután veszi át a mérget
Minden délben, s várja hogy az élete
Csendben érjen véget
Tiszta szív, most vissza hív,
Mert tudja melyik versenyt futja,
Erkölcs mutatja mindazt amit érdemes
Mert már rossz, gonosz talán, mindennek a fele
És ami még jó, azt vinné vele
Mert mordul a pokol bele
Így védeni kell azt ami jó,
Mert leszáll majd az angyal egy napon
Hogy megmentse a kárhozottat,
Nagyon várja már az,
Kinek árva lelke piszkos terhe csak a világnak,
De addig mi lesz?
Mese, el se hiszi az ki él most,
Nesze itt egy indok, ne félj, hisz mos
A túlvilág, mert tisztít a tűz,
de nem tesz az semmit, csak éget
És húzhatod a féket, ha elérted a lejtőt,
Ha bevetted a mérget, a szabad akarat halott
Mert nincsen más az élet után
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De ha mégis van, hisz ég is van, és szép is van,
Remény is van a világon, amíg öntudat létezik
De könnyezik az, aki tudja hova nézzen,
Hol keresse az igazat, mit kell megvédjen,
Hisz látta szörnye valós mását a tükörben
Mert tiszta szív és félelem egyben jár,
És lételem annak, kiben értelem
Altat, és tart fenn nyugalmat egy darabig,
De ha összedől a vár, kutathat majd válasz után
Utálhat majd, árthat másnak,
Válthat jegyet a túlvilágra,
Hátha elfogadnak papírpénzt
De gátra néz fel mind aki csak választ várva áll,
Az nem szakad át, nem is szakadhat
És a végén csak tiszta szív, s félelem marad
Mert a tiszta fél a kosztól, a rossztól,
De befogja a fekete majd
Mint posztót az ecset vonása,
Így festenek rá a tiszta szívnek vásznára,
De nem válik az hasznára senkinek
Mert a tűz ég, és nincsen annak határa
Hisz lehet jó, és rossz, mint bármi más
Míg az idő sírt ás, te sírhatsz nyugton
Mert lehet félni, lehet sírni
Lehet írni a jót, és kell is
Mert elveszik az, ha nincs ki ápolja
És persze hogy kell, hisz mik vagyunk
Ha nem tesszük
Mert tiszta szív és félelem együtt jár,
Kezek kézben, tejben mézben

53

Senki nem élt még életet
De ne félj, hisz mos a túlvilág, mert tisztít a tűz,
de nem tesz az semmit, csak éget
Amíg hiszed, és nem kéred meg
Tiszta szív és félelem, így igaz egy élet

Sötét hold a tinta égen
Fehér hold a tinta égen
Lunám fénye olyan szépen
Mutatja mit oly régen is láttunk
Álltunk mi ős csillagok alatt
Szaladt aki tudott
Futott merre látott
De hazug most a biztonság
Mert vaksötét az éjszakád
Barát itt lent nincsen
S a hold fénye ki sem látszik már,
csak egy tincsen a zuhatagból
Tintafolt az égen, pont középen
Egy fényben gazdag pont előtt,
Ő a remény, ontom róla amim van
De meghúzza most egy kézzel a gondom az ég
S lám közel a vég
Mert elvész a fény, a maradék is,
És csak a kék, tán fekete éj marad nekünk
Egy tintafolt az égen,
Bélyeg mint a képen
És újra sötét a hold a tinta égen
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Törik hátam súlyod alatt
Törik hátam súlyod alatt
De viszlek amíg jár az óra
Gondolj jóra majd én gondolok a rosszra
Hosszan nyúl a táj és csípős hideg orca
Üti enyémet
Törik hátam súlyod alatt, feláldozok minden szépet,
minden jót, leterítem a mindenhatót
Ha kell, mert nincs helyetted semmim
Gócba gyűlt a fájdalom
Véget ér az uralom, elveszik a hatalom mert viszlek,
nem számít semmi más, hisz itt vagy
Törik hátam súlyod alatt,
De viszlek amíg jár az óra
Nem hallgatok földi szóra
Égi szólam, dallam nem is szólhat
Ide le a földre, lepereg az mind rólam
Törik hátam súlyod alatt,
De viszlek míg el nem üt egy utolsót az óra
A sors szerelme
A sorsból száll egy galambpár
A horizont vonalát tartva
És ahogy éjszakába folyik a naplemente
Feltűnik az égnek szentje
Holdvilágos festménybe fordul a naplemente
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Szállunk ketten egymás mellett,
Ha rikoltok, megszeppen a szél
A szárnyon tollazat rebben
És látlak, messze úszol az áramlatban
Nem úszik senki szebben
Véletlennel van tele az élet medre
De mielőtt végleg kiiszom azt amit megtöltött,
Elcseppen bele egy szent lehellet
Mely vízzé válik, ha elválik a kötött lélek,
Egyből kettő lesz és a galambpár szétrebben
De ha marad, amit maradásra szántak
És nem fog radír az íráson amit egy életre írtak
Ha nem pocsékba sírtak könnyeket,
És tiszta lesz az ég a viharok után is
Akkor a lehellet az marad, víz nem lesz sosem
És ha elválik, de akaratlan, lehellet marad akkor is, és
lebeg majd mozdulatlan
A galamb megáll, és visszanéz
De nincs már kire visszanézzen
Együtt szálltak, és most egyedül áll,
Az emlékek sorban visszaszállnak,
A mederbe minden visszacseppen
És az igaz éjszaka visszaosztja azt
A következő galambpárnak
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Erdélyi-Z. Magdolna
CITY LIGHTS 1.
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Erdélyi-Z. Magdolna
CRAZY DAY
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Erdélyi-Z. Magdolna
CRY
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Erdélyi-Z.
Magdolna
IDEÁL 1.
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DEÁK FERENC
Kísérlet vége!
Sam gondolkodott. Az állát megtámasztotta a
tenyerében, és bambult ki a fejéből. Egy kis pókot
figyelt, amelyik a helyiség sarkában szorgalmasan
szőtte hálóját. Végre nyugalomban érezhette
magát.
Már
második
hete
túlórázott
a
cégnek
folyamatosan,
hétvégén
is
dolgozva.
Kicsit
besokallt, amikor reggel bejelentette a főnöke, hogy
ma kötelező részt venni a dolgozóknak szervezett
játékokon, amelyek erősítik a kollegalitást, és
különben is milyen rendes a cégtől, hogy ezt
megszervezték nekik, tessék rajta részt venni és jól
éreznie magát mindenkinek. Természetesen, mivel
ez a játék eltart pár órán keresztül, elvárja
mindenkitől, hogy szombaton délelőtt fejezzék be a
munkát. Ekkor kicsit ideges lett. Fogta magát,
kisétált az irodából, és beült az egyik szabad WCfülkébe. Tudta, itt nem fogják keresni, nem fogják
zavarni. Itt nyugton lehet, ha már nem csinálhatja
meg a melót.
Ült hát elgondolkodva a világ nagy dolgain,
elfilozofálgatva. Halványan beszűrődött a zsivaj,
amit a játékban résztvevő kollégák okoztak. Ahogy
a zajokból megállapította, valószínűleg fel-alá
rohangáltatják őket, mindenféle bugyuta, gyerekes
feladatokat végrehajtatva velük. Neki ehhez semmi
kedve nem volt, inkább elvégezte volna a feladatát,
aztán sietett volna haza a feleségéhez. Oly kevés
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időt töltenek együtt, holott csak nemrég házasodtak
össze. Friss házasként minden külön töltött perc
órának tűnt és kínzó magányként telepedett rá.
Az általános zajba most különös búgó hang
vegyült, elég idegesítően. Elhúzta a száját. Biztos
egy fénycső leheli ki a lelkét a közelben, a
karbantartók már megint nem cserélték ki időben.
Újra elgondolkodott. Azon töprengett, hogyan
tudnák kihasználni a leghatékonyabban a hétvége
rövid kis időszakát, amit együtt tölthetnek, ha már
szombaton is be kell jönnie. Illetve mit szólna hozzá
az asszony. Bár azt nagyjából sejtette: valószínűleg
valami nyomdafestéket nem tűrőt. Kicsit heves az
asszonyka, de ő főleg ezt szerette benne, a tüzes
temperamentumát. Elvigyorodott. Milyen jót fog
nevetni, ha megtudja, hogy egy WC-fülkében
rejtőzött el!
Hirtelen furcsa érzése támadt. Valami nem
stimmelt. Hallgatózott, de csak a süket csöndet
hallgatta. Csöndet! Egy ekkora irodaházban
sohasem volt csönd, mindig volt egy kis alapzaj, az
emberek mindig beszéltek egymáshoz, fel-alá
mászkáltak. Elbizonytalanodott. Lehet, hogy csak
valami feladatot hajtanak végre, ami csendet kíván?
De még akkor sem lenne teljes a csönd, a lépteket
akkor is lehetne hallani. Valami határozottan nem
stimmelt.
Kinyitotta az ajtót, és óvatosan kikémlelt. A
helyiség üres volt. A mellette lévő három fülkében
nem volt senki, ajtajaik nyitva voltak. Tovább
hallgatózott, de továbbra is csak a süket csendet
hallotta. Iszonyú gondolata támadt: mi van, ha a
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játék végével mindenkit hazaengedtek, csak ő
maradt bent a bezárt épületben, egyedül.
Hajszál híján pánikba esett. Aztán leesett neki,
hogy a
portán 24 órás
őrszolgálat van.
Megkönnyebbülten sóhajtott fel. Ha minden kötél
szakad, majd az őrök kiengedik, persze ebben az
esetben hétfőn rajta fog röhögni az egész vállalat.
Ezt viszont leszarta, csak haza akart végre jutni.
Amúgy sem érdekelték, mit gondolnak róla a
kollégák. Ő csak bement, lehúzta a kötelező
munkát, majd tiplizett haza. Az életét otthon élte a
feleségével.
Megunta a hallgatózást, finoman kinyitotta az a
folyosóra vezető ajtót, és kikukkantott. Legnagyobb
meglepetésére ott sem látott senkit. Elkáromkodta
magát. Még a végén tényleg bejön az az abszurd
ötlet, hogy mindenki hazament.
Elindult az iroda felé, ahol húsz dolgozóval
osztotta meg napjait. A folyosón furcsa, sötét
foltokra lett figyelmes a szőnyegen. Elhúzta a
száját: a takarítók már megint nem porszívózták föl
a port normálisan. Ráadásul undorító módon
rátapadt a cipőjére. Arra a bőrcipőre, amit egy
kisebb vagyonért vett, és amit tegnap bokszolt ki. A
cipő kényelmetlen volt, meleg, sokkal jobban
szerette a sportcipőket, itt azonban megkövetelték
az elegáns öltözéket. Mennyire utálta az öltönyt és
a nyakkendőt! Abszolút nem értette, mi a fenének
kell kiöltözniük, ha ők ügyféllel, üzleti partnerrel
soha nem találkoznak, csak egész nap az irodában
verik a billentyűzetet. Nem értette, miért nem
járhatnak kényelmes, utcai öltözékben.
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Most erre az elegáns, ám szerfelett kényelmetlen
cipőjére tapadt rá vastagon a por. Megtámaszkodott
a falon, megpróbálta lerázni róla, de nem sikerült. A
por minden rázás ellenére is rajta maradt a cipőn.
Végül feladta, és megvonta a vállát. Majd otthon
lecsutakolja.
Benyitott az irodába. Senki nem volt bent.
Szitkozódni
kezdett:
ezek
szerint
mégis
hazaengedték őket! Aztán meglátott valamit, amitől
megroggyant a térde. Minden kollégájának ott volt
a táskája, cucca az íróasztalán, a szokott helyen.
Nem hagyták volna ott a személyes holmijukat, ha
hazamentek volna. Már semmit nem értett. Ha nem
mentek haza, akkor hol vannak? A cégnél
dolgoznak vagy háromezren, hova tűnt ennyi
ember?
Felkapta a táskáját, beledobálta a cuccát, és
végigrohant a folyosókon. Minden egyes irodába
benyitott, de sehol nem talált senkit. Viszont
mindenhol ott voltak a dolgozók személyes holmijai
a helyükön. Egyre inkább pánikba esett.
Leszáguldott a bejárathoz. A porta is üres volt.
Egy pillanatra döbbenten támaszkodott meg a
pultban.
- Ilyen nem lehet, ez nem igaz! – mantrázta
magában. – A portán mindig kell embernek lenni, a
nap huszonnégy órájában. Mindig!
Most mégis üres volt. Teljesen pánikba esett.
- Ki innen, el innen!
Kilökte az ajtót, és kilépett az utcára. Egy
pillanatra megkönnyebbült. Végre kijutott abból a
kísérteties épületből! Aztán a földbe gyökerezett a
lába. Az utca, az utca is ugyanolyan kihalt volt,
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mint az irodaház. Egy lélek sem volt sehol! Tátott
szájjal tekingetett körbe. A járdán nem tülekedtek a
gyalogosok, az úton sem araszoltak a szokásos
péntek délutáni dugóban az autók, helyette
irgalmatlan káosz uralkodott. Mindenfelé összetört
autók álltak egymás hegyén-hátán.
Sam először egyiktől a másikig futott. Első
gondolata ugyanis az volt, hogy biztos sok ember
megsérülhetett
ebben
a
tömegkarambolban.
Segíteni akart. Pár autó után rájött, hogy a
karambolban számtalan autó rohant egymásba, de
egy teremtett lélek sincs bennük. Nincs bennük
senki, csak az a szürkés por minden ülésen. Az ott
volt mindenütt. A járdát is ellepte, a cipőjéről már
meg sem kísérelte lerázni.
Megpróbálta a mobilját. A feleségét hívta, egyre
kétségbeesettebben. A telefon kicsöngött, amin
előbb megkönnyebbült, majd egyre idegesebben
csörgette.
Vedd már fel azt a kibaszott telefont! –
üvöltötte.
Hiába ordibált a készülékkel, hiába hívta többször
egymás után is, a telefon csak csörgött, csörgött,
majd egy idő után bontotta a vonalat. Arra gondolt,
hátha az asszony csak a telefont némította le, és
nem hallja, azért nem veszi fel.
A kocsija felé indult, haza akart menni. De ahogy
szétnézett, letett róla, hogy kocsival jusson el
valameddig is. Az úton uralkodó káoszban esélye se
lett volna. Szerencséjére hamar talált egy biciklit.
Bár évek óta nem ült bringán, hamar visszatért a
rutinja. Először őrült módon tekert, hogy minél
hamarabb hazaérjen, aztán pár sarokkal később
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rájött, hogy lassítania kell. Egyrészt most a
belvárosban van, míg a házuk az egyik külvárosi,
kertes övezetben, elég messze. Ha már most
kifullad, akkor soha nem fog hazaérni. Be kell
osztania az erejét. Másrészt ezzel a sebességgel azt
kockáztatta,
hogy
bármelyik
pillanatban
belecsapódhat egy roncsba.
Nem akart kockáztatni, ezért lelassított. Így is
majdnem elütött egy kutyust az egyik sarkon
bekanyarodva. A blöki a járda közepén ült. Igazi
paneltacskó volt, hatalmas fülekkel, sötétbarna
gombszemekkel. A bicikli közeledtére sem mozdult,
csak ült ott a járda közepén, nézett ki a fejéből
szomorú szemekkel, fülei a betont söpörték.
Nyakán még mindig rajta volt a póráz, aminek a
másik vége egy nagyobb porkupac közepén hevert.
Sam egy percre megállt. Megütődve nézte a
kutyát. Nem akarta elfogadni azt, amit a kép sugallt
neki. Próbálta hívni, de a kutyus meg sem mozdult.
Végül kénytelen volt otthagynia, muszáj volt
továbbindulnia.
Végül jó másfél óra tekerés után sajgó tagokkal
mászott le a nyeregből a háza előtt. A garázs felé
pillantott, és rögtön eldobta a biciklit. Az asszony
kocsija a garázsban volt. A felesége nevét kiabálva
rohant be a házba. Körbefutotta a szobát, majd
átvágtatott a konyhába. Alighogy belépett, a földbe
gyökerezett a lába.
A pult előtt, szemben az ablakkal egy kupac
szürke por hevert, mellette a felesége telefonja.
Óvatosan
közelebb
lépett.
Ahogy
lehajolt,
megcsillant valami a por közepén. Szédülten
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kapaszkodott a pult szélébe. Egy jegygyűrű
csillogott!
Ekkor eltört valami a férfiban. Ordítva zokogott
fel. Üvöltve tarolta le a tárgyakat az asztalról, a
pultról. Végül kifulladva leroskadt a konyha közepén
a kőre.
Nem tudta, meddig ülhetett ott meredten maga
elé bámulva, katatón állapotban. Mire magához
tért, már teljesen átfázott a hideg kövön, végtagjai
ezer szúrással jelezték, hogy elzsibbadtak. Nagy
nehezen felkecmergett, kibotorkált a fürdőszobába.
Megnyitotta a csapot, és megmosta az arcát. A
hideg víztől magához tért.
Gyorsan a kamrába ment, és összeszedte az
összes flakont, amit csak talált. Egymás után
töltötte fel vízzel a palackokat. Tudta, valószínűleg
sokáig már nem lesz vízszolgáltatás. Kikeresett egy
nagy hátizsákot, belerakta a vízzel teli palackokat,
konzerveket, kést, fehérneműt, tisztálkodószereket
és pár tartalék ruhát. Mindazt, amire úgy gondolta,
a túléléséhez szüksége lehet az elkövetkező
napokban.
Jó nehéz lett a zsák, alig bírta felvenni.
Kitámolygott vele a biciklihez a ház elé. Nem bírt
maradni a házban, nem bírt a pult közelébe menni.
Ez a ház már nem az otthona volt.
Felszállt a kerékpárra, és elindult a város közepe
felé. Kitartóan taposta a pedált. Pár sarkot már
megtett, amikor az egyik kanyarnál egy test
csapódott bele. Ahogy megbillent, a zsák súlya
lerántotta, felborult. Sam a zsákra, a test pedig
ráesett. A becsapódáskor érezte, hogy egy ember
ütközött bele. Az illető rögtön felpattant, és
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sikoltozva
sántikált
tovább.
Amikor
kicsit
eltávolodott tőle, Sam felismerte: az egyik
környéken lakó nő volt.
- Kathy! Várjon! Álljon meg! – kiabált utána.
Az erőteljes hang hatására a nő megtorpant,
visszanézett. Amikor felismerte a férfit, zokogva
futott vissza hozzá, és a nyakába borult.
- Meghalt, mindenki meghalt! Apa is! – zokogta a
fülébe.
A férfinak percekig kellett várnia, míg a nő
könnyei elapadtak. Akkor a zsákból vizet vett elő.
Kathy megmosta az arcát, nagy kortyokba itta a
vizet.
- Köszönöm! Ne haragudjon, hogy elütöttem –
adta vissza a flakont.
- Semmi baj. Tudja, mi történt? Mi lett az
emberekkel?
- Nem igazán - rázta meg a fejét Kathy. - Csak
azt tudom, hogy éppen apámmal pakoltunk, mert
nagy bevásárlást tartottam. Én bent voltam a
kamrában, ő meg adogatta befelé a cuccokat futotta el szemét újra a könny. - Egyszer csak
furcsa, búgó hangot hallottam, mire apám nagyot
kiáltott. A kiáltás tele volt fájdalommal. Ijedten
ugrottam ki a kamrából. Apám ott állt, a bőre, a
haja
kezdett
elszürkülni.
Ahogy
meglátott,
visszalökött a kamrába, és becsapta rám az ajtót.
Sokáig hallgattam azt a borzalmas csöndet. Aztán
meghallottam... – csuklott el a hangja.
- Mit hallott? – hajolt közelebb Sam.
- A kutyák vonyítását – suttogta Kathy. – Azt a
hátborzongató vonyítást, amitől az ember hátán
feláll a szőr. Akkor megértettem. Megértettem,
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hogy mindenki halott. Őket gyászolták a kutyák.
Kinyitottam a kamra ajtaját, és ott találtam apám
helyén egy szürke porkupacot.
- Igen, ugyanezt találtam én is a feleségem
helyett a házunkban – bólintott a férfi. Újra rátört a
fájdalom. Szeméből könnycsepp csordult ki,
végigfutott az arcán, le a nyakára. Nem törölte le,
nem érezte. Csak egy izzó, üres fájdalmat érzett
belül, az borította el minden érzékét.
Sokáig tartott, míg összeszedték magukat. Ekkor
a férfinak hirtelen eszébe jutott valami.
- Kathy! Ugye azt mondta, a kamrában volt,
amikor a búgó hangot hallotta?!
- Igen.
- És a kamrában volt ablak, vagy bármilyen
nyílás az ajtón kívül?
- Nem. Miért kérdi? – értetlenkedett a nő.
- Én is egy teljesen zárt helyiségben voltam,
amikor ez az izé történt – jött izgalomba a férfi. Azt hiszem, értem! Mindenki meghalt, aki nem volt
teljesen zárt térben a támadás alatt!
Elakadt. A szó csak úgy kicsúszott a száján, de
amikor kimondta, súlya lett.
- De ki és miért támadt meg minket? - suttogta
Kathy.
- Fogalmam sincs.
Csend telepedett közéjük. Majd maga alá
temette őket.
- Hova készül? - törte meg végül a hallgatást
Kathy.
- Nem tudom - vonta meg a vállát Sam. - Csak a
házból akartam eljönni. De most már úgy látom,
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valami biztonságos, zárt helyet kell keríteni. Attól
félek, újabb támadást kapunk.
- Én tudok egy ilyen helyet, ráadásul itt, a
közelben.
- Nocsak, mi lenne az?
- Magával mehetek?
- Persze - bólintott Sam. - Ketten nagyobb
esélyünk van. Nem akar valamit magával hozni?
Ruhát, ételt, vizet esetleg?
- Nem tudok visszamenni oda – rázta a fejét a
nő.
- Megértem. Majd bemegyünk az egyik házba, és
összeszedünk pár holmit.
Lassan elindultak. Már pár perce csendben
ballagtak egymás mellett, mikor Sam megkérdezte:
- Apropó, hova megyünk?
- Két sarokkal arrébb van egy bankfiók mutatott előre a nő. – A széfterem lent van az
alagsorban, nincs közvetlen felszíni kapcsolata.
- Be tudunk oda jutni? - kételkedett a férfi.
- Persze! Van kulcsom, ugyanis ott dolgozom,
illetve már csak dolgoztam - szontyolodott el. –
Viszont mégiscsak haza kell mennünk, mert a kulcs
otthon van.
- Akkor menjünk!
Nem volt messze Kathy háza, hamar odaértek.
Végül a nő mégsem bírt bemenni a házba, csak állt
dermedten a bejárat előtt. Samnek kellett bemenni
és megkeresni a kulcsot. Ha már bent volt,
összeszedett némi holmit a nőnek. Most már mind a
ketten cipekedtek, de szerencsére nem kellett
messzire menniük.
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A bankfiók ajtaja nyitva volt. Bent senkit sem
találtak, csak pár kupac por mutatta, hogy itt is
emberek tartózkodtak a támadás alatt. Kathy
határozottan indult hátra, majd egy eldugott
lépcsőn lefelé. A páncélajtó előtt torpant csak meg.
Szerencséjükre az ajtó könnyen nyílt. Beléptek a
terembe. Nem volt nagy, éppen elfértek benne. A
holmijukat legbelülre helyezték el, az ajtó elé
terítették a hálózsákokat.
- Belülről be lehet zárni az ajtót? - nézegette a
férfi.
- Persze. Az az előírás, hogy ha egy ügyfél
tartózkodik lent, akkor zárni kell, nehogy valaki
meglephesse - világosította fel Kathy.
- Akkor rendben - mosolyodott el Sam. - Azt
hiszem, az lesz a legjobb, hogy mindig magunkra
zárjuk, ha mind a ketten lent tartózkodunk.
- És ha csak az egyikünk van lent?
- Akkor elég csak behajtani, hogy a másik le
tudjon érni időben, ha támadás történne.
- Rendben - bólintott nagy komolyan Kathy. - Azt
hiszem, egyikünk sem akar kint rekedni!
Ebben egyetértettek. Még egy ideig tettekvettek, próbáltak minél jobban elférni, de végül a
fáradtság legyűrte őket. Nyugtalan, zaklatott
álomba merültek.
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Reggel, mikor Sam felébredt, első teendőjeként
gyorsan végigtapogatta magát. Megkönnyebbülten
sóhajtott fel. Mellette Kathy még aludt. Behunyt
szemeiből könny szivárgott, arcán fájdalom ült.
Rémálma lehetett, vagy csak újraélte a tegnapot.
Sam óvakodott hozzáérni, mert nem tudta, mi a
rosszabb: ha végigéli az álmát, vagy ha hirtelen
felébreszti.
Halkan feltápászkodott és kinyitotta az ajtót.
Óvatosan kifelé indult, közben folyamatosan
hallgatózott, hallja-e a búgó hangot. Valamit hallott.
Először meg is ijedt, de az előtérben rájött, hogy
mást hall: a környék kutyái ugatnak folyamatosan.
Éles, vijjogó hang társult az ugatás mellé.
Amikor Sam az utcára ért, feltekintett az égre.
Hatalmas madárrajok keringtek a város felett,
mindenféle madarak, kicsiktől a nagyokig, az
énekestől a ragadózóig. Fent keringtek, látszólag
teljesen céltalanul. Sam meredten bámulta őket.
Ilyet még sohasem látott. Végül feloldódott a
dermedtsége. Lerohant a lépcsőn.
- Kathy! - kiáltozta már messziről.
- Mi az? Mi történt? - riadt fel a nő.
- Ezt látnod kell! - ragadta karon Sam.
- Mit? - dörgölte szemét Kathy.
- Hát az állatokat!
- Mi történt az állatokkal? - értetelenkedett a nő.
- Megőrültek! - hadonászott izgatottan a férfi. Gyere, nézd meg a saját szemeddel!
Mikor felértek az előtérbe, Sam kimutatott az
ablaküvegen át az égre.
- Nézd a madarakat!
Kathy felnézett és megdöbbent.
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- Úristen! - nyöszörögte.
Úgy tetszett, hogy a fent keringő madarak
mindegyike
torkaszakadtából
rikoltozik.
Az
ugatásba egyre több hang vegyült, egyre nagyobb
lett a kakofónia.
Odanézz! - mutatott a szemben lévő parkra
Kathy.
A szélső fákon fel-le futkostak a mókusok.
Ránézésre a kis állatok teljes pánikban mozogtak.
Hirtelen egy nagy koppanás hallatszott az ajtó felől.
Ahogy odakapták a fejüket, látták, ahogy egy
méhraj egyedei egymás után repülnek neki az
üvegajtónak. Zümmögésük betöltötte a helyiséget,
ijesztően visszhangzott az üres előtérben.
Sam hirtelen kapcsolt.
- Lefelé! Gyorsan, futás! - kiáltott rá Kathyre.
Ahogy lefelé futottak a lépcsőn, már tisztán
kivehetővé erősödött az az átkozott búgó hang. Alig
értek le, a férfi gyorsan becsapta az ajtót és be is
zárta. Egészen a terem végéig hátráltak, ott
megfogták egymás kezét, és lassan lecsúsztak a
padlóra.
Nem tudtak mit tenni, csak vártak. Órákon
keresztül ültek néma csöndben, rettegve a
pillanattól, amikor ők is elporladnak.
Egy idő után Sam nem bírta tovább.
- Felmegyek és kinézek - jelentette ki.
- Ne, várj még! - riadt meg Kathy.
- Már két vagy három óra is eltelt, mióta
lejöttünk. Az első támadás maximum tíz-húsz
perces lehetett. Muszáj megnéznem, nem ülhetünk
itt egész nap.
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- Rendben - adta meg magát a nő. - De kérlek,
légy óvatos!
- Ha nem jönnék vissza, csak akkor gyere ki, ha
már teljesen csönd lesz.
Az ajtóhoz lépett. Hátában érezte a nő tekintetét.
Tudta, Kathy iszonyatosan meg van rémülve. Az
igazat bevallva, ő is nagyon félt, de tudni akarta,
látni akarta azt, amit sejtett.
Fellopakodott a lépcsőn. Az utolsó lépcsőfokon
megállt hallgatózni. Nem hallott semmit. Fura,
hátborzongató, természetellenes csönd vette körül.
Kilépett az előtérbe. Lassan odaballagott az ajtóhoz.
Már nem óvatoskodott, egyszerűen csak az agyának
akart időt adni, hogy elfogadhassa a nyilvánvalót.
Kilökte az ajtót. Körülnézett. Nem vonyítottak,
csaholtak a kutyák, a mókusok sem futkostak egyik
fától a másikig. A méhraj is eltűnt. Az ég is üres
volt, még felhő sem mutatkozott, csak finom por
szitált lefelé.
Percekig állt az ajtóban, és égő szemekkel nézte
az ürességet. Aztán megfordult, hogy lemenjen
Kathyhez a széfterembe. A lépcsősor tetején ott állt
a nő, és könnyes szemekkel nézett rá. Szó nélkül
megrázta a fejét. A nő arcán végigcsorogtak a
könnyek.
- Érezték, tudták mi következik! - suttogta.
Sam elértette. Bólintott.
Kathy válla rázkódott, de néma maradt. Befelé
sírt. Sam odament hozzá, átölelte. Érezte, ahogy a
nő hozzásimul, és magához szorítja. Hosszú ideig
tartották egymást így összekapaszkodva. Amikor
végre kibontakoztak az ölelésből, szó nélkül
levonultak. Kathy megterített, míg Sam kibontott
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pár konzervet. Némán ettek. Végül a nő nem bírta
tovább a csendet.
- Biztos, hogy mindenki meghalt? - kérdezte. Nem hiszem el, hogy csak mi maradtunk!
Sam összerezzent a váratlan kifakadás hallatán.
Kathy nem várta meg a férfi reakcióját, nagyokat
hadonászva folytatta:
- Mások is életben maradhattak. A metróban, a
bányákban, a pincékben. Keressük meg őket!
- Úgy gondolod, hagyjuk itt a bankot?
- Most délelőtt van. Sétáljunk körbe a környéken,
nézzünk szét. Amikor szürkülni kezd, visszajövünk.
Nem bírom itt tovább tétlenül. Megbolondulok!
Legalább, ha embert nem is, de valami élőt
találjunk! Valami állatot, egy kutyát, madarat,
bogarat. Bármit!
- Rendben - biccentett Sam. – Rakjunk össze pár
dolgot, és vigyük magunkkal. Vizet mindenképpen
vigyünk.
Összedobáltak egy kis hátizsákba pár holmit,
gondosan bezárták a termet, és felballagtak az
előtérbe. Mielőtt kiléptek volna az ajtón, fejükre
húzták a dzsekijük kapucniját, mert még mindig
szitált a por az égből.
Lassan ballagtak a környékbeli utcákon. Először
még időnkét kiabáltak, hátha valaki meghallja őket.
Később már csak némán mászkáltak egyik utcából a
másikba. Délutánra sikerült megkerülniük a parkot.
A másik végében kis tó bújt meg a fák alatt.
Megszaporázták
lépteiket.
Amikor
odaértek
csalódottan sóhajtottak föl: egyetlen egy szitakötő
sem járőrözött a víztükör felett. Már egy árva
szúnyognak is örültek volna. Nem volt. Kifáradva,

75

elkeseredve ültek le a parton, és csüggedten
bámulták a vizet. Egyszer csak Kathy megbökte
Sam karját.
- Nézd! Ott a nádszál mellett!
Sam már éppen meg akarta kérdezni, hogy
melyikre gondol, mivel a tó partját vékony nádsáv
keretezte, amikor meglátta. A nád mellett egy
csibor kavart a sekély vízben. Lenyűgöző látvány
volt, ahogy a fekete bogár búvárkodott a fenék
közelében. Ahogy merően nézték a vizet, más víz
alatti állatokra is figyelmesek lettek. Ebihalak rótták
bamba lassúsággal a köreiket, néhol még egy-egy
béka is ki-kidugta az orrát a víz alól. Az egyik
öbölben apró halak tömegeit figyelhették meg a
sekély vízben.
Megkönnyebbülten
kacagtak
fel.
Órákon
keresztül ültek a tó szélén megdermedve, nehogy
elriasszák az állatokat. Apró rovarokat láttak a víz
alatt, minden egyedet kitörő örömmel üdvözöltek.
Egészen szürkületileg ott maradtak, már sötétben
értek vissza a bankfiókba.
Vacsora
közben
ambivalens
érzésekkel
küszködtek. Egyrészt örültek a felfedezésnek, hogy
van még élet rajtuk kívül, másrészt pedig az állatok
elpusztításából tudták, hogy a támadás még
folytatódik.
A
támadás.
Ez
lett
a
férfi
vesszőparipája.
Vacsora után azon elmélkedett, ki tehette ezt az
egészet és miért. Egyesével számba vette a
lehetséges jelölteket, de a mai történés egyszerűen
nem illett a képbe. Minden egyes alkalommal
sikerült magát megcáfolnia. Kathy nem szólt bele a
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monológba, csak meredt maga elé. A végén maradt
az eddigi tanácstalanság.
Lefekvés előtt gondosan magukra zárták az ajtót.
Egy ideig gondolkodtak rajta, hogy őrséget állítanak
éjszakára, de rájöttek, hogy semmi értelme nem
lenne, így mind a ketten elaludtak.

