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B E V E Z E T Ő 

A  végtelen  időhöz  mérve  tizenkét  esztendő  a  pillanatnak  is  csak  
töredéke.  A  mi  véges  életünkhöz  viszonyítva  azonban  tekintélyes  
mennyiség. 

Tizenkét  esztendeje  annak,  hogy  Magyarország,  Románia,  
Ukrajna egymásba  futó hármas  határa közelében,  Fehérgyarmaton  
létrehoztuk a Hármashatár Irodalmi Társaságot.  Ha e név kezdőbetűit 
összeolvassuk,  a  HIT  betűszót  kapjuk.  Szükségünk  volt  és  van  a  
hitre,  annak  minden jelentésárnyalatával.  

Hittük, hogy kimódolt határokkal  elválasztva ugyan,  de együvé 
tartozunk. Összefűz bennünket magyarságunk, a közös nyelv és sors, 
a sokévszázados  múltban  gyökerező közös  kultúra.  

A társaság alapító tagjai  a kárpátaljai  Beregszászon,  a romániai 
Szatmárnémetiben  és  Nagykárolyban,  illetve  a  magyarországi  
Fehérgyarmaton  és  környékükön  élő  írók,  költők,  irodalmárok  és  
irodalombarátok  voltak.  

A  hit mellett  a remény és a szeretet  érzése  is munkált  bennünk.  
Nevünknek megfelelően  hittünk abban, hogy ha egymást  szeretettel  
támogatjuk,  reménykedhetünk  a  sikerben,  kitűzött  céljaink  
elérésében. 

Mit  is  akartunk?  Alapító  nyilatkozatunk  ezt  tömören  így  
fogalmazza  meg:  „...kölcsönösen  támogatjuk  egymást  e  területek  
irodalmi  hagyományainak  megismerésében  és  ápolásában,  a  
meglévő  publikációs  lehetőségek  igénybevételével  és  újak  terem-
tésével segítjük a társaságba tömörült szerzők müveinek megjelené-
sét,  ismertetését  és  terjesztését."  

Mit  sikerült  ezekből  a célkitűzésekből  az eltelt  tizenkét  év  alatt  
megvalósítanunk?  Sajnos  sokkal  kevesebbet,  mint  szerettük  volna,  
hiszen  látványos  eredményeink  nincsenek.  De  hát  mi  elsősorban  
használni akartunk, nem tündökölni. Erőinkhez mérten azért tettünk 
egyet-mást. 

Eleinte évente három-négy alkalommal bensőséges  találkozókon  
alkalmunk  nyílt  egymás  alaposabb  megismerésére.  Segítettük  a  



szomszéd  országokban  élő  tagtársainkat,  barátainkat,  hogy  
lakóhelyünk és környékének  irodalomszerető és -pártoló közönsége 
megismerje  őket  és  müveiket,  s  hogy  az  arra  legméltóbbak  az  
országos  irodalmi  életbe  is  bekapcsolódjanak.  Ebben  a  
törekvésünkben  nagyon jó,  sok  segítséget  adó  partnerre  találtunk  
az  ugyancsak  fehérgyarmati  székhelyű  Kölcsey  Társaságban  és  
vezetőiben. 

A Szatmári  Irodalmi Napok keretében tagjaink egy része (neves 
előadóművészek,  valamint  szerénységem  közvetítésével)  
bemutatkozhatott  írásaival.  Csaknem  valamennyi  fehérgyarmati  
iskolában  és a városi  könyvtárban  rendeztünk  számukra  író-olvasó  
találkozókat,  rendhagyó  irodalomórákat.  

Örültünk  önálló  kötetekkel  jelentkező  tagjaink  sikerének.  
Büszkék  vagyunk  azokra,  a tagtársainkra  (Füzesi  Magda,  Gál  Éva  
Emese, Vári Fábián László), akik a Magyar írószövetség tagjai lettek, 
illetve  különböző  díjakban  (Berzsenyi-díj,  József  Attila-díj,  
Táncsics-díj)  részesültek.  

A társasági  összejövetelekre  (a határok  sokszor nehéz átjárha-
tósága  miatt)  elsősorban  Fehérgyarmaton  került  sor,  de  magyar-
országi  tagjaink  néhány  alkalommal  kárpátaljai  és  romániai  
barátaink  vendégszeretetét  is  élvezhették.  A  beregszászi  és  
szatmárnémeti  lapokban  több alkalommal jelentek  meg a társaság 
tagjainak  írásai.  

Közös  kiadvány  megjelentetését  már  a  megalakuláskor  tervbe  
vettük.  Anyaga  hamarosan  összeállt,  de hiányoztak  a  kinyomtatás  
költségei.  Aztán  ez  is  megoldódott,  hála  a  Nemzeti  Kulturális  
Alapnak,  az  Irodalmi  Társaságok  Szövetségének,  a  Szabolcs-
Szatmár-Bereg  Megyei  Közgyűlés  Kulturális  Bizottságának  és  
Fehérgyarmat  Város  Önkormányzatának.  A  szerkesztés  munkáját  
Füzesi  Magda,  a  lektorálást  (legyen  áldott  az  emléke!)  Varga  
Domokos  végezte.  S  aki  a  legtöbbet  kilincselt,  szaladgált  érte  
fáradhatatlanul,  az  Márton  István,  társaságunk  titkára  volt.  így  
született  meg  1995-ben  közös  gyermekünk,  a  Gyóntató  című  
antológia.  Sikere  örömmel  töltött  el  bennünket,  s készen  álltunk  -
ami az újabb  írásokat  illeti  -  a következő  megjelentetésére  is.  



Reméltük,  hogy  az  irántunk  megmutatkozott  figyelem  és  
segítőkészség  megmarad,  és  ez újabb  szép  és jó  müvek  alkotására  
serkent  bennünket.  A  dolog,  sajnos,  nem  egészen  így  alakult.  Az  
országos és helyi politikai csatározások következtében anyagi  erőfor-
rásaink  egyre  inkább  bedugultak.  A  határokon  túl  élő  barátaink  
utaztatásának,  elszállásolásának,  étkeztetésének  anyagi  nehézségei  
miatt találkozóink egyre ritkábbak lettek, többnyire a Magyar Kultúra 
Napjának január végi  időpontjára redukálódtak. Az említett  gondok 
miatt  többen  el  sem jöttek  az  összejövetelekre.  

A  társaság  vezetésében  történt  személyi  változások  is  kedve-
zőtlenül  hatottak.  Jöttek  közénk  új  tagok  is,  de  több  volt  a  lemor-
zsolódottak  száma.  

Egyre  több  pályázatunkra  érkezett  nemleges  válasz.  Mindezek  
együtt  eléggé  elkedvetlenítettek  bennünket.  Hitünk  megrendült,  
reményeink  meghervadtak.  Csak  a barátság,  a szeretet  kötőanyaga  
tartotta  össze  közösségünket.  Már-már  a  társaság  feloszlatásának  
gondolata is felvetődött. A kilenc év után megjelenő újabb antológia,  
melyet  szeretettel  ajánlok  olvasóink  figyelmébe,  talán  megerősíti  
hitünket,  feléleszti  reményeinket,  együttműködő és alkotó  kedvün-
ket. 

Fehérgyarmat,  2004.  február  15.  

UDUD  ISTVÁN,  

a társaság  alapító tagja és  tiszteletbeli  elnöke  



H 



KÖMÍVES  BALÁZS  

1938.  augusztus  15-én  született  Magyarpéter  falván  (Fejér  megye).  A  
tiagyenyedi  Bethlen  Gábor  Kollégiumban  érettségizett,  majd  a  marosvásárhelyi  
Szentgyörgyi  István  Színművészeti  Főiskolán  szerzett  színészi  diplomát.  1961-
1968  között  a  szatmárnémeti  Állami  Magyar  Színház  tagja.  Ezt  követően  a  
Szatmári  Hírlap  belső  munkatársa.  1989  után  a  Szatmári  Friss  Újságot,  
valamint  a  Szamos  polgári  lapot  szerkesztette,  de  népművelési  tevékenységet  
is végzett.  Prózát,  verset  az  Utunk,  az  Ifjúmunkás,  az  Előre,  a  Valóság,  a  
Szatmári  Hírlap,  a  Szamoshát  és  a  Romániai  Magyar  Szó  közölt  tőle.  

B Ú C S Ú  PÉTERFALVÁTÓL  

Hogy útnak  indultam,  
sápadtan  néztek  utánam  
az  őszbe  zárt  tanyák.  
Az erdő  előre  küldte  fáit,  
kupoladombok  feszítették  mellük,  
vadrózsa-bokrok  égtek,  
keringtekfeketepirosan, 
mint  a  fersingek.  
Harisnyámban  bogáncs  lapult,  
az  átalvetőben  éhes  szalmazsák.  
A völgy kilökött  magából,  
s a  szél  kilopta  fülemből  
a  csikók  kacagását  -
Vittem  kamasz  szeretőm  
esti térdre  borulását:  
Ne menj  el  még  
-  meglásd  -
ma  éjjel  lehull  egy  csillag.  

Mikor Nagyenyedre  értem,  
az  őrhegy fölött  kifestett  az  ég.  



MEDITÁCIÓ 

Itt állok  ötvenkét  évesen  
-  nem panaszképp  mondom  -
s a  talponállók  asztalainál  
míg feketekávém  iszom,  

fogam  sorvasztom,  
hajam  fehérítem,  
azon  tűnődöm:  
mi végre  bánt  
a  lányok  szívtelensége?  
S ha  mindez  nem  bánt  már,  
mi fog  leginkább  fájni  helyette?  

HAZATÉRÉS 

Kigyalogoltam  apám  meséiből.  
Anyám  intő szava  már  nem  ér  el.  
Azóta  el-elcsavargok,  
kortyolok  neon  éjszakákból  
vagy  méhesnapi  
eszpresszót  keresek.,  
ahol  a  kérges  tenyerű  
szerelem  jár,  
és 
népdalt  dúdolok  
hazafelé  menet.  

F O N Á K  VILÁG  

Itt délben  kezdődik  a  nap,  
és  nappalként  telik  az  éj.  

Hamlet  úrfi-  gőgösen  -
és egy sírásó  legény  
feleselnek,  a  színpad  közepén.  



Színész  vagyok.  Színész,  
s  a  dobozomban  kiszáradt  a  tén.  

H O M O  L U D E N S  
Barátomnak 

A tükör  nyílt  tekintettel  
néz  szemedbe.  
Tudod: 
ő  mindig  tárgyilagos.  
Őszintesége  néba  riaszt.  
Hiába  ülnél  távolabb,  
arcodon  mit  ér  a  maszk.  
Ha  csak  a  széttaposott  évek  
és  szemed  alatt  
a  ráncok  igazak.  

H A Z A N É Z Ő 
A  millenniumra  

Hazafelé  robog  velünk  a  vonat.  Hazafelé?  -  mocorog  bennem  a  
bizonytalanság.  De  hiszen  akkor  én  hol  vagyok  o t thon :  
Magyarpéterfalván  vagy  Szatmárnémetiben?  És mikor vagyok  itthon?  
-  ágaskodik  bennem  a  kisördög.  „Azért  vagyunk  a  világon,  hogy  
valahol otthon legyünk benne!" -  jut eszembe  a bölcs  írás, és  hagyom,  
hogy  e  hitben  ringasson-repítsen  a  szürke  gyors...  Otthonról  -  haza.  

Éles,  figyelmeztető  füttyszó  térít magamhoz szendergésemből.  Ez  
a  szaggatott,  visító  hang  valamikor,  vakációra  jövet  azt  jelezte:  
készülődj,  leszállás.  Most is ösztönösen  lépek az ablakhoz.  Leeresztem.  
Kesernyés  szénaillattal  telik  meg  a  fülke.  

-  Megjöttünk?  Megérkeztünk?  -  élénkül  meg  a  család.  
Apró  kezek  kapaszkodnak  a  fogantyúkba.  
-  Vigyázz,  kihajolni  veszélyes!  -  szólok.  -  Itt  írja,  né!  
A puják  -  ezt  már  az Alföldön  tanultuk  -  betűzve  olvassák  elfele  



(ezt  is  ott  hallottuk)  a  tájékoztató  táblácskákat,  de  nem  igazán  értik,  
mit  akar  tőlük.  

-  Magyarul  nincs?  -  kérdi  a  kisfiam.  
-  Nincs.  
-  És  miért  nincs?  -  makacskodik  a  lányom.  
Pillanatnyi  zavarba  jövök.  Ha  nem  válaszolok  rá,  később  úgyis  

rájönnek.  Hát  mondom:  
-  Azért,  mert valahol  egy bácsi  ügy gondolta,  hogy mi  nyugodtan  

kihajolhatunk...  Azért  ti  ne  tegyétek.  
Szótlanul húzódnak vissza fészkeikbe,  elgémberedett  végtagokkal.  

Nem  méltányolják  a  humorom,  még  nem  értik.  Tény,  hogy  fél  napja  
utazunk  Erdély  szépséges  tájain,  amelyből  -  sajnos  -  alig  észleltek  
valamit  az  éj  leple  alatt.  

Hirtelen  rég  nem  látott  táj  iramodik  szemem  elé.  
-  Ott,  annak  a  dombnak  a  nevét  is  tudom  -  hadarom,  mintha  

attól  tartanék,  hogy  elfut  előlünk  a  kép.  -  Az  ott  a  Függő,  arrább  a  
Várdomb  és  az  Akasztófa.  Ezt  a  földnyelvet,  itt  a  vashíd  alatt,  ahol  a  
két Küküllő békésen  összefér,  Küküllőszegnek  nevezi  a mi  találékony 
nyelvünk. 