Sam borzasztóan rosszul aludt. A feleségét látta
álmában, ahogy a konyhában állt a pult mögött és
hagymát pucolt. Közelebb lopakodott, ekkor
azonban az asszonyra lecsapott egy fehéren izzó
sugárnyaláb.
- Ne! - üvöltötte.
Oda akart futni, ki akarta rántani a fényből, de
nem jutott a közelébe. Borzasztó hőség hőköltette
vissza. Keze fején keresztül tudott csak a nőre
nézni. A felesége sikoltozott a fájdalomtól, könyörgő
szemekkel nézte a férfit. Hirtelen lángra lobbant,
fáklyaként égett. Leégett a haja, a bőre, a húsa,
aztán groteszk módon a csontváz is begyulladt.
Csak a szeme nem égett, végig Sam szemébe
kapaszkodott. Aztán a csontváz porrá omlott össze,
a szemek is eltűntek végre. Sam még az orrában
érezte az égett hús szagát, mikor a fénynyaláb
megszűnt. A pult előtt csak egy szürke porkupac
maradt, közepében a jegygyűrűvel. Sam sírva
nézte, nem tudott közelebb lépni.
Arra ébredt, hogy valaki rázza. Felült a sötétben.
Kathy zseblámpával rávilágított.

77

- Jól vagy? - kérdezte.
- Igen. - Sam küszködött, próbált levegőhöz
jutni. – Csak rémálmom volt.
Röviden elmesélte. A nő elsírta magát. Az előző
éjszaka ő álmodott hasonlót az apjáról. Nem tudtak
újra elaludni, inkább óvatosan kihallgatóztak. Mivel
semmit sem hallottak,
felmentek az előtérbe.
Éppen pirkadt kint. Nézték a felkelő napot.
Mindketten azon gondolkodtak, vajon hányszor
láthatják még.
- Mit nem adnék most egy jó kávéért! - sóhajtott
fel a férfi.
- Mit szólnál hozzá, ha elmennénk kávézni? nevetett rá Kathy.
- Mire gondolsz?
- Van a közelben egy kávézó. Menjünk el,
valahogy majd csak lefőzzük.
- Rendben - nevette el magát a férfi is ezen az
abszurd ötleten. - Viszont csak akkor tudunk
elmenni, ha a mai támadás már lezajlott komorodott el.
- Gondolod, hogy ma is lesz? – fogta suttogóra
automatikusan Kathy.
- Valószínűleg.
- De hát kit vagy mit akarnak még megölni? Már
alig maradt túlélő, ha maradt valaki egyáltalán.
- Nem tudom. Egyszerűen csak nem hiszem,
hogy ennyiben hagynák a dolgot. Ha az elmúlt két
napot veszem alapul, akkor valamikor délelőtt kell
bekövetkeznie. Javaslom, egyikünk folyamatosan
figyeljen, hogy időben le tudjunk menni.

78

- Jó, én kezdem - telepedett le Kathy az egyik
fotelbe az ügyfélváróban. – Hozol reggelit? – nézett
mosolyogva a férfira.
Sam felnevetett.
- Fogadjunk, hogy erre ment ki az egész!
- Mire?
- A reggelire - vigyorgott a férfi. - Hogy ne neked
kelljen elkészíteni.
- Á, dehogy! - legyintett Kathy. - De ha itt
álldogálsz, soha nem lesz kész!
- Jól van, megyek már, megyek - adta meg
magát Sam, és leballagott.
Kibontotta a konzerveket, kenyeret szelt hozzá.
Kissé már szikkadt volt a kenyér, de még meg
lehetett enni. Feljegyezte magának, hogy keresni
kell valami boltot, mert pár dolog hamarosan el fog
fogyni. Most sajnálta igazán, hogy semmilyen
melegítőeszközt nem hozott magával, ha kávét nem
is, de egy teát szívesen készített volna a reggelihez.
Fentről lábdobogást hallott. Mire reagálhatott
volna, az ajtóban megjelent Kathy.
- Jön! - kiáltotta, és becsapta maga mögött az
ajtót. A kulcsot kétszer rá is fordította. - Hallottam
a búgó hangot!
Sam szó nélkül odament és átölelte. Az
elkövetkező percekben próbáltak reggelizni, de nem
igazán sikerült, csak nyammogták az ételt. Sam
próbálta követni az idő múlását, de hamar rájött,
hogy ez a legrosszabb, amit csak tehet. Így
folyamatosan foglalkoztatta a tudatát, hogy vajon
meddig maradhatnak még életben.
A
percek
óráknak
tűntek,
ólomlábakon
vánszorogtak. Egy idő után már csak ültek a fal

79

mellett hallgatagon. Az étel nagy része érintetlenül
hevert a kis asztalkán, amit Sam lecipelt az
előtérből.
A férfi egyre nehezebben viselte a bezártságot.
Már azon kezdett agyalni, most vajon mit
akarhatnak elpusztítani. Az első nap az embereket,
a második nap az állatokat, ma vajon mit? Utána
elővette a rögeszmévé vált témáját: kik állhatnak a
támadás mögött? Egy idő után már nem tudott ülni
nyugodtan, felállt és fel-alá járkált. Kathy tágra
nyílt szemekkel követte a mozgását.
- Megőrülök a tehetetlenségtől! - jelentette ki
Sam a falba bokszolva.
- Csak még egy kicsit várj, kérlek! - könyörgött
Kathy. - Ha veled valami történik, mi lesz velem?
Sam ránézett a teljes kétségbeesés határán
lavírozó nőre, és megenyhült. Visszaült mellé,
átkarolta a vállát. Így ültek tovább néma csendben.
Két óra múlva, amikor mindketten úgy ítélték meg,
hogy talán biztonságos lehet fent, óvatosan
kimerészkedtek.
Sam elszoruló szívvel ment fel a lépcsőn. Rossz
sejtése volt. Ahogy kinézett, megkönnyebbülten
sóhajtott fel. A park szemben még megvolt.
Kimentek a bankfiók elé és körülnéztek. Minden
változatlanul, ugyanúgy nézett ki, mint tegnap.
Tanácstalanul néztek össze, nem értették a
helyzetet. Végül visszamentek, és elköltötték a
reggelit.
Reggeli után Sam indítványozta, hogy sétáljanak
egyet a parkban, esetleg próbáljanak meg újra
valami életet keresni. Bár Kathynek nem sok kedve
volt hozzá, de végül belement. Nem bánta meg,
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jólesett mászkálni a fák alatt. Bár a csönd továbbra
is rendkívül idegesítő volt, még mindig kibírhatóbb
volt, mint lent ülni a széfteremben.
Továbbra sem találkoztak senkivel, viszont láttak
pár hangyát mászkálni. Ebből levonták azt a
következtetést, hogy a föld alatt elbújni a támadás
elől még mindig biztonságot jelent. Elballagtak újra
a kis tóhoz. Ahogy közelebb értek, Sam már értett
mindent. Kathy nem akart hinni a szemének. A tó
addigi zöld színe eltűnt, helyén egy piszkos-szürkés
lötty hullámzott. Hiába meresztgették a szemüket,
semmit nem láttak mozogni a víz alatt. Sam nagyot
sóhajtott.
- Tehát erre irányult a mai támadás!
- Igen, most a vízi világot vették célba - bólintott
Kathy.
Elkeseredetten nézték a piszkos vizet, amiben az
oldhatatlan por hullámzott fel-alá. Lemondtak a
további sétáról, lehangoltan ballagtak vissza a
bankfiókhoz. Egyikőjüknek sem akaródzott lemenni
a széfterembe, inkább elmentek a sarki boltba, és
feltankoltak pár üveg itallal. Úgy érezték, nem
bírják tovább ép ésszel, kell valami zsibbasztó.
Letelepedtek
a
külső
terem
foteljeibe,
és
kicsavarták az egyik üveg nyakát.
- Hát ezt sem gondoltam volna - szólalt meg pár
pohárral később, kissé már spiccesen Kathy.
- Mit? - hunyorított rá az üveg mögül Sam.
- Hogy valaha is ebben a helyiségben, itt, az
ügyféltérben ülve whiskyt fogok vedelni.
- Vedelni? - nézett rá vigyorogva a férfi. - Attól
még igen messze vagyunk. Ez még csak baráti
iszogatás.
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- Hát lehet, hogy neked ez csak iszogatás, de
ahhoz képest, amennyit én szoktam inni... Legyintett. - De most jólesik. Úgy éreztem az előbb
a tónál, hogy rám szakadt a világ. Ez már túl sok
nekem! Lassan nem bírom tovább.
- Muszáj bírni! Mit akarsz csinálni?
- Nem tudom. Most egyszerűen csak sodródom.
Eddig egy független, önálló nő voltam, aki mindig
meg tudott állni a saját lábán. Mióta ez elkezdődött,
elvesztettem a lábam alól a talajt, folyamatosan
rettegek. Rettegek, de már nem is tudom, hogy
mitől. A haláltól? Az egyedülléttől? A támadásoktól,
vagy már csak magától a rettegéstől? Egyszerűen
nem tudom, csak azt érzem, hogy szorít, és csak
szorít, nem tudok ellene mit tenni. Összeroppanok!
Sam csak nézte Kathyt, de igazából nem tudott
neki
mit
mondani.
Vigasztalja
mindenféle
mondvacsinált hülyeséggel, ahogy szokás? Ebben a
helyzetben az már szart sem érne. Inkább töltött
neki még egy pohárral, és a kezébe nyomta. A nő
hálásan rápillantott, nagyot kortyolt belőle.
Igazából Sam is hasonlóan érezte magát. Eddig
csak az életben maradás hajtotta előre. Fogalma
sem volt, mit tegyenek, csak ösztönből cselekedett.
Megvonta a vállát.
- Nem tudom, mihez kezdhetnénk - vallotta be. Egyszerűen próbáltam életben maradni. A hogyan
továbbról nincs ötletem.
- Akkor maradjunk egyelőre ennél - mosolyodott
el kesernyésen Kathy.
Összenéztek,
és
magától
értetődően
megcsókolták egymást. Samnek egy pillanatra
felrémlett a felesége szenvedélyes csókja, ölelése,
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aztán elsöpörte őt a vágy. Nem is vágy volt, ami
legyűrte, inkább az elmúlt napok borzalmára adott
válasz. Pillanatok alatt szinte letépték magukról és
egymásról a ruhát, szinte felfalták egymás testét.
Nem szeretkezés volt ez, hanem csak egy nyers,
vad szex, amelyben két ember szembeállította a
halállal a legősibb és legerősebb életigenlést: a
párosodást. A feszültség, a rettegés, a félelem, a
bánat, a gyász erre a kis időre törlődött, minden
elemésztődött.
Mikor a menet végén kifulladva elengedték
egymást, zavartan nézték a másikat. Kínos
gyorsasággal csavartak maguk köré egy-egy terítőt.
Nem foglalkoztak azzal, hogy lemenjenek a
széfterembe, kimerülten elaludtak az előtérben a
szőnyegen.

Sam
arra
ébredt,
hogy
valaki
zokog.
Felkönyökölt, és Kathyt látta maga előtt az egyik
fotelben, magzati pózban összekuporodva.
- Mi a baj? - tornázta fel magát a karfára.
- Nem tudom! Arra ébredtem, hogy félek,
iszonyatosan félek! - szipogta a nő. - Nem akarok
több támadást, elég volt!
- Jól van, semmi baj! - próbálta ösztönösen
megvigasztalni a férfi.
- De igenis van! - kiáltotta elkeseredetten Kathy.
- Nézz körül! Valaki kiírt minket! Már nem bírom az
állandó bujkálást, a mindennapi halált! Nem bírom
a bezártságot! Levegőt akarok, madárcsicsergésre
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akarok ébredni, tücsökzenére szeretnék elaludni,
miután megsimogattam a kutyámat. Ember vagyok,
nem tudok így élni! Nem tehetik ezt velem!
Lihegve elhallgatott, majd felpattant a fotelből.
- Mit akarsz tenni?! - kérdezte Sam, miközben
ruháit kapkodta magára.
Kathy nem válaszolt. Egyszerűen kinyitotta a
bejárati ajtót, és kiállt az utcára. Felnézett a reggeli
napra. Elmosolyodott, lehunyta a szemét, élvezte az
arcára eső bágyadt napsugarakat.
Sam már a cipőjét kötötte, amikor meghallotta a
búgó hangot.
- Gyere be! - kiáltotta rémülten. - Támadnak!
Kathy kinyitotta a szemét, ránézett, és intett a
kezével.
- Én befejeztem, most már minden rendben van.
- Gyere be, nem maradhatsz kint!
Kathy újra felnézett az égre, kitárta karjait. Sam
úgy érezte, mintha ezer tű szurkálná az arcát. Vele
szemben Kathy haja kezdett elszürkülni, arcán a
bőre pórusaiból pára szállt fel.
Sam nem tudott tovább maradni. Lerohant a
lépcsőn a széfterembe. Mielőtt még becsukhatta
volna az ajtót, egy éles, fájdalmas női sikolyt
hallott.
Fel-alá járkált a teremben, néha dühödten
rácsapott a falra. Eleinte időnként ki-kinyitotta az
ajtót, hátha abbamaradt már a támadás, és fel tud
menni a nőért. Valami csodában reménykedett.
Talán
még
idejében
meggondolta
magát,
behúzódott valahová a környéken... Talán csak
megsérült, de életben van...
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Menni akart, megtalálni. Nem akart egyedül
maradni. Sajnos akárhányszor nyitotta ki az ajtót,
mindig hallotta azt az átkozott hangot. Egy idő után
már nem is kísérletezett. Felfogta, hogy Kathy vagy
halott, vagy ha életben is van, akkor sem tud rajta
egyelőre segíteni. Várnia kell.
Egy idő után a folyamatos használat miatt az
elemlámpája fénye kezdett halványulni, ezért
kikapcsolta, nehogy lemerüljön. A sötétben már
nem tudott járkálni, így kénytelen volt ülni a
sötétben egyedül. Úgy tűnt számára, hogy most
sokkal tovább tart a támadás. Nem tudta eldönteni,
csak az érzékei csalják meg, vagy valóban egy
nagyobb támadás alá kerültek.
Sokáig üldögélt a sötétben, el is nyomhatta a
buzgóság, mert arra riadt fel, hogy a maga alá
húzott
lába
kegyetlenül
elzsibbadt.
Nagyot
káromkodva
próbált
felállni,
de
először
visszacsuklott. Meg kellett várni, amíg a lábába
visszaáramlik a vér. Pár perc után végre rá tudott
állni.
Óvatosan kinyitotta az ajtót és fölhallgatózott.
Teljes volt a csend, ezért felmerészkedett. Ahogy
felért a lépcsőn, megdöbbenve állt meg.
- Te jóságos atyaúristen! - suttogta rémülten.
Ekkora pusztítást még életében nem látott. Most
már értette, miért érezte úgy, hogy tovább tart a
támadás.
Valóban
tovább
tartott:
nagyobb
munkához több idő kell.
Kibotorkált az ajtóhoz. A járdán egy kis kupac
por halmozódott fel.
- Tehát Kathy nem gondolta meg magát, kint
maradt - keseredett el.
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Fölnézett és beleborzongott. Ahol eddig a park
volt, ott most nem volt semmi. Csak a gyenge
szellő kavarta a port a fák, bokrok helyén. Minden
egyes fa, minden egyes fűszál eltűnt, elpusztult.
Még az aszfalt repedéseiben megbújó vékony kis
szálak is elporladtak. Körbenézett, de mindenhol
csak szürke színt látott. Minden növényzet
megszűnt létezni.
- Így nézhet ki az apokalipszis utáni táj gondolta. Aztán felröhögött. - De hiszen ez maga az
apokalipszis! Nagyon fasza, láthatom a végítéletet!
- röhögött hisztérikusan tovább.
Hirtelen elkomorult.
- Köszönöm, kurva nagy megtiszteltetés, baszd
meg! - ordította, miközben könnyei végigfolytak az
arcán. - Nem tudom, ki a kurva anyád vagy, de mi
a faszt képzelsz magadról?! Milyen jogon irtasz ki
minket?! Rohadj meg!
Még vagy félórán keresztül üvöltözött hasonló
trágárságokat ordibálva, egészen addig, amíg el
nem fogyott az ereje. Akkor nagy nehezen
bevánszorgott a bankfiókba. Az egyik asztal alól
előszedte az italokat. Nem sokat gondolkodott,
egyszerűen kiválasztotta az egyik whiskyt, és
nekiesett. Pillanatok alatt benyakalta az üveg nagy
részét. Nagy nehezen talpra küzdötte magát, és
kitámolygott a fiók elé a járdára. Ünnepélyes
lassúsággal, merev tartással, szinte díszlépésben a
Kathyből maradt porkupachoz sétált, és rálöttyintett
egy adagot az italból.
- Igyál te is, nem sajnálom! Igyunk a halálra! Ezt
azért kár volt kihagynod! - mutatott körbe. - Ez az
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igazi, amit te láttál, az csak a bemelegítés volt!
Igyunk!
Öntött még egy kicsit a porra, aztán maga is
nagyot húzott az üvegből.
- Na, na! Többet nem kapsz! Milyen kis mohó
lettél?! - csóválta meg a fejét. - Még berúgsz itt
nekem! - nevetgélt, majd újra meghúzta az üveget.
- Tudod, azért ez csalódás nekem. Túl színtelen ez
az apokalipszis. Tudod, azt hittem - hajolt közelebb
a porkupachoz -, hogy a vég sokkal színesebb.
Most nem szólnak fanfárok - gesztikulált egyre
hevesebben -, nincs angyali kórus. Semmiféle négy
lovas nem járt erre, se lovas, se ló. Ló? Még egy
nyomorult csacsi se. Semmi nincs, csak ez a
kibaszott szürke por.
Visszasétált a bejárat elé, miközben csóválta a
fejét.
- Micsoda kis iszákos nőszemély lett belőled,
Kathy?! - csukladozta részegen.
Megitta az ital maradékát, majd lecsúszott az
ajtó elé. Csak nézett maga elé égő szemekkel,
miközben szorongatta a kiürült üveget.

Egész éjszaka ott ült mozdulatlanul. A reggel is
ugyanabban a pózban érte, ahogy az este elmúlt
felette. A nap lassan kínlódott felfelé a horizonton,
sugarai alig-alig tudták átverekedni magukat a
szürkeségen.
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Sam megborzongott. Hideg szellő kísérte a
hajnalt.
Előtte megelevenedett a por, hangyák milliárdjai
küzdötték magukat keresztül a rétegeken. A férfi
megbűvölten bámulta őket. Nem foglalkoztak vele,
fel-alá futkostak, némelyik apró tojást cipelt a
hátán. Mellettük vastag földigiliszta araszolt elő.
Sam bólintott, megértette. Felállt és bement a
fiókba.
Körbenézett,
előkereste
a
legszebb
függönyt, és kiterítette a járdára. Visszament az
épületbe, az italok közül kiválasztotta a pezsgőt, és
kitette
a
függönyre.
Előszedte
azokat
a
konzerveket, amik a legjobban ízlettek, és
mellétette az üvegnek.
Lassan letelepedett. Felbontotta a konzervet, jól
belakmározott belőle. Mikor kiürült, akkor hangos
pukkanással légi útra küldte a dugót. Megkóstolta a
pezsgőt. Jól emlékezett, ez a márka kifejezetten
finom volt. A zakója zsebéből előszedte a régen
kapott szivart és rágyújtott.
Ott ült pöfékelve és iszogatva, miközben a Napot
nézte, ahogy lassan feljebb kúszik az égen. Kíváncsi
volt, vajon láthatja-e még teljes fényében, mivel az
alsóbb légrétegeket elborította a por. Kíváncsi volt,
megéri-e még azt a pillanatot, amikor a Nap a por
fölé ér. Nem volt benne biztos.
A Nap, mintha megérezte volna ki nem mondott
kérését, méterről méterre küzdötte magát előre a
pályáján. Sam elvigyorodott, és nagyot kortyolt a
pezsgőből. Még az is lehet, hogy szerencséje lesz.
Hirtelen minden idegszála megfeszült, keze
ösztönösen
megszorította
az
üveg
nyakát.
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Meghallotta a búgó hangot. Még csak halkan, de
minden másodpercben egyre erősödött.
Talpra állt, eldobta a már majdnem elszívott
szivarját. Jól meghúzta az üveget, majd azt is nagy
ívben elhajította. Dacosan felnézett az égre, ahol a
Nap az utolsó centiket kínlódta, közben érezte,
hogy ezer és ezer tű kezdi el szúrni az arcát, fejét.
- Bekaphatjátok, basszátok meg! - kiáltotta.
Hirtelen fény vakította el. Sikerült! A Nap végre
túljutott a porfelhőn, és sugarai közvetlenül a férfi
arcába sütöttek.
Sam csak nézte. Szeméből csorogtak a könnyek.
A fájdalom egyre erősebb lett, időnként egy-egy
nyögés szakadt ki belőle. Előbb a haja, majd a bőre
is elkezdett beszürkülni.
A nagy ragyogásban, az egyre elviselhetetlenebb
fájdalom közepette egy arc tűnt fel. Sam erőlködve,
de felismerte a feleségét. Elmosolyodott, noha
arcáról már vastagon pergett a por. Az asszony
intett a fejével.
- Igen, kedvesem, megyek! - suttogta Sam, s
rögtön utána összeomlott a teste.

A bolygó körül keringő űrhajón Nu átnézte a
szkenner legújabb jelentését, és kikapcsolta a
sugarat. Na melléje lépett és kérdőn ránézett. Nu
rámutatott az értékekre.
- Minden élet megsemmisült, a kőzet és a jég öt
kilométeres mélységéig.
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Na bólintott.
- Megyek, jelentem a parancsnokságnak. Zárd le
a naplót!
- Rendben - biccentett Nu.
Na elcsoszogott az irányítófülke felé, Nu pedig
megnyitotta a file-t. Előrelapozott az utolsó
bejegyzésig, és precízen beírta a mai nap
történését. Utána a napló következő fejezetéhez
ugrott, ami az összefoglalás volt. Tudta, ezt most
nagyon precízen kell megírnia, mert egyes
bürokraták csak ezt fogják elolvasni, és ez alapján
fogják eldönteni jól végezték-e a munkájukat.

Z131-es naprendszer:
A szóba jöhető bolygók és holdak közül több
égitesten is kifejlődött az élet, azonban csak
egyetlen egyen jutott magasabb fokra a biológiai
evolúció. Eleinte minden rendben haladt, létrejött
az intelligens élet, azonban a későbbi fejlődés
totális zsákutcának bizonyult.
A megrekedés bizonyítékai:
Babonáikat, hiedelmeiket nem küzdötték le a
tudományok
fejlődésével,
sőt
még
intézményesítették is őket.
A tudomány fejlődését nem az eredmények
határozták meg, hanem a tekintélyelv, a pénzügyi
érdekek, emiatt a haladás lassú, zegzugos.
Gondolkodásmódjuk statikus, képtelenek a
megszokásokon, az előítéleteken változtatni.
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A rendszerben való gondolkodás teljesen
hiányzik, emiatt képtelenek tetteik hatásait,
következményeit felmérni.
Életmódjukon akkor sem változtatnak, ha
kiderül róla, hogy hibás vagy káros.
Hajlamosak a fanatizmusra, a szélsőséges
gondolkodásra és viselkedésre.
Gondolkodásuk korlátoltságára vezethető
vissza, hogy már olyan mértékben gyakoroltak
mennyiségi hatást a földi rendszerekre, hogy
azoknak a minőségi változása folyamatban van.
Ennek hatása katasztrofális a helyi ökoszisztémára.
A változással tisztában vannak, de vagy nem
fogadják el, vagy nem törődnek vele, emiatt
semmin
sem
módosítanak
érdemben,
csak
látszatváltoztatásokat eszközölnek.
Következetlenül és irracionálisan agresszívak
a környezetükkel és saját fajtársaikkal szemben.
Több
nagy
háborúban
szisztematikusan
és
tervezetten irtották magukat.
Bár kiléptek az űrbe, a technikájuk még
mindig a legalapvetőbb fizikai törvényeken alapul,
áttörés nem jelezhető előre.
A bolygó flórája és faunája olyan mértékben
károsodott, hogy nincs lehetőségünk egy másik
intelligens fajt kifejleszteni.
A
bolygó
eredeti
ökoszisztémáját
helyreállítani nem lehetséges, hatalmas mennyiségű
genetikai információ veszett el.
Társadalmuk
és
gazdaságuk
egyenlőtlenségen és a fajuk, valamint a környezetük totális
kizsákmányolásán alapul. Nem fenntartható.
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A leírt pontokat a jegyzőkönyv fejezeteiben
alátámasztottuk tényekkel, adatokkal. A tények
ismeretében alkalmaztuk a 763674-es eljárást, és
az előírásnak megfelelően sterilizáltuk a bolygót.
A kísérlet státusza: lezárt.
A kísérlet eredménye: teljes kudarc.
A jegyzőkönyvet lezárom, a kísérletnek vége.

92

Bartók Andrásné
AKI ÁTRÁGTA MAGÁT A KÖNYVHEGYEN...

93

Bartók Andrásné
NAGY MACSKAMÁGUS…
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Bartók Andrásné
MÁGIA
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ANGYAL BELLA
Kislányom
Világra jöttödnek
Aggódás az ára,
Midőn legörbül szád
Szívemet átjárja.
Vajon jól csinálom?
Anya lett a lelkem.
Hibákat halmozok
Édes drága szentem.
Karom ölelése
Enyhíti sírásod?
Forró ölelésem
Egész kis világod.
Mosolyod a Napom,
Mely ha reám ragyog,
Hinni tudok benne,
Tán jó anya vagyok.

Remény
Szíved kezemben
hiába tartom
mindentől kifosztva,
ha néma lantom.
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Vihar
Darabok törnek,
Szakadnak belül,
Hiába várva
A vihar elül.
Fantáziakép,
S a világ szépül.
Szétfeslett élet
Sohasem épül.
Midőn a vihar
Lassul, sőt enyhül,
Jön majd egy újabb,
S harsogva zendül.
Reménnyel telve
Magasba lendül
A törékeny szív
Egyedül felsül.
Darabok törnek,
Szakadnak belül,
Hiába várva,
Mikor csendesül.
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A remény varázsa
Örök álom átka
zárja le szemed,
bár gyermeked keze
még szorítja kezed.
Hideg a koporsó,
véres a rózsa,
magányos a szív,
mely félőn óvta.
Emléked árnyéka
volt hajdan altatóm,
ölelő hiányod
rongyos takaróm.
Ma lányom mosolya
csordultig tölti,
magányos szívem
fájdalmát törli.
Szeme szivárványos
kaleidoszkópja
a remény varázsát
lelkembe szórta.
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Új nap
Keretbe foglalva
a néma csend,
miközben zajtenger
lüktetve zeng;
kéretlenül betör,
mint a hajnal
reggel a szobámba
lágy sóhajjal.
Kérdések köde közt
új nap köszön;
bátorít, s felemel
túl a ködön.
Selymes mosoly
Esőben csillogó
sötét szikla szemed;
lelkem visszhangja
él’tem szebbé teszed.
Két karomba zárlak,
létem tőled teljes.
Borús napokon is
mosolyom érted selymes.
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Szürke ősz
Kopasz dombok,
megfáradt fák.
Rám zuhan az ég,
emléked hordják;
a hűvös szél,
a mennybolt könnye,
száraz levelek
bús közönye.
Árnyékod követ,
ezt hagytad rám,
ajkamon neved,
kiszárad szám.
Mi reám maradt,
mind elégia.
Szürke az ősz.
Könny poraidra!
Két évszak
Az ég szürke tengerén
aluszik a Nap, a Hold,
puha keblén az éjnek
szelíd hangja átkarolt.
A szélben dal szendereg,
mézédes csókja áldás;
csendes melankólia,
megfáradt testünk hálás.
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Eleven a nyugalom,
tiszta és érintetlen,
a nyár tünékeny bája
búcsút int rövidesen.
Megcsúszik a tekintet,
midőn az ősz ránk köszön,
ezer szín, mi táncra kér,
itt remeg a küszöbön.
Festői az őszi táj,
gyönyörű a nyári nap;
midőn a hajnal eszmél,
a két évszak összecsap.

Gyermekem
Tündököl a szív,
szépség járja át,
kezemben tartva
hallom dallamát.
Túlragyog fényed
ezer csillagot.
Drága gyermekem,
végre boldog vagyok.
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Szeretet
Óvlak, míg tart az éj,
míg a reggel lágy szele
testedbe életet
nem lehel halk nesze.
Hófehér lélek
az éjnek sötétjén,
ahol kéz a kézben
kísérlek könnyedén.
A szeretet támasz,
s reményem szélesebb;
végtelen univerzum,
még nálad is fényesebb.
Múlt és jelen
Éjt nappal követ,
tél után nyár jő.
Pőrén didereg
a tegnapban rejlő
lehetőségek
múló árnyai;
a múlt a miénk,
s emlékek százai.
Peregve hullnak
ízekre szedve,
holott a múltunk
jelenünk kelyhe.
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A múlt és jelen
finom ölelése
vezet a jövő
szelíd melegébe.

A szó hatalom
Verbális bántás,
zizegő tenyér;
fájó csattanás,
egymással megfér.
Álomba ringat
a Sajnálom szó;
mint egy sebtapasz,
és nincsen jajszó.
A hófehér bőr
hegekkel telve,
míg a szív belül
vérzőn ölelve.
Reszkető szavak
néma ajkadon,
maró a bánat,
takar vastagon.
A szó hatalom,
akár a méreg,
életet olthat.
Örökre. Végleg.
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Szövegbe zárva
Maradnék emléknek,
Midőn üt az óra;
Maradnék egy percre,
Maradnék egy szóra.
Hiú ábrándok közt
Darabokra hullva,
Józan, szürke hajnal
Bőrödhöz simulva
Bársonyos az ég is
Anyámat ölelve.
Maradok emléknek,
Bezárva szövegbe.
Ember vagyok!
Olykor kicsinyes,
vagy épp hallgatag,
szeszélyes, hiú,
kemény nyersanyag.
Olykor nagylelkű,
büszke és bátor;
félelmek rabja
és gyáva máskor.
Olykor tervező,
örökké vágyó,
vagy tökéletlen,
álarccal játszó.
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Olykor hibázom,
olykor elveszek,
habár örökké
szívből szeretek.

Jéghegy
Erős a lélek,
mely egykor hasadt
szövetként fázva
a télhez tapadt.
Türelmes papír
baráti jobbját,
amíg a tavasz
virágzó lombját;
s enyém a titok,
a csend illata.
Jéghegy volt lelkem,
s most ég csillaga.
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Szikszay Péter
VÉGTELEN NYUGALOM
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Szikszay Péter
HELP
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Szikszay Péter
REMÉNY
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Szikszay Péter
TARTÓS KÖTŐDÉSEINK
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Szikszay Péter
LEBEGÉS
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Szikszay Péter
HAJNAL SÓSTÓN
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KASSAI RENÁTA - KASSAI TÍMEA
Magyaróra futballszurkolóknak
(korábban megjelent e-könyv átdolgozott változata)
Kedves Diák!
2021-ben újra beköszöntött a digitális oktatás.
Ez a tanulási forma sok előnnyel, ám ugyanakkor
számtalan hátránnyal is jár. De ezt bizonyára nem
kell ecsetelnünk Neked.
Sajnos tanárként megtapasztalhattuk már az
online oktatás nehézségeit, de persze Te is
diákként.
Azonban van egy jó hírünk. Írásunk határozott
céllal született meg: segíteni akarunk.
Régóta foglalkoztatott minket az a gondolat,
miként tudnánk a futball és az édes anyanyelvünk
iránt érzett szeretetünket ötvözni. Végül arra az
elhatározásra jutottunk, hogy ha már alkotunk
valamit, ami e két csodálatos dolog egyvelege,
akkor az egyúttal legyen szórakoztató és tanító
célzatú is.
Néhányszor már megtapasztalhattuk, hogy a
fiatalok - főként a fiúk - mennyire nem érdeklődnek
az irodalom iránt. Sajnos valamelyest érthető ez,
hiszen elsősorban régi korok olvasmányait és
verseit kellene megérteniük, ami nem könnyű.
Ennek apropójából született meg ez az írás.
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Úgy gondoljuk, hogy ha először nem irodalmi
példákkal magyarázzuk meg a metaforát, a
hasonlatot és társait, hanem valami hétköznapi
témával, akkor könnyebben befogadható lesz ez
Neked, s talán még maradandóbb és élvezetesebb
is. De menjünk még tovább! Mi lenne, ha ez olyan
téma lenne, ami érdekel is Téged? Mondjuk a foci!
Hm?
Így hát kissé egyedi módon dolgoztunk fel
néhány nagyon fontos irodalommal kapcsolatos
témakört, amelyeket Te mint diák egészen biztosan
tanulni fogsz az iskolában.
Készen állsz a jobbnál jobb, focival kapcsolatos
irodalmi
szóképek
(metafora,
hasonlat,
megszemélyesítés,
alliteráció,
szinesztézia)
megértésére?
Ha igen, akkor induljon hát a Tudás kupa
bajnokság!
A legjobb tizenhat közé kerülésért jöjjön azonnal
egy nagyágyú, a METAFORA csapata! De ugye
tudod, hogy a Te együttesed, a HARCOSOK igazán
erős alakulat? Ha összpontosítasz, és beleadsz
apait-anyait, akkor nem lesz kérdéses a győzelem.
HAJRÁ, HARCOSOK!
Tartalomjegyzék
1. METAFORA, avagy Szaláh, az egyiptomi király
2. HASONLAT, avagy a Spurs, mint egy feldühödött
oroszlánfalka
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3. MEGSZEMÉLYESÍTÉS, avagy a szívemig hatoló
Bajnokok Ligája-himnusz
4. SZINESZTÉZIA, avagy Heysel és a keserédes
fekete-fehér ujjongás
5. ALLITERÁCIÓ, avagy fantasztikus futballisták
6. ÖSSZEFOGLALÓ
1. METAFORA, avagy Szaláh, az egyiptomi király
Nos, kezdjük meg kupaszereplésünket! A
HARCOSOK csapata már a pályán, ahogy a
METAFORA együttese is készen áll a mérkőzésre. A
spori a sípjába fúj, ezzel pedig elkezdődik a várva
várt találkozó. Győzzön a jobbik csapat!
Olvasd csak el a következő, Liverpool FC-vel
kapcsolatos versünket! Miről szól?
A Vörösök karácsonya
Itt van Bobby Firmino, a félszemű kalóz,
S Jürgen Klopp, a szemüveges Santa Claus,
És James Milly, az ellenállhatatlan gladiátor,
Mellette pedig a holland Virgil, a terminátor.
Ott áll Big Shaq is, a karba tett kezű törpe,
S ők mind a trónján ülő egyiptomi királyt,
Mo Szaláhot állják körbe.
Mély hangon énekel a cséká, Henderson,
Így kíván minden liverpooli boldog karácsonyt.
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Ahogy a versikénkben olvashattad, a liverpooli
focisták átváltoztak. Igaz? Firminóból félszemű
kalóz lett, James Milnerből gladiátor, Virgilből
terminátor, Shaqiriből karba tett kezű törpe,
Mohamed Szaláhból egyiptomi király, sőt még a
menedzsert, Kloppot is egy Télapóvá változtattuk.
Mókás, ugye? Ha jól megnézed, mindenki egyenlő
lett valamivel. A metaforának pedig éppen ez a
lényege. Valami egyenlő egy másik valamivel, azaz
ezekben az esetekben azonosulás történik. Tehát:
Firmino = félszemű kalóz; Milner = gladiátor; Virgil
= terminátor; Shaqiri = törpe; Szaláh = egyiptomi
király; Klopp = Mikulás.
A matek nyelvén ezt úgy írhatnánk le, hogy x =
y. De ez nyilván nem igaz. Ahogy az sem, hogy
Klopp egy Mikulás, sőt a szó szoros értelmében
Szaláh sem király igazából. De valamiképp a
költemény ihletőjének fejében effajta kép alakult ki
az adott személyről. S ennek általában van
magyarázata. Máris rátérünk erre.
Előtte azonban még elmondjuk Neked, hogy az
imént teljes (kéttagú) metaforákat olvashattál. Ez
azt jelenti, hogy a versből kiderül, hogy miből vagy
éppen kiből mi lesz. Tehát, hogy Virgil egy
terminátor vagy Shaqiri egy törpe. Azonban a
metaforának van egy másik fajtája is: az egytagú
metafora. Ott nincs kifejtve, hogy mi mivel vagy
éppen ki kivel azonosul. Hamarosan erre is nézünk
példákat. Ám mielőtt ismét rátérnénk
az
irodalomra, elmeséljük Neked, hogy a játékosok
miért azokká váltak, amikké.
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Kezdjük Roberto Firminóval, aki félszemű kalóz
lett! Egyik bajnoki meccsen ugyanis az történt,
hogy Jan Vertonghen, a Tottenham egykori játékosa
belenyúlt Firmino bal szemébe. Nem sokkal később
a Liverpoolnak Bajnokok Ligája meccset kellett
játszania a Paris Saint Germain együttesével.
Roberto Firmino játszott azon a találkozón, s gólt is
szerzett. Gólöröme máig emlékezetes: letakart
szemmel, akár egy kalóz ünnepelte találatát. Nos,
ez ihletett meg minket, s ezért lett Bobbyból
félszemű kalóz.
Folytassuk a menedzserrel, Jürgennel!
Ő
szemüveges Télapóvá vált a szemünkben. Ennek
nagyon
egyszerű
a
magyarázata:
Klopp
szemüveges, akár a Mikulás. Emellett olyan jóságos
is, akár egy Télapó. Nagyon szereti a játékosait,
akik lehetnének azok a gyerekek, akiket a Mikulás
megajándékoz. Sokat köszönhet a Liverpool FC
Kloppnak, hiszen vele rátalálhatott a ’Pool a siker
útjára. Viszonylag rövid idő alatt jó pár
feledhetetlen diadallal ajándékozta meg a csapat a
szurkolóit. Persze ez nem csak Klopp érdeme, de az
nem vitás, hogy nagy szerepe volt mindenben a
német menedzsernek.
James
Milner
ellenálhatatlan
gladiátorként
szerepel versünkben. Ezen nincs mit magyarázni.
Milner egy igazi harcos. Fáradhatatlan, örökké
küzdő focista.
Virgil van Dijkből holland terminátor lett. A
terminátor egy robot karakter a Terminátor – A
halálosztó című filmben. Virgil egy igazi robot,
valami emberfeletti lény. Ha nem hiszel nekünk,

116

nézz utána a 2018-19-es statisztikáinak! Egyet
fogsz érteni velünk.
Következzen Big Shaq, azaz Xherdan Shaqiri! Ő
karba tett kezű törpe. Azért törpe, mert alacsony
növésű. Emellett karba tett kezű, mert volt, hogy
ekképp ünnepelte gólját. Ilyen egyszerű!
Jöjjön most Mohamed Szaláh, az egyiptomi
király! Az igazat megvallva, ezt a nevet nem mi
találtuk ki. A szurkolók nevezték így el őt, persze
angol nyelven (Egyptian King). A név abszolút
találó: az egyiptomi zseniális futballista. Remek
góllövő, jó labdatartásban is. Néhányan úgy hitték,
hogy egyszezonos játékos lesz. (Ez azt jelenti, hogy
egy szezon alatt tud majd csak igazán jól játszani, a
továbbiakban már nem lesz olyan meggyőző.) Nos,
jelentjük: tévedtek! Ő továbbra is a Liverpool FC
egyiptomi királya.
Költeményünkben Henderson a „cséká” lett, azaz
a csapatkapitány. Ez nem nevezhető kimondottan
metaforának, hiszen valóban Jordan viseli a
karszalagot.
Most, hogy már tudod, miért lett Bobby félszemű
kalóz
vagy
Szaláh
egyiptomi
király,
picit
nehezítünk. Mit szólsz? Jöhet az egytagú metafora?
A Vörös tenger
Vörös hullámok árasztják el Liverpool városát,
Hisz’ újra uralja egész Európát a híres kormorán.
Fent ül ő magasan a Royal Liver Buildingen,
Szárnyait csapdosva immár hatszor rikolthat fel.

117

A habok közt ott a leghatalmasabb angol hajóhad,
Fedélzetén a megszerzett óriási ezüst kagylóval.
A kapitány emeli magasba a hőn áhított kincset,
Nincs, ki ezek után benne már ne hinne.
Volt, hogy majdnem odaveszett minden remény,
Például
a
spanyol
bíborvörös-kék
armada
fedélzetén.
Ám a Liverbird, akár egy „porából megéledett
Phönix”,
Felszínre könyörögte fekete, „Never give up”
zászlós merseyside-i seregét.
Volt, ki villámháborút döntött el félszemmel,
Míg mások százszorosra biztosították a vérvörös
védelmet.
S végig ott volt az igazán szenvedélyes fővezér,
Ki ígérte, hogy kételkedőket tesz majd hívőkké.
Így pompázhat ma vörösben a víz s az ég,
Így hihetjük el mi is azt, hogy mindig van remény.
Vörös hullámok árasztják el ma Liverpool városát,
Hisz’ újra uralja egész Európát a híres kormorán.
A feljebb látható költeményben is találkozhatunk
néhány metaforával. Ezek viszont - ahogy már
korábban említettük - egytagú metaforák. Ez azt
jelenti, hogy nincs kifejtve, hogy mi mivel egyenlő,
mi mivel azonosul. Picit tehát bonyolódik a helyzet.
Ám ha Liverpool- szurkoló vagy, szerencsésnek
mondhatod magad, mert kicsit könnyebb dolgod
lesz. De ha más klubért rajongsz, akkor sem kell
kétségbe esned.
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Olvasd el még egyszer a verset, de most figyelj
néhány dologra! Mit jelenthet vajon a Vörös tenger?
És mi lehet az angol hajóhad vagy éppen az óriási
ezüst kagyló? Ezek mind-mind metaforák. De minek
a metaforái? Olvasd el párszor a verset, és próbáld
összegyűjteni ezeket!
Ha mindezt megtetted, akkor most már
elolvashatod az elemzésünket. Lássuk azokat a
metaforákat!
Az egész vers a Liverpool Football Club 2018-19es BL szezonját mutatja be. Ekkor hihetetlen
meccseket nyerve végül az angol gárda elhódította
a csodálatos nagyfülű serleget. Már maga a cím is
egy metafora. A Vörös tenger itt a Liverpoolszurkolókat jelenti. A vörös hullámok kifejezés is a
Liverpool
drukkereit
ábrázolják.
A
nyitókép
tulajdonképpen a buszos felvonulás a BL-győzelem
után. Ha valamely futballklub ugyanis megnyeri a
bajnokságot vagy a BL-t, akkor szokás busszal
végigvonulni a városon a kupával. Ezzel a képpel
indul a vers is. A vörös hullámon, azaz a
szurkolókon hullámzik egy hajó, ami a Liverpool
Football Club játékosait vivő busz egyébként, így a
vörös hullámok egyenlők a Liverpool-drukkerekkel.
Itt tehát rögtön egy metaforával találkozhatunk.
Vörösben úszik minden, hiszen a Liverpool
beceneve The Reds, azaz A Vörösök. A győzelemre
utal a híres kormorán uralma is, ugyanis a Liverpool
címerállata a kormorán. Annak is van amúgy
jelentősége, hogy a madár hatszor rikolt fel. Ez a
hat felrikoltás a hat Bajnokok Ligája elsőséget
szimbolizálja.
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„A habok közt ott a leghatalmasabb angol
hajóhad…”. Ebben a sorban két metafora is
megtalálható. Egyrészt a habok ismételten a
szurkolókat jelentik, másrészt az angol hajóhad a
Liverpool FC-vel azonosul.
„Fedélzetén
a
megszerzett
óriási
ezüst
kagylóval…”. Mit gondolsz, itt az óriási ezüst kagyló
minek a metaforája? Hm? Gondolkozz! Nos, igen. A
Bajnokok Ligája serlegé. Idézd csak fel, hogy néz ki
a trófea! Nagy és ezüst, ugye? Mi most épp egy
kagylóval azonosítottuk, ha már egy hajóban a
tengeren utazik a Liverpool serege. Tehát az óriási
ezüst kagyló egyenlő a BL-serleggel.
„A kapitány emeli magasba a hőn áhított
kincset…”. A kapitány alatt Jordan Hendersont
értjük, aki valóban a Liverpool csékája. Ez esetben
a kapitány lehet egy metafora, mivel itt a hajó
kapitányáról van szó, nem feltétlenül egy
csapatkapitányról. A kincs pedig ugyebár ismét a
trófea metaforája.
Foglaljuk csak össze az eddigi metaforákat!
Vörös tenger = Liverpool-szurkolók; vörös hullámok
= Liverpool-drukkerek; híres kormorán = Liverpool
FC; angol hajóhad = Liverpool FC; ezüst kagyló =
Bajnokok Ligája serlege; kapitány = Jordan
Henderson; kincs = Bajnokok Ligája kupája
Eddig meg is volnánk! No, de lesz még néhány
metafora. Folytassuk hát a harmadik strófával!
„Volt, hogy majdnem odaveszett minden remény,
/ Például a spanyol bíborvörös-kék armada
fedélzetén…”. E két sorban a Barcelona - Liverpool
meccs ihletett meg minket, amikor a Camp Nouban
3-0-ra kikapott a Liverpool. Úgy látszott, innen
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nincs már visszaút. Tehát itt a spanyol bíborvöröskék armada fedélzete a Barca otthona, azaz a Camp
Nou lenne, annak a metaforája.
Ám tudjuk, mi történt aztán. A visszavágón 4-0ra győzött a ’Pool, és ők jutottak tovább. Erre
utalnak a következő sorok: „Ám a Liverbird, akár
egy
„porából
megéledett
Phönix”/
Felszínre
könyörögte fekete, „Never give up” zászlós
merseyside-i seregét…” A Liverbird itt inkább
magára a Liverpool csapatára utal, a Liverbird
ugyanis a kormorán, ami ugye a ’Pool címerállata. A
Never give up zászlós sereggel pedig arra
céloztunk, hogy Mohamed Szaláh, a Liverpool
klasszisa nem tudott játszani a visszavágón, s ezért
egy fekete pólót viselt, amelyre a következő volt
ráírva: Never give up. Ez annyit jelent: Soha ne add
fel! A Liverpool pedig valóban nem adta fel.
„S végig ott volt az igazán szenvedélyes
fővezér…”. Mit gondolsz, kinek a metaforája az
igazán szenvedélyes fővezér? Ha kicsit is képben
vagy a futballmenedzserekkel, akkor egyértelmű
lehet számodra, hogy Kloppról van szó. No, ennyi is
volna a vers és egyben a Liverpool idényének rövid
elemzése.
Végezetül összegezzük a metaforákat a harmadik
versszaktól!
Spanyol
bíborvörös-kék
armada
fedélzete = Camp Nou (a Barcelona stadionja);
Liverbird = Liverpool FC; ,,Never give up” zászlós
sereg = Liverpool FC csapata; szenvedélyes fővezér
= Jürgen Klopp
Meg is vagyunk! Nos, hány metaforát sikerült
összegyűjtened? Reméljük, minél többet! Ha
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esetleg nem vagy elégedett a teljesítményeddel,
akkor se bánkódj! Tudod, gyakorlat teszi a mestert!
Egyvalami azonban egészen biztos. Megértetted
a metaforát, így tehát győztünk! Hazai pályán egy
csodálatos góllal megvertük a METAFORA csapatát!
A nyolcaddöntőben a HASONLAT együttesével
harcolunk majd, hiszen ők 1-0-ra győztek
idegenben az ALLEGÓRIA csapata ellen.

2. HASONLAT, avagy a Spurs, mint egy feldühödött
oroszlánfalka
Nos, készen állsz a nyolcaddöntőre? HASONLAT
vs HARCOSOK! Aki ma itt nyer, a negyeddöntőben
találja magát. Gyerünk HARCOSOK!
A Spurs, mint egy feldühödött oroszlánfalka
2019 májusában
A híres-neves Bajnokok Ligájában
Sor került egy nagy ütközetre
Holland és angol részvétellel.
Az odavágón az Ajax örülhetett,
Ám a visszavágó után a Tottenham büszkélkedett.
A Spurs, mint egy feldühödött oroszlánfalka,
Elejtette zsákmányát a második etapban.
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De még az első játékrészben
Szöglet után Ajax-gól született.
De Ligt, akár egy felszálló sas
Vezetést szerzett a hollandoknak.
Aztán dupláztak a piros-fehérek,
Ziyech, mint a nyíl, úgy érkezett.
Ballal a hosszúba talált,
De a párharc nem dőlt el idejekorán.
Amszterdam felett gyülekeztek a sötét felhők,
S potyogtak is a Spurs-gólok, akár a záporeső.
Lucas Moura gyorsvonatként érkezett,
És a labda a bal alsóba tévedett.
Újra Moura volt eredményes,
A brazil, mint a róka, ravaszul gólt szerzett.
Fordulásból hirtelen ellőtte a labdát,
Ismét szorossá téve a két csapat párharcát.
Aztán jött a kegyelemdöfés,
A hosszabbításban egy Moura-lövés,
A Tottenham újra bevette az Ajax hálóját,
S Moura, mint egy vágtató ló ünnepelte gólját.
Megnyerte hát a párharcot az angol gárda,
Ezzel bejutottak a Bajnokok Ligája fináléjába.
A győztes futballisták úgy örültek, mint
kisgyerekek,
A lefújás után a pályán éljeneztek.
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Az iménti versben felidéztük a Tottenham
továbbjutását a Bajnokok Ligájában, amikor 2019ben az Ajax ellen diadalmaskodtak. Nagy győzelem
volt ez az angoloknak, ez nem kétséges. Mint ahogy
az sem, hogy a költeményben találkozhatsz néhány
hasonlattal. No, igen, ez már irodalom. De ne
aggódj, ez is érdekes lesz!
Hasonlatnak minősül a Spurs, mint egy
feldühödött oroszlánfalka. De miért is? Ha
megfigyeled, akkor itt a Tottenham csapatát egy
feldühödött oroszlánfalkához hasonlítjuk. Nagyon
fontos a hasonlítjuk szó. Ebben az esetben tehát
nem azonosítjuk, mint a metaforánál, hanem
hasonlítjuk. Ez a különbség a hasonlat és a
metafora között. A metaforánál valami egyenlő egy
másik valamivel (azaz azonosulás történik). A
hasonlatnál azonban nem lesz egyenlő az angol
gárda egy feldühödött oroszlánfalkával, csupán
hozzájuk hasonlítjuk őket. Ezt a szókép neve is
tükrözi: hasonlat. E szóképnek ugyanis az a
lényege, hogy valamit hasonlítunk egy másik
dologhoz. Egyszerű!
Szóképek közül a diákok a hasonlatot szokták
leginkább kedvelni, mert viszonylag könnyű
felismerni. Az esetek nagy százalékában egy
szócska segíthet nekünk, ez pedig a „mint” szó. Ha
valamit
összehasonlítunk
valamivel,
akkor
leginkább a „mint” szót használjuk. Például: Morata
olyan, mint egy vágtató zebra. Ebben az esetben
Moratát egy vágtató zebrához hasonlítjuk. Miért?
Mert Morata a Juventusnál játszik. A Juve csapata
pedig ugye a Zebrák becenévre hallgat. Erről a
fekete-fehér szerelésük is árulkodik.
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Meg kell említenünk, hogy nem csak a „mint”
szóval fejezhetünk ki hasonlatot. Figyeld csak meg
a következő mondatot!
„Pavel Nedved repülő denevérként érkezve ölelte át
Milan Barost.”
Ebben a példamondatban a 2004-es Európa
bajnokság egyik kulcsmomentumát idéztük fel.
Legalábbis számunkra mindenképp az volt, mert mi
a 2004-es Eb-n szerettük meg a futballt. Azon a
tornán a cseh csapat remekelt, és amikor csak
játszottak, mindig nekik szurkoltunk. Baros dánok
ellen lőtt második góljánál Nedved adta a gólpasszt,
és a két cseh összeölelkezve ünnepelte a találatot.
Ez ihlette a fenti mondatot. S hogy miért
kulcsmomentum ez a gólöröm számunkra? Nos
azért, mert egyikünk kedvence éppen Pavel Nedved
lett, míg másikunké Milan Baros. Általuk kedveltük
meg a focit, s miattuk lett egyikünk Juventusszurkoló, míg másikunk Liverpool-drukker. Ugyanis
Nedved a Juventusban játszott akkoriban, míg
Baros a Liverpoolban.
De hol itt a hasonlat? Ebben az esetben a -ként
toldalékkal fejeztük ki a hasonlatot, ugyanis a
„mint” szó mellett ezzel a toldalékkal is alkothatunk
hasonlatokat. S ha ez nem lenne elég, az „akár” szó
segítségével is létrehozható hasonlat: „Pavel
Nedved úgy ölelte át Milan Barost, akár egy repülő
denevér.”
De térjünk rá a versünkre! Ott vajon milyen
hasonlatokkal találkozhatunk?
Azt már megbeszéltük, hogy a „Spurs, mint egy
feldühödött oroszlánfalka” egy hasonlat. Ezen felül
van még azonban jó pár, mint például: de Ligt, akár
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egy felszálló sas; Ziyech, mint a nyíl; potyogtak is a
Spurs-gólok, akár a záporeső; Lucas Moura
gyorsvonatként; a brazil, mint a róka; Moura, mint
egy vágtató ló; futballisták úgy örültek, mint a
kisgyerekek. E példáknál jól látható, hogy
valamiféle hasonlítás történt. A hasonlatnak pedig,
mint ahogy már korábban említettük is, éppen ez a
lényege: Ziyechet egy nyílhoz hasonlítottuk, Lucas
Mourát egy gyorsvonathoz, illetve egy vágtató
lóhoz.
No, itt vége is a mérkőzésnek! 2-0-ra győztünk a
HASONLAT
csapata
ellen.
A
HARCOSOK
futballcsapata továbbra is veretlen maradt. Vajon a
MEGSZEMÉLYESÍTÉS borsot tud törni majd az
orrunk alá? Hamarosan kiderül…
3. MEGSZEMÉLYESÍTÉS, avagy a szívemig hatoló
Bajnokok Ligája-himnusz
A
HARCOSOK
együttese
a
HASONLAT
legyőzésével kvalifikálta magát a negyeddöntőbe,
míg a MEGSZEMÉLYESÍTÉS csapata a SZIMBÓLUM
gárdáját intézte el, így kerülhet sor egy igazi
rangadóra: HARCOSOK vs. MEGSZEMÉLYESÍTÉS!
Győzzön a jobbik!
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Himnusz az esőben
Egy esős, enyhe novemberi estén,
Fradi és Juventus szurkolók révén,
A Holdunk színeket festett az égre,
Zöldet, fehéret és feketét szórt az éterbe.
Miközben a lelkem örömtáncot járt,
A két kezdő tizenegy vigyázva állt.
Itt Ronaldo, ott a Fradi Dibusza,
Felcsendült hát a Bajnokok Ligája himnusza.
Míg a hideg futkosott hátamon,
A szívemig hatoltak e dallamok:
„Ők a legjobbak, ezek a bajnokok!"
A Puskás Ferenc Aréna ma ettől harsogott.
Fenti,
három
versszakos
költeményünkbe
megszemélyesítéseket szőttünk. De mi az a
megszemélyesítés?
Már a szókép neve is árulkodó. Vezessük csak le
példán keresztül!
„A Holdunk színeket festett az égre”. Szerinted a
Hold tud festeni? Nem, ugye? De a költői lélek
mindenre képes, a versekben pedig minden
lehetséges. Mi most éppen a Holdat felruháztuk a
festés képességével. Ez pedig megszemélyesítés.
Ennél a szóképnél mindig meg kell figyelnünk, hogy
az adott gondolatban van-e egy dolog, egy tárgy,
egy elvont fogalom. Ha igen, akkor esélyes, hogy
megszemélyesítésről van szó. Ha pedig valami
olyan tulajdonság vagy cselekvés kapcsolódik
hozzá, ami élőkre jellemző (például: kíváncsi, irigy,
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büszke, evés, ivás, alvás, suttogás és még
sorolhatnánk), akkor már szinte biztos, hogy
megszemélyesítéssel találkozunk.
Tudod, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy
elvont fogalom? Ha nem, segítünk. Olyan dolgokat
jelent, ami nem kézzel fogható, amit nem láthatunk
vagy tapinthatunk. Elvont fogalom például a
barátság, a szerelem, a harag és még sok másikat
megemlíthetnénk. Ezeket nem látjuk és nem
tapinthatjuk meg, csupán érezzük.
Összefoglalva tehát a megszemélyesítés lényege,
hogy a költő a versében elvont dolgokat, természeti
jelenségeket, élettelen tárgyakat élőként mutat be,
tehát emberi érzéssel, cselekvéssel ruházza fel
azokat.
Nézzünk csak néhány hétköznapi példát!
Megszemélyesítés a „leszállt az est” vagy a
„susognak a fák" kifejezés is. Miért? Mert az est
nem száll le valójában, sőt a fák sem susognak,
csupán ahogy a leveleik összeérnek, susogó hangot
hallhatunk.
Ezek után térjünk rá végre az alkotásunkra!
Ahogy már említettük, az első megszemélyesítés az
első versszak harmadik sorában található: „A
Holdunk színeket festett az égre". Ebben az esetben
a Holdat mint természeti jelenséget ruháztuk fel
cselekvéssel. Nyilvánvaló, hogy a Hold nem Picasso,
és nem tud festeni. De ha kicsit elmélyedünk és
belegondolunk, tulajdonképpen teljesen logikus a
dolog, hiszen a Hold a sötét éjszakában világít, s
miért ne festhetne a képzeletünkben különböző
színeket.
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Ugyanezen strófa utolsó sorában még egy
megszemélyesítés olvasható. Itt is a Hold a
főszereplő, csak most nem fest, hanem szórja a
színeket: a zöldet, a fehéret és a feketét. A színek a
futballcsapatok közismert színeit jelentik: a
Ferencváros klubszíne a zöld-fehér, míg a Juventusé
a fekete-fehér. Noha november 4-én a Juventus az
idegenbeli narancssárga mezében lépett a Puskás
Aréna gyepére, mi a versikénkben ragaszkodtunk
az eredeti színeikhez.
A következő megszemélyesítésben egy elvont
fogalom perdült táncra a második versszakban:
„Miközben a lelkem örömtáncot járt". Ezzel a
megszemélyesítéssel azt akarjuk kifejezni, hogy
mekkora élmény is volt élőben megtekinteni ezt a
mérkőzést. Ugye a lélek sem látható és tapintható.
Ez is egy elvont fogalom, amelyet felruháztunk a
táncolás képességével. Így már meg is van, hogy ez
egy megszemélyesítés. Mindkét kritérium teljesül:
1. nem élő dologról van szó (lélek); 2. egy olyan
cselekvéssel vagy tulajdonsággal ruháztuk fel
(táncolás), ami élőkre jellemző.
Az utolsó versszakban két megszemélyesítést is
olvashatunk.
Kitalálod,
hogy
melyek
ezek?
Gondolkozz csak picit!
Az
első
sorban
máris
olvasható
egy
megszemélyesítés:
„Míg
a
hideg
futkosott
hátamon”. A hideg nem tud futkosni, mi mégis
felruháztuk ezzel a képességgel. Gondoltad volna,
hogy a mindennapokban sokszor használunk
megszemélyesítéseket? Ha nem, hát most már
láthatod. Itt van rá a bizonyíték. Egészen biztos,
hogy Te is hallottad vagy akár mondtad már ezt a
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kifejezést. Leginkább akkor használjuk, ha valami
nagyon tetsző dolgot hallunk vagy látunk: például
megnézed a kedvenc csapatod egyik legnagyobb
meccsének
az
összefoglalóját,
vagy
ha
meghallgatod kedvenc slágered.
No, de mi a másik megszemélyesítés a
strófában? „A szívemig hatoltak e dallamok”. A
dallamok sem tudnak hatolni, mi mégis felruháztuk
őket ezzel a képességgel. Így tehát egyértelmű,
hogy itt is megszemélyesítéssel találkozhatunk.
És akkor jöjjön az utolsó megszemélyesítés!
Tarts ki! „A Puskás Ferenc Aréna ma ettől
harsogott”. E sorban a Puskás Ferenc Aréna
harsogott kifejezés a megszemélyesítés. (Itt
megjegyezzük: fontos szempont, hogy nem a nézők
énekelték a himnuszt, hanem lejátszották azt. Ha a
szurkolók dalolták volna el, akkor ez egy másik
szókép lenne, aminek metonímia a neve. Ám ebbe
most nem megyünk bele részletesebben. Ha
felkeltettük kíváncsiságod a „metonímia” szó
hallatán, akkor nézz utána Google-n!) Szóval: a
stadion
nem
tud
harsogni,
ezért
ez
is
megszemélyesítés.
Jó
hírünk
van!
2-1-re
legyőztük
a
MEGSZEMÉLYESÍTÉS
csapatát.
A
következő
fordulóban a SZINESZTÉZIA együttesével nézünk
farkasszemet. Készülj, ütős meccs lesz!
4. SZINESZTÉZIA, avagy Heysel és a keserédes
fekete-fehér ujjongás
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Reméljük, hogy senki sem sérül le a következő
mérkőzésre, hiszen a tét óriási. Aki ma nyer,
döntős.
Igen nehéz ellenfél a SZINESZTÉZIA együttese,
de kemény edzéssel és kis túlórával legyőzzük őket
is. Cristiano Ronaldót is ez a mentalitás tette
naggyá.
Mikor
az
edzések
után
mindenki
zuhanyozni ment, ő egymaga folytatta az edzést.
Így tudott olyan sikereket elérni, amiről sokan csak
álmodoznak.
S hogy magyar példát is hozzunk: nemrég
láttunk egy interjút Szoboszlai Dominikkal, aki
elmondta, hogy míg itthon játszott, édesapja volt a
legnagyobb motiválója, aki minden edzés után arra
sarkallta, hogy maradjon még a pályán gyakorolni.
Néha úgy érezte, nincs több ereje, nincs kedve már,
inkább menne tusolni. Ekkor jött jól az atyai szigor.
Szóval, ha a szüleid azzal nyaggatnak, hogy
többet kellene gyakorolnod, gondolj erre a
történetre,
tanulj
többet,
s
meglátod,
jó
eredményeket érsz majd el!
Kezdjük is el azt az alapos edzést! Ahhoz
ugyanis, hogy a szinesztéziához tartozó verset
megértsd, szükség lesz felvezetni az alkotást egy
kis focitörténelemmel.
Művünk alapjául nem túl vidám történelmi példát
választottunk: a Heysel-tragédiát, melyhez az
1985-ös BEK (azaz a Bajnokcsapatok Európakupája, a mostani Bajnokok Ligája elődje) döntő
mérkőzéséhez kapcsolódik. Bár akkor még meg
sem születtünk, utólag sokat
olvastunk a
tragédiáról (remélhetőleg megbízható forrásokból),
hiszen
szeretett
klubjaink
évről
évre
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megemlékeznek
a
futballtörténelem
egyik
legsötétebb órájáról.
A döntőt az olasz Juventus és az angol Liverpool
csapata játszotta, akik nem sokkal e meccs előtt
egyszer már összecsaptak, méghozzá a Szuperkupa
döntőjében. A zsúfolt menetrend miatt egy
mérkőzéses volt a finálé, melyet Torinóban, vagyis
az Alpokban játszottak le.
Meg kell még említenünk, hogy az 1980-as
években
sajnos
virágkorát
élte
a
futballhuliganizmus. Így történhetett az is, hogy
ezen a meccsen az angol és az olasz szurkolók
hógolyókkal dobálták egymást.
Az elveszített Szuperkupa döntő feltüzelte a
liverpooli szurkolókat. Revansra éheztek az angol
csapat játékosai, azok drukkerei pedig feldühödve
érkeztek a belga Heysel-stadionhoz, mely a '85-ös
BEK-finálénak adott otthon.
Bárcsak ne ott játszottak volna! A Heysel állapota
ugyanis nem volt alkalmas egy BEK- döntő
lebonyolítására. Omladozó falak, töredezett beton
jellemezte a lelátót, egyszóval teljesen lerobbant
állapotban volt a stadion. Ha ez nem lenne elég,
több szurkoló ment be, mint amennyi elfért volna. A
Juventus-szurkolók 15.000 fője ugyanis nem fért be
a nekik fenntartott szektorokba.
A két csapat szurkolói már a mérkőzés előtt
dobálták
egymást.
A
liverpooli
drukkerek
nekifeszültek az őket az olaszoktól elválasztó
kerítésnek, amely nem bírta ezt a nyomást, s
beszakadt. Ezen a kerítésen, aki átjutott, életben
maradt, aki nem, azt a tömeg eltaposta. A tribün
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fala leomlott, és maga alá temette a szurkolókat.
Összesen 39-en haltak meg, többnyire olaszok.
Ekkor jött egy újabb döbbenet! A mérkőzést
ugyanis le kellett játszaniuk a csapatoknak. A
futballisták a halottak mellett sétáltak ki a pályára.
Nem volt más választásuk, belekényszerítették őket
a meccsbe. Phil Nealnek és Gaetano Scireának a
következőket kellett bemondani a hangosbeszélőbe:
„Legyetek nyugodtak, játszani fogunk."
Ilyen körülmények között vette kezdetét a
mérkőzés, melyben egyetlen gól döntött. Egy
vitatott 11-esből Michel Platini talált be, így a
Juventus megnyerte története első BEK-címét.
Az eset és az egész döntő persze nagy port
kavart, ahogy az is, hogy a Juve-játékosok a
kupaátadást követően tiszteletkört futottak a
serleggel, azok után, ami a találkozót megelőzően
történt. Cabrini azzal magyarázta, hogy mindez
csak „színjáték volt".
Ez tehát az 1985-ös BEK-finálé tragédiába fulladó
története. Hogy mi ebből a tanulság? Nyilván az
egész tragédia elkerülhető lett volna, ha a
szervezők a döntő megrendezésére alkalmas arénát
választottak volna. Ezen nincs mit vitázni. Ám mi,
szurkolók is tanulhatunk ebből.
Talán Te is azt érzed, hogy a világ egyik legjobb
érzése
drukkolni
egy
klubcsapatnak,
azaz
szurkolónak lenni. Mindig izgatottan várhatod a
soron következő meccset. Együtt szomorkodsz a
csapattal, ha éppen kikapnak, illetve együtt örülsz,
ha nyernek. Jó érzés, hogy ezáltal tartozol egy
közösséghez. Hiszen gondolj csak bele, hogy
szurkolótársaid ugyanezt élik át! Ám tudnod kell,
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hogy nem vagyunk egyformák. Máshogy reagálunk
egy vereségre vagy akár még egy győzelemre is.
De a legfontosabb, hogy szurkolói mivoltunkban is
embernek kell maradnunk. Mi minden kedves
szurkolót, Téged is beleértve, arra buzdítunk, hogy
nyugodtan imádd a kedvenc klubcsapatod. Örülj
velük együtt, ha nyernek, szomorkodj, ha éppen
kikapnak! De a lényeg, hogy mindeközben maradj
ember, és tartsd tiszteletben a többi szurkolótársad,
akár egy csapatnak, akár más együttesnek
szurkoltok. Ne feledd: a szurkolók is emberek!
Ezek után kezdetét veszi az elődöntő. Vajon ki
jut a fináléba? A SZINESZTÉZIA vagy a
HARCOSOK? Jó néhány perc múlva kiderül.
Keserédes fekete-fehér dübörgés
Vörös és fekete-fehér zaj lepte el Európát,
Újra összecsapott a Zebra és a Kormorán.
Míg a csíkosak a múltban két döntőt vesztettek,
A tollasok legutóbb épp ellenük elestek.
Volt akkor az Alpokban fehér, jéghideg ágyúdörgés,
Mindkét táborban volt hát eltökéltség.
Míg revansra vágytak a tollfosztott, bíbor rikoltók,
Újabb győzelemre szomjaztak az izmos nyihogók.
Már a fő ütközet előtt jó páran odavesztek,
Mint kihűlt némaság, a front mellett hevertek.
Mert küzdelemre alkalmatlan volt a harci tér,
Szíve mélyén jól tudta ezt mindkét hadvezér.