-  Mondjál  még,  mondjál  -  nógatnak  a  gyerekek.  Mindhiába.  
Zakatol  a  híd,  nemsokára  döccen  a  vagon  -  Balázsfalva.  

-  Ez  nem  falva,  ez  város  -  néz  szét  csodálkozva  a  nagyobbik  
fiam. 

-  így  van.  Péterfalva  az  igazi  falu,  majd  meglátjátok...  
Ha visszagondolok,  pont  annyi idős lehettem,  mint ő,  a  nagyobbik  

fiú,  amikor  ugyanezt  kérdeztem  mindentudó  Gyuri  bátyámtól,  akit  
szájtátva hallgattak falusfeleim,  ha regélni  kezdett.  Ma is látom,  ahogyan  
végigsimít  tar kugligolyó  fején,  s mint  nagy  idők  nagy tanújához  illik,  
tempósan  hozzákezd:  „Az  úgy  esett,  hogy  jó  Zsigmond  királyunk  a  
két  települést  két  testvérnek,  Cserei  Balázsnak  és  Cserei  Péternek  
adományozta  hűségük jutalmául,  amit azzal érdemeltek  ki,  hogy  egyik  
kiváló  harcosát  megmentették  a  vízbefulástól...  Hát  innen  a  két  
település  neve.  A többit  már  te  is  tudod"  -  fordult  felém  biztatóan.  

-  Tudom,  tudom  -  búgtam,  mint  a  vadgalamb,  pedig  honnan  
tudhattam  volna,  hiszen  abban  az  időben  csak  a  tankönyvet  forgat-
hattuk,  és  azokban  ilyesmit  nem  találtunk.  



Szóról  szóra  idézem  a  múltat,  amitől  még  bonyolultabb  lett  
számunkra  a világ.  Érzem,  a hallgatás  további  eligazítást  kíván.  Majd.  

Déli  verőn  a  Nap.  Az  ujjbegynyi  falura  ráfeküdt  a  csend  és  a  
kánikula.  Az  utcák,  ilyenkor  nyáron,  mindenhol  néptelenek.  Még  
mielőtt lángot vetne rajtunk a ruha, egy útmenti eperfa alá  menekülünk.  

-  Áldott  legyen,  aki  ide  ültette.  
-  Biztosan  tudta,  hogy  egyszer  erre  járunk...  
-  A lóca  azért  lehetne  hosszabb  is!  
-  Jó  emberek  kis  helyen  is  elférnek.  
(Némi  sikerélmény,  szisszenetek  az  érkezés  sorrendjében.)  
-  Sssssss -  ajánlom végül az egybegyűlteknek.  -  Inkább  víz,  ivóvíz  

kellene...  -  és  mint  aki  már  otthon  érzi  magát,  bátran  belesek  az  
udvarba. Nicsak, kerekeskűt.  A kút mellett pedig fiúcska hasal  a fűben, 
jobb  lábát  süldő  leány  fogja  szorosan  és  tűvel  piszkálja  a  talpát.  
Fenyegetőzik  is.  

-  Ha nem  engeded  kivenni,  sosem  fogsz  tudni futballozni  -  így a 
leányka.  A fiú  felszisszen:  

-  Fújjad!  Azt  mondtam,  fújjad,  a  szentségit...  fáj,  érted-é?  
Pironkodva  fordulok  el,  intek,  mehetünk.  Kisebbik  fiam  viszont  

ottfelejti  magát,  orrát  a  léckerítésbe  fúrva  figyeli  a  drámai  
fejleményeket.  Mire  utolér  bennünket,  eldöntötte:  nem  lesz  focista.  

Az  elsőház  hűvöséből  figyelem  az  ablakon  túli  ismerős-idegen  
világot.  Elől a fakaros tornác,  mögötte  a meszelt  deszkakerítés,  benne,  
mint  tömény  italt  vedelő  ember,  a  sasfa.  Az  ormos  csűr  oldalán  
félárbócon  lóg  a  búgó:  hol  vannak  a  galambok?  És  hová  tűnt  a  sok  
földművelő  szerszám,  hová  lett  a  Fickó  és  a  Bodar?  Hol  vannak  
félméteres skieim az eresz  alól? Mind elvitte  a közös? Hé, ez  is visszajár 
még...  in  integrum.  Nem,  így nem  jó  -  jelzi  a  torkom,  és  elfordulok.  
A felpattintott  zsalugáteren  fény-árnyék  játszik.  Közel  az erdő,  korán  
elküldte esti leheletét.  Kitántorgok. A csapat  is ébredezik  rövid délutáni 
pihenőjéből.  A  tágas  udvar  hamarosan  megtelik  hancúrozó  
gyerekekkel.  Mint akik  kalickából  szabadultak,  produkálják  magukat.  
Jönnek  a  szomszédéi  is.  A  szokatlan  ricsajtól  ólak  alá  menekül  a  
szárnyasjószág.  Csobánc,  a  kutyánk  egyenesen  a  szőlőben  talál  



magának  menedéket.  Anyám,  ölbeejtett  kézzel  ül  a  nyári  konyha  
küszöbén,  homályos  szemmel  figyeli  növekvő  unokáit.  

-  Istenem  -  sóhajtotta - ,  de  magunkra  hagytatok!  
-  Jövőre  megint  jövünk  -  vigasztalom,  holott  tudom,  hogy  mi  a  

programunk. 

Erőteljes kopogást  hallok  a pinceajtón.  Nem kell  nagy jósnak  lenni,  
hogy  rájöjjek:  látogató  érkezett.  Egyszerre  kettő  is,  barátok.  

-  Csak  egy  percre  -  sorjáznak  befelé - ,  erre  jártunk,  gondoltuk,  
benézünk...,  de  sietős  ám  a dolgunk.  Hallottuk,  hazajöttetek.  

A  nagy  futkosásnak  azonban  semmi  jele.  Ráérősen  osztjuk-
szorozzuk  az  életünk,  a  sorsunk.  El  is  határozzuk:  még  ma  tennünk  
kell  valamit.  

-  Erre  ihatunk  egyet  -  szólal  meg  apám,  az  egykori  héthektáros  
„kulák",  a „csatornatöltelék",  aki  lapátnyi tenyerében  ölelgetve  a lopót,  
figyelmes  gazdaként  gondoskodik  a  társaság  hangulatáról.  

-  Ez a csemegebor akár aranyérmes  is lehetne,  ha versenyre  vinné  
-  állapítjuk  meg  közösen.  Áh-zunk  nagyokat,  nevetünk.  

-  Aki  á-t  mond,  mondjan  bé-t  is  -  így  az  egyikük.  
Az üveglopóból  gyöngyözve  fut le  üres poharainkba  a finom  bor.  
- J u t  eszembe  -  szakítottam  meg  a gurgulázást - ,  tudjátok-e  miért  

fölfele  megy  a borban  a  gyöngy?  
Lehajlanak  a  bokros  fejek,  ráncolódnak  a  homlokok.  Úri  

huncutságot  sejtenek  a kérdésben,  pedig szó sincs  róla,  a Költő  sorai  
jutottak eszembe:  „Fölfelé megy borban  a gyöngy,  jól  teszi. Tőle  senki  
e jogát el  nem veszi."  Hiába, óvatosak  a fiúk.  Hanem  a béna  csendben  
a  deresedő  koma  feltalálja  magát.  

-  Hát  te  tudod-e,  hogy  ősszel  érik  babám...  a  fekete  szőlő?  
Nyomban megtudjuk.  Utána azt, hogy októberben  babám...  Aztán:  

Sej-haj  harmatos  a  kukorica  levele...  Meg  azt  is,  hogy:  Most  jöttem  
Gyuláról,  Gyulafehérvárról...  Továbbá:  Péterfalván  végigmenni  nem  
lehet...  és  hogy  összefolyik  a  Tisza  a  Dunával,  összeülik  a  szőke  a  
barnával... 

Szusszanásnyi  csend,  míg  újra  megtelnek  és  újra  kiürülnek  a  
poharak. 

-  Két  gabonás  szép  szemednek  imádója  lettem  -  kezdi  mély  
hangon  apám.  Nem  így van  a  szöveg,  a  babonás  szót  maga  költötte  
át  gabonásra,  még  annak  idején,  amikor  ifjú  asszonyanyámat  



bosszantani  akarta,  mivelhogy  ő  volt  a  módosabb,  s  ezt  nemegyszer  
felhánytorgatta.  De  régen  volt,  istenem!  Ezután  mi  következünk  
kedvenc dalainkkal...  Sírunk, vigadunk,  míg ránk vastagodik az éjszaka. 
Már  halk  szárnyakon  száll  a  dal,  amikor  a  csutak  ember  azt  üzeni:  
„hogy  asszongya,  hogy  este  van  már,  kilenc  óra,  haza  kéne  menni."  
Mivel  tiltakozás  nincs,  elindulnak.  Hazafelé  még  tudtára  adják  a  
felszegieknek,  hogy almaja  fa alatt,  meg  hogy vörös  bort  ittak  az  este  
(ami  nem  igaz),  és  hogy  bíró  uram,  bíró  uram,  tegyen  törvényt,  ha  
lehet.  Nos,  ami  ez  utóbbit  illeti:  majd  az  asszonyaik  odahaza,  csak  
éppen  csukódjék  bé  utánuk  a  kapu...  

Isten  segedelmével  megértük  a  hét  végét.  Seprik  az  udvarokat,  
csinosítják a portákat. (Újabb népszokás,  talán az idők ködéből.)  Látom,  
mindenki  talált  magának  elfoglaltságot,  csak  én  ácsingózok  tanács-
talanul  a  kert  aljában.  Nemsokára  kattan  a  faretesz  a  kiskapun...  
Muskotály,  Saszla,  Szürkebarát  -  surranok  a  szőlősorok  közt  fel  a  
legfelső  tőig.  Valamikor  innen  néztem  a  falut.  Nekem  akkor  is  szép  
volt, sohasem unatkoztam.  Ültem meghúzódva  a hegyaljában,  szemem  
a  szűkre  zárt  horizontot  fürkészte:  vajon  mit  látnék,  ha  felmennék  
annak  a hegynek  a tetejére? -  töprengtem.  -  Erdőt? Folyót? Vagy  egy  
másik  hegyet?  Egy  még  nagyobbat?  És  ha  azt  is megmásznám?  És  ha  
így,  mind tovább mennék,  elérném-e  az Üveghegyeket,  az Óperenciás-
tengeren  is  túl,  ott,  ahol  a  kurta  farkú  malac  túr?  

Karórámra  nézek  -  de büszke  lettem volna  rá  gyermekkoromban  
-  egy,  kettő,  három  lüktetés,  és  pontban  hétkor  megérkezik  az  első  
harangkondulás.  Bim-bam  -  köszönti  a  mezőről  érkezőket,  akik  
megemelt  szalmakalappal  rebegnek  hálát  az  Úrnak,  hogy velük  volt,  
s  e  héten  is megsegítette  őket.  Bim-bam,  bim-bam  -  itt van,  itt  van  -
fejtem  meg  magánüzenetét.  Száll  a  hívó  szó  a  bölcsőnyi  patakvölgy  
felett:  bim-bam,  bim-bam...  

Indulni  kéne  már.  



N É Z Z  VISSZA  MOSOLLYAL  

(Történetek  a  fiókból)  

A „visszhang" 
Az volt a feltűnő,  hogy a „nadrágos" ember a legváratlanabb  helyen  

és  időben  jelent  meg,  és  úgy  köszönt  -  tegezve  - ,  mintha  régóta  
ismernénk  egymást.  Tündöklő  nyári  nap volt,  aratás ideje.  Édesapám  
elől  a  búzát  kaszálta,  anyám  a  markot  szedte,  én,  mint  süvölvény,  
kévét  kötöztem és hordtam kepébe.  Ment,  mint a karikacsapás,  reggel  
óta,  megállás  nélkül.  Apám  sebtében  a  Napra  pillantott,  megtörölte  
homlokát  és  elindult  a közeli  bokros  felé.  Ekkor  állta  útját  a  hívatlan  
vendég.  Kezet  nyújtott,  lapogatta  apám  vállát,  majd félfordulatot  tett,  
s  nagy köröket  írt le jobb  karjával,  akár a világot  akarná  egybeterelni.  
Apám  hallgatta,  mint  szokott,  szűkösen  mosolygott  hozzá,  végül  
makacsul  rázta  a  fejét:  Nem!  Nem!  

Mit akarhat ez az úr apámtól? -  töprengtem.  Folyton  azt  hajtogatja:  
harcolunk!  Kiért?  Miért?  Hiszen  az  én  apám  a  légynek  se  ártott.  -
Miféle  nagy  titok  lehet  közöttük  -  furdalt  a  kíváncsiság  - ,  és  miért  
csak  apámmal  áll  szóba? Anyám  meg  én  nem  tartozunk  a  családhoz?  

Elhatároztam,  egyszer  kilesem  őket.  
Hét  végére  esőbe  burkolózott  az  idő.  Otthon  maradtunk.  Anyám  

a  konyhában  foglalatoskodott,  apám  hetes  szakállát  puhította  a  kitá-
masztott  zsebtükör  előtt.  Én  nem  is tudom  mit  csináltam.  Tény,  hogy  
amikor  a  szikár  alak  belépett  az  udvarra,  kuncogás  jött  rám.  Egyik  
kezében  vászonkalapja,  a  másikban  alkalmi  bot,  pantallója  sárosan  
feltűrve  lábszárig.  Amint megpillantottam,  felmásztam  a nyári  konyha  
padlására,  hallgatózni.  Ő  most  is  lelkes  volt,  mint  mindig.  