134

Mégsem maradhatott abba a fagyos dübörgés,
Kezdetét vette hát a fájdalmas dühöngés.
Bár szárnyaival a Kormorán kezdte a vörös
csapkodást,
Annál erősebb volt a fekete-fehér patacsattogás.
Elég volt egyetlen vágtató villanás,
Mely el is döntötte a véres összecsapást.
Így dőlt el a két csapat csatája,
S lett Európa egyik legsötétebb órája.
E költeménnyel összefoglaltuk a Heysel-tragédia
szomorú történetét. Ha elég élelmes vagy, akkor
feltűnhet Neked néhány, már korábban tanult
szókép. Mit gondolsz, mit jelent a Kormorán, illetve
a bíbor rikoltók? No és az izmos nyihogók? Ha
jártas vagy a fociban, nem lesz nehéz. A Kormorán
és a bíbor rikoltók a Liverpool FC csapatát jelentik,
azzal azonosak. Tehát ezek metaforák, csakúgy,
mint az izmos nyihogók, azonban ez a kifejezés a
Juventus
futballcsapatát
jelenti,
annak
a
metaforája.
No, de most nem a metaforáról lesz szó. Csupán
azért emeltük ezt ki, mivel ezt a szóképet már
ismered, és így még könnyebb megérteni az
alkotásunkat: hiszen ez a párharc a Juventus
(izmos nyihogók) és a Liverpool FC (bíbor rikoltók,
Kormorán) között zajlott.
Ha figyelmesen olvastad a verset, akkor talán
szemöldöködet
felhúzva
felsóhajthattál:
mit
jelenthet az, hogy vörös és fekete-fehér zaj?
Hogyan kapcsolható a zajhoz szín? A zörej ugyanis
nem látható, de akkor miért társulhat ehhez vörös
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vagy fehér szín? Nos, ez éppenséggel a szinesztézia
lényege.
Ám mielőtt belemennénk a magyarázatba, meg
kell említenünk, hogy azért e színek jelennek meg a
versben, mert a döntő két résztvevője a Liverpool
FC és a Juventus, s e két klubcsapat színe a vörös,
illetve a fekete-fehér.
E kis kitérő után térjünk is a lényegre! Vezessük
le a szinesztéziát egy érthető példán keresztül!
„Vörös és fekete-fehér zaj lepte el Európát”.
Ebben a sorban a vörös és fekete-fehér zaj a
szinesztézia. De miért is? Mi történik? Ha jól
megnézed, a vörös, a fekete, a fehér szín szemmel
érzékelhető. E szavakhoz közvetlenül társul a „zaj”,
ami viszont füllel fogható fel. A lényeg: akkor
beszélünk szinesztéziáról, ha különböző érzékelési
területekhez tartozó fogalmak összekapcsolódnak.
Melyek is az érzékszerveink? Gyűjtsük csak
össze! A szem, a fül, a nyelv, az orr, illetve a bőr. A
szemünkkel látunk, a fülünkkel hallunk, a
nyelvünkkel érezzük az ízeket, az orrunkkal
szagokat érzünk, míg a bőrünkkel tapintani tudunk.
Ha jól megnézed, a cím (Keserédes fekete-fehér
dübörgés) is szinesztézia. Miért is? A keserédes íz,
azt a nyelvünkkel érzékeljük, a fekete és a fehér
pedig színek, így azokat a szemünkkel fogjuk fel. És
még meg sem említettük a dübörgést, amit hallunk,
azaz
füllel
érzékelhető.
Itt
tehát
három
érzékszervünk is színre lép: keserédes → nyelv
(ízlelés); fekete és fehér →
szem
(látás);
dübörgés → fül (hallás).
No,
mennyire
érthető?
Szerintünk
már
kapiskálod. De nézzük csak meg a többi
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szinesztéziát! Ne feledd, a lényeg, hogy olyan
szókapcsolatokat (egymás után álló, összetartozó
szavakat)
keress,
amelyeket
különböző
érzékszerveinkkel fogunk fel! Ennyire egyszerű!
„Volt akkor az Alpokban fehér, jéghideg
ágyúdörgés”. Vajon ebben a sorban mi lesz a
szinesztézia? Felfedezted, hogy a fehér, jéghideg
ágyúdörgés? A fehér színt a szemünkkel érzékeljük,
a jéghideget leginkább a bőrünkkel, míg az
ágyúdörgést a fülünkkel. Meg is vannak a különböző
érzékterületek.
Próbáld csak megtalálni a többi szinesztéziát!
Hajrá!
Ha jól dolgoztál, a következő szinesztéziákra
bukkanhattál: kihűlt némaság (tapintás; hallás);
fagyos dübörgés (tapintás; hallás); vörös csapkodás
(látás; hallás); fekete-fehér patacsattogás (látás;
hallás); vágtató villanás (hallás; látás). Reméljük,
minél több szinesztéziát gyűjtöttél össze. Ha igen,
gratulálunk! Ami viszont tuti, hogy megértetted,
miről is szól ez a szókép.
Így hát vége! Legalábbis ennek a mérkőzésnek.
2-1-re diadalmaskodott újfent a HARCOSOK
csapata. Ezzel pedig már csak egy lépés választ el
Téged attól, hogy felemelhesd a hőn áhított Tudás
kupa serlegét. Készen állsz a döntőre?
Még egyszer és utoljára: HAJRÁ HARCOSOK!
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5. ALLITERÁCIÓ, avagy fantasztikus futballisták
Elérkezett hát a várva várt finálé: HARCOSOK vs.
ALLITERÁCIÓ. Egy kérdés maradt csupán: Ki nyeri
a Tudás kupát? A csapatok a pályán. Induljon hát a
találkozó!
Fantasztikus futballisták
Rengeteg lenyűgöző labdarúgó létezik,
Ott van például az aranylabdás argentin csoda.
A mágikus Messit mindenki ismeri,
Megnyerő minden egyes gólja.
A lengyel Lewa a Bayern München kiválósága,
A remek Robert a csapat egyik gólvágója.
És a lázadó Luis Suárez is a legjobbak között van,
Uruguay lobbanékony labdarúgója.
Ne feledkezzünk el a képzett Karim Benzemáról,
A Real Madrid csodacsatáráról.
S ott az atombiztos argentin Agüero,
Aki egy 10-es mezben játszó jeles gólvágó.
Mindenkinek megvan a maga kedvence,
Ki csatárt, ki középpályást kedvel leginkább.
Győzzön a pályán mindig az erősebb együttes,
S szeresd a favoritodat mindinkább!
Reméljük, hogy valamennyi imént említett focista
neve ismerősen cseng a számodra, s ezáltal a
versikénk is elnyerte tetszésedet.
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De térjünk rögtön a lényegre! Vajon milyen
hasonlóságot veszel észre a következő szavaknál?
Figyeld csak meg őket alaposan! Fantasztikus
futballisták;
lenyűgöző
labdarúgó
létezik;
aranylabdás argentin; mágikus Messit mindenki;
megnyerő minden
Nos? Rájöttél? Ha esetleg nem, akkor nézd csak
meg a szavak kezdőbetűit! Hm? Ha arra jöttél rá,
hogy az egymást követő szavak ugyanazzal a
hanggal kezdődnek, akkor jelentjük: győztél! A
fantasztikus futballisták szavak f hanggal indulnak,
tehát ugyanazzal a betűvel, s ez mindegyiknél
megfigyelhető. A lenyűgöző labdarúgó létezik
esetében a l hangok csengenek össze, míg az
aranylabdás argentin szavaknál az a hangok. Ez a
lényege az alliterációnak: az egymás után álló
szavak összecsengenek, azaz ugyanazzal a hanggal
kezdődnek. Egyszerű ez az alliteráció, nemde?
Akkor nem maradt más hátra, minthogy a
csapatod, a HARCOSOK megszerezze végre a
vezetést. Ehhez az kell, hogy összegyűjtsd az
összes alliterációt a költeményből. Menni fog? Nem
kérdés! Csak figyeld, hogy az egymás után álló
szavak ugyanazzal a hanggal kezdődjenek! Hajrá!
Ha ügyes voltál, akkor a következőket kellett
megtalálnod: lengyel Lewa; remek Robert; lázadó
Luis; lobbanékony labdarúgó; képzett Karim; csoda
csatáráról; atombiztos argentin Agüero; játszó
jeles; mindenkinek megvan a maga; középpályást
kedvel; erősebb együttes.
Bízunk benne, hogy valamennyi alliterációt
megtaláltad. Amiben viszont egészen biztosak
vagyunk az az, hogy megértetted az alliteráció
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lényegét. Így hát a döntőben 1-0-ra vezet a
HARCOSOK csapata az ALLITERÁCIÓ együttese
ellen.
Ám még egy gól kell a győzelemhez, hogy
egészen biztosan Tiétek lehessen a Tudás kupa
serlege! Nincs más dolgod, mint a következő két
feladatot megoldani.
Feladatok:
1. Írj minden egyes futballista neve elé egy olyan
szót, amely alliterál azzal!
Ronaldo, Leno, Dalot, Hector Herrera, Puskás
2. Ki a kedvenc futballistád? Írj hozzá egy olyan
szót, amely összecseng a nevével! Ha a
tökéletességre törekszel, akkor próbálj olyan szót
kitalálni, ami nemcsak hogy alliterál a nevével, de
jellemző is kedvencedre!
A faladatok megoldásával véget ért a találkozó. A
hármas sípszó után a HARCOSOK csapata önfeledt
ünneplésbe kezd. Immár kijelenthető, hogy
csapatod megnyerte a Tudás kupát. 2-0-ra
diadalmaskodtatok az ALLITERÁCIÓ csapata ellen.
Gratulálunk
mindkét
együttesnek!
Igazán
szórakoztató meccsel ajándékoztak meg minket.
Reméljük, hogy jövőre újra találkozhatunk majd
a HARCOSOK csapatával a Tudás kupában. Nem
maradt más hátra, minthogy megtekintsünk egy
rövid
összefoglalót
a
HARCOSOK,
azaz
a
focicsapatod meneteléséről. Lássuk csak, hogyan
jutottál el kluboddal a döntőig, majd hogyan
nyertétek azt meg!
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6. ÖSSZEFOGLALÓ
Az első meccsen a METAFORA ellen sikerült
győznie csapatodnak.
Itt megtanultad, hogy a metafora során
azonosulás történik. Ez azt jelenti, hogy valami
vagy valaki egyenlő (azonos) lesz egy másik
valamivel vagy valakivel. Jusson eszedbe, hogy
például metafora az, hogy Szaláh, az egyiptomi
király, vagy az, hogy Virgil van Dijk, a terminátor
(Szaláh = egyiptomi király; Virgil van Dijk =
terminátor). Itt kifejtettük, hogy ki kivel azonosul.
Ez tehát kéttagú metafora.
De van az úgynevezett egytagú metafora. Ott
nem fejtjük ki, hogy mi mivel lesz egyenlő. Csupán
a vers tartalma adja meg rá a választ. Itt kicsit
nehezebb dolgunk van, hiszen erre magunk kell,
hogy rájöjjünk. Gondolj csak arra, hogy versünkben
a Vörös tenger a Liverpool-szurkolókat jelentette,
vagy éppen az óriási ezüst kagyló a Bajnokok Ligája
serleg volt!
Aztán következett a nyolcaddöntő. Ott a
HASONLAT klubjával néztél farkasszemet. S a
meccs végén a Te csapatod örülhetett, hiszen 2-0ra győztetek.
E párharc alkalmával megtudtad, hogy a hasonlat
során két dolgot összehasonlítunk. A költők akkor
használják
ezt
a
szóképet,
ha
valamiféle
hasonlóságot vélnek felfedezni két személy, tárgy,
jelenség között. Ez a hasonlóság lehet külső vagy
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belső tulajdonság szerinti, vagy történhet éppen
hangulati egyezőség alapján.
Költeményünkben
a
Tottenham
győzelmét
elevenítettük fel. Ott de Ligt, mint egy felszálló sas
szerzett gólt, tehát őt egy sashoz hasonlítottuk.
Nem azonosítottuk, csupán hasonlítottuk.
Azt
is
megbeszéltük,
hogy
a
hasonlat
megítélésénél nagy segítségünkre lehet a „mint”
szó. De nemcsak vele, az „akár” szóval is
kifejezhető hasonlat vagy éppen a -ként toldalékkal.
Mondhatjuk tehát úgy is, hogy de Ligt, akár egy
felszálló sas lőtte a gólját, de úgy is, hogy de Ligt
felszálló sasként szerzett gólt.
A
negyeddöntőben
a
MEGSZEMÉLYESÍTÉS
együttesével küzdöttetek meg Ti, HARCOSOK.
Újfent a csapatod örülhetett, hiszen 2-1-re
győztetek.
A megszemélyesítés során élettelen tárgyakat,
elvont fogalmakat (amiket nem látunk, tapintunk),
természeti jelenségeket ruházunk fel élőkre
jellemző
cselekvéssel,
tulajdonsággal.
Így
fordulhatott elő, hogy „A Holdunk színeket festett az
égre”
sorunkat
megszemélyesítésként
aposztrofáltuk, hiszen a Hold nem élő dolog,
versünkben mégis képessé vált arra, hogy az égre
színeket fessen. Ugye tudod, a versekben minden
lehetséges!
Aztán következett az elődöntő! Őrületesen
hosszú mérkőzést vívtatok meg a SZINESZTÉZIA
csapata
ellen,
ám
végül
2-1-re
újra
diadalmaskodtatok.
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E szóképnél, azaz a szinesztéziánál fontos tudni,
hogy olyan szavak állnak egymás után, amelyeket
különböző érzékszerveinkkel fogunk fel. Így lett
szinesztézia a költeményünk címe is: „Keserédes
fekete-fehér dübögés”. Ha megnézed, azt veheted
észre, hogy a keserédest az ízleléssel érzékeljük, a
fekete-fehéret a látással, míg a dübörgést a
hallással fogjuk fel. Tehát itt három különböző
érzékszervünk (nyelv, szem, fül) segítségével
érzékeljük a három szót.
A SZINESZTÉZIA felett aratott győzelemmel
csapatod bejutott a döntőbe.
A döntőben az ALLITERÁCIÓ klubja volt az
ellenfél. Az ütközetet 2-0-ra megnyertétek, így
elhódítottátok a hőn áhított Tudás kupa serlegét.
A csata folyamán megtanultad, hogy a mágikus
Messi jelzős szerkezet alliterációnak számít. Miért
is? Azért, mert a két szó ugyanazzal a hanggal
kezdődik. Mind a két szó az m hanggal indít, ugye?
Az alliteráció erről szól. Egymás után álló szavak
ugyanazzal a hanggal kezdődnek.
Összefoglalva: nagy küzdelmeket magad mögött
tudva, sok élménnyel és tudással gazdagodva
felemelhetted a Tudás kupa serlegét. Gratulálunk!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Nem maradt más hátra, minthogy köszönetet
mondjuk két csodálatos személynek. Ők pedig nem
mások, mint a Szüleink. Igen, így nagy
kezdőbetűvel.
Sok-sok köszönettel tartozunk Nekik. Nemcsak
azért, mert csodálatos gyermekkorral ajándékoztak
meg minket, hanem azért is, mert Ők azok, akikre
bármikor számíthatunk.
Ez a könyv sem jöhetett volna létre Nélkülük,
hiszen mindenféle támogatást megkaptunk Tőlük
ahhoz, hogy pár hónappal ezelőtt laptopot ragadva
megvalósítsuk ötletünket.
Már gyermekkorunkban feltűnt Nekik, hogy
meglehetősen kreatív csemeték vagyunk. Ezt
hangoztatva mindig adtak nekünk egy löketet
ahhoz, hogy újabb kreatív tevékenységbe kezdjünk.
Onnantól kezdve pedig mindig valamiképp saját
magunk elképzeléseit akartuk megvalósítani. Persze
ehhez kellett az is, hogy megfelelő oktatásban
részesüljünk. Ebben pedig a Szüleink mindig
támogattak minket.
Mindehhez kellett még a megfelelő neveltetés is.
Látnunk kellett egy olyan remek példát, mint
amilyet Ők mutattak, s még mutatnak is nekünk.
Ők a mi igazi példaképeink. Ezek mezsgyéjén pedig
megszületett első közös alkotásunk, a Magyaróra
futballszurkolóknak. Ezért pedig nem lehetünk
eléggé hálásak Nekik.
Köszönjük, Anya és Apa!
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A legfőképpen tehát Szüleinknek köszönhetjük
azt, hogy ez az írás napvilágot láthatott. Persze igaz
az is, hogy nem csak Ők formáltak minket. Életünk
folyamán rengeteg emberrel találkoztunk, így ők is
hatottak ránk. Volt, hogy segítettek minket, volt,
hogy pofonokat kaptunk tőlük (persze nem a szó
szoros értelmében). De egy biztos: ők is formáltak
minket.
Így összességében mindenkinek csak köszönettel
tartozunk azért, hogy egyik nagy álmunk
megvalósulhatott, azaz megszülethetett első közös
e-könyvünk. Ez már valami, nemde?
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Lepenye Gerda Angyalka
KARANTÉN 1.
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Lepenye Gerda Angyalka
KARANTÉN 2.
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Lepenye Gerda Angyalka
KARANTÉN 4.
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Lepenye Gerda Angyalka
KARANTÉN 5.
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TAKÁCS LÁSZLÓ
Esti kép
Sóhaj száll az esti szélben,
bogár koppan szürke fényben.
Halk ima kéri az áldást,
bűnös szív a megbocsátást.
Kéz a kézben hűséget kér,
mosoly küzd a szerelemér.
Csillag készül földre szállni,
puha csendben álmot lelni.
Sír egy lélek, rossz a kedve,
vágyik már a szeretetre.
Nevetés járja a táncát,
megtalálta már a párját.
A fény is lassan aludni tér,
éjszaka már a földig ér.
Szerelem ünnepli nászát,
megvetette puha ágyát.
Fordul a Föld, beteg szegény,
kihalt belőle a remény.
Az erdők, mezők, jaj, de fájnak,
ki ad gyógyírt a világnak?
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Múlt és jövő
Barátunk volt akkor az idő.
Kacagásunk vízfodrot kavart,
amint belesimultunk a nyárba,
és maszatos arcunkkal szaladtunk
a felszálló vízpáraszivárványba.
Majd tekertük ócska bringánk,
küllőparipánk vágtatott, szaladt,
de valami az elveszett időben,
a víznek hűs fodrában,
tudom, hogy akkor ott maradt.
Kajla volt akkor a világ,
bohém és szeretve édes.
Porban köpdöstünk szotyolát,
gyerektalpunk taposva kérges.
Nevetésünktől zengett a gát,
és a folyó ölén ittuk a fényt,
és mint keresztes vitézek,
képzelt lovaink patái alatt
szaladt a boldog pillanat.
A nem várt jövő volt csak a teher,
mely már ott várt valahol
a felkavart por mögött.
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Ki mondja meg
Ki adja ránk cifra maszkunk,
létünknek óvó fátyolát?
Ki mondja meg, hogy meddig élünk,
és hogy mi van odaát?
Ki ad vigaszt a fájdalomban,
és törli le fájó könnyeink?
Ki számolja tovább, ha elmegyünk,
csodákkal s búval telt éveink?
Ki ölel át a két karjával,
ha a miénk már oly erőtelen?
Ki suttogja majd fülünkbe,
hogy ne félj, ha itt a félelem?
Ki emel fel, ha porba hulltunk,
s ha elvesztünk, mindig megkeres?
Ki mondja meg, amikor csalódunk,
hogy élni mégiscsak érdemes?
Ki menti meg ezt a világot,
ha gyarló közöny megölte azt?
Ki csinál a semmiből csodákat,
s nyújt majd lelkünknek vigaszt?
Ki tart tükröt a haldokló mának,
hogy az végre meglássa önmagát?
Ki emel oltárt Isten fiának,
ha egyszer majd meghal a világ?
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Nap és Hold
Próbállak megtalálni folyton, szüntelen,
mert a Nap vagyok, s te a Hold nekem.
Álmodom rólad, éjszakáim asszonya,
fényemmel ölellek, de nem érlek el soha.
Millió tűzkarommal keresem a csodát,
nélküled kelek, majd múlnak el éjszakák.
S hogy értelmet nyerjenek a napok s hónapok,
követlek: a Holdam vagy, s én a Nap vagyok.

Csillagok gyermeke
Mint kárhozott, kit búja öl,
s élte holtáig gyötör,
úgy vagyunk a világunkban
rab és egyben börtönőr.
Mint űzött vad, ki menekül,
s lelkét adná az életért,
küzd, nagy szíve dobban,
de a halál mindig utolér.
Mint sasmadár, ki égbe száll,
de nem éri azt el soha,
itt lent nekünk e szép világ
mindig is csak mostoha.
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Mint vándor, ki tolja szekerét,
s futna a zord világ elől,
úgy éljük kapott életünk
a tömegben mindig egyedül.
Mint csillagok hús-vér gyermeke,
ki valahol már régen elveszett,
a Teremtő vigyázó karjai közt
csak ábrándokat kergetett.
Mivé lett itt az értelem,
ember, kinek szíve oly nemes?
Élni kell e csillagvilágban,
de mondd csak, hol érdemes?
A Tejút gyengéden ránk simul,
hideg karjával féltőn ölel.
Honnan jöttünk, merre tartunk,
erre már senki nem felel.
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Csak így érdemes
Ha már tollat ragadsz,
hogy képzelt világot formálj
szép szavak kócos halmazából,
s hirdesd, mi néked oly nemes,
tedd ezt őszinte hittel,
mert verset írni csak így érdemes.
Ha lelked forrongó tűz emészti,
ezer baj és öröm formálja elméd,
s kitörni készül mindenáron,
s tolladban új utat keres,
te csak írj tűzzel s szenvedéllyel,
mert verset írni csak így érdemes.
Ha bezárkóztál édes álmaidba,
és a rideg világ örökkön fojtogat,
s futnál ki az elcseszett világból,
mely már annyira félelmetes,
te szavakból építs erős várat,
mert verset írni csak így érdemes.
Ha szíved szerelemmel tele,
s testedben vágyak küzdenek,
ne állj ellent, írd ki mind magadból,
közben mindvégig nagyon szeress,
formálj gyöngyöt szerelmes szavakból,
mert verset írni csak így érdemes.
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Szavaid legyenek lelked hű imái.
Ne csak tanulj, de szíveddel taníts,
mielőtt a révésszel csónakba szállsz,
hisz mit leírtál, az már végleges,
és egyszer tán megszeret érte a világ,
mert verset írni csak így érdemes.
Ha a halál ad édes búcsúcsókot,
s hullajtott könnyed mit sem ér,
te költő voltál, ki örökkön csalódott,
és ettől voltál mindvégig nemes.
Kiírtad lelked, mondd, mind magadból?
Mert verset írni, tudod, csak így érdemes.
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Oláh Rita
ÁRVÍZ
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Oláh Rita
FINEART VIRÁG
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Oláh Rita
HAZAVÁRLAK
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ANTALFFY ZS. JÚLIA ANTALFFY ZS. ERZSÉBET
A gondolatrabszolgaság
(sci-fi)
- Látja Mark, ezek itt a megbízható emberek.
Gondolataik azonosak a beszédükkel. Nézze
milyen mosolygósak, kiegyensúlyozottak. Bennük
száz százalékig meg lehet bízni. Ők itt
maradhatnak továbbra is - mondta az Űrkutatási
Intézet főnöke, Mike új beosztottjának, Marknak.
- A megbízhatatlanok, akik mást mondanak és
mást gondolnak, nehéz fizikai munkára lesznek
alkalmazva
Szibériában.
Ezért
veszélyesek
lehetnek. Most, hogy győztünk, kialakítottuk az
egyetlen diktatórikus hatalmat, elmondom önnek,
hogyan.
Látva Mark figyelmes arcát, folytatta:
- Sikerült megoldanunk, hogy egy hatalmas
műholdra
szereljünk
egy
rendkívüli
érzékenységgel rendelkező műszert, amely az
ellenséges célország adott városára irányul, a
bennük lakó emberekre. A műholdon van az a
különleges
készülékünk,
ami
fölerősíti
az
agyhullámokat, s ez által a gondolatokat is
hallhatóvá teszi. Így aztán a gondolatok és a
beszéd is egyaránt hallhatóvá válik. Előttünk
nincs titok. A nagy háborúban ellenségünk
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vezérkarának minden gondolatát hallottuk. Ezért
sikerült alig három hónap alatt győznünk.
Társára nézett. Elmosolyodott.
- Maga sápadozik, barátocskám! Csak nem az
embervédő tüntetésre gondol, ami tegnap volt a
Sugárúton a gondolatszabadságért?
- Igen, én ennek a híve vagyok, s most én
mondok önnek valamit, kedves Mike. Az emberek
elégedetlenek és megalázottak, az emberek
demokráciát akarnak és gondolatszabadságot. Ez
könnyen megoldható lenne, mert betiltanák és
ellenőrzés alá vennék a gondolatlehallgatást.
Csak nagyon indokolt esetben használhatnák,
például bűntények földerítésére, vagy háború
esetén.
- Barátom – veregette meg Mike Mark vállát. Tulajdonképpen igazat adok magának, hiszen a
XXV. században állandó rettegésben nem lehet
élni. De most inkább folytatom a beszámolómat.
Megvárta Mark bólintását, aztán beszélt
tovább.
- A fiatalok nem akarják megszüntetni a
műholdas
kívánságlehallgató
programunkat.
Vagyis azt, hogy kívánságukra lehallgatjuk
partnerük gondolatait, így megtudják, igazán
viszontszeretik-e őket. Mint tudja, ez a program
nagyon népszerű. A 16 éves lányom, Mary
izgatottan mesélte tegnap a barátnőjének,
Sarahnak, hogy holnap kapja meg az értesítést a
Műholdas Központtól, és végre megtudja, hogy a
barátja, Valentin igazán szereti-e. Az is nagyon
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fontos, hogy birodalmunkban megszűnt a
bűnözés, mert a gondolatlehallgatással rögtön
elfogjuk a tetteseket. A kisgyerektől az
aggastyánig mindenkivel törődünk, és higgye el,
Mark, célunk az, hogy örüljenek az életnek.
- Nem hiszem, hogy ez járható út. Az emberek
maguk akarják alakítani az életüket! - szólt közbe
Mark.
- Igaz, van ellenzékünk. Őket családostul
munkatáborokba gyűjtöttük, titkos helyeken,
eldugva,
kis
falvak
mellett.
A
falusiak
szórakozása, hogy vasárnaponként arra sétálnak
és a gyerekeknek szaloncukrot dobálnak be a
kerítésen át, és nevetnek a kis éhenkórászokon.
Ezeknek a táboroknak Átnevelő Tábor a hivatalos
nevük, de mi is tudjuk, hogy ez lehetetlen. A
gyengébb
idegzetűek
megőrülnek
vagy
agresszívekké válnak. A múltkor is megkéseltek
egy fiatal férfit. Azt állították, hogy ellenséges
gondolatai vannak a rendszerrel szemben. „Na,
megállj, te tökfej, szétverjük azt a hülye fejedet!”
- ordította a három támadó, akárcsak a sötét
XXI. században.
Markra nézett. Mivel az nem szólt semmit,
folytatta:
- A női pápa is ellenzi a gondolatlehallgatást,
csak bűnleleplezésre engedélyezi, de egyre
kevesebben törődnek vele. Megjelentek az utcán
és a tereken az új szekták emberei, akik a hordó
tetejéről arról szónokolnak, hogy ez már a világ
vége, a gondolatlehallgatás az ördög műve.
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Képzelje, magam is voltam egy csalónő díszes
sátrában, aki azzal kérkedett, hogy le tudja
hallgatni az emberek gondolatait. Megkérdeztem
tőle, hogy megcsal-e a szerelmem? Ez egy
becsapós kérdés volt, hiszen feleségem és
gyermekeim vannak. A csalónő bekapcsolt egy
készüléket, melynek lámpái kigyulladtak, s kezét
az ég felé rázva, a szemeit kiforgatva azt
mormogta:
nagyon
szeretlek,
kedvesem,
sohasem tudnálak megcsalni.
Mark elnevette magát. Mike is mosolygott.
- Most jól figyeljen, Mark, nyissa ki a füleit,
mert egy nagyon fontos dolgot mondok. Mi egy
jól működő szuperhatalmat akartunk létrehozni, s
valljuk be, ez nem sikerült. Az emberek
rettegnek, a lappangó milliók gyűlölnek. Kedves
Mark, nincs egyedül.
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Egy nő, aki nem adja meg magát
A tanítónő
Bródy Sándor színművének átültetése 1986-ba
Az élet ismétli önmagát. A tanítónő sorsa
beteljesedett Zsóka életében is.
Zsóka adminisztrátorként dolgozott egy nagy
híradástechnikai vállalatnál, ahol Janival egy
asztaltömbnél ült. Jól érezte itt magát, mert egy
kollégájának jó humorérzéke volt, állandóan
ugratták egymást. Akármilyen jól is érezte itt
magát, mégis akadtak ellenségei.
Egyik nap is mi történt? Jani elé pattant egy
rosszindulatú kolléga, és ott, mindenki előtt ezt
mondta:
- Tudjátok, hogy Zsóka egy ledér nő, a
villamoson kikezd a férfiakkal?
Jani sötéten nézett maga elé. Tudta, hogy ez
egy átkozott hazugság. Felpillantott, majd így
felelt:
- A párzás jöjjön rád a villamoson.
A fickó kivörösödött arccal lapított. Megszólalni
sem tudott, csak visszakullogott a helyére.
- Nyavalyás, ócska fickó - mondta Jani.
Zsóka a meglepetés után nevetésre fakadt.
„Na, most megkapta a magáét ez a szemét alak”
- gondolta.
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Janinak
Zsóka
rengeteg
viccet
mesélt,
valamint felolvasta Karinthy Frigyes Így írtok ti
című írásából a Folytatás című részt. Jani a
röhögéstől nem tudta meginni a kávéját.
Ezt a jókedvet irigyelte meg a kisfőnök és a
nagyfőnök. Zsókát prédaként akarták használni.
Ürügyet kerestek, hogy Zsókát kirúgják, ha nem
fekszik le velük. A nagyfőnök odáig vetemedett,
hogy éjszaka 2 órakor felhívta Zsókát, és
elváltoztatott hangon perverz, ocsmány szexuális
ajánlatot tett neki. Mikor Zsóka elmesélte ezt, az
egyik kolléga adott neki egy telefondugót, így
nem tudnak hozzá csörgetni. Erre a nagyfőnök
behívatta a szobájába, és azt mondta neki: „Az is
perverzitás, ha valaki altatóval alszik, mint te!”
Így tudta meg Zsóka, hogy a nagyfőnök
telefonált az éjszaka
Ez után történt, hogy Zsókát feljelentették.
Persze kiderült, hogy ártatlan. Az igazság a
végén mindig kiderül, de azért csak megviselte
Zsókát. Ott sírdogált a pamlagon, amikor
csöngettek.
Az
ajtóban
Jóska
állt,
a
barátja.
Könnyharmatos arcát gyöngéden megcsókolta.
- Hol voltál? Már egy hónapja nem láttalak –
mondta Zsóka.
Mikor bementek a szobába, Jóska így szólt:
- Látod, ezekkel kellett volna lefeküdnöd, a
nagyfőnökkel meg a kisfőnökkel, akkor nem lett
volna semmi baj.
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Zsóka alig akart hinni a fülének. Egy nagy
kiáltás tört elő a torkából.
- Térdelj le most azonnal, és kérj bocsánatot! kiáltotta.
A férfi letérdelt, bocsánatot kért, s azt
suttogta:
- Nagyon szeretlek, kedvesem, úgy, ahogy
vagy! Most csak magaddal törődj, látom,
meghíztál.
- De... - kezdte Zsóka, azonban Jóska
közbevágott:
- Semmi de! Egy ismerősöm cégénél nagyon
sok fogyatékos ember dolgozik, vakok, bénák.
Arra gondolj, mennyivel jobb neked!
Zsóka
letörölte
kézfejével
a
könnyeit.
Mélységesen szégyellte magát.
Tudta, hogy Jóskával ki fog békülni, s újból
olyan boldogok lesznek, mint régen.
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Az állatember
(sci-fi/
Már hajnalodik, de én fenn vagyok, mert
mardos az éhség. Keservesen vonítok és
keservesen káromkodok. „Azt a keserves
mindenit!” - ordítom. Aztán végre meghallom a
nyikorgó kocsi zörgését, a kerekek zaját, és
csorog a nyálam. Itt az etetés ideje.
Gondozóm egy nagyon jámbor, kedves ember.
Mindig azt kérdezi: „Na, Rex, jól vagy már, nem
búslakodsz?”, és ad nekem cukorkát. Vadul
örülök neki, és ugyanakkor szégyenkezem, de
azért, ha meghallom lépteit, máris csóválom a
farkam.
- Hát jól vagyunk, jól vagyunk? - kérdezi most
is behízelgő hangon. - Hogy állsz a görög
mítoszokkal, amiket olvasni adtam?
- Professzor úr – felelem -, legnagyobb
megdöbbenésemre állatemberek is szerepeltek
benne.
Ez
elgondolkoztatott.
Különösen
Hermafroditosz, aki egyszerre volt férfi és nő. Ma
is vannak ilyen szerencsétlenek az emberek
között.
Már
nem
hullanak
könnyeim,
megvigasztalódtam.
- Kedves Rex, örülök, hogy így állsz a
dologhoz. Na, na! Megnyalni a kezemet azért
nem kellett volna! Akkor mit fogsz csinálni, ha
megtudod, hogy egy nőstény emberállatot hozok
neked párnak, ne búslakodj egyedül.
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Egész testemben megremegek, és kitör
belőlem az állat.
A Professzor megcsóválja a fejét.
- Ugyan, kedves Rex! Egy intelligens lény nem
csinál ilyet. Gondolj arra, hogy ezzel az
emberiséget szolgálod. Na, de már itt van Molly,
az emberszuka.
- Hagyjon magamra Mollyval! - kérem.
- Csak tessék, tessék! - feleli a Professzor, és
tényleg elmegy.
Molly nagy, nedves szemekkel néz rám, és
lassan közeledik felém. Én már-már ráugrom, de
hirtelen eszembe villan, hogy a Professzor
párosítani akar minket, hogy megtudja, milyen
utódaink lesznek. Ez megállít.
- Vigyék el innen! - ordítom hörögve. - Én vagy
ember, vagy állat akarok lenni!
- Mit zokogsz, szerencsétlen! - próbál
vigasztalni Miska, az ápoló. - Hiszen jó dolgod
van itt a telepen. Ne törődj a többi ragadozóval,
akik
irigyelnek
és
gyűlölnek
téged,
legszívesebben széttépnének, de mi megvédünk.
Én a barátod vagyok. Add az ép emberkezedet,
amivel írni szoktál, ne dugd a másikat, a szőrös
mancsodat a hátad mögé!
- De én nagyon szégyellem magam! Nézd,
milyen külsőm! Nagy bunda borítja testem, a
testalkatom leginkább egy farkasra hasonlít,
tépőfogaim vannak, csak a fejem emberalkatú.
Egyszerre zabálok nyers húst, ugyanakkor
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vágyom késsel, villával enni, és igen, udvarolni
egy valóságos, hús-vér nőnek.
Na
végre,
elapadtak
a
könnyeid!
Vigasztalásul, tessék, egy jutalomfalat – dugja át
Miska a kezét a kerítésen. - Au, megharaptál. Te
szörnyeteg!
Ekkor érkezik hozzánk a Professzor.
- Mi történt, Miska?
- Ez az emberállat belém harapott! - mutatja
vérző kezét az ápoló.
- Na, várj csak, te dög! – gurul méregbe a
Professzor. - Agyonverlek, amiért fel mertél
lázadni ellenem! Miska, ide azzal a lapáttal!
Nesze, nesze!
Az ütlegek közepette agyam csodálatosan
tiszta. „Nem bánom, Professzor úr, ha meghalok
– gondolom -, mert mennyei Atyámhoz, az
Istenhez kerülök, aki ha meglát, ősz fejét a
kezébe temeti, és csak zokog-zokog”.

169

Révész Géza
FOTÓ 5.
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Révész Géza
FOTÓ 6.
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Révész Géza
FOTÓ 7.
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MARGA
(Pilizota Szandra)
sétapálca a nap hasában és vérét a halak
szomjazzák
(Részlet)
-1–
Hajnallal késelted
meg az utcát és ki
volt a vér a kövön
magával ki vitt az
ördög kopog megint
az ajtó a hajadnak
feketéjébe fojtott
una vida de suenos*
*una vida de suenos – egy élet az álmoké
-2–
Hely a tenyeremben
és szorítsd nagyon
porque pensamiento*
az megszökik innen
a halak szomjaznak
és terem annyi vér
minden nap hasában
amibe a sétapálcád
értem szúrtad bele
*porque pensamiento – mert a gondolat
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-3–
Sacromonte nincsen
másom a szemed kút
a kontyod ezer szó
mucho más mentiras*
az én tükröm vered
szívünk az szilánk
*mucho más mentiras – még több hazugság
-4–
fejtetlen titkokba
öltögetett lépések
rossz görbe szabás
a sikátor gerincén
az új dalok ruhája
kérges hangjeggyel
mira ahí* takarózik
*mira ahí – lásd ahogy
-5–
pikkelyein virítok
kopoltyúja az élet
szerelme sül sóval
a kopott edényekből
hambre y el bastón*
hasamban tán magam
vagyok az a nap és
a halak még isznak
*hambre y el bastón – éhség és a sétapálca
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-6–
pillantásom a zacc
kávé háza a tenger
escucha el susurro*
víz füstje ölelget
mire ringyó lettem
ők szentté avattak
részeges imák közt
*escucha el susurro – hallgasd a morajt
-7–
távozásom az utcán
sosemvolt pocsolya
és galambok híznak
belőle nem szomjas
halak és küszöbnek
rúgnak a cipők bár
előbb érkezett meg
a hús csak hortyog
botellas de vinaza*
* botellas de vinaza – üvegek rossz borral
-8–
A szőlők szökő éve
más azul como nube*
és kreolabb mint a
citromfáknak kénye
kondul a belső kert
és én csak fekszem
jóllakott átkokkal
* más azul como nube – kékebben mint a felhők
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-9A szemedet nyisd ki
y tus colores echo*
az igaz hit délnek
bábja magát íratná
a mihráb homlokára
hány rakhából volt
a hamis üdvösséged
* y tus colores echo – és a színeid azok
- 10 –
grádics sáfrányból
a fohászra hívogat
el amador del ayas*
mellén pecsét teli
csökönyös leandere
virágoz hét áldást
* el amador del ayas – áják szeretője
- 11 –
Irem és Generalife
kertésze egy kutya
Lope De Vega miras*
a szeretőim várnak
féltékenységeiddel
hajlítják éneküket
tudod mi az alázat
* Lope De Vega miras – Lope De Vega nézed
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- 12 –
pensar en Alhambra*
vizek méz szemében
az ágyasaid válnak
mezítlábas darbuka
a ruháimon aranyló
szálakkal szákolja
verse jaját a vágy
* pensar en Alhambra – Al Alhambrára gondolni
- 13 –
elfelejtett lantok
egyensúlyozzanak a
y cadera la lluvia*
minékünk ás vermet
szemhéjunkon érmék
feslenének világot
hamisított szirmok
zuhannak a pokolba
* y cadera la lluvia – és csípő az eső
- 14 –
bástya dobhártyája
mi dicha mi compás*
kiontott fényekkel
mór nyilak szárnya
szaval arabul hogy
tu Guadalquivir tu
Granada királynője
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szoknyád fodra dél
felé vitorlázik el
* mi dicha mi compás – az én boldogságom az én
ütemem
- 15 –
Eltűnik e horizont
y silencios negras*
alif betűk madarak
olvasok tibennetek
gondolat bölcsőben
elringattad késtél
légy éles és hideg
* y silencios negras – és fekete csendek
- 16 –
gyilkosság csorbít
pengét fivér és az
idő egy a tetthely
a türelem a citrom
éretlen mosolyában
lényegedet alkudja
Lope De Vega conta*
akinek nincsen ára
* Lope De Vega conta – Lope De Vega számold
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- 17 –
yo no echo Lope De
Vega miras* mondtad
járásod vásom mint
a folyók kievezünk
nő a sodra tápláló
a szél és a tangos
az ébredés áfiumos
reciproka bujdosik
en palmas de nubes**
*yo no echo Lope De Vega miras – nem vagyok az a
Lope De Vega
** en palmas de nubes – a felhők tenyerében
- 18 –
curso mala partera*
mindent tud rólunk
olvass talpainkból
merre járt előttem
kövessem és számát
vegyem a lépteinek
* curso mala partera – átok rossz származás
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- 19 –
mostra el bolsillo*
bánjam csak azokat
a pesetákat csenni
a macskakövek sima
szólását egy soleá
vasalja rá cipődre
hajolj a baksisért
* mostra el bolsillo – kutasd a zsebet
- 20 –
alakom az árnyékká
fogyott gyilokjáró
kút belőle iszol s
nézed amit sohasem
hittem szeretőm az
száz y ninguno más*
* y ninguno más – és senki több
- 21 –
melyiket szeressem
előbb és melyiknek
marad még utoljára
babája a kirakatba
zárván nunca dicen*
a szabadság vagyok
* nunca dicen – senki nem mondta
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- 22 –
tu preguntao Deblá*
amikor még meg sem
születtem ide csak
fejedben tréfáltam
así el pensamiento**
* tu preguntao Deblá – te kérdezted az Istent
** así el pensamiento – ahogy a gondolat
- 23 –
universo y su perra*
a csóróság vonyít
éppen nyúzza magát
Lope De Vega miras
mily jóféle bőrből
hasítják pórázodat
ami a nyakad öleli
* universo y su perra – az univerzum és szukája
- 24 –
emeli s süllyeszti
a belső tengerét a
melled kasaiban az
álom azt elszórtam
itt a cipőm sarkán
y bailando bulería*
a kapatos Jézussal
* y bailando bulería és buleríát táncol
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- 25 –
Golgotádat járatom
vagy bolondod maga
az utca sétapálcát
szúrsz a kövek közé
fugás feszületeket
skiccelve suttogod
absolvando tus hoy*
* absolvando tus hoy – feloldozza a mádat
- 26 –
ismerem a dolgokat
amiket megtagadtál
formát adtam nekik
füle nélküli korsó
süketen ülsz benne
saco de mentiras y*
az isten kérdez ha
megbocsátunk akkor
ki lesz a büntetés
* saco de mentiras y – egy zsák hazugság és
- 27 –
képed másod lettem
s számomra te vagy
kendőmnek a rojtja
szél sáncol vele s
fordítja fonákjait
miras soy muy mala*
* miras soy muy mala – nézed, nagyo
n rossz vagyok
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- 28 –
hajam zuhog szíved
szeszélyeit rontja
a csettintés s azt
mondja ahogy ennek
a búleríának itt a
vége kokott deszka
csal lépére minket
con tacón quebrado*
* con tacón quebrado – törött cipősarokkal
- 29 –
sóhajom lesz pipád
a füstje egy kígyó
a plafonon tiltott
gyümölcsről beszél
más no hay ninguno*
semmi Ádám sem Éva
csak a pucér tudás
* más no hay ninguno – nincsen semmi több
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Tibold Katalin
A NAGY JÁTSZMA, AKÁR AZ ÉLET
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Tibold Katalin
AZONOS ÉVJÁRAT
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Tibold Katalin
HÚ - AZ ÉJJELIŐR
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Tibold Katalin
JÉG DUPLA WHISKEY-VEL
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BARSI TAMÁS
Romrománc
A hajnali busszal megyek be Orosházára, és az
utolsóval jövök haza Bodzásbánfalvára. Az intenzív
osztályon vagyok ápoló: heti hat nap, napi tizenkét
óra, a szombat szabad. Magyarul addig tart a
műszak, amíg meg nem érkezik a váltás. Mint fiatal
és alig tapasztalt munkaerő, örülhetek, hogy
egyáltalán munkát kaptam. A fizetésemet ki kell
raknom otthon az asztalra, anélkül a családi kassza
megborul.
Péntek este félálomban várom, hogy a busz
megálljon a becsődölt Alabárdos vendéglő előtt.
Hazafelé nagyokat szívok az augusztus végi éjjel
fülledt levegőjéből. A jobbra eső szomszédos ház
üres,
de
az
ablakai
világosak.
Biztosan
hazalátogatott Julika néni meg a menye, hogy
ránézzenek a házra. Az idén tavasszal ment el
szegény Lajos bácsi, azóta árulják. De ki költözne
Bodzásbánfalvára? Kétezer lakos, jórészt nyugdíjas.
A temetőben több keresztfa van.
Apám hangja kihallatszik a járdára. Remélem,
nem verekedett megint a kocsmában. Előfordult
már, hogy hazajöttem, és egyből állhattam neki
fertőtleníteni, bekötözni. Akkor legalább hallgatott.
Egyébként nem szűnik meg vészmadárkodni, hogy
megfertőzöm a családot. Az agyamra megy.
Ahogy belépek, anyám kiabálni kezd vele, hogy
fejezze már be a dühöngést és menjen aludni.
Morogva vonul el a hálóba, de nem hallgatom, miről
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zagyvál összevissza, mert lefoglalnak a lábosok.
Műszak után meg tudnék enni egy fél disznót.
Anyám odaül mellém az asztalhoz.
- Nem lehet a lelkére beszélni - int a hálószoba
felé -, teljesen megzavarodott ezektől a városiaktól.
Képzeld, a Julika néniék házát bérbe vette egy pesti
család. Apád átment bemutatkozni, azok meg be se
hívták, csak kiabáltak kifelé, hogy mit akar, meg
hagyja őket békén, nem vesznek semmit. Ezen
bepipult, elküldte őket Krisztus körösztanyjába, és
átment a kocsmába egy búfelejtőre. Kiderült, hogy
a falu összes elhagyott, de lakható házát kibérelte
mindenféle pesti nép. Jól összevesztek azon, hogy
jól van-e ez így.
- Menekülnek a vírus negyedik hulláma elől magyarázom anyámnak. - Jó, hogy észbe kaptak. A
kórházban már egy hónapja hamarabb kerülnek
válságos
állapotba
az
új
fertőzöttek.
A
főorvosasszony szaladt is a tótumfaktumokhoz, de
elzavarták azzal, hogy csúnyán megbüntetnek
mindenkit, akinek eljár a szája az újságoknak vagy
az interneten. Az új mutáció is csak augusztus 20-a
után került az újságokba. Elkezdték keresni, holott
már rég bent van az országban a brazil variáns.
Még jó is, hogy apám összeveszett velük, legalább
kerülni fogjuk egymást.
Anyám a körmét rágja, majd türelmetlenül
legyint. Ad egy puszit a fejem búbjára és aludni
küld.
Ha szabadnapos vagyok, reggel nem bolygatnak.
Tizenegy után vánszorgok elő. A konyhában beterít
a szombati ebéd mindenféle gőze, egy tál dióskrémes süti már szépen elrendezve várakozik az
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asztalon. El akarom csenni a sarkát reggeli gyanánt,
de anyám megcsap a konyharuhával és rám
parancsol, hogy gyorsan öltözzek fel rendesen.
Farmert és fehér pólót veszek, ennél többre a polgi
kedvéért se lennék hajlandó.
A diós süti a szomszédos városiaknak készült.
Nekem kell átvinnem, hogy apám tegnapi alakítását
feledtessem. Anyám imád másokat távirányítani:
vegyek fel maszkot, de nehogy bemenjek, legyek
kedves velük, de tartsam a távolságot, nehogy azt
higgyék, össze akarunk járni velük, de ne nézzenek
bunkó, falusi parasztoknak. Ki tudja, kik ezek.
Állok a kerítésük előtt mélán. Csengő nincs, így
az udvari kapu fémlemezén kopogtatok: irdatlanul
zörög, mintha rugdosnám. Ha ezt nem hallják meg,
nem akarnak otthon lenni. A ház talapzata legalább
egy méter magas, a bejárati ajtó a tornácról nyílik
és merőleges az udvari kapura. Leselkedésre
alkalmatlan.
Nyílik a ház ajtaja, te lépsz ki rajta. Nedves
tincsek lógnak az arcodba, igazgatod a füleden a
maszkot. Sokáig babrálsz a kulccsal a zárban, mire
kinyitod, és ahogy rám nézel, visszariadsz. Hát
persze: a seb a homlokomon. Rossz helyen álltam
hétéves
koromban,
amikor
a
körfűrészünk
elszakadt, és hosszú heget vájt a jobb szemem
felett a homlokomba. A faluban mindenki
megszokta, a kórházban mindenki megkérdezte. A
cigány asszonyok szerint Isten bélyegzett meg, a
felső
tagozatosok
szerint
Voldemort.
Durva
késelésbe kell keveredni Pesten, hogy ilyet kapjon
az ember.
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Magas, vékony lány vagy, két számmal nagyobb
melegítőfelsőben és térdnadrágban. A vádlid
enyhén befelé dudorodik. Frissen mosott hajad illata
áthatol
a
maszkomon,
messzi
világrészek
növényeiből meg virágaiból keverhették ki a
samponod, amit csak pesti butikok árulnak.
Véznának, gizdának fog csúfolni a faluban a
bögyösebb-farosabb fehérnép. Fel se vedd: irigyek.
- Szia, Feri vagyok, itt lakom a szomszédban biccentek a házunk felé.
- Szilvia - válaszolsz csipetnyi hangon.
Látom, nem szívesen szólaltál meg. A szemed
pont olyan barna, mint a frissen feltört dió bele, de
nem akad meg a süteményen.
- Egy kis finomság a hétvégére, anyukám sütötte
- nyújtom feléd a tálat.
- Köszönjük, de vegetáriánusok vagyunk hangzik az előrecsomagolt válasz.
A karjaid egy millimétert sem mozdulnak, én sem
húzom el a tálat az orrod elől.
- Hát a dió, az full vegetáriánus - próbálom egy
kis hülyéskedéssel menteni a helyzetet, még
kacsintok is hozzá, hátha elcsábulsz. Csendben,
türelmesen figyeled, mit kezdek magammal. Jobb
is, hogy nem látom az arcod alsó felét, megtépázná
az önbecsülésemet. Ég az arcomon a bőr, és lüktet
a homlokomon a heg. Végül visszahúzom a tálat.
- Szép hétvégét - nyögöm ki, és elindulok
hazafelé. Nagyokat lélegzek, és ahogy meghallom a
kaputok kattanását, nagy kedvvel beleharapok egy
szeletbe. Avasnak érzem a diót.
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- Vegetáriánusok - koppantom az asztalra a tálat.
- Kár ezekbe a rendes kaja, nem memmon’tam dorgálja anyámat apám. Anyám vállat von.
- Ne már, az egész család vega? - kérdez vissza
a húgom csillogó szemmel, még a lélegzetét is
visszatartja.
Apám folytatja a tegnapi műsort: „akkor ott nem
nőtt ki a férfiak töke”, röcög magának. Lesz mit
mesélnie este a krimóban.
Már sajnálom, hogy apám a maga vaddisznó
modorában ismerkedett meg velük, és mielőtt
anyám kérdezősködne, einstandolom a sütis tálat.
Felvonulok az emeletre, pontosabban a padlásra,
ahol két ferde falú szobát barkácsoltunk az érettségi
előtt álló húgomnak, Moncsinak, és nekem.
Elnyúlok a sarokban a babzsákomon, majszolom
a sütit, közben gondolatban veled lassúzok. Mélyen
egymás nyakába fúrjuk a fejünket, elkábít a hajad
illata, de élvezem.
Moncsi lép be kopogás nélkül, pedig milliószor
beígértem már neki a pofont az ilyenért. Vesz a
sütiből, de nem törődök vele, ezért letelepedik az
íróasztalomnál. Babrálja a laptopomat, hátha nyitva
hagytam egy ciki weboldalt vagy az e-mailjeimet,
de semmit nem talál, így kibámul a tetőbe épített
ablakon.
- Azta, ezek tudnak jógázni! - kiált fel nyomban.
Engem piszkál a kíváncsiság: hátha te is kint
vagy az udvaron. Mérsékelt érdeklődést színlelve
sorakozom fel a húgom mögé kukkolni.
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A család mind a négy tagja, még az apa és egy
tizenöt körüli srác is harisnyanadrágban jógázik: két
tenyerük meg a talpuk van a földön, a feneküket
meg pucsítják az ég felé. Önkéntelenül felnevetek.
Elképzelem apámat, ahogy szitkozódva buzizza
mindkettőt, aztán belém fagy a levegő: a tesód
kicsit eltakar, de te is ugyanezt a négykézlábas pózt
tartod, lófarokba szedett hajad felfedi a nyakad
szelíd, fehér ívét.
- Na, most már eleget lebzseltél a szobámban,
tűnés kifelé - penderítek egyet a húgomon. Meg is
indul illedelmesen az ajtó felé. „Furcsa, máskor úgy
kell kibirkóznom a szobámból” – gondolom, de
aztán nem foglalkozom többet vele. Elfoglalom a
helyét: a szemem követeli és beissza a látványt,
mint egy focirajongó a Messi-gólt.
Hozok
papír zsebkendőt - susogja Moncsi az ajtóból. Tágra
nyílt szemekkel kandikál befelé, a szemöldökei
felhúzva, a száján ott ragadt az „ó”. Egy párkányon
hányódó DVD-s dobozt vágok hozzá, de a kis
boszorka gyorsan bevágja az ajtót, és hangos
kuncogással vonul vissza a birodalmába.
Felsóhajtok. Huszonegy éves vagyok. Mielőtt
megláttalak, az elmémet elborították az intenzív
osztályon visszhangzó utolsó hangok és lélegzetek,
meg a fémhengerrel letakart halottak. De most... az
arcomba tolja, mennyire unja már a keresgélést, az
önmegtartóztatást.
Átérzi
a
heti
hat
nap
megfeszített munkáját, az anyám főztjének
energiáját, az ezekből összeállt izmokat és a
sebesen zúgó vért, ami elönti a fütykösöm, hogy
tegye a dolgát.