-  Ide  figyelj,  Pista,  mondtam  már  neked,  ne  sokat  okoskodj...  te  
kell  példát mutass a többieknek...,  hadd tudja meg az a  szegényparaszt  
is,  mit  jelent  megenni  aztat  a  húst,  aztat  a  levest...  

S  aztat  a  fánkot  -  gondoltam  - ,  mintha  nem  tudnánk.  Vajon  
édesanyám  mit  csinál,  nem  finom  ebédet?  Elkapott  a  pulykaméreg,  s  
leszóltam: 

-  Harcolunk,  harcolunk...  és  győszünk!  -  tettem  hozzá  csúfon-
dárosan. 

Apám  kezében  megállt  a  gyérszálú  pamacs.  Elszégyellte  magát.  
-  Na megállj csak,  mihaszna kölyke,  majd adok én neked! -  dörögte  

felém,  és  nadrágszíján  megtáncoltatta  borotvabicskáját.  
Csend  lett.  Mély.  Olyan,  amilyentől  zúgni  tud  a  gyermekember  



füle.  Megijedtem.  Pedig  sose  bántott.  Utólag  ő  is,  az  emberek  is  jót  
nevettek  a történteken,  mivel  hamar  híre  ment  a faluban  a  kollektív-
csináló  esetének.  

Azóta  sok  víz  folyt  le  a  Kis-Küküllőn.  A  főszereplőket  messzire  
vitte  Szent  Mihály  lova.  Én meg  évtizedekig  őriztem fiókomban  ezt  a  
kis  történetet,  mert  nem  tudtam  mit  kezdeni  vele.  

A fika 

A  nagyenyedi  Bethlen  Gábor  Kollégium  -  kívülről  -  sem  
hivalkodónak,  sem  riasztónak  nem tűnt. A varázs az emeletnyi  magas  
kapun  belül  kezdődött.  Olyasfajta  érzés  fogott  el,  mint  az  Istenbe  
vetett  hit, melyre nem tudsz magyarázatot  adni.  Nem  is egy,  egyszerre  
két  kapu  nyílt  meg  előttem:  az  egyik  kifele,  a  nagyvilágba,  a  másik  
befele,  a  lelkembe  vezetett.  Ezek  keresztezőpontján  édesanyám  így  
búcsúzott  tőlem:  

-  Aztán iparkodj.  Ne feledd, nem bántuk volna,  ha velünk  maradsz.  
Hallgattam  és  fogadkoztam  magamban,  ahogy  odahaza  elalvás  

előtt  szoktam.  Igaz,  a  bejutásért  nem  kellett  imádkozni,  sőt  tanulni  
sem,  mert akkortájt nem tartottak felvételit.Aki  akart, jöhetett.  Azévben,  
az  ötvenes  évek  elején,  három  népes  osztályra  való  diák  gyűlt  össze  
-  kettő  a  gimnáziumba,  egy  a  tanítóképzőbe  -  zömmel  a  Maros,  az  
Aranyos  és  a  két  Küküllő  mentéről.  De  érkeztek  a  messzi  Bihar  és  
Szatmár  megyéből  is.  

-  Egyazon  cél  hozott  ide  benneteket  -  mondotta  a  halk  szavú  
igazgató  évnyitó  beszédében  - ,  a  tudásszomj,  az  együvé  tartozás  
érzése. 

Nekem  -  furcsamód  -  eközben  a  gólyajárású  horgászbarátom  
szavai  jutottak  eszembe.  -  Még  halőr  is  lehetsz,  ha  kivégzed  a  
középiskolát  -  bökött  oldalba,  nem  minden  hátsó  gondolat  nélkül.  

Anyám valahol  az állomás közelében  járhatott,  s én még mindig  a  
kapubejárat  faragott  kockaköveit  nézegettem,  lehajtott  fővel.  

-  Hát  te?  -  állt  meg  előttem  egy  jóságos  arcú  bácsi  (későbbi  
osztályfőnököm,  Deák Ferenc tanár úr),  aki  látva nagy-nagy  bánatom,  
kézen  fogott s az udvarra  kísért.  -  Menj csak  fel oda, abba  az  épületbe  
-  súgta  fülembe  barátságosan  a  Bagolyvárra  mutatva  - ,  ott  várnak  
rád. 

Repültem,  mint  aki  szárnyakat  kapott.  Odafönn  nagy volt  a  zaj,  a  
sürgés-forgás,  az ágy- és szekrényfoglalás.  Nekem  is jutott  mindenből.  
Pár nap  múlva  megtudtam  a felsősöktől,  hogy rendcsináló,  tűzgyújtó  



fika a nevem.  Ez diákhagyomány.  (Abban az időben nem volt  központi  
fűtés  az  iskolában.)  így teltek-műltak  a hétköznapok.  Ám egy  szívet-
lelket vallató délutánon,  hanyatt dőlve a Tornakert  füvén,  a kékkőszínű 
fodrozó  felhőket  figyelve,  újra  tenyeremben  éreztem  az  ekeszarvak  
enyhe hajlatát,  hallani véltem a vasárnap délelőtti  kalákákat:  Ha legény 
vagy,  gyere  velem  kaszálni...  Az eredmény  se  sokat  váratott  magára.  
Megbuktam  matekbői.  Megkaptam  hát a nyári házifeladatom:  maradni,  
vagy  tanulni?  (Több  volt  ez,  mint  egy  házi  feladat.).  Ősszel,  még  
idejében,  levél  érkezett  az  osztálytársaktól:  visszavárnak.  Máig  se  
feledem  segítő  kéznyűjtásukat.  



KŐSZEGHY  ELEMÉR  

I960,  június  22-én  született  Fertősalmáson.  Az  általános  iskolát  
szülőfalujában  végezte,  majd  felvételt  nyert  a  Munkácsi  Tanítóképzőbe.  
Egyetemi  tanulmányait  a Harkovi  Állami  Egyetemen  kezdte,  majd  az  Ungvári  
Állami  Egyetemen  folytatta,  ahol  a  francia  nyelv-  és  irodalomszakon  
diplomázott. 

1999-ben  vállalkozásszervező  szakmérnöki  másoddiplomát  szerzett  a  
GATE Nyíregyházi  Mezőgazdasági  Főiskoláján.  

1979-1980-han  a  Tiszabökényi  Általános  Iskolában  tanított,  majd  a  
Kárpáti  Igaz  Szó  munkatársa,  később  felelős  szerkesztője  lett.  1990-től  a  
Kárpátalja  című  kulturális-közéleti  havilap  egyik  szerkesztője,  1992-től  a  
Hármashatár  című  regionális  újság  társszerkesztője,  majd  a  Pánsíp  című  
irodalmi  lap  munkatársa.  2003-tól  a  Kárpáti  Igaz  Szó  főszerkesztője.  

Első versgyűjteménye  Teremtő  titkok  címmel  1984-ben  látott  napvilágot  
Ungváron.  Versei a  Változom  című  ikerkötetben  (1990)  és az  Egy  kis  csodát  
című  önálló  kiadványban  (1993)  jelentek  meg.  

(maréknyi  haza)  
T.  L.-nek  ajánlom  

maréknyi  haza  ez,  
maréknyi  alföldi  táj,  
melyről  hihették  sokan:  
a  hegyek  rég  fölzabálták,  
s  nincs  is már  talán,  
és lakói  sincsenek,  
(a pusztán  a  vihar  
amúgy  is vadabbul  vágtat,  
kegyetlenebbül  söpri  ki  
az  átsápadt  testeket...)  
de  lám:  pöröl  a  kútágas,  
s roggyantan  bár,  
ám  büszkén  hirdeti:  
vannak, 
lesznek  itt még  gólyák,  
s  reméli  titkon  azt  
derekába  szuvasodott  éveivel,  
hogy egyszer  ő  még  kivirágzik;  
és áll  a  lobogós  templom  is,  



simításra  ugyan  
rég  nem  moccan  a  kéz,  
ősz  tornyát  mégis  
Isten térdéhez  hajtja  
és bízik,  reménykedik  
a  meggyötört  bokor,  a  fa,  
hogy  ha  a  világ  
hat  égtájára  
fröccsentett  ember  is  
úgy  akarja:  
lesz  kiért,  
lesz  miért  a  méheknek  
tavasszal  teherbe  esni.  
kell  hát  az  időtlen  vers  ide,  
kell  a  verejtékkel  szült  festmény,  
kell  a pentaton  zene:  
a  létezés  ősi  bizonyítékai  
a  maréknyi  hazában.  

sámánsirámok 

elhagytál 
hold-anyám, 
nap-apám: 
renyhe  istenek  morzsáin  élek  
születésem  óta,  
porban, 

koromban 
lelem  sokszor  hazám,  

szemem, 
fülem, 

ajkam 
iszonnyal  beszórva.  

árva  vagyok.  
a  tüz és a fény  árvája  vagyok,  
így önmagammal  játszom  



egyre  veszettebbül...  
homlokomon  szent  jel  
hiába  ragyog:  
agyam  tengelye  
a  rontás felé  ferdül.  

elhagytál 
hold-anyám, 
nap-apám, 
az  istenek  
délibáb-hajnalaiból  élek.  
győzök-e  egykeségem  
penge-alkonyatán, 
vagy elátkoznak  züllött,  
árva  költemények?...  

(elmégy) 

elmégy...  megpróbálsz  még  maradni:  
kezed  markolja  egy  kilincs...  
de  hited,  az  a  fészekaljnyi  
lemondott  rólad,  rád  legyint.  

elmégy...  megvetted  a  bilétád,  
berozsdált  nyelved,  szód  kihalt,  
zilál  az  élet -  szél  a  szénát-,  
sejdítve  égzenzős  vihart.  

elmégy...  nem  tart  itt állat,  ember...  
föld,  ősök...  rongyos  szólamok,  
nem  élhetsz  telve  kegyelemmel  
azért,  ki  néked  nem  adott.  

elmégy...  megpróbálsz  megmaradni.  
Sátán  és Isten  kibicel,  
folyik  benned  vad  kártyaparti,  
őrült a  tét: veszít,  ki  nyer.  



elmégy...  zimankós  lázak  ráznak...  
szemednél  billen  a  kalap:  
odaköszön  egy szép  gyopárnak...  
s a  szúrósdróton  fennakad...  

egy kis  csodát...  
apámnak 

egy szót  csupán,  egy kurva  szót,  
egy sejtig szívbe  markolót;  

egy feddő,  csendes  mondatot,  
mit ájulásig  hallgatok;  

torkomba  szálló  hangokat,  
homlokod,  ráncos  arcodat;  

göbös  tenyered  és  szemed,  
amint  arcomhoz  emeled;  

féltést,  kivégzett  álmokat,  
az  éjszakányi  gondokat;  

kiáltást,  titkolt  zokogást,  
szeretetig  vérroppanást;  

testembe  kínod,  könnyeid,  
köhögésed  -  az  istenit!;  

csak  ne fejfás  sohamár-t,  
egy kurva  szót,  egy kis  csodát...  



(minden  halottal)  

minden  halottal  
horpad  a  hátunk:  
s  így növünk  az  égig,  
csillagról  az  űrbe  hágunk,  
temetéstől  temetésig;  
a  jeltelenség  
sosem  kegyelmez,  
mint  hitvány  virágot,  
szíved  töri,  ha  nincs  nyelved,  
ruhád,  dalod,  saját  átkod;  

hazudik  az,  ki  
vallja  -  szegényülsz,  
csak  az  Isten  tudja:  
az  a  szegény,  kinek  végül  
már  még gyászra  sem  futotta.  



KÁDÁR  FERENC  

1947-ben  született  Kolozsváron.  Tanulmányait  szülővárosában  végezte,  
beleértve  a  Babes-Bolyai  Tudományegyetemet  is,  amelynek  gyógypedagógia  
-román  nyelv- és irodalomszakán  1973-ban  diplomázott.  Az egyetem  elvégzése  
óta  Nagykárolyban  él,  logopédus,  valamint  általános  iskolai  és  középiskolai  
tanár. 

Első  versei  még  a  hatvanas  évek  elején  jelentek  meg  a  kolozsvári,  három  
nyelvű  (román,  magyar,  német)  egyetemi  folyóiratban,  az  Echinoxban.  A  
legjelentősebb  romániai  magyar  folyóiratokban,  újságokban  (Igaz  Szó,  Előre,  
Utunk,  Helikon,  Kelet-Nyugat,  Romániai  Magyar  Szó,  Művelődés,  a  
Hét  stb.)  mintegy  báromszáz  verse  és  számtalan  publikációja  jelent  meg  
(recenziók,  kritikák,  publicisztikai  írások).  1990  után  magyarországi  lapokban  
is közöl  (Lyukasóra,  Magyar  Napló,  Somogy  stb.),  publicisztikai  munkái  
pedig  elsősorban  az  Erdélyi  Naplóban  látnak  napvilágot.  

A  nagykárolyi  és  Szatmár  megyei  RMDSZ alapító  tagja,  sokáig  városi  
elnök,  megyei  alelnök,  városi  és  megyei  önkormányzati  képviselő,  az  Országos  
Önkormányzati  Tanács  alelnöke.  A 2000.  évi választások  óta  minden  politikai  
tevékenységet  abbahagyott.  

Kötetei: 
Röghözkötve  (versek  Orosháza,  1993);  Levette  kezét  rólunk  a  

Teremtő  (versek,  Hét  Krajcár  Kiadó,  Budapest,  2000),  Múzsák  ölelkezése  
(versek,  Vénig László  fotóművész  fotóival,  Tinivár  Kiadó,  Kolozsvár,  2001).  

Előkészületben,  megjelenés  előtt  áll  közel  száz  publicisztikai  írását  
tartalmazó  kötete,  Hunfibú  címmel.  

a végső  kiáltás  

bal  volt a  szó  
és  bal  volt a tett, 
amit  az  apa  
sok  kínnal-keservvel  
egyszer  elvetett,  
azt fiú  soha  le  nem  arathatta,  
minden  búrjánzott,  fajult,  
ahogy  az  Isten  adta,  
hiába  fentek  kaszát,  kapát,  
egyéb  szerszámot,  
hétágú  napon,  
zúgó  esőben  hagyták,  
s az  idő  szépen,  mindent  megáldott  



de  akár  az  elásott  harang,  
mely úgyis megkondul  egyszer  

külön  életet  élő  
ízeire  szakadt  
a  hosszúra  sikeredett  áldás,  
bemocskolt  utcák,  
kitikkadt  lelkek  mélyén  
felmorajlott  a  végső  kiáltás  

tagadott  másvilágon  

indulás  előtt  
betoppant  valós  álmaim  városába,  
valótlan  álmok  megfogható  
hús-vér glóriája  -
hogy  milyen  volt F 
nem  mondom  el,  
űzni  inkább,  feledni  kell,  
mielőtt  bután  elsírnám  magam  

(csak  az  sírjon,  
kinek  könnye  van  - -  -)  

ha  nem  lennék  vén  idegen,  
hajós,  szélcsendes  vizeken,  
kapaszkodó  korhadt  árbócrúdba,  
falábbal  lépő  vad  sziréntáncba,  
akin  igaztalan  számonkérhető  
mindenkori  cetek  siráma,  
bálnavadászok  szigony  dúlása,  
Isten és ember  káromlása,  
ha  nem  a  lelkemben  zokogna  
szűz  tengerek  meggyalázása,  
elko rmá  nyozhatnék  
akár  egy idilli  tájba,  
hol  várna  rám  a  hasonló,  
haját  a  szélben  kibontó  
víz  - vihar  - álom 



(talán  majd  egyszer,  
egy konokul  tagadott  másvilágon  
még  őt  is meglelem,  megtalálom  - -

őszi  ködben  

őszeleji  rongyos  kis  ködökben  
emberültem  e  vad  világra  én,  
s korán  rádöbbentem  -  a józanság  balhit  
a gyűlölet  gazával  felvert  féltekén  

apadtak  azóta  látványosan  -  itt-ott -
dühei  a fajfenntartó  kórnak,  
tompultak  ósdi  önhittségek.,  
bástyányi  falak  is  leomoltak,  

de  e toprongy  vidék,  a  jobbsorsú,  
vagy  még  mélyebbre  süllyedt  világok  határán,  
mindig  a  túljátszott,  kerge  nótát  fújja  
kidagadt  erekkel,  sánta  rímmel,  gyáván,  

arcunkba  fröcsköli  jánusz  igazságát,  
dühünk,  riadalmunk  ki  nem  engeszteli,  
színlelő  vakságban,  de  tudatos  hévvel  
valami  végleges jaj  képét  tervezgeti  

ősz  van  megint...  naivnak  tűnhet...  
hiszem,  mégis  a józanság  segít  egyedül,  
se  menekülés,  se  bárgyú  alázat,  
de  szittya  kitartás,  melybe  bit  elegyül  



NAGYBOLDOGASSZONY-NAPI  B Ú C S Ú  
FELSŐBÁNYÁN 

hűs fák  alatt  
a  kertben,  
meredek  domboldalon,  
e  hétvége  
ölembe  hullt  ritka  alkalom  
egy kis  szusszanásra  
(mily  érdekes-
mindig  valami  hétvégét  várunk,  
s fogynak  szombatjaink  egyre-másra,  
-  és a  vasárnapok?  
jó  kinek  templomokban  mérik  
álarc-képű  papok,  
de  én  könyvek  között  
sűrű fájdalmaimat  érem  tetten,  
hogy  mind  ritkább  a  „tudom",  
s gyakoribb  az  „ezt is elfeledtem  ")  

Nagyboldogasszony-napi  búcsú  Felsőbányán,  
lám-lám 
most  is valami  vidámba  kezdtem  volna,  
gondolataimban  család,  barátok,  
hétvégi jó  kis  tivornya,  
s  lett rejtett  könny,  
befelé  omló  sírás  -
de  hisz  a  völgyből  idáig  tolong  
a  kórusban  zendülő  írás!  -
hiába  -  lelkemig  nem jut  el,  
hitem  egyszerűbb,  tiszta,  
ide  kívánkozik,  fel  a  hegyre,  dombra  
itt pihenünk  most,  délután,  
kisfiam  mellettem  ül,  
„rajzolja  a  tájat"-
én pedig  érzem,  ahogy  
hirtelen  elillan  a  bánat  



leltár,  félszázados  

kísértenek  minden  égtáj  felől  
égigmért  jelkacatok,  
ha  körülnézek  a  dús  vadonban,  
síró  kedvemben  felkacagok,  
mennyi  szám,  mennyi  vessző  megpont-
vicsorogva  leltározom  a  (nemlétező)  
rámbízott  vagyont  

fölöslegek  elhányt  kocából  
ostort fonok  saját  hátamnak  -
jelkép  ez  is,  
szegreakasztott  intelem,  
nehogy  keményhitü  ősök  szemrehányása  
végleg  megvakítsa  
számmalvert  tekintetem  

üldöznek  pedig  (éjjel-nappal)  
ismeretlenné  fordított  számok,  
s  betáplálnak  
(ha jobban  nem  vigyázok)  
egy poros  géprendszerbe,  
egyszerű,  tömegbenyelt  adat  leszek,  
felhabzsolják  félévszázad  lelkét  
ákombákomokba  rejtett képletek  -

az  öntömjénezés  füstje  
mindig felkavarta  gyomrom  
ötvenévesen 
üldögélek  magamban,  otthon  
(ha  érdekel  valakit  e letűnt  idő,  
megtalálja  félévszázados  nyomom  
egy végtelen  térben  tekergő  lyukasszalagon)  



alföldi szél  tépázza  

alföldi  szél  tépáz  harangokat,  
hallom  félrevert  önmagamat,  
hiába  küzdök  béna  hitekkel  
csengőre  hangolni  
repedt  tudatokat  

skandálhatnék  úgy együtt  veled,  
hogy  dalnak  hallják  az  éneket?  
imát  rebegni  lágy  igékkel  
durva  lelkeknek  
nem  lehet  

hitvány  aprópénz  fájdalmaim  bére,  
nem  telik  lassan  gondolatnyi  szépre,  
beleoltanám  félelmeim  
frissen  áramló,  
édes  ízü  vérbe  

maradék  álmaim  ne  riaszd  el,  
ünnepet  szentelni  tudni  kell,  
kongat  bennem  az  idő  csendje,  
végleg  feloldoz,  
elfecsérel 

ölthetek  maskarát,  idegen  maszkot,  
bárhová  rejtőznék,  ide  látszok,  
vallanak  a fő-  és  melléknevek,  
lelepleznek 
a  ragozások  

levette kezét rólunk  a  Teremtő  

málló falakról  hullatja  szavát  az  enyészet,  
roggyant  eresz  alá  búbánat  rak  fészket,  
nem  lelünk  egy vidám,  vigasztaló  szóra,  
nehéz  telek  után  



majális  sem pörget  csárdás  fordulóba,  
egybefortyog  minden  a  boszorkánykonyhán  
(terhes  múlt,  vak jelen  és ködös jövendő)  -

levette kezét  rólunk,  
elfeledett  minket  a  sértett  Teremtő  

tölcsérré fonódva,  baljós  szelek  fújnak,  
jelezvén  terjengő  haragját  az  Úrnak,  
kiszemelt  a  végzet  hetedhét  irányból,  
kacsint  a  ketyegő,  ahogy  visszaszámol,  
tízszer  méretik  ránk  a  hét szűk  esztendő-

levette kezét  rólunk,  
elfeledett  minket  a  sértett  Teremtő  

babonásak  lettünk,  meghasonlott  énünk,  
álmoskönyv,  horoszkóp  jóslatain  élü nk, 
sorsüldözöttségünk  emlegetjük  újra,  
megriadunk  minden  messzi  harangszóra,  
dehát  az  ezredvég  magát  csalta  lépre!  
mit önkézzel  tákolt,  azt  sem  óvta,  védte  
áldást  osztó  egünk  mára  lyukas  kendő  -

levette kezét  rólunk,  
elfeledett  minket  a  sértett  Teremtő  

gyomlálásra  várnak  elburjánzott  kertek,  
de  már gyermekünk  is „ellenséget  kerget",  
szelíd  tájak  fölött  
Golgotává  rondul  minden  békés  hajlat,  
átkozott  rigmusok,  levitézlett  ódák  
himnusszá  dagadnak,  
vérrel fröcskölődik  a felkent  igazság  
festett  jelszók  alatt  mossuk  magunk  mocskát,  
végzetté  tornyosul  a  sok  viharfelhő-

levette kezét  rólunk,  
elfeledett  minket  a  sértett  Teremtő  



FARKAS  ELEK  

1946.  szeptember  28-án  született  Krasznagyöngyön  (Szatmár  megye).  
Szatmárnémetiben  érettségizett.  Ezután  több  helyen  is  dolgozott,  jelenleg  a  
Szatmárnémeti  Sigma  Proiect  Rt. Tervező  Hivatal földmérő  osztályá  n  dolgozik,  
és  a  Szamoshát  című  lap  szerkesztője.  

Versei különböző  kiadványokban  jelentek  meg.  

ŐSZ 

Szomorú  vagyok.  
Testemben jajgó  levélhullás,  
lelkemben  szitáló  köd.  
Fázom! 
Markomban  szőlőszemeket  morzsolok,  
és óborrá  változom  akaratodra.  
Búzamag  csírázik  szívemen,  
holló  köröz-  fekete  csapat.  
Szél zörget  ajtómon  -  beengedem,  
majd  melegre  lel.  
Gondterhelt  paraszt  jön  -  újra  gondja  van!  
Csírázó  búzaszemem  nézi  és a fekete  csapatot.  
Deres  hajáról  látom:  nála  is itt az  ősz,  
kikerics  virág  az  ágyunk,  
lehet,  hogy  testvérek  vagyunk!  

Levélhullás,  jajongó  élet, fázós  szelek:  
szomorú  vagyok.  
SZOMORÚ VAGYOK. 

Advent  Erdélyben  

Mi, itt és  most  
Adventben  hiszünk.  
Hosszú,  furcsa...  
Az ünnepre  készülődésünk  
Tavasszal  már fájt.  Hogy gyenge  rügyeinkből  
-  megakadályozták-
Virágba  borulásunk.  



A nyár  már  sajgott,  
S dühödt  kasza  reményeink  
Rendre  vágta.  
A széna  illata  nem  szállt  felénk,  
S hiába  fontunk  búzavirág  koszorút.  

Rövid  Advent?  
Hosszú  Advent?  
Meddig  Advent?  

Ősszel az  ünneplőruha  
Még a  szekrényben  lóg.  
Már sokan  közülünk  nem  is  hiszik,  
Hogy az  ünnep  törvényszerű:  
És mennek  a  világba  világtalanul.  

Jöjj  már,  Karácsony!  Ó, jöjj,  Karácsony!  
Ünnepek  ünnepe:  
Szólalj  meg  viharvert  Kárpátok  -
Megszületett,  megszületett!  
Adventnek  vége.  

Csípős szél fúj  Advent  havában.  
Nagykabátba  burkolt  reménység  
Melengeti fázós  testünk.  
Csillagszóró,  gyertya, fenyő  -  a  legszebb  gond:  
Mert ünnepre  készülünk!  

Advent  után  Advent,  
Ünnep után  ünnep  és  
Reményre  remény  jön.  

K Ö D B E N 

Egy nagy fehér  folt  a  város,  
zúzmara  folyik  szét az  utcákon  
Lelkemben  is  köd,  
most készül  megfagyni.  



Kívül-belül  fehér-
Testem-lelkem, 
Hóhérra  vár  minden  sejtem.  
Tehetetlen  (telhetetlen)  vágyam  

fel  fog  robbantani  engem.  

Fehérek  a fák  is.  
Falelkük  zúzmarán  táncol,  
zene  árad  testemből.  
Hallod? 
Nem hallod.  Hát  persze.  
Ez csak  én  vagyok.  

szabadság 

és ordít  a  zene  
dobhártyámat  öklözi  
füst  ólálkodik  
orrom  körül  
és hosszú  haj  
és ömlik  a  láva  
torkomból 
és a  közelgő  
hamuvá  válás  
kékszemű  arcokat  
sodorfelém 

és kékszemű  óceánodon  
világ 
vagyok 

fontos,  bogy  vagyok  
mosolyod  az  enyém  
haragod  az  enyém  
ritmusod  az  enyém  

félelmem  szerelmem  
ó  szabadság  



HUDÁK  ERZSÉBET  

1953-ban  született  a  Szabolcs-Szatmár  megyei  Nyírcsaholy  községben.  
Fehérgyarmaton,  egykori  középiskolájában  tanított.  Tanári  diplomáját  a  Kossuth  
Lajos  Tudományegyetemen  szerezte  magyar-történelem,  majd füozójia  szakon.  