193

- Éjjel, ha nem tudok elaludni, rád fogok
gondolni, s miután elalszom, veled akarok álmodni
– suttogom.
Hamar utolér a vasárnap hajnal; a szép álmok
felgyorsítják az időt. A hajnalok már megadták
magukat az ősz hűvösének, a szántóföld fölött pára
lebeg, a busz felhők között döcög Orosháza felé. Te
még biztosan nem láttál hajnali földeket.
Reggelre visszatér a nyár, teljes páncélzatban
talál. A maszkom profi, de fojtogatós, erős tüdő kell
hozzá; a plexiszemüveg szorítását órákig állja a
koponyám; a légmentesen záró műanyag overall
alatt csuromvizesre izzadok; a műanyag csizmám
estefelé már tocsog.
A kórházi alapzaj embertelenül ipari: a gépek
pisszegve pumpálják a tüdőbe a tisztított levegőt,
ameddig a vírus engedi. A páciensek: szempárok.
Néhány örül, hogy mozognak körülötte, mások
könyörögnek, megint mások bámulnak a semmibe,
a halott szempárok meg már a mindenséget látják.
A betegágyak feletti halálhörgések napról napra
gyalulják le a lelkemet.
Ma délelőtt az élet áll nyerésre: két üres ágyat
látok, frissen cserélt, elnyűtt kincstári huzattal,
fertőtlenítve. Ránézésre megmondom, melyik
ágyról keltek fel gyógyultan, és melyiken haltak
meg – ez a szupererőm. Meglógnék a déli busszal
az alkonyat gonoszságai elől, de a hatos ágyon egy
középkorú, kövérkés hölgy visszatérít a hipószagú
valóságba: megtelt az ágytálja. És ha már itt
vagyok, az infúziókat is cserélnem kell.
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Rám
esteledik.
A
kórtermek
levegője
elnehezedik, ablakot nyitok, de hiába. A betegek
között könnyes-krákogós csata robban ki a
lélegzetekért. Mire véget ér az esti híradó,
lenyugszanak az idegesen rángatózó mellkasok,
ismét a gépek moraja uralja a teret. Elveszítjük a
kövérkés hölgyet, pedig olyan derűs ráncok
rajzolódtak ki a szeme környékén. Letakarják a
fémhengerrel. Az osztály dolgozói feltűnés nélkül
elvonulnak pár percre, hogy összeszedjék magukat:
a nővérek párosával levonulnak egy cigire a
főbejárat elé, én a takarítószeres fülkébe vonulok el
sírni. Ha három letakarás van egy nap, egy
nyugtatót is be kell vennem.
Leperegnek a gyászpercek, vissza kell mennem
az osztályra. Nekünk az élőkkel van dolgunk, az élet
meg tojik a halálra, pimaszul lengeti előttem a vizes
hajfürtjeid. Drága, rafinált illatuk eltömíti az orrom
még itt, a félholtak között is.
Mire letesz a késő esti busz, már csak a tévétek
fényei szűrődnek át a redőny likacsain. Biztos
Netflixeztek. Nálunk nem fut, apám piálása
korlátozza a sávszélességet. Milyen jó lenne egy
albérlet Orosházán, a garzonomban lenne rendes
internetem, nézhetnénk a kedvenc filmjeidet,
bármennyit romantikázhatnának benne a vámpírok.
Rendelhetnénk kaját, enyém lenne a hamburger,
tiéd a sült krumpli. Vagy a saláta. A napjaim
legszebb pillanatai lennének. Kár, hogy csak
nekem. Téged halálra untatna Orosháza, nekem
nem maradna pénzem, amit hazaadjak.
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A kapcsolatunk csak az én képzeletemben
létezik. Mégsem engedlek el, nincs az a pénz. Tudd
meg, hogy Andersen eltitkolt leszármazottja
vagyok, és tündérmesét szövök rólunk, a
bodzásbánfalvai
hercegkisasszonyról
és
a
szegénylegényről. Csendesen indul, a késő esti
szokásos mozdulatokkal: én a buszmegállóból
sétálok haza, te a tornácon pötyögteted a telkódat,
csetelsz, olvasgatsz. Amikor elhaladok a kerítésetek
előtt téged bámulva, bólintok feléd. Neked röviden
trilláznak az ujjaid, azt akarom, hogy így simuljanak
rá egyszer az én nyakamra is.
Megszokjuk az integetést néhány nap alatt, én
már a buszból leselkedem, ott vagy-e, és lassabban
lépkedek, ha nem látom a telefonod fényét, hátha
csak beszaladtál egy pulóverért a házba. A
következő pénteken oda is köszönök neked: szia,
szép estét. Lezser, természetes hangon viszonzod,
amely nem cukiskodóan magas, de nem is süllyed
flegmázásba. Ennél többet este tíz után nem tehet
két vadidegen szomszéd, mert azok vagyunk,
idegenek, csak én léptetem elő magam az
ismerősödnek.
Szombaton elvállalom a bevásárlást a kisboltban,
hátha összefutok veled. Képtelenség, de elsőre
összejön. A véletlen komolyan veszi magát, ahogy
az a mesékben illik. Rádköszönök, együtt sétálunk
haza. Kíváncsiságból vagy a csend kerülése miatt,
de megkérdezed, minden este ilyen későn jövök-e
haza, én pedig bevallom, hogy az orosházi
kórházban vagyok ápoló, és a járvány végéig bizony
ez az időbeosztásom. A szegénylegény vagyona az
őszinteség, de jobb, ha inkább én kérdezek:
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- Mit tanulsz, hányadikos vagy?
Elharapod a nevetést, aztán mondod:
- Harmadéves marketinges.
- Igen-igen, bocs, tudom, hogy az egyetemen
már ikszedéves a diák, azaz a hallgató.
Egy seregnyi nagymenő, ép-szép arcú pesti srác
vonul fel előttem, aki nem kórházi ágyakat tologat,
nem
kell
törődnie
a
betegek
megfelelő
oxigénszintjével és tisztántartásával sem, mert
nekik a világ előrevitele a feladatuk, mellesleg
ismerik a samponod titkát – de legalább a butikot,
amelyik árulja –, lenyűgöznek a kifacsart
jógamozdulataikkal vagy csábító, szépen formált
szavaikkal. A kérőid.
Megérkezünk a házatok elé, bár nem ház ez
nektek, csak amolyan felszíni légópince, amíg a
városok sűrűjét szőnyegbombázza a vírus.
- Örültem, hogy találkoztunk – mondom -, szép
estét, és bocsánat, a múltkor nem mutatkoztam be
rendesen: Csanádi Ferenc.
Nyújtom a kezem,
járvány ide vagy oda. Először mindig a nő nyújtja a
kezét, olvastam az interneten, de ezt faluhelyen
még a vírus se nézi, amúgy is csak az a fontos,
hogy nyújtod-e a kezed, és mondasz-e egy nevet.
Közeleg a vasárnap, az én vasárnapom, és el
akarom rejteni a szavaid a nejlonoverall alá,
tapogatni akarom az ujjaid nyomát a kézfejemen,
és a takarítószeres lyukban téged akarlak keresni a
Facebookon sírás helyett. Történjen hát újabb csoda
a mesében: a vírus minden rémsége ellenére a
klasszikus illemtan rég elavult első szabálya szerint
kezet fogsz velem:
- Hoffmann Szilvia.
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- Szép hétvégét, Hoffmann Szilvia. Őszintén
kívánom, hogy találj valami érdekeset ebben a
félholt faluban.
Légmentes sejtbe zárom az érintésed és
elindulok, mielőtt örömömben ugrálni kezdenék.
Majd a szobámban. De nem ragadtathatom el
magam túlságosan, hiszen meg kell találjalak a
Facebookon, másképp a látóteredben sem leszek
képes megmaradni, nemhogy felhívni magamra a
figyelmed, amely – hiába tömöm tele a fejem
mindenféle fantáziával – még nem történt meg. Ez
az a próbatétel, amit szegénylegényként ki kell
állnom.
El is zárkózom ebéd után a szobámba, hogy
megtaláljam az összes Hoffmann, Hofmann,
Hoffman és Hofman Szilviát, akit csak a Facebook
ismer. Észre se veszem, hogy a csendet, amit
magam után hagytam, egy gyertya fénye is
belobbantaná.
Anyám fél óra távollét után bekopog, hogy
minden rendben van-e, miért nem jövök le a
földszintre, sose vagyunk együtt, miért nem szánok
rájuk egy kis időt, ugye nem pornót nézek.
Mutatom neki a képernyőn a Facebookot, erre
megkérdi:
- Ugye, nem zaklatnak, kisfiam?
- De anya, ki a radai rosseb zaklatna engem?
Mit
tudom
én,
a
betegek,
halottak
hozzátartozói, olyanokat olvasok az interneten,
hogy...
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Elsírja magát, és ilyenkor nincs mit tenni. Anyám
könnyei előtt mindnyájan térdre borulunk, mert
nem buggyannak ám ki olyan könnyen, előbb jár el
a keze, vagy suhintja meg a sodrófát. Gyanús
a
csend a nappaliban, a tévé sincs bekapcsolva, pedig
mindenki itthon van. Nem igaz, hogy nem köti le
őket egy rongyosra ismételt akciófilm, de ha már
így alakult, essünk rajta túl mihamarabb.
- Bemondták tegnap a tévében - hadarja anyám
-, hogy menekülnek az emberek falura. A brazil
vírusnak nem elég a másfél méter meg a kék
maszk, most fejlesztik az oltást ellene. Nincs nekem
bajom ezekkel a városiakkal, de...
- Má’ hogyne lenne - ordít közbe le apám -,
mindenkinek velük van baja! Hazagyünnek a világ
másik végibül szanaszéjjel fertőzve, azt hazudják,
hogy csak a Balatonnál voltak, oszt’ kiirtják a
maradék falut is. Még hogy nincs baj velük!
Lehajt egy féldecit, én meg a pillanatnyi
csendben megkérdezem, szóltak-e a polginak, hogy
tesztelje
őket,
vagy
kérje
el
az
oltási
igazolványukat. Apám csak legyint. Már szóltak, de
nincs rá ember, mindenkit a sürgősségi osztályokra
rendeltek be, és amíg ezek fizetik a bérleti díjat,
nem is lehet kitenni őket.
- Beették magukat ide ezek a csótányok –
füstölög -, hogy rohadnának vissza a pesti
puccukba! A közelükbe se menjetek egyiknek se,
megértettétek?! - csap a dohányzóasztalra az
öklével. Moncsi összerezzen tőle, engem már nem
tud megijeszteni.
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Visszamegyek a szobámba, várnak a Hoffmannok
mindenféle
változatai,
nyilvános,
és
csak
ismerősöknek fenntartott profilok, képpel vagy
anélkül. Körbeszaglászom őket, mint kotorékeb a
rókalyukat. Estére tizenöt hoffmannszilviám marad,
bármelyik mögött rejtőzhetsz. Bejelölöm hát
ismerősnek az összeset, a jószándékú diós-krémes
sütit is megemlítem a nyitóüzenetben, nehogy
félreértés legyen. A mezei hoffmannszilvákra úgy
hat az édesség, mint a galambok elé szórt száraz
kenyérdarabkák:
rárepülnek,
érdeklődnek,
csipkelődnek, viccelődnek. Néhányuk visszajelöl
ismerősnek, olyankor megszorul a tüdőmben a
levegő, hátha te vagy. Negyedórára elveszek a
hoffmannszilviák zűrzavarában, aztán egy csapásra
kihűl a Facebook-profilom, a galambszilviák
röppennek tovább, mindent felcsipegettek.
Az udvarotokat bámulom: melengeti a késő
délutáni vörös napfény. Ilyet sem látsz Pesten,
legfeljebb a házak tetejéről. „Gyere ki az udvarra szuggerálom - és nézd, ahogy a föld mohón elnyeli
a sugarakat, felér egy meditációval. Gyere ki, hadd
lássalak még egyszer, mielőtt hivatalosan is
elborítja a kórházat az újabb hullám”.
Nagyon magasra szállhatott ez a kívánságom,
mert egyszer csak megjelensz az udvaron,
nyakadban
egy
súlyos,
feketén
csillogó
fényképezőgéppel. Ilyet utoljára az érettségi tabló
képeit készítő fotósnál láttam: a valósnál szebbnek,
okosabbnak
állított
be
minket.
A
te
naplementeképed is lekörözné az igazit, csakhogy
te a másik oldali szomszédotok házát fotózod,
illetve ami maradt belőle: egy viharvert tető, ívben
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bedőlt oldalfal cipzárfogakként kiálló téglákkal és az
egykori szobákat felverő méteres gaz. Az omladékot
átitatja a rothadás és az életveszély, amit a képeid
könnyen feltupírozhatnak halálnak.
Követem a lépteidet, ahogy visszasétálsz a
házba, aztán elvetem magam az ágyamon és
elképzelem a fotóidat. Áporodott ízt hoznak a
nyelvemre, a testemet bepréselik a matracba, és
végül magamat látom a takarítófülkében hüppögni.
Rázom a fejem: a kórház nem teheti be a lábát a
szobámba, kötelező a távolságtartás. Miért is kell
nekem tündérmesét kotyvasztanom? A járvány
beeszi magát abba is.
Nesze,
itt
egy
halállal
művészkedő
hercegkisasszony – gondolom fanyarul. - A
pusztulás nem menő, ahogy a krumpliföld meg a
kapa sem volt soha menő, csak a technika, és ha
legyártott hébe-hóba egy népirtó szörnyszülöttet,
hát sag schon, előbb-utóbb azt is legyőzte, a végén
a halált is le fogja, és akkor más érdekességet kell
majd fényképezni... - Felsóhajtok. - Bonyolult ez
nekem! Úgyis vége a szombatomnak, inkább
megnézem a nyolcórás filmet, az legalább egy
bejáratott mese. A szombat estéhez jár a hepiend,
a nézők boldogan élnek, bár egyesek már holnap
meghalnak.
Lecammogok a nappaliba, a család fotelbakanapéba süllyedve várja a közérthető izgalmakat.
Kaja, izzadtság és alkohol szaga keveredik az
elhasznált
levegőben:
az
akol
primitív,
ellenállhatatlan melege. Lenyugtat, mint az anyatej.
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Vasárnap reggeltől minden egyes munkaóra
távolabb és távolabb sodor tőled. A szüneteimben
az internet nagykutyáinál keresem a nyomodat.
LinkedIn
profilt
készítek,
regisztrálok
az
Instagramra, a Twitterre, még erre a dilis TikTokra
is, de elveszek a felhasználónevek labirintusában.
Csütörtökön szélesre tárom az ajtót, és egy Googlekereséssel próbállak becserkészni. A Kodolányi
Egyetemen vagy harmadéves marketinges. Ebből
kiokoskodhatnék egy e-mail címet, de ha azon írnék
neked, az olyan lenne, mintha egy vadidegen a
kertkapun zörgetne be, amikor először jön
látogatóba: azt jelenti, átjött a háztáji földön. A
paraszt olyankor ingatja a fejét, csavargatja a
bajszát, meg lábhoz parancsolja a kuvaszt.
Eljön az új péntek este, de még mindig idegenek
maradtunk. A konyhaasztalnál a szokásosnál is
fáradtabbnak látnak. Anyám szótlanul rakja elém a
kaját, apám bámul az asztal másik végéről: hogy
engem vagy a fiatal önmagát, sosem fogja elárulni.
Néha böffent.
Ablakot nyitok a szobámban és mélyre szívom a
langyos levegőt, pedig dohszagúnak érzem. Biztos
abból a félig összedőlt házból szivárog, ami úgy
imponált neked. Vagy csak bebeszélem magamnak
félálomban? Téged a rothadás érdekel, engem te
érdekelsz. Ha A egyenlő B-vel és B C-vel, akkor a
rothadás egy büdös szájú nevelőnő, akit el kell
viselni, de nem tilos kiöregedett dzsigolókat
rászabadítani, hogy ne legyen olyan morcos,
mondja a koldus az út szélén, akivel megosztottam
az utolsó hamuban sült pogácsámat.
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A szemem felpattan, a hajszálaim bizseregnek.
Kiugrom az ágyból, és feltúrom az íróasztalom
fiókjait tiszta írólap után. Levelet írni totál ciki,
ráadásul bonyolult és ódivatú. A tizedik változat
után le is csapom a tollat: nem költemény, de a
lényeg
benne
van.
Hajnalban
észrevétlenül
becsúsztatom a postaládátokba, de csak félig, hogy
jól látszódjon.
A szombati ebéd után lezuhanyozok, de nem
merem beillatosítani magam, csak a hónaljamra
fújok egy kicsit: azért büdös ne legyek. A
borostámat meghagyom, az ingujjamat feltűröm.
Csak lazán, csak lazán, ismételgetem a tükörnek.
Otthon azt mondom, a kultúrba megyek.
Három előtt tíz perccel leülök a kultúrház
bejárata melletti padra, és várom, hogy befordulj a
sarkon. Ha kijössz az utcára, meglátod a
templomtornyot,
ha
elindulsz
felé,
nem
tévesztheted el, még térképet is rajzoltam a
levelembe. Feltéve, hogy eljössz, mert érdekel
Bodzásbánfalva többi haldokló háza is. Amíg az
elmúlással foglalkozol, bámulom a mozdulataid,
beszívom az illatod, és két düledék közt
megbeszéljük, milyen élet vár vissza Pesten.
Három óra egy perckor a pad előtt járkálok,
zongorázok a combomon. Valamit elronthattam, de
most már mindegy. Otthon megfogadtam, hogy
negyedig
várok,
és
nem
tovább.
A
szegénylegénynek is van büszkesége. Persze
tudom, hogy ha úgy alakul, még négykor is itt
fogok téblábolni.
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Aztán egyszer csak ott állsz velem szemben.
Áttetszik a mosolyod a maszkon: mulattat, ahogy
meglepett, hogy eljöttél. Fehér tornacipőd ünnepien
hat a töredezett járdán, a nadrágod szára olyan
széles, hogy azt hiszem, szoknya van rajtad. A szűk
SZFE-s pólód nyilván csapda: semmit a szemnek.
Kitömött fotóstáska húzza a vállad, ezt az első
háznál elkérem, nálad csak a gép marad. Ha
objektívet akarsz cserélni, közel kell jönnöd.
Bevezetésnek két-három eladó, leharcolt Kádárkockát mutatok. A tulajdonosok felújítás közben
léptek le: levakolt, de festetlen, örökszürke foltok
rikítanak citromsárga vagy lilás színű falakon,
toldozott-foldozott palatetők, ferdén lógó redőnyök,
foghíjas deszkakerítések várják jótevőjüket.
Kattintasz párat, de a látvány nem az igazi.
Beszélgetésre is futja közben. Megtudom, hogy
apád a Munkaügyi Minisztériumban főmufti, anyád
biológia-kémia szakos tanár egy gimiben, az öcséd
most
kezdett
egy
kéttannyelvűben.
A
lehurcolkodást anyád erőltette, megy is a balhé
miatta reggeltől estig, igazi fellélegzés neked ez a
kis délutáni szabadság. Ez felveti a bizalmi kérdést,
de elég egymás szemébe néznünk: nem szóltunk
otthon egymásról.
A tönkrement gabonatároló már izgalmasabb.
Megtapogatod a tégláig levert falait, mint egy ódon
vártornyot. Az elavult, rozsdaette ekék, kapák,
boronák beindítják a fantáziádat: szerinted a halál
egyszer ráunt a kaszára, és ezekkel kísérletezett.
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Útközben faggatlak, mi olyan érdekes ezekben a
romokban.
- Pesten körbevesz a most – feleled. - Az élet a
most foglya, és az is marad, akárhogy tapossa a
járvány a lelkeket. A romok kiszabadítják az
elménket a mostból, és időutazásra küldik, hogy
képeket gyártson a házak múltjáról, jövőjéről. A
gabonatároló egy időkapu – magyarázza, mire
felnevetek. - Hiába nevetsz! Pesten kizárt, hogy
ilyen parlagon hagyott házakat lásson az ember,
hiszen a buszon, a metrón is mindig leül valaki a
megüresedett helyre.
Megkönnyebbülök: a következő romhalmaz adu
ász lesz. A faluvég felé vesszük az irányt a Jókai
utcán. A lakott házak ablakai mögött meglebbennek
a függönyök, mintha a sétánk szelet kavarna fel.
A földek partján sodródó ház homlokzatát fekete
fürdőszobacsempék díszítik. T alakban rakták fel
őket, a T függőleges vonala a két ablak közé, a
vízszintes az ablakok fölé került. A csempék a
hegyükkel érintkeznek, a fal első ránézésre olyan,
mintha kihímezték volna. Hanem a tetőn csak
mutatóban maradt fenn pár cserép, a gerendákat
eldeformálta az időjárás, a jobb oldalfal egy részét
és a hátsó falat már elvitte az ördög. Kivesztek a
színek is a házból: csak a fekete és a piszkosfehér
maradt.
A géped szaporán kattog, kipróbálsz vagy egy
tucat beállítást. Én is belefeledkezem a látványba:
mintha mondani akarna valamit ez a kis ház a
szépségről, de elmagyarázni nem tudnám, leírni
meg
végképp
nem.
Errefelé
sokkal
földhözragadtabb a gondolkodás életről, halálról,
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szépségről. Lassan téged is megtöltenek mindenféle
gondolatok. Mellém ülsz, és együtt csodáljuk a
pucér tetőgerendák mögött az alkonyodó eget.
Ideje hazaindulnunk. Útközben még lekapod
párszor a lenyugvó napot, ahogy visszatükröződik
gyepen, aszfalton és ablakon, de ezek már csak
tükörképek. A filozofikus hangulat is elszáll, de én
nem bánom, könnyebben megy a beszélgetés.
A házatok előtt nem álldogálhatunk sokáig, még
megszólnak érte. Nem is hinnéd, mi mindent tart
számon egy falu. Búcsúzunk. Semmit nem
terveztem, letiltottam a képzeletemet erről a
pillanatról. Kérdezed, hogy jövő szombaton ráéreke.
- Hasonló témában? - kérdezek vissza, mint egy
jólnevelt személyi titkár.
Felkacagsz - villámok járnak át.
- Majd írd meg! - mondod, és lépsz egyet felém,
hiszen te vagy otthon. Megsimogatod az arcom.
Miután eltűnsz a kaputok mögött, előrehajolok,
összeszorul az öklöm és fogalmatlanul rángatom
fel-alá az alkarom, mint egy epilepsziás. Az
eksztázisomat a légzésemet bekapcsoló reflex állítja
le. Lihegve botorkálok el a házunkig.
Csendben teszem be az ajtót. Nem kell
észrevenniük, hogy megjöttem, a sorozatokban
fontosabb dolgok történnek. Tévedek. Apám és
anyám a konyhában ülnek, Moncsi a lépcsőfeljáróról
nézi a csendet közöttük. Köszönök,
az
arcok
mereven figyelnek. Ide-oda jár a tekintetem. Éppen
anyámra nézek kérdőn, amikor a fogaim kilapítják a
nyelvem szélét, koccan az állkapcsom, és a
nyakcsigolyám rá akar fordulni a gégémre.
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Elvesztem az egyensúlyom, lefejelem a kredencet,
zuhanok. Még érzem az arcomon a konyhakő hideg
koppanását, azután fekete lesz minden, mint a
mélyszántás után felfordított rögök. Folyik a vérem
és a nyálam. Apám keze kemény, mint a
gyúródeszka.
Késő éjjel térek magamhoz a kanapén. Anyám
vizes
ronggyal
mossa
az
arcomat. Ahogy
felismerem, már sutyorogja, hogy apámat több
ivócimborája is felhívta, hogy az egyik gyüttment
kiscsajjal randizok, és remélik, hogy be van oltva,
mert ők nem akarnak bajt. Őt is hívta a Sarkadi
Marcsi a Jókai utcából, hogy ölelkezve sétálok az
egyik pesti kislánnyal, milyen cukik vagyunk, de
ugye van friss, negatív tesztje a leánykának,
nehogy baj legyen belőle. Aztán Zsadányi Pista, a
Telpic csaposa is felhívta apámat, hogy addig be
nem teszi a lábát a kocsmájába, amíg be nem
mutatja annak a pesti k-nak az oltási papírjait. Na,
erre szétcsapta az ideg. De most már inkább
aludjak, hogy tudjak kelni holnap hajnalban.
A nővéreknek megpróbálom beadni az osztályon,
hogy leestem a lépcsőn. Bólogatnak, biggyesztik a
szájukat, és elzavarnak koponyaröntgenre. Enyhe
agyrázkódás. Nem küldhetnek haza, mert azzal a
minimum létszám alá csúszna a kórház, és ők nem
akarnak bajt föntről. Aludjak egy órát a
pihenőszobában.
Délutánra
elhomályosodnak
előttem az arcok, estére már szédülök. A buszsofőr
látásból ismer, megígéri, hogy Bodzáson leszállít.
Elsietek a házatok előtt, úgy látszik, lefeküdtetek.
Jobb is, hogy nem látsz ilyen állapotban, még azt
hinnéd, drogozom.
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Ahogy lenyomom a kilincset, megremeg a
gyomrom. A szüleim megint a konyhában ülnek.
Lassan mozgok, a fél szememet apámon tartom.
Köszönök, és ott is hagynám őket, de anyám elém
áll, két kezébe veszi az arcom és a szemembe néz.
- Jól vagy? - kérdi.
Érzem, hogy remeg a keze. Tudja, hogy nem
látom tisztán.
- Csak egy kis agyrázkódás - motyogom.
- Na, mit mondtam, semmi komoly - hőbörög
apám. - Üjjetek má’ le!
Anyám pakolja elém a kaját, de elfog a
hányinger, bele se kóstolok.
- Beszéltem reggel ennek a leánynak az apjával folytatja apám -, pont akkora majom, mint
amekkorának látszik.
- Meg amekkora paraszt te vagy! - sziszegi
anyám.
Apám felhördül, megindul anyám felé.
- Mondd el neki, oszt’ hadd menjen aludni -,
suttogja
anyám
mozdulatlanul,
a
bütykei
kifehérednek a konyhakés nyelén.
Apám visszaereszkedik a székébe.
- Úgy állapodtunk meg, hogy még ma
elköltöznek - jelenti be. - Hat óra körül ki is
cuccoltak.
Bólintok, és elindulok a szobámba. Menekülnöm
kell, zárt ajtó mögé, ahol üthetem a térdemet egy
ideig, ha nem akarom, hogy az állkapcsom
szétroppantsa a fogaimat és elpárologjon a vérem.
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- Gyün maj’ másik! - kiált utánam apám, mintha
csak egy kör barackpálinkáról maradtam volna le a
kocsmában. A végét már elneveti.
Megfordulok. Anyám elkerekedett szeme és
beszívott ajka kérlel, hogy ne.
A hajnali busz a szokásos öt perces késéssel
érkezik. A sofőrrel kinyittatom a csomagteret, van
egy bőröndöm is.
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Ferenczi Melinda
ARIZÓNA
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Ferenczi Melinda
MAGÁNYOS TÁNCOS
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Ferenczi Melinda

HOLDTÖLTE
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NAGY HAJNALKA
Sikoly
örök sikoly
félő remény
futnék, de már
nincs hova
örök kétely
szemedben fény
és szeretlek
álmodva

Emlék
Soraid olvasva
lelkembe markolnak
szép, hazug szavaid
gyönyörű álmaid.
Tetteid megöltek
s halott-lényem
magát
életre sikoltva
én is megöltelek.
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Láz
Reszketek, fázom, égek. Mi ez?
Vajon a világ lett hidegebb?
Vagy szívemben ég oly hevesen a láng,
hogy elpusztít mindent bennem talán?
Üstökösként csaptál le rám,
s megviláglott az éjszakám.

Szavak
megölnek és életre lehelnek
megmutatnak és elrejtenek
fátyolként fedik gondolataid
erőssé tesznek s bizonytalanná
bűnössé és ártatlanná
megmutatják a céljaid
s elrejtik előled
de lehetsz akár a szavak embere
ha azt hiszed hogy értesz másokat
illúzióba ringatod magad
Csend
Csend. Pusztító, ordító nyitány.
Végtelen üresség, szorongó talány.
Érzés-nélküliség, fuldokló hiány.
Reménytelenség, szívtépő magány.
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Nárcisz
feneketlen kút
zabálja fel szerelmem
s lelkem
visszhangzik szavam
képzelt mélységben
szakadék szélén
inog létem
kezem fogod
s elengeded
egy szó ver éket közénk
- Nárcisz nem enged
megkötözi iker-lelkem
szívem vére csepeg
s lassan elfogyok
Adrenalin
ereimben kering
szívembe hasít
legmélyebb álmomból
ébrenlétre szít
félelem ez talán
vagy inkább vad mámor
mit
semmi nem csillapít
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Festmény
csend van
a szél sem süvölt
még áll a világ
hatalmas robbanás
s kitör a vihar
szívembe markol
mint vad félelem
a szó
mely áttör mindenen
nem hallom magam
nem érzek mást
mint lángokat
égek
pusztít az erő
hatalmas csattanás töri szét világom
s megint csend
megnyugtat s megöl
Ma éjjel
pohár koccan a pohárhoz
szemek villannak a sötétben
vidámság szikrázik
az éjszaka beborít
mámor fedi el a létet
gond-űző feledés
semmi nem számít
csak hogy vagy
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erős kéz megszorít
a jövő nem létezik
Szakadék
Sötét szakadék tátong előttem:
belehullni félek, de mögöttem
a világ zaja eltompul, és nem
létezik már semmi más,
csak az őrült zuhanás.
Hív a mélység, de én megállok,
visszatekintek, visszakiáltok,
s nem hall meg senki sem.
Múltam megöl
s jövőmbe húz.
Jelenemben
mentegetem, s rejtegetem magam.
Tilos
tilos nevetni
egymást ölelni
vagy csak a másiknak
közelébe menni
fertőz a lét
tilos
szeretni és merni
s lehet
csendben
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hallgatva
szabályt betartva
arcot eltakarva
félni
de élni
azt nem lehet
Pók
Hideg szeme merőn néz,
S bár futkos hátadon a félsz,
Láthatatlan erő von,
S végigfutsz a fonalon.
Megmar, mikor hozzáérsz,
S bár semmi jót nem remélsz,
Késő, mire feleszmélsz:
Mérge lassan elemészt.
Lábad mozdulatlan már,
Szíved is vesztésre áll,
Lelked vad lángokban ég,
Érzed: közeleg a vég.
Nem történik már csoda,
Menekülnél: nincs hova,
S ha lenne, se tudnál már,
Ott áll, s halálodra vár.
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Hiány
színtelen a világ, szinte csak körvonal
ízetlen az étel, csupán életben tart
érdektelen minden, és értelmetlen
az űr a szívemben elviselhetetlen

Emlékkönyvbe
Mit már magad mögött hagytál,
Többé vissza nem hozhatod.
Ne nézz hátra tehát soha,
Ne járj úgy, mint Lót asszonya!
Szíved emlékfoszlányait
Mélyre zárd, s dobd el a kulcsait,
Különben a múlt árnyai
Lesznek lelkednek béklyói.
Ne sirasd az eltűnt álmot,
Nem hoz az lelkednek nyugtot.
Engedd, hadd takarja azt be
Feledésnek vékony leple.
Szenvedély helyett szeretet
Uralja mostantól szívedet,
Múlt helyett a jelenben élj,
És boldognak lenni ne félj!
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Álom
jeltelen dobozban
teste
csendben
néma falba rejtve
bűnöm álmodom
s megszokom
halál mi üldöz
álmodom
közel a vég
mit tettem
megbocsátani
lehetetlen
álmodom
ébren
s bűnös létezésben
lelkem
szótlan (f)eladom
Pacsirta
tavaszban zengő
zsenge ének
dermedt világban
fürge lélek
oktalan állat te
mit zenélsz
az embert
megbénító félsz
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nem érte el
kicsiny szíved
s míg neked minden
egyre megy
s csak egy tavasz
én úgy érzem
nekem szavalsz
s rettegő szívnek
életet énekelsz

Végítélet
mikor kicsúszik a világ a kezedből
mikor feletted minden sötétül
és újrakezdeni nem mered
de a nyugalmadat nem leled
eljön a halálod órája
és érzed, hogy semmi sem számít ha
nem uralod a testedet
s veszni hagyod a lelkedet
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Bartók Andrásné
HALDOKLIK A TÉL...
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Bartók Andrásné
SZIRMOK, SZERELMEK, ILLATOK...
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Bartók Andrásné
SZÉP ÚJ VILÁG
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Bartók Andrásné
ÉRTÉK ÉS MÉRTÉK
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SZIKSZAY PÉTER
A sírkő címere
Joli néni életének 93. évében megtért
teremtőjéhez.
Sokan ismerték a faluban. Csendes asszony
volt, nem sokat mesélt magáról, de mások
történeteit meghallgatta. Még egész idős korában
is valami naplófélét írt, de nem volt hajlandó
senkinek megmutatni, mit is ír. Ha kérdezték,
csak jelentéktelen, elterelő válaszokat adott.
Egyedül élt, nem volt soha férje, sem gyereke, de
a legöregebbek mindig emlegették különös
szépségű anyját. Azt is suttogták, hogy Joli
néninek valami titka van. Egyesek kincsről,
mások a közeli, régi kastély hajdani uraihoz
kötődő kapcsolatáról beszéltek, de mindez csak
szóbeszédnek tűnt.
Most, hogy elhunyt, távoli rokonai - öröklési
jogukat érezvén - már másnap elkezdtek
kutakodni a házában, de nem találtak semmi
érdemlegeset a mindennapi használati tárgyakon
meg egy hosszú élet hozadékain kívül. Egyikük az
egyik régi, kézzel írott receptkönyv végén talált
egy írást, reszkető kézzel írottat, aminek végén
egy héttel korábbi dátum volt. Valószínűleg Joli
néni írhatta, közvetlenül a halála előtt. Csak egy
mondat volt: „Szeressétek nagyon az öreg
kutyámat!”
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Furcsa, nem oda illő mondat volt. A kutya
tényleg öreg volt, de nagyon vad, barátságtalan
korcs. Joli néni is láncon tartotta. A rokon nem
értette a mondatot, nem is törődött vele, hisz
ezen a kutyán nem sok szeretnivaló volt. Inkább
tovább keresgélt Joli néni polcain, és talált is egy
naplószerű valamit. Ez lehetett az, amit Joli néni
mindig írogatott.
Olvasni kezdte.
Mindig érdekelték a régi
történetek, szerette meg gyűjtötte is a régi
könyveket. Valamikor a környék grófjánál, a
Podmaniczky grófoknál szolgált a dédapja mint
lovász, s a háborúk vihara után a grófi könyvtár
több kötete hozzájuk került. Dédapja mesélte
nagyapjának, a nagypapa meg neki, hogy itt
valahol valami értékes van elásva, de senki se
tudja, hol, csak azt, hogy kapcsolatban van a
néhai grófokkal.
Hitte is, meg nem is a történetet, de most,
ahogy olvasta Joli néni írását, érezte, fény derül
az igazságra. Joli néni feljegyzései alapján
kibontakozott előtte a következő történet.
Zord idők jártak 1917 telén a kis Pest megyei
faluban. Emberemlékezet óta nem láttak ennyi
havat, nem ébredtek ilyen hideg reggelekre.
Füstöltek a kémények, már ahol volt mit égetni.
Folyt a Nagy Háború, az emberek zöme ott
szolgált, többnyire csak az asszonyok meg a
gyerekek voltak otthon.
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A falu közepe táján volt egy fasorral
szegélyezett, széles utca, annak végében lakott
egy különös szépségű asszony, Júlia. Karcsú volt,
magas és sudár, könnyű léptű, halk szavú,
sötétbarna hajú. Büszkén sétált végig mindig az
utcán, nagy fekete szemeivel jobbra-balra nézve,
nem lesütve azokat. Nyáridőben formás kebleit a
férfitekinteteknek szegezte, de valahogy télen is
bepillantást engedett. Mondták is neki az
öregasszonyok, hogy „húzd össze magadon a
göncöt, mert megvakulnak, megvadulnak az
embereink”.
A szépasszonynak volt egy kis porontya, egy
néhány éves, szőke, göndör hajú leányka. Hát
emiatt a kislány miatt súgtak össze mögötte,
mondogatván, sötét hajú ura után hogy is lett
ilyen angyalhajú leánykája. Júlia nem törődött
velük, de ha nagyon faggatták, egy régi, kopott
fotográfiáról mutogatta, hogy gyerekkorában az ő
katona ura is világosabb hajú volt. Olyan
meggyőzően bizonygatta, hogy többnyire hittek
neki.
Ezen a zord téli napon nem sok ember járt az
utcán, nem sokan csodálták a szépasszonyt,
ahogy lánykájával a hazafelé ballagott. A
házukhoz érve látta, hogy két, elég rossz bőrben
lévő ló által vontatott úri fogat áll ottan. A bakon
egy pokrócokba burkolózott ember ült. Ahogy
kibújt alóluk, Júlia megismerte: a környékbeli
kastélyból érkezett az öreg lovász.