1983  óta  írt verseket.  A Kelet-Magyarország, a  Szabolcs-Szatmári Szemle,  a  
Mozgó  Világ,  a  Napjaink  című  lapokban,  illetve  antológiákban  (Ikarosz  
készülődik, Fordulj  az asszonyokhoz,  Gondjaikra bízva,  Akácvirágzás)  jelentek  
meg  írásai.  

A Hármashatár  Irodalmi  Társaság  alapító  tagja  volt. 2000-ben  hunyt  el.  

J Á R Á S O M  M I N T  A  J Á Z M I N  I N G  

Járásom  mint a jázmin ing 
már bódul  bennem az illat 
tulipán lobban  szoknya ring 
gyöngyözi hűskezű harmat 

Völgyek öléből  vágy susog 
hallod-e  hallod  a  csöndet  
mint telt folyó  árad  csobog  
zendül a fényes  ígéret  

Súgd a fülembe  szép vagyok 
árvácska  viola  rózsa  
dúdollak  mint egy  dallamot  
vigyázz szököm a  napba  

C I R M O S  S Z É L  K Ó C O L  

Cirmos szél kócol:  ujjaim  
aludni sírni se  láttál  
öledbe  kaptál  elragadtál  
megpendítetted  húrjaim 

Titkoknak fénylő  éje  hív  
templomaidban  csonkig  égek  
ezüstharangot  ver a  lélek  
fordul  a  vággyal szívre szív 



Ha nem vigyázol  elmegyek  
szeret a fű  a fa  a nyár 
az eső  csábít szinte  fáj  
ha nem vigyázol  elmegyek  

M I N T H A  Ő S S E J T E K  V I L Á G T A L A N  C S Ö N D J E  

Mintha őssejtek  világtalan  csöndje  
ölelne  húzna visszajönni fáj  
évezredek  remegése  ringat  
szívembe szorult felperzsel  a nyár 

Kezeden  érzel  immáron  örökké  
pólusaidban  megbújok  
hiába  szólít hív a  reggel  
lélegzetedben  hallgatok  

En úgy vagyok hű mint a  tenger  
megőriz minden mozdulásom 
szivárványon lépked  a  bánat  
szemedre  hajló  szempillámon  

M E N E D É K 

Görcseidet  kibogozni  
menj  anyádhoz 
Hagyd, hogy a  csend  megfürösszön  
menj  anyádhoz 
Bekalkulált  a rettenet 
kézfogásba  fagyott  kezek  
feketülnek  a halálhoz  -
Menj anyádhoz! 



ÜZENET 

Csak ez a múló  remegés  
fényfolyosó  a  szövetekben  
(milliárd nap  hamvad  
csukódó  szememben)  
csak  ez a tékozló  varázs  
mit kiválthatna annyi más 
ölelés  utáni csend 
bizonyság ha  felejteném  
szerettelek  s szeretlek én 
S mert messze  vagy megüzenem 
zubogó  ár a  szerelem  
lobban  a  vágy csitítni fáj 
kanóctalan  gyertya a nyár 

VÉGÜL MEGTALÁLOM  HELYEM  

Végül megtalálom  helyem  
minden szerelemtől  elsodortan  
innen a vágyon 

Túl az  üveghegyeken  
az Óperencián  az  életen  
az  éjszakákon  

Milyen nehéz magány súlyozza 
milyen nehéz 
minden morzsányi  igazságom  



GÁL  ELEMÉR  

1929. február  28-án  született  Csíkszeredában  (Hargita  megye),  itt  éretségizett  
1948-ban.  1952-ben  fejezte  be  tanulmányait  a  Bolyai  Tudományegyetem  

filológiai  karán.  Ebben  az  időszakban  a  kolozsvári  Igazság  című  napilap  
külső  munkatársa  volt.  

1952  decemberétől  Szatmárnémetiben  magyartanárként  dolgozott,  
tanfelügyelő  is volt.  Oktatástani,  nevelési  és  közéleti  tárgyú  cikkei  a  Tanügyi  
Újságban,  a  Szatmári  Hírlapban  láttak  napvilágot.  A  költő  élete  című  
kötetben  (1986)  közölte  visszaemlékezéseit  Szilágyi  Domokos,  a  diák  
címmel. 

1990  februárjától  a  Szamoshát  című  szépirodalmi  és  művelődési  
folyóirat  főszerkesztője.  írásai  a  Szatmári  Friss  Újságban  is  megjelennek.  

A medve 

A lestoronyból  naponta  nézte  a vadászmester  és  a  fia  a  hatalmas  
medvét,  amelyet  puskavégre  hizlaltak,  ha jő  a  Nagy Vadász,  egyetlen  
lövéssel  terítse  le.  

Hanem  a  Nagy  Vadász  csak  nem  jött.  
-  Valahol  késlekedik  -  jegyezte  meg  Sebestyén,  de  a  fia,  Ábris  

hozzátette:  -  Csak  nehogy  lemaradjon  végleg  valahol.  Nagy  
emberekkel  is  megesik  ilyesmi.  

A borzalmas  állat pedig  határtalan  étvággyal  habzsolta  a  korszerű  
táplálkozás  medveeledelét:  mézből,  vajból,  pástétomból,  csodálatos  
hűskészí tményekből ,  de  tálaltak  neki  süteményt,  málnát  és  
mézespogácsát  is.  Raktárszámra  állt  Miklósnak  (mert  így  nevezték  
titokban,  egymás  közt  a  vadászok  a  medvét)  minden  elképzelhető  
élelmiszer  és  tápszer,  ha  nem  lehetett  az  országban  kapni,  akkor  
külföldről  valutáért  hozatták,  de  a  medvének  zabálnia  kellett.  Senki  
nem  korlátozta  feneketlen  bendőjét,  csak  híznia,  gyarapodnia  kellett  
a  Nagy  Vadász  örömére.  

Miklós  nem  sejtette,  hogy  ki  fogja  őt  lepuffantani,  ezért  ellustult  
medvetürelemmel  cammogott  naponta  a  lestorony  közelébe,  az  
itatóvályuhoz,  ahol  az  ebédlője  volt  húsokból  és  gyümölcsből.  Úgy  
volt  kiadva,  hogy ezt  a négymázsás  hímet  igazi felbőszült  vérmedvévé  
kell  ingerelni  a  legváltozatosabb  húsfélékkel,  igen  gyakran  frissen  
vágott borjúval,  amitől  igazán be  lehet gerjedni. De Miklós nem  gerjedt.  
Sokmázsás terhétől  elnehezülve  lomhán cammogott,  elhízott  pofájából  
bután  pislogtak  a hájas szemek,  már-már bundás ökörhöz  hasonlított.  



Sebestyén,  a vadászmester megcsóválta  a fejét és odaszólt  a fiának: 
-  Te  Abris,  tudom,  hogy  nagy  az  Isten  állatkertje,  de  ebben  a  

kertben  most nem ez az állat,  hanem  az,  aki ebből  a vadból  háziállatot  
hizlalt.  Elvette  tőle  azt  a szabadságot,  amelyet  a természet  adott  neki.  
Én  le  sem  tudnám  lőni.  

-  Hej,  édesapám  -  tolta  hátra  homlokán  a  kucsmát  - ,  nem  is  
tudom,  mit  adnék,  ha  Miklósnak  a  bőre  nyújtózkodna  a  kandallónk  
előtt... 

Ábrisnak  ez  a  kijelentése  megjegyzés  nélkül  maradt,  mert  az  apa  
igen  tapasztalt,  bölcs  ember  volt.  

így  hát  várták,  várták  a  Nagy  Vadászt,  de  a  vonatja  csakugyan  
késett  valahol,  és  december  vége  felé,  karácsony  előtt  bemondta  a  
rádió,  hogy  a Nagy Vadász menekül,  és  rá  is vadásznak.  El  is  ejtették,  
de  ezzel  a  trófeával  senki  sem  dicsekszik.  

Ezután  az  öreg  Sebestyén  és  Ábris  ismét  felmegy  a  lestoronyba,  
és  várják  a  medvét.  Már  mindenütt  pilinkál  a  hó  az  irdatlan  
rengetegben,  dermedt csend szunyókál  a hóesésben,  és lassan,  olykor  
a  levegőbe  szagolva,  tényleg  jő,  jobbra-balra  tekintgetve  hömpölyög  
előre,  mint  egy  bundába  bugyolált  hússzállítmány.  

Megszólal  Ábris:  
-  Édesapám,  adunk-e  neki?  
-  Nem,  fiam!  -  rázza  a  fejét  az  öreg.  
-  Aztán  miért?  
-  Rájössz  te  magadtól  is...  
Ahogy ezt  kimondta,  a medve  iszonyatosan  morgott,  toporzékolt,  

kavarta  maga  körül  a  havat,  kapart-kotort,  de  nem  talált  semmi  
ennivalót.  Lustaságát  meghazudtolva,  nagy  indulattal  rontott  a  
bokroknak,  de  ott  sem  talált  élelmet.  Aztán  elkeseredett  dühében  
nekivágta  magát  a torony  alsó gerendájának,  úgy,  hogy  beleremegett  
a  faalkotmány.  

-  Édesapám  -  szólt  Ábris - ,  ez  még  kárt  tesz  bennünk.  Lőjük  le!  
-  Nem  fiam  -  mondta  csendesen  az  öreg.  
-  De  hiszen  ez  megvadult!  -  figyelmezteti  az  apát  a  fiú.  
-  Hagyd  csak  békén,  fiam,  ő  most  jön  helyre.  
-  Nem  eresztünk  belé  egyet?  Most  már  úgysem  kell  senkinek.  A  

bőrével  sem  kell  elszámolnunk.  Ő  már  a  miénk!  
-  Nem  úgy van  az,  fiam -  ingatta  fejét  az apa -  ő  a rengetegé,  ezé  

a nagy erdőé.  Engedjük  vissza  a természetbe  medvének,  legyen  igazi  
medve,  hasonlítson  végre  az  apjához-anyjához,  legyen  olyan,  
amilyennek  a  természet  teremtette.  



A diktátor  szobra  
(Szatíra) 

Már évszázadok  óta béke van a Földön.  A nemzetek  testvériségben  
élnek.  Csak  néhány  elaggott  történész  tud  arról,  hogy  valaha  véres  
háborúk  dúltak  a  vén  Európa  földjén.  Az  emberek  világszerte  élik  
boldog napjaikat: jólétben  fürödnek,  észre sem veszik, hogy dolgoznak,  
mert  több  idő  jut  szórakozásra.  Nincs  már  fölösleges  ember  a  nap  
alatt, a szerelem  is annyi embert hoz világra, amennyi éppen  szükséges.  
Nem választ el nemzeteket,  népeket  a gyűlölködés,  megértik  egymás  
nyelvét,  csak fülükhöz emelik  a fordítókészüléket,  és eltűnnek  a nyelvi 
határok.  Az egész  emberiség  egy  nagy  család.  

Mégis  eszébe  jut  valami  Sztálnyikov  nevű  történésznek,  hogy  
hiányzik  egy  szobor.  Már  minden  nagy  embernek  állítottak  
emlékmüvet,  de  a  diktátorok  szobrát  kihagyták  a  sorból.  

Nagy lett erre az érdeklődés.  Az egész földkerekség  Sztálnyikovot  
ostromolta,  válaszoljon,  mit  jelent  az  a  szó,  hogy  diktátor?  Valami  
őslény?  Dinoszaurusz-féleség?  Vagy  új  automata?...  A  nagy  
érdeklődésre  való  tekintettel  Sztálnyikov  a  világvevő  fénytévén  
válaszolt  élőben,  az  égboltra  kivetített  képernyőn.  Egy  napra  
beszüntették  a munkát,  szünetelt  a tanítás,  csak  a templomok  kapuja  
maradt  nyitva,  hogy  mindenki  a  tudós  szavát  hallhassa.  

Sztálnyikov beszédhibás volt, mekegő hangon kezdett  szónoklatához,  
de senki sem gondolt a kecskére,  mert az első mondatok után folyékonyan 
fűzte tovább gondolatait.  így  hát  a tudósok  komolyan  is  vették.  

-  Barátaim,  he-he-he,  mekegett  a tudós - ,  a diktátor nem  őslény,  
nem  tartozik  az  őshüllők  rendjébe,  de  rémuralmával  felülmúlja  a  
Szauruszok  családját.  Ami még  borzalmasabb,  a  diktátor ember  volt:  
népek,  nemzetek  ura.  Százmilliók  fölött  uralkodott  és  ítélkezett.  
Kezében  volt  az  élet  és  a  halál.  Rettegték  hatalmát.  A 20.  században  
egymást  váltották  a  diktátorok.  Voltak  fehérek,  vörösek  és  sárgák.  A  
nevükre  már  nem  emlékszem  pontosan,  ez  nem  is  olyan  fontos.  
Gonosz,  embertelen  tetteiket  azonban  fenntartotta  az  emlékezet.  Az  
emberiség  legnagyobb  zsarnokát  el  tudjuk  képzelni.  Állítsunk  hát  
egy szobrot  róla, csak  azért,  hogy ne feledjük,  milyen  rettegés  lehetett  
elődeink  élete  a  zsarnok  hatalma  alatt...  Mint  ahogy  a  jótevő  Isten  
képe  mellett  ott  áll  a  Sátán  is,  úgy  a  nagy  államfők  mellé  állítsuk  a  
kegyetlen  diktátort  is,  aki  ellen  küzdöttek  a jeles  férfiak!  így  legalább  
látjuk,  milyen  is  a  Gonosz,  akitől  óvni  kell  az  emberiséget.  



Sztálnyikov szárnyaló beszéde  után lábujjhegyre  állt a  kíváncsiság:  
milyen  lesz  a  diktátor  szobra?  

Aztán  következett  a  szoboravatás.  Megint  egy  ünnep,  de  most  
már  egész  hétre  szóló  szabadságot  adnak  mindenütt  a  Világtanács  
engedélyével,  hogy  önfeledten  ünnepelje  az  emberiség  a  nagy  
eseményt. 

És  a szobor  áll  mereven  betonból  és vasból.  Hatalmas  kolosszus.  
Húsz  méter  magas.  Hosszú  katonaköpenyben,  lábán  irdatlan  nagy  
csizmák,  a  fején  tábornagyi  tányérsapka,  alatta  félsötéten  bozontos  
szemöldöke,  elszomorítóan  szűk a homloka és még elkeserítőbb  lelógó  
bajusza.  Két  duzzadt ajka,  mintha  nyílni készülne,  hogy  beleharapjon  
valakibe.  Nos,  ilyen  volt  egy  diktátor.  

Eleinte  az emberek  megmosolyogták  az iromba alakot, de sajnálták 
az  áldozatul  esett  embereket,  csakhogy  egy  idő  után  lefagyott  a  
mosolygás,  és  kiveszett  a  sajnálkozás  a  szívekből.  Aki  felnézett  a  
diktátorra,  kezdett  hasonlítani  hozzá.  Később  már  valami  hideg  
áramlatot  is  éreztek,  ami  hatalmába  keríti  agyukat.  

Aztán kezdték suttogni,  hogy a szobor beszél  hozzájuk. Kér valamit. 
Nem értik pontosan,  de azt érzik,  hogy nem élhetnek  úgy,  mint  eddig.  

Felfigyelnek  arra  is,  hogy  a  szomszéd  gazdagabb,  többje  van,  és  
felébred  az  irigység.  Alattomosan  indul  el  a  gyűlölet  hulláma.  Azt  is  
felfedezik,  hogy  más  nyelven  is beszélnek,  másképpen  imádkoznak.  
Már  nem  szívesen  érintkeznek  a  másnyelvúekkel,  másvallásúakkal.  
Kerülik  egymást  még  a  tekintetükkel  is.  Valami  történt,  csak  nem  
tudják,  mi?  

Később már azt mondják,  hogy a nagy szobor megmozdult.  Látták,  
hogy  a nagy diktátor modorosan  megpödörte  bajuszát.  Még  integetett  
is.  Most  már nyíltan  szidták  és gyűlölték  a más  nyelven  beszélőket  és  
azokat  is,  akik  másképpen  imádkoznak.  

Végül  a  szobor  lépett  egyet,  majd  még  egyet,  és  azután  elindult  
az  emberek  közé...  
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HATÁR 

Tudom,  hogy  egyszer  kilépünk  a  tájból,  
hogy  mit hoztunk,  viszünk,  lényegtelen,  
hiszen  a  világ  megszűnhet  akárhol,  
ha  letagadhat  a  történelem.  

A lélek  szabadságharca  az  élet,  
ég domborul  a  mezők  homlokán,  
ahol  csatát  vívnak  a  kétkedések,  
és  megsebesül  minden  délután,  

mert hitünk  apad,  és  törpül  a  térkép,  
szívünket  szerte  szeli  a  határ  
és  megjátssza  aorták  vízesését,  
hogy zúgjon,  zuhogjon  az,  ami  fáj,  

s  minden,  ami  a  szívünkkel  kerenghet,  
lassan  ölje,  vesztegesse  magát,  
mintha  elszótlanodnának  a  versek,  
s hontalanná  válnának  a  hazák.  



Az ég kilép  homlokunk  távlatából,  
a  gondolat  sem  lesz  folytatható.  
Ez a  világ  letarolhat  akárhol,  
amíg  bárhol  elhallgathat  a  szó.  

Bárgyú  a  hit,  a pillanat,  az  élet.  
Szorong  a  csend  a  keresztek  között.  
Amit hoztunk,  magunknak  is kevés lett, 
amit  viszünk,  nélkülünk  is  örök.  

K A R A M B O L 

Ezt a  verset  már  nem  tudom,  ki  írja,  
mit játszik  meg,  és  milyen  akarat  
a  lélek  országútjain  kibírva  
minden  percben  a  karambolokat,  

és átlépve  saját  magán  ezerszer,  
derékba  tört világok  tetemén.  
Nem tudom,  hány  lélekkel  él az  ember,  
és  nem  tudom,  hányszor  haltam  meg  én?  

Hányszor  hagytam  ott  kínba  dermedt  énem  
megjátszva,  hogy  az  vagyok,  aki  él?  
A színjátékból  kihal  a  szemérem,  
a  roncsokba  beleszakad  a  szél,  

és foszlányai  landolnak  a  csenden.  
Van-e mentségem  arra,  bogy  vagyok?  
Igazolja-e  az,  amit  vesztettem,  
mindazt,  amiért  mégis  maradok?  

Megalkuvás  ez,  vagy kevesebb  annál?  
gyávaság,  magától  menekülő?  
Ahogy  egyre  lapot fordít  a  naptár,  
cserben  hagyja  magát  minden  idő,  



és  nem  tér vissza,  sob a  nem  tér  vissza.  
A múlttal  magam  én  sem  áltatom,  
A vért a föld,  lég, gondolat  beissza,  
s  időtlenné  válik  a  fájdalom.  

De föllázad  az  öntudatlan  álom,  
visszatapos  ott, ahol  nő  a  gaz,  
kis kereszttel  jelöli  száz  halálom,  
s fölírja  rá:  csak  eddig  volt  igaz.  

R O B O T 

Nincs  más  életed!  Ugye,  nem  reménykedsz,  
hogy  a  tébolyból  valaha  kiléphetsz?  
csak  robot  van,  a  nappal,  és az  éj,  
s félelem,  bogy  száz  gondból  kifelejted  
azt  az  egyet,  ami  másnapba  menthet,  
hogy  élj,  robot,  hogy félj,  és  ne  remélj.  

Az ég épp  azt játssza,  hogy  veled  érez,  
könnytengerré  áztatja  a  vidéket,  
port  rég  nem  hint  szemedbe,  csak  sarat  
fröcsköl  a  lelkedre  is ez  a  század.  
Sebesen  szeli  át  a  pocsolyákat,  
s  mögötte  életed,  a  sár  marad.  

A nyomor  leválik  minden  időről;  
ez  előre  halad,  az  hátra  hőköl,  
a jelenben  a  múlt  mind  súlyosabb.  
Ha  van jövőd,  az  maga  mögött  vész el,  
nem  kell  versenyre  olyan  sebességgel,  
ami  átgázolja  az  arcodat.  

Gyűlölöd  a  kilátástalanságot?  
A semmihez  nem  menekülnek  álmok,  
tehát  álomtalan  az  ébredés.  
Próbálsz  gátakat  emelni  a  sárból,  
hogy  a  halál  védjen  meg  önmagától,  
de  esélyed  halálosan  kevés.  



VÍZESÉSEK 

Cél régen  nincs,  csak  vállalt  helyzetek.  
De olvadnak  még az  érchegyek,  
és öntőformája  lesz  a  tájnak  
az  érzelem:  konok  ébredés.  

Elviselni  a  világot  
nem  vagyok  magányos,  csak  kevés.  

Gyermekkorom  határképzete:  a  barna  földre  festett  
vastag piros  csík,  
ami  kettéhasít  otthont  és  hazát,  
rajtunk  vonul  végig: szaggat  és  tapad,  
mintha  életmentő  veszteseimet  
toboroznák  rímek  és  szavak,  
vers lettem.  Soha  meg  nem  történő  szabadság,  
nyár,  ami  elherdál  minden  sugarat.  
Csönd.  Pelyhüdt,  gyűrött  fények  
gondolat  alatt.  
S míg az  innenső  vidéket  gyúrnám  hozzád,  érted,  
a  csúcsot  ásom,  amióta  élek,  
mert  bennem  az  ég a  legmélyebbre  rejtett  
valósága  a  mindenségnek.  

Lehet  élni  így? Ebből  a  mélységből  
be  lehet-e  látni  könnyes  Európát?  
Vagy csak félni  lehet? Félteni  lehet?  
Egy rádbízott  világot,  a  gyermeket,  
amiért  akkor  is muszáj,  amikor  már  nem  lehet  
megjátszani  az  életet?  
Visszasírom  a  vízeséseket.  

Mert örök  álmom  minden  ébredés  között  
sodró  vizek  mélyén  kősziklának  lenni,  
ahol  folyamat  a  megtisztulás,  
nem  ejt foltot  múló  időn  semmi,  
ahol  nem  szerelem  már,  de  nem  a  halál  még  
az  átzuhogó,  boldog  messzeség,  



és lehet,  hogy  csak  ennyi  a  tét:  
megőrizni  hitünk  szerelmeken  túli  
vízeséses  sziklarendszerét.  

AZ  UTOLSÓ ESŐ 

Ontja a  mennybolt  a  csillagok  vérét,  
a földet  lassan  ellepi  az  ég,  
s helyben  kavargó,  sokfényévnyi  kétség  
örvényeibe  hull  a  messzeség.  

Egy-két galaxis  még  nóésdit  játszva  
tákol papírbárkákat,  avarhajót,  
de  átmenteni  nincs  milyen  világba  
se  életet,  se  csillagot,  se  szót,  

és  nincs  mi hulljon,  és  nincs  hová  essen,  
a  mélység eltűnik  a  felszínekben,  
minden  örvény,  sodrás  irányt  veszít,  

s egyszercsak,  amikor  már  semmi  nincsen,  
letérdepel  maga  elé  az  Isten,  
meggyónni  s föloldozni  bűneit.  

PÁRHUZAM 

Már lázban  ég a  Föld,  s a  betegségnek  
hiába  tanuljuk  ellenszerét,  
az  ember,  mint  a  vírus, gyilkos  élet:  
világa  immunrendszerébe  tép,  

hogy saját  diadalútjait  járva  
semmisítse  azt,  ami  élteti,  
s a  tökéletesben  váltsa  halálra  
a  célt,  melyért  ösztöne  küzdeni.  



Ember  és vírus párhuzama  mérték:  
egy sejt és  rendszer  közt  bolyongó  kétség,  
amit  igazol  keresztek  sora,  

s csak  Isten  tudja,  mit játszik  a  táblán,  
mint pörget  egyet  mindig-valóságán,  
s az  Ember  ellen  mi a  széruma!  

SATÍR 

Arra  riadsz,  hogy  a  lelkedbe  törtek.  
Érzed,  hogyan  rámolnak  ki  belül.  
Az eszközök  oly régen  ismerősek:  
ellenük  éled  fegyvertelenül  

meg a félelem  tökéletességét.  
Csak  ezt  viheti  csúcsra  életed  
itt, ahol  leszakad  veled  a  térkép,  
s  besatíroz  az  emlékezet.  

Kis világod  hiába  rejted-zárod,  
a pusztulás  szótlanul  beszivárog,  
és süllyed  benne  lélek-hit-hazád,  

a  Szó,  amellyel  a  boltíves  élet  
otthont  kuporgat  tűnő  istenének,  
míg anyanyelved  nem  a  némaság.  

CSÖND 

A csönd  arca  csak  akkor  lesz  valóság,  
mikor  sebbé  pofozzák  a  szavak,  
hogy  értelmük  erejét  igazolják.  
A csönd  akkor  lesz  halhatatlanabb,  

és fájóbb,  megalázottabb  a  versnél,  
az  bármilyen  tiszta  rímekre  hág,  



mert  igaz  tartalmakkal  össze  nem  fér  
egy ellenképét  sebező  világ.  

Látod,  neked  sem  mondhatom  el  csenddel,  
szavaimmal  téged  is sebeznem  kell,  
hogy  értsd  a  hallgatás  törvényeit,  

mikor  a  lélek  szegődik  a  csendhez,  
fölvérző  valóságával  fegyelmez,  
és szótlanul  szeretni  megtanít.  

KÉRDÉSEK 

Mondd,  miért  halkul  velünk  az  idő?  
Miért nem  lelünk  csöndre  ellenérvet,  
hogy fölsikolthasson  bennünk  a  lélek,  
míg életünk  még sorssá  menthető?  

Miért a fájdalom  mér  távlatot,  
ha  gyújtózsinórként  szakad  az  égbe,  
és úgy lobban  bele  a  világképbe,  
hogy  magába  vakítja  a  napot?  

miért  vagyunk,  mint  aki  nincs  sehol,  
ha  mégis  bennünk  botlik  meg  a  kor,  
míg útját  keresi  a  tévedésben,  

bogy  körözze  a  lelkiismeret,  
ami  bölcs  történelmet  veszteget,  
mikor  határt  rajzol fölénk  az  éden?  