228

A nagy bajszú öreg odajött, morgott egy kicsit,
hogy már mióta vár itt, aztán elmondta, hogy az
öreg Podmaniczky gróf küldte ide. Átadott egy
sátorponyvaszerű anyagba csomagolt valamit.
Ahogy átvette, a fiatalasszony karja majd
leszakadt, olyan nehéz volt. Júlia értetlenkedett:
mit csináljon ő ezzel a csomaggal? Az öreg a
bajusza alatt morogva közölte, hogy neki ezt itt a
parancs szerint el kell ásnia. Rögtön el is indult a
kertbe.
Hideg volt, fagyott a talaj, nehéz volt ásni, de
az öreg lovász hozott csákányt. Az asszony csak
nézte, s egyre kérdezgette, árulja már el, mi van
a csomagban. A lovász nem szólt semmit, csak
izzadva a nagy hidegben ásott és ásott. Olyan
mély gödör lett ott, hogy még egy halottat is bele
lehetett volna fektetni. A munka végeztével,
mikor már beletette a csomagot és visszatemette
a gödröt, a nagy bajuszú öreg is megértőbbé,
közlékenyebbé vált. Mondta, ő se tudja pontosan,
mi az, de ne izguljon, nem fog robbanni.
A fiatalasszony ugyan egészen nem nyugodott
meg, de tudomásul vette a helyzetet. Ezek után
bementek a házba, ahol az öreg átadott egy
levelet, amit a fronton levő fiatal Podmaniczky
uraság írt.
- Állítólag - tette hozzá az öreg lovász, s
kacsintott egyet öregesen, de elég huncutul.
Ettől a tekintettől és mondattól Júlia elpirult. A
konyhában meleg volt, lobogott a tűz, de most a
korábban kacéran szétnyílt ruháját zavarában
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összehúzta magán. Az öreg lovász köhécselt egy
kicsit, majd illemtudóan meghajolva ezt mondta:
- Azt üzeni az öreg gróf, hogy a betemetett
gödör mellé, ha majd hazajön az ura a frontról,
ültessenek egy diófát.
- Minek? - csodálkozott az asszony.
- Csak azért, hogyha megnő a leányka, tudja a
dolgok helyét.
- De mik az a dolgok? - fakadt ki Júlia.
- Majd az idő azt is megmondja - hangzott a
válasz, azzal már ment is a lovász.
Most jutott csak eszébe a fiatalasszonynak,
hogy megnézze, mi lehet abban a levélben. Talán
az, amire vágyik. De csak néhány sor volt.
„Drága szerelmem! Tudom, hogy örök titok
kell, hogy övezze kapcsolatunk. Én most a
fronton vagyok, nem tudom, mit hoz a sors. Ha
azt hozza, amit nem szeretnék, neveld fel közös
gyermekünket. Férjednek sohase áruld el
titkunkat! Apámnak én mindent elmondtam. Vele
küldetek egy életre szóló támogatást. Ássátok el,
hogy a háború vihara fel ne fedje. Ha majd
felnőtt lesz a lányunk, áruld el neki a
történetünket. Legyen ő boldogabb, mint mi
lettünk. A te szerető Kornélod. Utóirat: Ezt a
levelet azonnal égesd el! Remélem, látjuk még
egymást...”
Nem égette el. Még hetekig őrizte, olvasgatta.
Ha hirtelen rányitottak, keblébe rejtette, szíve
fölött érezte. Aztán egy nap a korábbi kérés
szerint elégette.
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Lassan kitavaszodott. Akkor jött a hír, hogy az
öreg gróf költözik, itt hagyja a kastélyt. Később
tudta meg, hogy kora tavasszal nyalka tisztek
jöttek, ők hozták a szomorú hírt az öreg grófnak:
fia odaveszett a háborúban. Talán ez meg a
rászakadt magány volt elköltözésének oka.
A
fiatalasszony
sok-sok
könnycseppet
hullajtott. Nem volt feltűnő. Sokan estek el,
sokan nem jöttek haza a falubeliek közül. Az ő
ura szerencsés volt: épen, egészségesen tért
haza a frontról. Így aztán Júlia egyik szeme sírt,
a másik nevetett, de ura megérkezése után
mindezt más nem láthatta. Kívülről mindkét
szeme mosolygott. Csak mikor magához ölelte
leánykáját, akkor érezte, hogy nagy hiány van a
szívében és időnként marja valami. Nem más,
mint az ifjú gróf szerelmének emléke. Az urát
tisztelte és szerette, de az a tűz, ami a másikért
lobogott benne, az itt hiányzott . Az ura saját egy
szem leányaként nevelte Jolikát, fogalma sem
volt arról, hogy kételkednie kéne.
Később Júlia rávette az urát, hogy ültessenek
az udvarban diófát. Kicsit vitatkoznia kellett,
hogy miért pont ott. Addigra már az ásás helye
nem látszott, de ő pontosan tudta, hogy hova
kell. Urának úgy magyarázta, hogy azért oda,
mert kellemes árnyékot vet majd a házra. Az
ember belenyugodott, és elültette a diófát.
A fiatalasszonyt évekig furdalta a kíváncsiság,
hogy mit is ásott el a fa alatt a lovász. Sokszor
gondolt arra, hogy egy éjjel kiássa, de tudta, ez
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nem lehetséges. Ezt a számára is ismeretlen
titkot őriznie kell, nehogy nagyobb titka, leánya
igazi apjának kiléte kiderüljön. Így legyőzte
magában a vágyat, hogy megtudja, mit is
hagyott rájuk a gróf.
Az évek múltak. A kis szőke fürtű Jolika fürtjei
besötétedtek, barna haja lett. Most már senki
sem kérdezhette, hogy lehet egy barna embernek
szőke kislánya. Apja - legalábbis akit ő annak
gondolt - nagyon dolgos ember volt. Egy közeli
faüzemben dolgozott. Szülei boldogságban,
egyetértésben éltek, de Jolikának - és később
már a felnőtt Jolinak is – feltűnt, hogy anyja
sokszor álmodozva ül a széken, s ilyenkor azt se
hallja, ha szólnak hozzá. Próbálta kérdezni, mire
is gondol ilyenkor, de mindig azt a választ kapta,
milyen szép ez a diófa.
Joli alig volt 25 éves, mikor apja tüdőbajban
meghalt. Joli úgy érezte, a nagy bánat .újra
gyerekké tett. Anyjához bújt, úgy mint régen.
Egymást vigasztalták.
Anyja egy ilyen bánatos estén, az akkorra már
nagyra nőtt diófa alatt elmesélte neki, hogy
valamikor, még a Nagy Háború idején a gróf a
lovászával valamit elásatott itt, s az majd Joli
életének sokat fog segíteni.
- Valami értékes lehet, ha az idő még nem
tette tönkre – tette hozzá Júlia.
Joli azt hitte, anyja csak bánatában mesél
ilyeneket. Ráhagyta, nem vette komolyan. Azt is
elnézte neki, mikor anyja ragaszkodott ahhoz,
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hogy egy kutyát kössenek ki az öreg diófához, az
is őrizze a titkot. Ezután a kutya mindig ott volt a
kertben a diófához kötve, s ez anyját boldoggá
tette.
Júlia,
a
hajdani
szépasszony
nagyon
megöregedett,
többféle
betegség
gyötörte.
Sokszor emlegette, hogy nézzék meg, mit őriz a
kutya, de Joli azt gondolta, anyja elméje is kezd
elhalványodni, ezért nem csinált semmit. Nem
sokkal később anyja meghalt, Joli egyedül
maradt.
Nem örökölte anyja szépségét, meg zárkózott
természetű is volt, ezért nem talált magának
párt. A hosszú, magányos estéken sok mindenről
gondolkodott. Egyszer eszébe jutott, hogy most
már csak meg kéne nézni, miről álmodozott az
anyja.
A harmadik szomszéd erős, lapáttenyerű férfi
volt, vállalt mindenféle kerti munkát. Őt kérte
meg, hogy ásson egy gödröt a diófa előtt, ott,
ahol a kutya taposta ki a földet. Ásott a jó ember,
bár nem értette, miért. Mikor befejezte, volt a fa
alatt egy nagy gödör, de más nem. A szomszéd
furcsán nézett Jolira, de aztán ráhagyta.
Gondolta, ez is olyan bogaras, mint az anyja volt,
de az legalább szép volt még öregségében is.
Az üres gödör nem hagyta nyugodni Jolit. Az
alkonyi szürkületben kiment, és most már maga
ásott a gödör alján kicsit tovább. Egyszer csak
valamin koppant az ásója! Egy ponyvába csavart
nagy valami volt ott. Mikor a ponyva szélét a
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lapát élével felhasította, egy ezüsttálca meg pár
ezüstvilla esett ki belőle. Gyorsan kikapta őket,
aztán mélyebben nyúlt a ponyva alá. Több
kanalat, villát tapintott, meg egy bőrbe csavart
kis csomagot. Mikor kibontotta, akkor látta, hogy
egy levél. Izgatottan olvasni kezdte.
A levélben az volt, hogy az ő igazi, vér szerinti
apja gróf Podmaniczky Kornél, és ő hagyja ezeket
a dolgokat lányára, azaz őrá, Jolira. Az írásban
még sok szerelmes gondolat volt, amit anyjának
címeztek, de a végén azt olvasta: „El nem múló
szeretettel egyetlen lányomnak, Jolikának”.
Hirtelen fel se fogta, hogy ez a levél
tulajdonképpen róla szól. A meglepetéstől csak
nézett bambán a messzeségbe, s tudatában sok
gyerekkori emlék életre kelt.
Nem tudta, mennyi idő telhetett el, csak arra
figyelt fel, hogy a gödör szélén ott áll megint a
szomszéd.
Erről
a
szomszédról
korábban
megtudta, hogy amolyan besúgóféle, ami az 50es években megesett minden településen. Joli
megijedt. Gyorsan földet dobált a rongyos
csomagra, mintha csak betemetni akarná a
gödröt. A nagy tenyerű szomszéd erre lapátot
fogott, és hamarosan visszatemette a gödröt. A
szomszéd – hála Istennek - nem látott meg
semmit, és nem is értett semmit. Nem tudta,
minek volt ez az egész gödörásás, egyszerűen
belenyugodott, hogy csak habókos a Joli.
Joli élte tovább a maga magányos életét.
Egyszer Pesten egy ékszerboltban felbecsültette

234

azt pár evőeszközt, amit akkor a köténye
zsebébe csúsztatott. Megállapították, hogy igazi
ezüstből készültek, és monogram is van bennük.
Ez a katalógus szerint a Podmaniczky grófi
családra utal. Kérdezték: csak nem rokonok
voltak? Joli nem válaszolt, csak valamit
motyogott. Mondták neki, ez a néhány ezüsttárgy
nem nagy érték, de ha az egész készlet
meglenne tálcákkal, evőeszközökkel, az már az
lenne.
- Szép, míves munka, különleges díszítéssel és
garantáltan színezüst – mondta a becsüs, és
biztatta, hozza el a többit is. Joli erre sem
válaszolt, csak szótlanul otthagyta őket.
Az idő továbbgördült, Joliból Joli néni lett.
Magányában megkeseredett. Nem foglalkozott
származásával – nem is akart gondolni rá -, és
nem foglalkozott a gödör mélyén rejtőző
tárgyakkal sem. Sokszor gondolta, elvan ő az
emlékeivel, a vagyon mindig csak bajt hoz. Jó
neki így az élete, ahogy van, ezért az életét
jobbá-szebbé teendő kincs maradt ott, ahova
hajdanán tették, a föld alatt.
Le is írta mindezt kezdetben szépen formázott,
később már reszkető betűivel. Azt is megírta,
hogy egész életében el akarta felejteni, hogy
oldalhajtásként
ő
a
Podmaniczky
grófok
leszármazottja. Ebből úgyse származott semmi
haszna, se öröme, mindig dolgos nevelőapját
tekintette
édesapjának.
Csendes
óráiban
anyjának is megbocsátotta félrelépését –
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elkönyvelte,
hogy
bizonyára
különleges
szépségéből fakadt -, amiből ő nem örökölt
semmit, de öregkorára már ez se bántotta. Úgy
gondolta, a Podmaniczky grófok öröksége, az
ezüst legyen azé, aki majd megtalálja, ha már őt
magához szólította az Úr...
A rokon elolvasta Joli néni történetét, és
visszaemlékezett arra a fura mondatra a
receptkönyvben. Mikor senki se látta, kiment a
diófához, és az - addigra elpusztult - öreg kutya
futóköre körül a felásta a kertet. Ő is megtalálta
a titokzatos csomagot, melyből ezüst tálcák,
kancsók, eszcájgok kerültek elő a grófi család
monogramjával. A levél már nem volt ott, az
enyészeté lett bizonyára, de Joli néni írásából
mindent megértett.
Az ezüst nagy részét értékesítette, s időnként
különböző alapítványokat támogatott az értük
kapott pénzből. De mást is tett: Joli néninek
gyönyörű, párját ritkító márvány síremléket
állíttatott, talán a legszebbet a falu temetőjében.
A sírkőre Joli néni neve mellé bevésette a grófi
család címerét is. Igazából senki se tudta, miért
van ott az a címer, de szépen mutatott.
Joli néni a túlvilágról ezt látván talán mégis
mosolygott...
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Oláh Rita
VÉGTELEN TÖRTÉNET
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Oláh Rita
KERESZTLÉPÉS
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Oláh Rita
OSZTRÁK CSÉSZEGOMBA
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Oláh Rita
PANEL-LES
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TOLDI GÁBOR
Megláttam a szerelmet
Ahogy lelassult a világ,
abban a pillanatban megláttalak,
az arcod ragyogott.
Megszólítottalak,
te csak hallgattál némán,
benned maradt a szó.
Én csodáltalak téged,
a szemeidben magamat látva.
Megérintetted szívem,
pedig nem tudtam, ki vagy,
mégis olyan érzés fogott el,
mintha már ismernélek.
Kezed érintése bennem él,
kitört belőlem a szenvedély.
Ajkaddal szólalkoztam össze,
először taszítottál,
feléledt benned a tűz,
csábítóan hatott rád.
Magadhoz ragadtál,
szinte fuldokolva éreztem magam.
Egymásé lettünk,
lelassult világ közepén,
szikrából lobbant ki tűznek lángja:
Te vagy egyetlen szívemnek vágya.
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A kék ég szavai
Kék eget pillantva,
sok mindent látni benne,
a felhők rejtenek valamit,
szavakat érzéseket.
Olykor látok arcokat,
keresem a gondolatokat,
melyek átjárnak.
Rád gondolva
másképpen látok.
Megáll a felhő,
vagy csak lassan halad,
észreveszem benne szavad.
Mit is akarsz nekem mondani?
Felfedem a rejtélyt,
azzal, hogy a gondolataim
rólad szólnak.
Megjelenik arcod a homályban,
de én bevéstem,
örökre kitörölhetetlen.
A felhőket nézve,
téged látlak,
ragyogva nézel rám.
Elmerülök mosolyodban,
felhők szavaiban,
melyek hozzám szólnak.
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Elvarázsolt pillantás
Elkapott pillantás fogott meg,
Csak egy röpke volt csupán,
De mégis keresem, kutatom,
Jó volna újra látnom.
Sok minden múlhat egy pillanaton,
Szerelem lobban bele a szívbe,
Egy pillantás, mely bevésődik örökre.
Folyton beleszaladok, ahogy tükörbe nézek,
Egy pillantás életre kelt s nyomot hagy.
Van abban a pillantásban valami,
Nem tudok tőle nyugodni.
Talán ez egy pillantás volt?
Az agyam rajta töpreng,
Mit is érezhetett, akit pillantottam,
Szinte a szemébe láttam,
Olvastam a szerelem szavait,
Ezt tette velem a pillantás.
Megfogott rövid időre,
Fagyott volt testem bőre,
Szükség volt páncéltörőre.
Meredten álltam a pillantás gödrében,
Melyet ki sem tudok verni a fejemből.
Talán e pillantás újra megtalál,
Kiderül, mi olyan csodás benne,
Addig marad az élet rejtelme.
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Elveszett mosolyok
Elvesztek a mosolyok,
Feledésbe merültek érintések,
Mások lettek az érzések.
Ki elvitted, add nekünk vissza,
Szívünk is vágyik reá,
Mert egy kincset vesztettünk el.
Mosolyunk csak tükörben látjuk,
Szemünk mozdulatai beszélnek,
Így olyan más az élet.
El vagyunk zárva a világtól,
Üres minden, senki sem táncol.
Erősebb a hiánynak szele,
Szívünk ebbe szakad bele.
Darabokban a lelkünk,
Mert másképpen kell nevetnünk,
Jó volna visszakapni, amit elvesztettünk.
Mosolyunk, térj vissza hozzánk,
Nélküled más lett e világ,
Uralkodik a távolság.
Gyere vissza, bátorság,
Hozd magaddal mosolynak varázsát,
Hadd érezzük újra az ölelés hatását.
Mert ölelés és mosoly nélkül
Oly keserű az élet,
Most őrizzük, mint emléket,
Érjen már ez egyszer véget.
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Itt az idő
Itt az idő odaadni magamat neked,
Tálcán kínálva kezeimet,
Csodálva nézd ragyogó szemeimet.
Engedj a kísértésnek,
Adj teret a létezésnek.
Itt az idő rám pillantani,
Apránként belém kóstolni,
Arcomon kezeddel lépegetni,
Szemembe boldogan nevetni,
Időt adni a velem töltött perceknek,
Helyet készíteni az érintéseknek,
Ajkadat szeretném elkérni,
S ajkamon zenélni,
Szerelem énekében táncolni.
Itt az idő tüzesen lángolni,
Átölelve egymásba kapaszkodni,
Szerelem-köntösbe bújni,
Zuhatag vizében elmerülni,
Érintések hatalmával élni,
Melyből tápláljuk egymást.
Ez nem csupán villanás,
Mindennél erősebb,
Itt az idő, hogy szeressek.

245

Nehéz terhek
Nehéz becsukni az ajtót,
Tele van terhekkel,
Súlyként rám tapadva,
Sokszor összenyomnak,
Mert oly bizonytalan a holnap.
Minden nehéz, mintha kő lennék,
Mozdulni is alig bírok,
Erőt próbáló mindennapok,
Testemre hagyatkozhatok.
Szólok neki, de meg sem hall,
Mintha már nem lenne kedve semmihez,
Most tanulom meg cipelni a terhet,
Melyet nekem szánt az élet.
Talpra állok, megmutatom,
Hangodat hallva megszállt a nyugalom,
Könnyűvé vált a teher,
Szerető szíved levette rólam.
Idő kell, hogy fájdalmam elmúljon,
Sikerül, ha itt vagy,
Nem kombinál az agy.
Követed szívem,
Felszabadítod a terhem,
Örökre nyomot hagysz bennem.
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Lelkem világa
Lelkem világa változatos,
hol ragyogó fényes,
aztán elalszik egy kicsit a fény,
nyugovóra pihenni tér.
Elzárkózik mindentől,
senkit sem fogad, csak egymaga van.
Nem sérült, csak fényét vesztette,
kimerült a teste.
Már itt lépked az este,
de nem alszom még, messze az álom,
csak a lelkem hagyom nyugodni,
pihenni a nyugalom szigetén.
Nincsen vele baj az égvilágon,
nagyobb lesz a fénye holnap,
reggel elűzi a holdat.
Lelkem világát én ismerem legjobban,
ki megérinti lelkem, ő tudja, mit érez,
és semmit sem kérdez.
Szavaival oltja el a kételyt,
érti lelkemnek világát,
tudja szívemnek vágyát.
Én tudom, mikor mit érez a lelkem:
most ragyog a legszebben!
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Táncra perdülök
Táncra perdülök kezeidben,
Dallamra mozgó tested között.
Táncolok veled, ragyogó Szerelem,
Két lábon járó kedvesem,
Csillogó szemed keresem.
Ahogy táncolunk, szinte ragyognak szemeid,
Körülölelnek kezeid.
Tétova lépésekkel jelzek feléd.
Megbolondítottál táncoddal,
Beléd habarodtam azonnal.
Együtt táncoltam szíved dobbanásával,
Pörögtünk, forogtunk, egymáshoz simultunk.
Karjaink közé fogjuk egymást,
Csak suhanunk táncnak peremén,
Közben dalolva szólunk egymáshoz.
Ajkaink rövid időre találkoztak,
Egymást érintve lázba hoztak,
Önfeledten táncolunk a színpadon,
Vágyakkal tele tested akarom.
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Szemed tükrében
Szemed tükrében látva lelkedet,
Mintha látnám benne életedet,
Patakban úszó könnyeidet.
Örömtől vagy a bánattól van?
Rejtélyes a szemnek tükre,
Álcázatlan benne a tüske.
Ez csalta elő a könnyeket.
Nem rejtheted el őket soha,
Mert átlátok a tükrön,
Tudom, mi az, mi ott van benned,
Parányian szikrázó szemed,
Szálka tartja fogságban,
Szemedbe ereszkedik.
Beleveti magát a tóba,
Hogy könnyekben úszva,
Kezed össze szorítva,
Üvölts kifelé a világba,
Szemed egy szálka használja,
A csalódás szálkája.
Ezt okozta neked szerelmed virága,
Belelátok szemed titkába,
Szíved ordító fájdalmába.
Közelgő könnyek végesek,
Megbecsülésre, szeretetre éhesek,
Örömkönnyeknek is lesz rajtad nyoma,
Már már nem leszel szálkának fogja.
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Nyitva a szívem
Nyitva a szívem, ha eljő az idő,
A bizalom erősen nő.
Nem cél, hogy hamar kitárjam,
Óvni kell a csalódástól,
Megértem, ha te sem adod ki magad,
Ne törjék össze szíved,
mint egy poharat.
Mert a szilánk ott marad,
Nem tudod eltüntetni,
Idő kell neki, amíg eltűnik.
Átérzem, mi benned zajlik,
Szíved fájdalma hallatszik,
Fájdalomban az én szívem is,
Vonszolja magát utánam.
Levegőt ad nekem, mely nehéz,
mint valami teher.
Érzem, ahogy elterülsz,
Álmatlanságban elmerülsz.
Szemed mindent elmond,
Leírja bánatod,
Mi az, amiért könnyeid potyognak,
Miért is lesz nehéz a holnap.
Tudom azt, amit más senki,
Mik szívednek sebei,
Perc vagy óra nem számít,
Hangod hallva megszakítom álmom,
Szíved miattam sose fájjon,
Lelkemet neked ajánlom.
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Nem téped szét, mert az enyém,
Ott vagyok lelked mélyén,
Lent, hol nincsen fény,
De látok, mert erő van lelkedben,
Fény nélkül is élek szívedben,
Erős, szoros kötelékben,
Dobbanó szíved közepében.
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Erdélyi-Z. Magdolna
KIKÖTŐ
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Erdélyi-Z. Magdolna
JÉGTÁNC
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Erdélyi-Z. Magdolna
GONDOLATOK 2.
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Erdélyi-Z. Magdolna
TOUCH ME 1.
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SZABÓ JOLÁN
Pofon, ha csattan
Beleszeretett az ősz télbe, s addig melengette,
mígnem december közepén is tizenhat fokot mért
a terasz ablakába kitett hőmérő. Parasztember
nem örül az enyhe télnek, mert hótakaró kellene
az őszi vetésre, szántásra, de még a kétszintes
családi ház kertjére is, csakhogy azt nem lehet
megrendelni a természetfelelőstől.
Igaz, Janka nem bánja, ha nem kell havat
takarítani, mert lapátolás nélkül is ezer a dolga,
főleg amióta férje baloldala részben lebénult, s az
ő nyakába szakadt valamennyi ház körüli munka.
Adamcsik Antal áldott jó ember volt, szorgos,
dolgos, víg kedélyű. Betegsége miatt azonban
megváltozott
a
természete.
Nyilvánvalóan
tehetetlenségének
és
kiszolgáltatottságának
köszönhetően házsártos, a kákán is csomót
kereső, parancsolgató vénemberré vált, aminek
ellenszerét
Janka
asszony
képtelen
volt
megtalálni, pedig szorgalmasan kereste az utóbbi
fél év során. Mindössze annyit tehetett, hogy
elengedte füle mellett férje parancsait.
Parancsokból pedig volt bőven: ne a drága
kukoricával etesse a tyúkokat, jó azoknak a búza
is; egyszerre fogja tömésre mind a tizenkét
kacsát, mert azokat öt-hat kilósan a fagyasztóból
elviszik városra a gyerekek; egyszerre vágják le
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mind a két hízót, és helyettük január elején
vegyenek három választási malacot. Janka
meghallgatta, csak magában motyogott:
- Könnyen beszél Anti! Könnyű dirigálni a
nappaliban heverészve! De nekem a jószágok
ellátása mellett pont délben frissen főzött ebédet
kell az asztalra tennem, mert tíz perc késedelmet
úgy felhánytorgat, mintha a személye elleni
merénylet lenne!
De azért elhatározta, küszködik, amíg csak
bírja. Tudta, három gyereke közül egyik
segítségére sem számíthat. Két fia családostul az
ország két ellentétes szegletében él, a lánya
pedig tanulmányai befejeztével a fővárosban
maradt. Megértette őket: természetes, hogy a
maguk életét élik.
- Igen – sóhajtotta -, a maguk életét élik, és
figyelmen kívül hagyják, hogy az apjuk körüli
teendők és a házimunkák mellett nekem
gondoskodnom kell a felmerülő költségek
kifizetéséről is. Azokat pedig nem mindig fedezi
kettőnk nyugdíja!
Míg egészséges volt Anti, szinte mindig kapott
néminemű megbízást, amiből csordogált annyi
pénz a családi kasszába, hogy nem kellett a
megtakarításukhoz nyúlni. Aztán megbetegedett.
Sokba kerültek az orvosok, megcsappant a
takarékban szunnyadó pénz, a kivett összeget
pedig nincs
miből
visszapótolni.
Egyetlen
lehetősége maradt: csökkenteni a költségeket.
De hogyan?
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Az emeleti három szobát és a fenti fürdőszobát
csak akkor használják, ha hazajönnek a
gyerekek. Legközelebb húsvétra várhatók, most
feleslegesen fűtik. Majd szól az ismerős
fűtésszerelőnek, hogy szakaszolja le a szintet. A
jószágállományt is érdemes lenne csökkenteni,
mert drága a takarmány, ráadásul többségüket
konyhakészen elviszik a fiai.
Szívesen adja
Janka, nem arról van szó, de mintha az utóbbi
időben gyorsabban fogyna a takarmány. Tehát
csökkenteni kell az állatok számát, de hogyan
mondja ezt meg Antinak?
Ha nem is neki, legalább magának bevallhatná,
hogy délre elfogy az energiája. Nagyon elfárad,
olyannyira,
hogy
férje
ebéd
utáni
szundikálásának ideje alatt félórás sziesztát
kénytelen
tartani.
Mi
lesz
vele,
amikor
megkezdődnek a tavaszi munkálatok a kertben?
Anti csak dirigálni tud, és kiabálva tiltakozni az
ellen, hogy a nehezebb munkákhoz napszámost
fogadjon.
Családon belül senkivel sem tudja megosztani
gondjait.
A fiúk élelmiszer-utánpótlásnak tekintik, amit
megtermelnek. Istenítik apjukat, de nem
értékelik anyjuk ténykedését, mert ő egész
életében csendben, zokszó nélkül gondoskodott
az öttagú család kényelméről. A gyerekek mindig
természetesnek vették, hogy a terített asztalon
gőzölög a frissen főzött étel, a szekrényekből
bármikor elővehetik a tiszta, frissen vasalt
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ruhaneműket, családi házukban állandó rend és
tisztaság
honol.
Pedig
mindezek
mellett
harminchat évig a helyi varrodában reggel
nyolctól délután négyig kattogott a varrógép a
keze alatt.
Legkisebb gyerekéből, a tündérszép Maricából
igazi pesti, sikeres vezető lett. Havonta egyszer
vasárnap reggel megérkezik metálzöld autójával,
minden jóval ellátja szüleit, és kora délután megy
is vissza. Soha semmit sem fogad el. Láthatóan
jó anyagi körülmények között él, kétszobás lakást
vett a fővárosban, és évente külföldre megy
nyaralni. Harmincöt évesen is megnyerhetné a
Falu Szépe versenyt - amit elért tizenhat éves
korában -, mégsem ment férjhez. Anyja azt sem
tudja, van-e valakije, vagy magányosan, sok
munkával peregnek napjai? Erről sohasem
beszél.
Két éve Janka rákérdezett, de Marica csak
nevetett:
- Anya, ne légy kíváncsi, ez a magánügyem!
Idáig érve gondolataiban nagyot sóhajtott
Janka. Végzett a jószágok ellátásával, most be
kell mennie a házba, ebédet főzni. Remélhetőleg
Anti talált a televízióban érdekfeszítő adást, ami
odaszögezi a képernyő elé, s nem jön ki a
konyhába. Bizonyára kiabálna vele, amiért az
előző
napi
sertéspörkölt
maradékából
gulyáslevest készít.
Második fogásként grízes
tésztát tesz majd az asztalra.
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A férjének egyik sem ízlett. Nyűgösködött,
mint az elkényeztetett gyerek:
- Miért nem tésztalevest főztél rakott karfiollal?
- Honnan vegyek neked karfiolt? - kérdezett
vissza Janka. - Egyébként van még a
fagyasztóban hús, a veremben zöldség, a
spájzban befőtt, mit akarsz még?
Adamcsik Antal a világért be nem ismerné,
hogy igaza van a feleségének, inkább hagyná
kivágatni a nyelvét. Nagy mérgesen témát
váltott:
Mikor
nézel
malacokat?
Vehetsz
hitványabbakat is, ha jó a csontozatuk, majd itt
felerősödnek – noszogatta feleségét, mintha
január elején bármiről is lekéstek volna.
Összeszorította száját az asszony, nehogy
megszólaljon. A további nézeteltérések elkerülése
érdekében elhatározta, inkább elmegy volt
barátnője fiához, Jámbor Janihoz, aki nagy
gazdaságot visz. Nála egy helyen beszerezhet
mindent, amire Antival együtt kettejüknek
szükségük lesz: egy malac, harminc csibe, négyöt kacsa és a felnevelésükhöz szükséges
takarmány.
Jámbor Erzsikével, Jani édesanyjával egy
padban ültek az általános iskolában. Jó barátnők
lettek, annak ellenére, hogy Janka szőke hajú,
halk szavú, alacsony kislány volt, magas, barna
padtársát pedig vele ellentétben cserfes lánynak
tartották. Janka varrónőnek tanult, és amint
betöltötte a tizennyolcadik életévét, feleségül