CSILLAGMOZI 

Nem mi,  csupán  az  égbolt  változik,  
ha  nagy  viharok  árán  marad  tiszta.  
Végigélünk  minden  csillagmozit,  
ami  a  ránkvetülő  fényből  vissza-



táncol  egy alkonyodó  kép  mögé,  
ahová  a  leégett  tüzek  hullnak.  
A hamvadás  már  nem  lesz  senkié:  
a  horizont  eltemeti  a  múltat,  

és új csillagképek  vonulnak  fel,  
egyre  hűvösebb  űr szelében  kell  
fölragyogni,  mint semmiben  a  fényfolt.  

A jelzés  mind  halványabban  remeg,  
mint  lassan  kihunyó  emlékezet,  
s  ravatalt  ágyaz  magából  az  égbolt.  

RÉVSZONETT 

Minden partot  elhagytunk,  olyan  régen,  
hogy  a  rév álmainkban  sincs  jelen,  
nincs  szilárd  hit,  eszme,  csak  vér az  égen,  
mikor  ránk  alkonyul  a  végtelen,  

s ahogy  horizont  mögé  hull  az  Isten,  
és lemond  rólunk  minden  glória,  
csak  hánykolódunk  tengertelen  nincsben:  
már  minden  metaforánk  éjszaka.  

Vakságba  bár  ne  tudás  kényszerítne,  
hitetlenségbe  ne  felismerés:  
Bár  értelmünk  rímelhetne  a  „nincs "-re, 
bár  lehetne  oly parttalan  az  ész,  

hogy  átérje  a  semmi  végtelenjét,  
s a  nemlétet  élje  túl a  jelenlét!  



Gúzs  IMRE  

1936.  február  9-én  született  Köpecen  (Kovászna  megye).  Középiskoláit  
Brassóban  és  Sepsiszentgyörgyön  végezte.  A  Bolyai  Tudományegyetemen  
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Eddig  megjelent  kötetei:  A furulyás  (novellagyűjtemény),  A fehér  hajú  
lány  (regény),  Otthoni  emberek  (novellagyűjtemény),  A sárkány  hetedik  

feje  és  más  írások  (novellagyűjtemény  és  egy  kisregény),  A  csend  
napszámosa  (novellagyűjtemény).  írásait  közölték  az  Afirmarea,  a  

Jelzések  (publicisztikai  írások),  Színjátszás  és  szereplés  az  iskolában  
című  antológiákban.  1996-ban  A  Magyar  Újságírók  Romániai  Egyesülete  
különdíjjal,  1998-ban  a  Romániai  Magyar  Pedagógusok  Szövetsége  
Ezüstgyopár-díjjal,  1991-ben  a  Romániai  Tanügyi  és Kutatási  Minisztérium  
a  Nemzeti  Érdemrend  Tisztifokozatával  tüntette  ki.  A Szatmári  Friss  Újság  
Örökös  Tagjává  választotta.  Jelenleg  is ennél  a  lapnál  és az  Erdélyi  Naplónál  
dolgozik. 

A  FURULYÁS  

A déli szelek  kiverték  a tél fogát.  Kabátnehezítő  melegtől  szikrázik  
a  hó.  Talán  a  műit  nyárnak  még  egy  el  nem  lobbant  lángja  vagy  a  
valahonnan  erre  tévedt  tavasz  első  moccanása  gyújtotta  fel  a  télutót.  

Az  állomással  szemben,  egy  földbe  süllyedt  padon  száradt  kis  
emberke  sütteti  magát.  Arcát  a  nap  felé  fordítja,  s  hunyt  szemhéja  
mögül  örvend  a melegedő  télnek.  

Bóbiskol. 
Langyosító,  álomra  bíztató  körülötte  minden  zaj,  olykor-olykor  

meg-megbiccen  a feje,  felriad.  Nem figyel különben  senkire,  semmire.  
Tele  van  a  lelke  fénnyel,  álmodozással.  

Nyakában  rövid  szárra  fogott  tarisznya  lóg,  benne  fémhalántékú  
furulyák.  Kisebbek,  nagyobbak :  mélák,  kesergők,  vidámak,  
madárröppenést  utánzók.  

Most  szendereg  bennük  a  nóta:  a  hegyi  patakok  kék  futása,  a  
fáradt levelek  pilinkélő  hullása,  egy darabka  kék  ég,  egy-egy  kolomp  



az estét  szarvukon  hozó tehenek  nyakán,  alszik  a fákat  rügybontásra  
indító  melegség,  alszanak  a  hegyek,  a  mezők,  a  levegőt  szárnyuk  
közé  fogó  madarak.  Talán  a volt  tavaszokra  emlékeznek,  mikor  még  
mókuslépések  vagy szelek  talpa  alatt  ringtak,  s feszesen  állták  útját  a  
viharnak. 

Alszik  a  kis  ember,  alszanak  tarisznyájában  a  furulyák.  
S  míg  feje  felett  kitérdelt  felhőket  stoppolnak  a  hóindító  szelek,  

volt nyarak ösvényeire  téved.  Mikor még íze volt a csóknak,  s elérhető 
közelben  ringtak  a  fű-hajlékony  leány derekak.  Mosoly  lebben  át  az  
arcán,  mint  árnyék  a  kertek  felett,  és  karikát  gyűjt  a  szája  sarka.  

Aztán hirtelen  megbotlik  a Nap egy súlyosabb fellegben,  kilobban  
a  fénye.  

Tél  van  újra.  
A kis emberke  felriad,  ösztönös  mozdulattal  a tarisznyájához  kap.  

Akkora féltés van elfeketült keze mozdulatában,  hogy  összekoccannak  
a  furulyák.  

Az állomás  bejárata  felől  két  süldő  legény  közeledik  feléje.  Lábuk  
roggyant, ölelve-karolva segítik egymást. Övék az ég, felhőstől,  napostól,  
övék  a  föld  fákkal,  kavargó,  zajos  életével,  övék  ez  a  huzatos  világ.  

Énekelnek. 
Valami  megfoghatatlant,  amit  sosem  csinált  meg  senki,  ami  

borgőzös  fejükből  fakad  fel  zavarosan,  mint  bakancs  nyomában  a  
víz. Kezükkel  próbálják  helyreigazítani  a nótát,  csápolnak,  csapkodják  
a  levegőt,  eredmény  nélkül.  

Megállnak  a  kis  ember  előtt,  nézik  elmeredt  szemmel,  majd  az  
egyik  rákiált:  

-  Nótát!  
A  kis  emberke  felkapja  a  fejét,  megvillan  a  szeme,  de  nem  

tiltakozik. Csupán egy pillanatig keresgél  a tarisznyában,  aztán  zokogni,  
sírni  kezd  a furulya.  Úgy,  ahogy csak  az tud zokogni,  sírni,  akinek  az  
ujjai  közül  kicsúszott  az  öröm  utolsó  színes  cserepe,  akinek  lelke  
üvegfalán ezer körömmel kapar a bánat. Talán ilyen remegő  zokogással  
néz  a  vihar  elé  a  búzavirág,  így  sír  a  megcsalt,  megtagadott  szerető,  
így  búcsúzik  a  patak  az  erdőtől.  Van  ebben  valami  döbbenetesen  
szép,  felrázó,  érzelmet-mozgosító.  Erre csak  egy  ilyen  furulya  képes.  

De  a  két  legény  elparancsolja  a  kis  emberke  szájától  a  furulyát.  
Nem  tetszik  nekik  a  nóta.  

-  Mást,  nem  ezt!  
A kis emberke  rábólint a parancsra,  tarisznyába csúsztatja a  furulyát,  

újat  húz  elő.  Vékonyabbat,  rövidebbet.  



Ebben  más  a  nóta  is.  
Pattog,  ugrál,  mint a zsenge  füre kiengedett  bárány,  s ezer  színben 

újjong  benne  a  világ,  ez  a  megcsúfolt  élet.  Csupa  felszabadultság,  
szépért-kiáltás,  harsogás.  

-  Ne  ezt!  -  vágnak  belé  újból  a  nótába.  -  Mást!  
Gyűrött  százast  húz elő  az  egyik  a  zsebéből:  
-  Ezért!  
A kis emberke  rácsodálkozik  a pénzre -  sohasem fizették  pénzzel  

egyetlen  nótáját  sem.  Nem  veszi  el.  
Csak  annyit  kérdez:  
-  Melyiket?  
A  két  legény  felcsapja  a  karját,  rángatni,  dobálni  kezdi  a  felső  

testét,  s utánozhatatlan  fintorba  torzul  az arcuk.  A furulyás  hosszasan  
nézi  őket,  s  csak  jó  sokára  érti  meg:  olyan  nótát  kérnek  tőle,  ami  
nincs  meg  az  ő  furulyájában.  

-  Ezt! -  kiáltják,  s  tovább  lobogtatják  a  százast  a  furulyás  felé.  
A  kis  emberke  egy  ideig  tétovázik,  fázósan  összekapja  magát,  

aztán  lassan  visszacsúsztatja  a  tarisznyába  a  furulyát.  Amikor  feláll,  
olyan  az  arca,  mint  a  szűzlányé,  akin  erőszakot  akartak  elkövetni.  

A  két  süldő  legény  vicsorog,  vagdalkozik,  semmit  sem  ért  az  
egészből.  De  mire  észbe  kapnak,  a  kis  emberkét  elnyeli  az  állomás  
előtti  forgalom.  

A KALAP 

Falusi  ember  várja  a  fák  alá  búvó  kerthelyiségben,  hogy  valaki  
megkérdezze,  mire  vár,  mit  akar.  

Túl  van  már  sok  lépéssel  a  nagy  választóvízen,  közel  az  örök  
Naplementéhez. 

Napszítta,  szelektől  vert  az  arca,  homlokának  vonásai  már  több  
mint  félévszázadnyi  ideje  elindultak,  de  nem  érkeztek  meg  még  
sehová.  Tele  vannak  mégis  ezek  a  vonások  földszagú  hittel,  s  neve-
nincs  bizalommal.  Keze  lehetne  akár  szédült  szelektől  kitépett  fának  
a gyökere  is. És ez a gyökér-kéz,  mozdulatlanul  elfektetve  az  asztalon,  
fog,  szorít,  markol  valamit.  Talán  egy barnára  fényesedett  villanyelet,  
egy  kövektől,  szíjas  földtől  csorbított  kapát,  élesre  köszörült  fejszét,  
egy kaszát,  melynek  pengéje sokszor megvillan  pillanatra  fennakadva  
két mozdulat  határán.  Ki tudja,  ki tudhatja? Fedett  kút az ilyen  ember,  
nem  mozdul  el  erről  a  kútról  a fedőlap,  s  ezért  nem  lehet  belelátni.  



Különös  testének  tartása  is:  olyan,  akár  egy  betűk  súlyától  
megfáradt  felkiáltójel.  Ilyen  testtartással  ülnek  azok  az emberek,  akik  
elől más irányba  térítik mindig a szerencsét,  akikhez az öröm  is mindig 
megkésve  érkezik.  Erősebbek  mégis az ilyen emberek  minden  bibliai  
szentnél,  mert egyszerűen  csak  halandók,  akik nem tudnak  feltámadni  
soha. 

Ül  az  asztal  mellett,  asztal  fölé  hajló-eső  testtel,  nehezen  tartható  
vállal. Fehér inge megkopott,  kiterített kereszt,  a gombok  rajta laposfejű 
szegek:  világítanak.  

Mintha  rejtőzne  valami  vagy valaki  elől:  hajlik,  egyre  hajlik  előre,  
feje  alig  szusszanásnyira  van  csak  az  asztal  fakultan-kék  abroszától,  
tekintete  mégis  mintha  fogna,  ölelne  valamit.  Valamit,  amit csak  ő  lát  
-  különös  adottság  ez!  -  bár  évtizedek  fedték,  temették  már.  Talán  
egy  visszakérezkedett  emlék,  amit  ölel,  vagy  egy  naposabb  öröm.  

Arca  időnként  felhőkbe  búvik,  száját  -  nehogy  kiszabaduljon  
belőle,  ellenőrizetlenül  egy  illetlen  szó  -  zárójelbe  kapja  két  sarló  
alakú  vonal.  Aki  ránéz,  azt  hihetné  róla,  hogy  ott  ül  az  özönvíz  óta,  
vajákosok,  sámánok,  boszorkányok  varázslataitól verten,  elátkozottan.  

De  lehet,  hogy  nem  is  ül  az  asztal  mellett,  hogy  csak  a  képzelet  
játéka,  fintora  láttatja  így,  nincs  is  a lombok  alatt szuszogó  kerthelyi-
ségben:  kint jár valahol  a forrón pihegő,  kék  ködökkel  terített  mezőn,  
szélnek  kínált  arccal,  megnyitott  ingmellel,  tekintetében  vérző  pipa-
csokkal. 

Ül vállmagasságig  az értelmétől  távoli szavakban,  a mező hangjától  
idegen  zajban.  Átfogalmazhatná  ezeket  a szavakat,  de  számára  így is  
semmi-értelműek,  s  a  zaj  is  megfoghatatlan.  

Alakul-formálódik  mégis  benne  egy  szó,  egy  örökölt,  tapasztala-
toktól  melengetett.  Mozdul  a  szája,  a szelektől  sebzett,  s  azt  mondja:  

-  A  mindenségit!  
Ez  a  szó  szakad  fel  belőle,  érthető-súlyosán.  És  ettől  a  szótól  

teste,  a  megbicsakló  felkiáltójel,  lassan,  ahogy  a  letérdelt  fű,  nyúlni,  
egyenesedni  kezd, szeme -  szikrákat temető üszök -  nagyobbra  nyílik,  
a száját zárójelbe  szorító vonalak  meglágyulnak.  Megvillan  a  homloka  
is,  de  csak  úgy,  mint  nehéz  időben  az elhaló  villám.  Ebben  az  elhaló  
villanásban  feldereng  -  csonkított  szoborként  -  egy  rögzíthetetlen  
élet. 