260

ment a jóképű, szorgalmas fiatalemberhez, a
kőműves Adamcsik Antalhoz, s húszévesen már
megszülte első gyermekét.
Erzsike a megyeszékhelyen postaforgalmi
iskolába járt, két évet ott is dolgozott, majd
hazajött a helyi hivatalba, ott lett postavezető.
Hiába szerettek volna udvarolni neki a helybeli
fiúk, senkivel sem állt szóba. Amikor Janka
várandós lett a második gyermekével, Gézuval,
Erzsike
felmondott
a
hivatalban
és
a
megyeszékhelyre költözött. Három év múlva tért
vissza, két és fél éves kisfiával, Jámbor Janikával
együtt. A faluban egy ideig találgatták, ki lehet a
gyerek édesapja, ám Erzsike senkinek sem árulta
el kilétét.
A barátnők felélesztették barátságukat, főképp
azért, mert gyermekeik, Jani és Gézu egyidősek
voltak. Együtt jártak óvodába, iskolába, s úgy
szerették egymást, mintha ikrek lennének.
Akkoriban Anti a megyeszékhelyen dolgozott,
csak a hétvégeket töltötte itthon. Miután Jani
gyakran volt náluk, úgy bánt vele, mint a
sajátjával.
- Régen volt, nagyon régen – sóhajtott fel
Janka. Így utólag elnézve már fel sem tudja
idézni, milyen volt férfiként Anti, amikor még
szerette, leste minden kívánságát. Félreértés ne
legyen, ma sem gyűlöli az urát, pusztán szánja, s
ellátását kötelességének - néha tehernek -, a ház
körüli teendők egyikének tekinti.
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Mosogatás közben Janka felidézte a régi
történéseket, mintha annak bármi jelentősége is
lenne. Ha valaha volt is, mára már érdektelen.
Például az, ki lehet Jámbor Jani édesapja. A
fiatalember mára saját jogán kivívta a falubeliek
tiszteletét, öregekét, fiatalokét egyaránt. Arra a
kérdésre sem tudna válaszolni, mikor szűnt meg
Erzsikével a barátságuk.
Beöltözött
a
biciklizéshez,
mert
három
kilométernyit kell karikáznia a gazdaságig. Már
épp indult volna, amikor eszébe jutott, hogy volt
barátnője nagyon szereti a szilvalekvárt. Gyorsan
bement a spájzba, s kihozott egy nagyobb
szilkével. Gondosan becsomagolta, úgy tette a
kerékpárja kormányára erősített csomagtartóba.
Út közben szintén a régmúlt dolgokon járt az
esze. Visszaemlékezett, hogy Jámbor Jani
mezőgazdásznak tanult.
- Jól tette – futott át agyán. - Mára a falu
határában
kiépített
hatalmas
gazdaság
tulajdonosa.
Tényleg hatalmas volt a gazdaság. A
takarmánykeverő, a százhúsz marha, az ezer
csirke és az ötven anyadisznó hat alkalmazott
folyamatos munkáját követelte, s miután még
nem telt el egyetlen nap sem a tulajdonos
döntését igénylő probléma nélkül, Erzsike
nyugdíjazása után kiköltözött a fiához. Azóta ő
helyettesítette, ha fia valamilyen ügy intézése
miatt
néhány
órára
telephelyét
elhagyni
kényszerült.
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A kellemes, napsütéses időben jólesett
Jankának a biciklizés. Gondjait feledve ráérősen
keresztülhajtott a falun, melynek végétől még két
kilométer kellett mennie a gazdaságba vezető
bekötőútig.
Jámbor Janit a tehenészetben találta.
- Kézcsókom, Janka néni! - üdvözölte vidáman
a fiatalember. - De jó, hogy el tetszett jönni!
Anya már naponta emlegeti magát. Tessék csak
bemenni a házba, fél óra múlva én is ott leszek!
Janka szót fogadott, és bement. Erzsike láttán
megdöbbent, alig bírta magából kipréselni
köszönését. Barátnője arcán szabálytalan, mély
barázdákat húzott az idő ekéje, melyekbe szinte
belesüpped fénytelen szeme.
- Vártalak, Janka, mert én már nem tudok
elmenni hozzád – suttogta. - Gyere, ülj ide,
velem szemben. Beszédem van veled.
Fél óra múlva, mikor Jani végzett munkájával,
elindult a házuk felé. Mielőtt odaért volna, látta,
hogy Janka néni biciklire pattan, és gyorsan
elkarikázik.
Otthon közben felébredt Adamcsik Antal.
Anélkül, hogy felkelt volna, kikiáltott a konyhába:
- Janka, hozz egy kis kávét! De forrót!
Semmi mozgás. Nem ugrik az asszony. Még
hangosabban kiabált:
- Nem hallod?! Kávét kérek!
Hiába fülelt, csak a csend neszelt. Fordult
egyet.
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- Biztosan a jószágoknak önt vizet az asszony
– motyogta, aztán elbóbiskolt.
Ekkor ért haza Janka. Annyira rázta a hideg,
hogy még kesztyűben is fázott a keze. A
teraszhoz támasztotta biciklijét, és sebes
léptekkel besietett a házba.
Az erélyes ajtónyitásra Anti kinyitotta a
szemét.
- Végre hozza a kávémat az asszony gondolta.
De hiába várt, a kávé csak nem jött. Erre
felült. Csodálkozva nézte az utcai ruhában előtte
álló feleségét, amint lassan lehúzta kezéről a
kesztyűt és dzsekije zsebébe gyűrte.
Janka rezzenéstelen tekintete másodpercekig
férje arcához tapadt, majd ötven év felgyülemlett
keservét beleadva, hirtelen meglendítette jobb
kezét, és hatalmas, csattanós pofont adott
ledöbbent férjének.
- Holnaptól gondozzon a negyedik gyermeked
édesanyja! Reggel átköltöztetlek Jámborékhoz!
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Tibold Katalin
KIS GYOPÁR, Ó KIS GYOPÁR-LÁTLAK-E MÉG
VALAHOL

265

Tibold Katalin
VALAHOL A FOGARASI HAVASOKBAN
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Tibold Katalin
TÜZESEN MEGY LE A NYÁRI NAP SUGÁRA...
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Tibold Katalin
VÁR ÁLLOTT, MOST KŐHALOM
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VALKÓ PÉTER
Emlékek
Szép emlékek jönnek sorban,
Rosszakat a pokolba!
Nem emlékszem rátok,
Merengeni néha átok…
Unalmas nem volt életem,
Túl sokat küzdöttem.
Megbántam-e, amit tettem?
Nincsen jó válasz soha erre…
Erdő hangja
Messze száll az erdő hangja
Messze van ki meg nem hallja
Zizegnek a fáknak alja
Sok kis állat kikaparja
Sétálok ki a lombos fák közül
Alkony van lelkem már örül
Otthon vár már a nádfedeles házban
Apám és Anyám
Csillagokkal beszélgetek
Mosolyognak rám nevetnek
Felhő már nem takarja a Holdat
Lassan felvirrad a holnap…
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Gyermekkor, karácsony
Ha vissza tudnánk hozni a
Gyermekkori Karácsony fényét,
Illatát, hangulatát;
csillagos égre nézve vártuk
az Angyalokat, Jézuskát!
Sötétben csillagszóró csillámokat szórva,
Álltuk körül a Karácsonyfát,
forró könnycseppeket hullajtva…
Énekeltük a Mennyből az angyalt,
Tiszta szívből, hangosan,
odafönt is hallják,
puszit adott Apánk, Anyánk…
Ajándékoknak örültünk persze, kibontani
másnap volt mindnyájunknak mersze.
Fánk nem volt túl nagy, nem ért föl az égig,
emlékeimben Ő kísér Életemben végig…
Elszaladtam
Megszeppenve álldogáltam
A játékbolt előtt,
Apám játékautót
Ígért azelőtt.
Megláttam a kirakatban,
Nem vette meg;
Sírtam és
Elszaladtam…
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Betűk óceánja
Ki a betűjeleket föltalálta,
rovásírást és a többit,
még nem tudhatta, az emberek
sorsán nehezít vagy könnyít.
Sok ezer vers, novella, regény,
színdarab született azóta,
ami tegnapelőtt, tegnap és ma
történik, sőt a jövő is le van írva.
Ki betűkkel fekszik, szavakkal kél,
az nem álomvilágban él.
Tudja jól, mit csinál,
érdemes élni valamiért.

Életöröm
Újfent nyílik a hóvirág
Hamarosan az orgonák
Mély álomból ébred az
Örök Természet
Rügy pattan némán
Halkan beoson
A tűző Nyár
Alig várjuk már
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Pancsikálás a Balatonban
Átúszás a hideg tóban
Életöröm árad szerte
Átöleljük a Világot szeretve
Járvány
Járvány, járvány
Szűnj meg, szűnj meg,
Ördög-vírus
Tűnj el, tűnj el!
Elég volt már a Világnak,
Istenünk, kegyelmezz végre,
Millióan tekintünk
Föl az Égre.
Imádkozunk, védekezünk,
Egyre kevesebben leszünk.
Alig születnek gyermekek, unokák,
Isten áldása szálljon le mireánk!
AMEN
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Vigyázzatok
Szivárványos nappalok
Döngicsélő éjszakák
Kérlek, vigyázzatok énreám
Makacsul ne menjek fejem után
Falba ne verjem gyakran ezután
Nem tanultam senkitől, semmiből
Sok rossz példát láttam
Utamat nem találtam
Mindig jobbat vártam
Úton
A Valóság riadt peremén
Ott vergődöm régóta én
Köd előttem, köd utánam
Vajon merre visz csalfa lábam
Kóborlok a messzeségbe
Föltekintek a kék Égre
Vándorbottal a kezemben
Tétova terveket elfelejtem
Tipródok tovább, szépen lassan
Korgó gyomorral, üres hassal
Fűzfák lágyan simogatnak
Dereng már a hideg hajnal
NEM ADOM FEL…
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Lányaimhoz
Reggel, este, délben,
Odamegyek érte,
Megfogom két kezét,
Bámulom szép szemét,
És soha el nem engedem!
Nincs ennél nagyobb szerelem,
Hiszen Ők a lányaim,
Életem nekik szánom,
Nem bánom, ha néha mást tesznek,
Amit akarok…
Gondolataimban mindig
Ott vannak, nem csak szavakban.
A tett mindennél többet mond,
Az utat, melyet végigjártam,
Értük tettem, meg nem bántam.
Remélem jó példát mutattam.
Szeressétek unokáim, nem csak miattam.
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Bizalom
Éppen beléptem a házunk ajtaján, és már
hallottam, hogy vitatkoznak a gyermekeim.
- Te rontottad el a számítógépemet! – mondta
a 14 éves Fanni lányom.
- Hozzá sem nyúltam! – replikázott a 13 éves
Gábor fiam.
- De igen! Múltkor is kilestem, hogy ezen
nézted a barátoddal a meztelen nőket és hogy
mit csinálnak a férfiakkal.
- Na jó, néha tényleg! És akkor mi van?
Ekkor nem bírtam tovább, közbeszóltam:
- Hagyjátok abba! Úgyis régi, elavult gép volt,
veszek nektek újat. A javítása majdnem annyiba
kerül, mint az új.
Bezárkóztam a szobámba. Hirtelen eszembe
jutott, messze még a fizetés. Majd előveszem a
zöld dugipénzes, régi fémkazettából a számítógép
árát. A ruhásszekrény hátsó falában rejtettem el,
nem tudott róla senki, csak én és gyermekkori
barátom, aki asztalos volt, és ő csinálta az egész
szekrényt. A szekrény hátsó falának elhúzásával
lehetett a kazettához hozzáférni, de így is csak a
takarófólia feltépése után.
A kazettát kerestem, de a fólia és a hátsó fal
félrehúzása után csak a hűlt helyét találtam.
Mobilon hívtam feleségemet, akivel egy hete
összevesztünk,
és
visszaköltözött
az
édesanyjához. Nem vette fel. Végül sajnos, igen.
- Mit akarsz? - kérdezte.
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- Nem találom a zöld pénzes kazettát! Benne
volt kétmillió forint és a családi örökségemből a
sok milliót érő aranyékszerek. Te vitted el
bosszúból!
- Meghülyültél?! Fogalmam sincs, miről
beszélsz! - csapta le a telefont.
Ezek után biztos voltam benne, hogy ő volt.
Megittam három üveg sört meg egy üveg
pálinkát. Igencsak rosszkedvű voltam 4-5 napig.
A gyerekeket átvittem a nagyanyjukhoz, mert
nem bírtam velük, kikészítettek.
Egyik éjjel arra riadtam fel, hogy körülbelül
egy hónapja festés volt nálunk, ezért a biztonság
kedvéért a gyermekkori legjobb barátomhoz
vittem megőrzésre a kazettát, aki annak idején a
szekrényt csinálta, de elfelejtettem visszahozni.
Reggel a munkahelyemen beteget jelentettem,
és metróval tíz perc múlva már ott voltam
Bélánál.
Először
rövidet,
majd
egyre
hosszasabban csengettem.
Kitalálják, ki nyitott ajtót? Hát Klári, a
feleségem! Hosszú, szőke haja zilált volt, kék
férfi fürdőköpenyt viselt. Rám ordított:
- Hát te mit keresel itt?!
- Bélát és a zöld kazettát, amit megőrzésre
átadtam neki.
- Gyere ki, Béla! - kiáltott hátra a válla fölött. Itt a bolond férjem, téged keres.
- Hát tudod - kezdte a pizsamába éppen hogy
belebújt „barátom” -, mi szeretjük egymást
Klárikával. Amikor eljött tőled, elhozta a kazettát
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is. Az ékszerekért nagyon jó pénzt kaptunk. Egy
része még megvan.
Nem jutottam szóhoz. Mindent feltételeztem
bárkiről, de ezt egyikőjükről sem. Elváltunk. A két
gyermeket Klárinak ítélte a bíróság, mert engem
alkoholistának állított be.
Végre szabad ember lettem...
Katonadolog
Jó néhány évvel ezelőtt azokat, akiket nem
vettek fel a felsőoktatási intézményekbe vagy
szakiskolába,
behívták
kötelező
sorkatonai
szolgálatra. Bizony nem sok jót lehetett erről
hallani, minden ifjú rettegett. Én is...
Sorozásra
kaptam
egy
tenyérnyi
behívóparancsot. Néhány nap múlva megjelenés
kötelező
a
Móricz
Zsigmond
Gimnázium
tornatermében Budapesten, ugyanis akkoriban
Budán laktam. Néhány jó barátom tanácsára
beszereztem vérnyomásnövelő cseppeket, plusz a
biztonság kedvéért kettő erős dupla kávét is
ittam. A szívem ezektől és a hatalmas izgalom
hatására
igen
erősen
dobogott.
Szédülni
kezdtem.
- Jöjjön be a következő tíz ember! - kiáltották
éppen.
Köztük voltam én is.
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Hosszú íróasztal mögött néhány civil, a
többség katonaruhában. Ők voltak a szigorú
sorozóbizottsági tagok.
- Neve, anyja neve, lakcíme, iskoláit hol
végezte, milyen eredménnyel? - csattantak
egymás után a kérdések.
A
félelemtől
reszkettem,
alig
tudtam
válaszolni. Nyögdécselve, de nagy nehezen
sikerült. Orvosi vizsgálat, vérnyomásmérés amire pedig nagyon számítottam - nem volt!
Amikor kiszédelegtem az utcára, egy autó
elütött. Mentővel a János Kórházba vittek.
Komoly baj nélkül megúsztam ugyan, de két
napot bent kellett töltenem. A szüleim rendkívül
aggódtak értem. A zárójelentésben igen magas
vérnyomás, szív- és idegkimerültség állt.
Nem vallottam be senkinek, miért is történt ez
a baleset. A főnővér a szüleim fülébe súgta: nem
érti, miért volt, de majdnem meghaltam...
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Ferenczi Melinda
GUILIN REED FLUTE CAVE - KÍNA
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Ferenczi Melinda
FOLYÓPARTI CSENDÉLET
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Ferenczi Melinda
CSENDÉLET SZILVÁKKAL
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Ferenczi Melinda
ZÖLD ERŐ
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GUTLÉBER MAGDA
A szeretet himnusza
Szeretetet nem lehet pénzért venni,
Szeretetet szívünkből kell adni,
Szeretetet ad és kap családom,
Szeretet a legszebb a világon.
Szeretetben megtalálni a szépet,
Szeretet elviseli a nehézséget,
Szeretetben tudunk vigaszt adni,
Szeretetben lehet megbocsátani.
Szeretetet meg kell becsülni,
Szeretetet nem szabad feledni,
Szeretetnél drágább nem lehet,
Szeretetet adj annak, aki szeret.
Szeretetben lehet boldogan élni,
Szeretetben lehet igazán szeretni,
Szeretet legyen legdrágább kincsed,
Ha szeretnek, érdemes élned!

Áldom a sorsot
Édes párom, szeretlek,
ugye, érzi ezt a szíved...
Elszállt már az ifjúságunk,
Mellettünk van fiunk, lányunk.
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Ők adják a melegséget,
Boldogságot, békességet.
A hajunk ősz lett, mint a dér,
A múlt emléke visszatér.
Köszönöm az ötven évet,
Két karod, ami védett.
Köszönöm, hogy el nem hagytál,
Jóban, rosszban velem voltál.
Ötven évet széppé tettük,
A bút, bajt ketten legyőztük.
Így szálltak a múló percek,
Rohantak a sok-sok évek.
Megköszönöm, édes párom,
Ötven évnyi boldogságom.
Továbbra is szeress engem,
Mert így boldog az életem.
Szeretetben éljünk együtt
Míg csak dobog a szívünk...

Nem tudtam elmondani...
Neked írtam ezt a verset,
Széppé tegyem ünnepünket.
El akartam mondani,
Jó, hogy találkoztunk,
Meg akartam köszönni,
Azt, hogy együtt vagyunk.
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Meg akartam köszönni
A végtelen szeretetet,
Hogy ötven év alatt
Boldog voltam veled.
Nem tudtam ezt elmondani,
Te nem tudtad meghallgatni.
Itt hagytál bennünket,
A halál elvitt tégedet.
Behunyom a két szemem,
Képzeletben itt vagy velem.
Azt mondod, hogy szeretlek,
Ez kísérte életünket.
Szereteted éreztem,
Ölelésed nem feledem,
Szívemben elrejtettem,
Amíg élek, ezt érezzem!
Húgocskám
Nagyon hosszú utat megtettél,
Míg Nyíregyházára érkeztél.
Örültünk, hogy veled együtt élünk,
Hogy boldog légy, mindent megtettünk.
Sajnos a sors ezt nem akarta,
Hogy meddig élünk, csak ő tudja.
Gittikém, miért hagytál itt bennünk?
Húgocskám, maradj még velünk!
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Istenem, engedd még őt élni,
Hisz úgy tudott mindennek örülni!
Sóhajtva ezt kiáltja lelkünk,
Záporként hull a fájó könnyünk.
Rengeteg virágot a sírodra tettük,
Akiket szerettél, már ott vagy velük.
A sírhalmon lesz mindig virág,
Ott vagy te, férjed, apánk s anyánk.
De jó, hogy van, akiket szeretünk,
Van, akiket megölelhetünk.
Téged már nem tudunk ölelni,
Mosolyod szívünk örökké őrzi.
Tudtad, hogy nagyon szeretünk,
Húgocskám, lélekben itt vagy velünk!
Érezzük a szív melegét...
Itt van már a hideg tél,
Lehullott a zöld levél.
Lehullott mind a földre,
Száraz avar lett belőle.
Sodorja zordan a szél,
Zizegve száll a sok levél.
A világ másnap fehér lett,
A hó mindent befedett.
Körülöttem minden fehér,
Szikrázik a hótünemény.
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Kitartom a tenyerem,
Pehellyel megtelt a kezem.
Nézem azt a sok csillagot,
Mi betakarta a világot.
Kint tombolhat már a szél,
Megdermedhet a hideg jég,
Bent érezzük a szív melegét,
Fogjuk meg egymás kezét.
Nem bánjuk a kinti telet,
Ha van, ki téged nagyon szeret!

Szép magyar nóta
Édesapám így szólt hozzám:
Édes kis pacsirtám,
Dalold el nekem
Az én kedves nótám.
Citerazenével énekem kísérte,
Szólt is a nóta zene ütemére.
Akik az énekem hallgatták,
Velem együtt dalolták,
A szél a dalt felkapta,
Vitte, vitte magasba.
Onnan odavitte,
Hol magyarok élnek,
Hogy együtt csendüljön fel
Ez a csodás ének.
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Éneklik a nótát
Szívvel és lélekkel,
Köszöntik a magyar hazát
Ezzel az énekkel.
Viszi a szél dalukat,
Ahol magyarok élnek,
Szeretik a hazájukat,
Erről szól az ének.
Csendül a szép dallam
Szívvel és lélekkel,
Köszöntik a magyar hazát
Ezzel az énekkel.
Énekükben benne a szeretet,
Ez kösse össze a magyar nemzetet!
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Lepenye Gerda Angyalka
KARANTÉN 6.
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Lepenye Gerda Angyalka
KARANTÉN 7.
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Lepenye Gerda Angyalka
KARANTÉN 3.
(Címlapunk a fenti mű felhasználásával
készült.)
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PETRUSÁK JÁNOS
Égetők Népe
Amikor megláttam, nagyon megörültem neki.
Hinni se mertem, hogy létezik. S ennyire
váratlanul, egyszer csak elém pattan. Mert
pattant, perdült, akár egy élettel teli, az élettől
még mindent váró s akaró bakfis.
Szép volt. Nagyon. Könnyem majdnem
pottyant, amint megláttam őt. Tovább rá sem
mertem nézni, csak zavartan el. S félelemmel:
meg ne lássa más.
Szerencsére egyedül voltam. Itt, ennél a
bontáspontnál
egyedül.
Előbb
még
vagy
tucatnyian, de mostanra egyedül. Senki se
szeretett, míg nem muszáj, tovább egy pillanatra
se maradni. Nem hogy perccel tovább.
Hogy hol? Itt. Idefent.
A talajon. A valaha valóson. A földön. Bolygóm
kérgén. Kínzottján. Megváltozottján. Meghaltján.
El nem temetettjén. Amely minket temetett el.
A föld. Magába. Még régen. Már történelem.
Tanult. Ismert. De senki nem kívánt okulni. Csak
tudtuk. Tényként fogtuk. Ez van. Volt. Lesz.
Nem kell tragédiát sejteni, nem hirtelen halál
volt a földé, hanem hosszas. Mondják, úgy két
évszázadig tartó. Ennyi kellett az embernek, míg
végre
győzött.
Le
a
bolygót.
Teljesen.
Végérvényesen.
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Fent már nem lehetett élet. De muszáj volt
felmenni. Ezért-azért. Ami még fent volt. Ami
fent még használható. Vagy lent használhatónak
gondolják.
Épületek, néma vázak odafent. Építőanyag:
vas, beton, ócska fémek. Ez kellett. Kellett volna
a fa is, de már csak az elektronikus könyvekben
volt. Képként. Ott se akarták mutatni. Ne
vágyódjunk. Nincs. Már nem lehet.
Fa, fű, élőlény, ember, ki fent maradt –
meghalt. Maradt a szürkeség, a törmelék, benne
az, amit bontani kellett-lehetett.
Az ember leköltözhetett. A föld kérge alá. Ahol
nem voltak esők, mindent széjjelmállasztó
savasak, se hurrikánok, se dermesztő, mínusz
sokfokos hidegek.
Lent
langymeleg.
Föld-hő.
Energia
embersalakból. Gáz lesz belőle, hogy ételt
lehessen készíteni, meg világítani. Hogy éljünk.
Nagy termek, közösségi lét. Nincs egyedüllét
odalent. Mindenki figyel – a főnökség meg
mindent lát. Egyesek tudják: még gondolatod is.
Hát jól vigyázz! Mert nincs pardon. Egy-csapás
törvény él: csak egyszer hibázhatsz. Kis hibázás:
menj fel a felszínre, védőruha nélkül, és élj,
ameddig ott tudsz. Nagy hiba: humánus kocka.
Alig férsz bele. Csak kuporoghatsz. Nincs fény.
Nincs jövő. Nincs oxigén…
Hát ne hibázz!
Én mindig is próbáltam konformista lenni. Így
szocializáltak. Szüleim is azok voltak. Ők még ott
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születtek, mint én magam is, odafent. (Lett egy
titkolni való gondolatom: ezért lett ilyenné a
világ? Valaha ott fent és idelent. A nagy-nagy
mindenbe beletörődés okán?)
Tettem én, amit mondtak, s nem kérdeztem,
mire fel a parancs. Mert ha parancs, cselekedni
kell. Ráadásnak előbb, mint mások. Így
maradhatsz életben. Oxigént kapsz, fényt,
valamennyit, hálóhelyet, szűket, étel-moslékot.
Életet.
Ha többre vágysz: ne tedd! Még rád sütik,
lázadó vagy, s jön a humánus kocka.
A vezetők születettek: oda nem tudsz bejutni.
Csak egy lehetőséged van valamivel többet
elérni. Ha jelentkezel. Rá a feladatra. Persze a
főnökség kis kedvencei kerülnek be elsősorban.
De ha a feladat veszélyes, sőt életveszélyes, te is
mehetsz.
Így kerültem én most ide, fel a földre. A
talajra. A holt szürkére. Ahol fagyos minden.
Elektro-csákányozni, bontani, amit lehet.
Ez az épület mi lehetett? Mintha valaki mondta
volna, hogy valami közösségi ház volt. Még mikor
talajon volt élet. Valaha. Mára betonfalak, vasak,
csövek. Bontási anyagok.
Sietni kellett. A felszínen mindig sietni. Hiába a
védőruha, ha abban bízol, naivitás díjat kaphatsz.
Azaz kaphatnál, ha az érdem lenne, s nem
mindennapi kötelesség. Oxigén a kis tartályban
van, talán két órára, de addig még senki sem
mert odafent maradni.
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Fűtés a ruhában, de nem ezért izzadsz, hanem
mert sietned kell. Ha kapkodni nem is, de
szaporán dolgoznod. Egy órát mond a felügyelő,
aki egészen kicsi főnök. A nagyok persze nem
jönnek fel.
Én itt vagyok. A többiek már mentek.
Kicsifőnök-felügyelő szólt. Én intettem: ezt a
csövet,
amely
vasból
van,
horgonyzott,
kiszedem, ha már eddig kibontottam.
A többiek hát mentek. Kicsifőnök-felügyelő
hangja a személyi rádióm recsegtette. Ő már a
többiekkel
a
liftben
volt.
Mondta,
nem
fenyegetett, csak közölte, mint tényt, ha nem
megyek, akkor hagynak. Fent. Ítélet nélkül. Fogy
levegőm, lobban el szemem előtt a világ.
Én húsz másodpercet kértem. A parancsnokló
tízet adott. Mert ekkor láttam meg, hát éppen
elég volt. Lehajoltam. Oda, hozzá. Tudtam, mi
az: kincs. S életveszély! Birtoklása: humán
kocka.
Nekem kellett. Anyám mondta, neki volt. Sőt,
ő valaha, még odafent egy ilyen kincsekkel teli
házban dolgozott.
Zseb nem volt a munkaruhán, amely nem
munka- hanem inkább védőruha. Így, vállalva a
veszélyt, kicipzároztam. Lenti ruhám érte a fenti
rossz levegő. Mégis vállaltam. Azt a kincset el
kellett rejteni!
Tíz másodperc helyett nyolc se volt, s
odaértem. Utolsó utáni másodpercben, ahogy
vakkantott a rádió kicsifőnök-felügyelő éles
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hangján. Egy napi műcukor adagom bánja, hogy
várniuk kellett rám. Én beleegyeztem, nem
tehettem mást. Le kellett jutnom.
Lent csak egy hely van, ahová behúzódhat a
magamfajta. A legkisebb magány-helyiség. Nem
a humán kocka, hanem a testi szükség helyisége.
Bűz van, de fény is valamennyi, s egyedül
lehetek. Itt az időt még nem korlátozzák, akár tíz
percet is bent lehet az ember.
Így behúzódok. S veszem a kincset. Koszos,
szakadt, rossz, csoda, hogy így megmaradt. Régi,
de nekem új. Ilyen még nem volt kezemben,
anyámtól mégis tudom, hogy mi az. A szellem
kincse. A könyv. Ezt itt lent gyújtósnak
használják, áldozati gyújtósnak. Azt állítják a
főnökök papjai, hogy a könyvek miatt ment
tönkre a világ. Hát égetni kell azokat. Lent mi
csak akkor láthatunk könyvet, amikor a főnökök
papjai tépik, gyújtják, felmutatják. Ennyi. Aztán
ellobban. A láng. A valahai tudás lángja. Lent
vannak,
igaz,
e-könyvek,
de
ezeket
is
korlátozzák. Csak a kiválasztottak olvashatják.
Állítólag, azt suttogják, az igazi könyveket is
valakik.
De nem az én fajtám. Nekem most mégis van.
Először, ötven éves életemben. Könyv, lapozható.
Anyám titokban megtanított olvasni. Másokat
nem tanítottak meg, mert minek. Én most nem
csak forgattam, lapoztam, szagoltam, hanem
használni is tudtam. Olvasni, bele. Párhuzamos
életrajzok. Életek, rég holt emberek életei
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kezemben. Egy világ, egy másik világ. Sok
gondolat, egy író.
Öröm! Megint majdnem könnyezem. Egy csoda
volt kezemben a könyv, régi korok szava. Régi?
2019-ben adták ki.
Akkor, amikor születtem…
(SZIGORÚAN TITKOSÍTOTT JEGYZŐKÖNY
gondolatlehallgatási melléklete)
A fenti novella a
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
ELSŐ DÍJÁT kapta
próza kategóriában
2020-ban.
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