Mozdul  újra szelektől sebzett  szája,  szava most olyan,  mint a hajnali 
sóhaj: 

-  A  mindenségit!  



Ismétli  újra és megint  újra.  Nem másnak;  önmagának.  Mert  benne 
termett  a szó  -  akár  a  magból  a  virág  -  ő  érti  csak  egyedül:  

-  A  mindenségit!  
Földközeltől  távoli  ember  mélyről  induló  szitoknak  hallja  vagy  

ízlést csorbító káromkodásnak.  Számára megméretés.  Ehhez joga  csak  
neki  van  egyedül.  Csak  ő  mérheti  magát  a  MINDENSÉGHEZ.  Ő,  aki  
életet  vet,  életet  arat, ő,  aki  csak  egyetlen  imádságot  ismer:  a  munkát.  

-  Na,  mondja  már!  -  jön  az  asztalához  a  pincér.  
Az öregember  nem  hallja.  Kint  jár  még  mindig  a  mezőn.  
A pincér  megrázza  a  vállát:  
-  Nem  horgonyozhatok  le  maga  mellett.  Mit  akar?  
Az  idős  ember  megfordul,  a  kalapot  feltolja  a  homlokára,  

felemelkedik  kissé  a  székről,  mindkét  kezével  rátenyerel ,  
körbehordozza  tekintetét  a  kerthelyiségben,  aztán  a  pincérre  néz:  

-  Enni...  enni  szeretnék  -  mondja.  
-  Enni,  de  mit?  
-  Mindegy.  
-  Micsoda  mindegy?  
-  Minden.  Minden  mindegy!  
-  Úgy  gondolja?  
- Ú g y . 
-  Paszuly jó  lesz?  Csülökkel?  
-  Mondtam  már,  nekem  mindegy.  
Visszafordul  az asztal fölé,  s néz tovább  maga elé,  rezzenetlen,  az  

öregemberek  zavartalan,  tegnapokba  merülő  tekintetével.  Ráfekteti  
állát  erektől  húros  karjára,  arca  megtelik  meleg  derűvel.  

Derűs  az  arca  akkor  is,  amikor  a  pincér  elérhető  közelbe  taszítja  
az  asztalon  a  paszulyos  csülköt.  

-  No,  ha  magának  mindegy!  -  mondja,  de  válaszra  nem  vár.  
Az öregember  felemeli  állát  a  karjáról,  oldalt  fordítja  kissé  a  fejét,  

s  maga  elé  húzza  a  kenyereskosarat.  Megtör  egy  szelet  kenyeret,  de  
mielőtt szájához vinné a falatot,  leemeli  csendes,  kimért  nyugalommal  
fejéről  a  kalapot.  

-  Nézd  csak!  -  szól  a  szomszédos  asztalnál  ülő  suhanc  a  másik  
suhancra. 

-  Mit  nézzek?  
-  Ott  ne  -  int  az  öregember  felé - ,  azt  a  vetési  varjút.  
-  Mi van  rajta  csípnivaló?  
-  Azt  hiszi,  templomban  van.  
-  Templomban?  



-  Ott  hát!  Levette  fejéről  a  kalapot.  
-  Akkor  most  imádkozik.  
-  Az  ilyen  varjú  fohászt  mond,  nem  imát.  
Koccan  a  poharuk,  hangosan  nevetnek  a koccanás  mellé.  
A öregember  a szájához viszi  a letört kenyeret,  enni  kezd.  Lassan,  

imádság  és  fohász  nélkül.  Hogy  érthetné  őt  a  két  suhanc?  Honnan  
tudhatnák,  hogy  a  kalapleemelés  azoknak  szól,  akik  elvetik,  féltik,  
begyűjtik  a  kenyérrevalót.  



FÜZESI  MAGDA  

1952.  május  3-án  született  Nagyberegen.  Költő,  műfordító.  1969-ben  
érettségizett  szülőfalujában,  majd  a  beregszászi  nyomdában  dolgozott.  1975  
szeptemberétől  a  helyi  Vörös  Zászló  ( 1991-től  Beregi  Hírlap)  munkatársa.  
1989-től  a  lap  magyar  kiadásának  felelős  szerkesztője  (1996-tól  1998  
szeptemberéig  főszerkesztő).  

1981-ben  diplomázott  az  Ungvári  Állami  Egyetem  magyar  nyelv-  és  
irodalomszakának  levelező  tagozatán.  Első  verse  1967-ben  jelent  meg,  azóta  
folyamatosan  publikál.  Az  1968-ban  létrejött  Forrás  Stúdió  alapító  tagja.  1971-
től a József Attila  Irodalmi  Stúdió  (1980-tólJózsef  Attila  Alkotóközösség)  tagja.  
Tagja  az  Ukrajnai  írószövetségnek  (1986),  a  Magyar  írószövetségnek  (1990),  
a  Hármashatár  Irodalmi  Társaságnak.  Ukránból  és  oroszból  fordít.  Vallási  
néprajzzal  is foglalkozik,  szakmai  kiadványokban  több  tanulmánya  is  
megjelent.  2003-ban  Táncsics-díjjal  tüntették  ki.  

Verseskötetei:  Gyöngyvirágok,  Ungvár,  1977;  Egy  ember  a  tömegből,  
Ungvár,  1983;  Útban  hazafelé,  Ungvár, 1984;  Biztató  Ungvár-Budapest,  
1992;  Mosolykérő  (gyermekversek)  Ungvár-Budapest,  1996;  Táj  
gesztenyékkel,  Budapest-Beregszász,  1998;  Ketten  a  kabátban  
(gyermekversek),  Csíkszereda,  Pallas-Akadémia  Könyvkiadó,  2003;  A  bohóc  
dala,  Ungvár-Budapest,  2003•  

MÁS-KOR 
Ne hagyj  magamra,  Istenem,  
szeress,  mint  harmatcsepp  a  rózsát,  
feltépték  elgennyedt  sebem,  
bíbor  vetésem  letarolták.  

Fekete  tájban  jár  az  éjszaka,  
egymást  zabálják  fenn  a  csillagok.  
Fekete  tájban  jár  az  éjszaka,  
hazátlanok  közt  hontalan  vagyok.  

KÖLCSEYHEZ 

Halott  virágok  őrzik  sírodat,  
Isten  tenyerén  a  Hold  elsirat,  
és  virradatkor  elvérzik  az  álmod:  
emlékek  lakják  holt  utcáidat.  



TÁJ  GESZTENYÉKKEL  

I. 
Avarba  rejtem  a  nyarat,  
hogy  új tavaszra  megtaláljam.  
Ki álmot  gyűjt,  ki  nyarat,  
én  csak  maréknyi  csöndre  vágytam.  

Ringatja  lányát  a  halál  
bazsalikomos  kert  ölében,  
a  táj  lózungos  őszre  vár  
és elvérzik  kegyetlen  télben.  

Fellobog  néhány  dália,  
hiszi,  érdemes  hinni  még.  
Közös  sorsért,  közös HAZÁÉRT 
sikoltoznak  a  gesztenyék.  

Avarba  rejtem  a  nyarat,  
tán  lesz,  ki  újra  felébreszti,  
ha  tél múltán  a  csontfejű  
szikéjével  szívem  kimetszi.  

II. 
Fekszem  sárban  temetetlen,  
varjak  intézik  sorsomat.  
Nincs  megváltás,  sem  megbocsátás,  
sem  ég, sem föld,  mely  befogad.  

Isten palástja  betakarna,  
hó  hullna,  hűtené  sebem.  
A világ  vérrel  áldozott,  
koldus  vagyok,  reménytelen.  

A homályon  túl este  van,  
a  homályon  túl  harangoznak.  
S mintha  csillag  is  intene  
valami  kóbor  pásztoroknak.  



A homályon  túl este  van,  
mint  a gyertya,  elfogy  a  fényem.  
Őrizd,  őrizd  a  lángomat,  
és válts meg  engem,  az  Úr  nevében.  

III. 
Csak  hó,  csak  sár,  csak füst,  halálod,  
Dickens-világ,  széthull  az  Éden.  
Csak  köd,  szemét,  hiába  várod,  
nem  nyílik  nyár  ebben  a  télben.  

Mert ez  a  táj  már  nem  valódi,  
csak  krétarajz,  vásárfia,  
penésztől  fénylő  ócska  holmi,  
Isten kezében  Biblia.  

Csak jég,  csak  hó  és  lázadás,  
amíg  az  ég hajnalra  éled,  
istentelen  feltámadás,  
örök  kárhozat  az  igéret.  

Isten kezében  Biblia,  
s  mert elhagyott  hitetlenül,  
míg  mormolja  a  Miatyánkot,  
elkínzott  arcunk  felderül.  

KOCSMADAL NYÍLT VIZEKEN 

Már  megint  ez  a  méla  köd,  
zsigerekig  hatol,  
hol felszakad,  hol  felhörög,  
elfészkel  valahol.  
Amit csak  sejteni  lehet:  
kiderül  majd  az  ég...  
De addig  is  kikémleled,  
mit rejt a  messzeség,  
ím  ez  a folyó  ismerős,  
lábáztatásig  is,  
és minden  matróz  kocsmahős,  



rum,  whisky  és  hasis.  
De  rólad  egyet  mondhatok,  
te büszke  kapitány,  
te vagy,  ki  egyedül  tudod,  
hányféle  az  irány  
és  hogy  
hajóvonták  találkozása  tilos...  

NAPFOGYATKOZÁS 

Kezdetben  csak  az  ibolyákat,  
utóbb  már  a  hársakat  is  
meg  a  sirályt,  a  tavirózsát  
és mindenféle  templomokat.  
Néztük-néztük 
magunknak-másnak 
az  ezredvégi  balladákat,  
a  hegyeket  meg  a  folyót,  
a fenyőfákat,  a  tavaszt  
meg  a  halált:  épp  alkonyatkor  
ballagott  át  a  híd  alatt.  
Elment  a  tél, elment  a  nyár,  
egy fényes  zápor  gyöngysorán  
ellibegett  a  ház  előtt  
a  legboldogabb  délután.  

LEVÉL ZÁGONBÓL  RODOSTÓBA  

Mióta  nem  hallom  híredet,  
belefúlok  a  tespedésbe.  
Van, ki  sír, van  ki  bosszúval  fizet,  
én  kiáltanék:  más  is  megértse,  
hogy  eparttalan,  puszta  szigeten  
már  az  óceán  is oázis  lenne,  
hallgatom  a  semmi  mormolását  
és belefagyok  a  szürkületbe,  



mert száműzték  felőlem  a  Napot,  
és az  Isten  is  elhagyott...  
Itt, Zágonban,  a  pusztulásban  
magam  is Mikes Kelemen  vagyok.  

PORTUGÁL  SZONETT  
(Parafrázis  Elisabeth  Barrett-Browning  verseire)  

Csak  maradj  túl a  délibábon,  
nem  akarom,  hogy  rám  találj.  
Akár  a  tavasz,  akár  halál,  
akár  enyészet,  csak  ne  fájjon.  

Szirmokat  szórtam  tört  virágra,  
túl boldog  voltam,  szertelen.  
Magamon  nincs  mit  vesztenem:  
a  keselyű  húsomat  vájja.  

Mert láncra  vertek  irgalmatlanul,  
miért,  hogy  minden  a  semmibe  hull,  
de  veled  virrad  minden  virradat?  

Milyen a  világ  túl a  délibábon,  
ne  mond  el, Kedves,  annyira  ne  fájjon,  
mikor  a  madár  majd  újra  lecsap...  

SZEPTEMBERI  ANZIKSZ  

A bazsalikomok  városában  
mindig  süt a  nap,  
a  bazsalikomok  városában  
minden  jól  halad,  
rossz  költő  rossz  verséért  
ne szidjatok  nagyon,  
merthogy  a  világot  
reátok  hagyom.  



Szerettem  élni,  halni,  
akár  a  többiek,  
szerettem  a  fákat,  
a  rétet s a  vizet.  
Boldog  akartam  lenni,  
akár  a  többi  nők,  
mind,  akik  sírni  látták  
ama  Dsida  Jenőt...  

QUO VADIS? 

Megsebezted  a  lelkemet,  
amivel  együtt kéne  élnem.  
Mit vársz,  mit várok? Nem  lehet  
sem  ég, sem föld  a  menedékem.  

Nézünk  egymásra,  hallgatag,  
felforrt  köröttünk  a  világ.  
Fellobog  még  a  kötőszó  is,  
amikor  szerelmedért  kiált.  

Megsebezted  a  lelkemet,  
s tán  sebet  kaptál  a  csatában.  
De nem  ez  a  harc,  mi  ékesít,  
s  nem győzelem,  mit  kivártam...  

ÁRNYÉK A HÓBAN 
(Egy  karácsonyi  képeslapraj  

Zuhogtak  rám  a  csillagok  
a  szépsöpörte  Budapesten,  
fehéren  fénylett  a  folyó,  
a  télben  magamat  kerestem.  

Arcomba  mart  az  alkonyat,  
bokáig  jártam  múltban,  sárban,  
elégett  mind,  mi égetett,  
egy megsebzett,  haló  sugárban.  



A télben  magamat  kerestem,  
már  legyintve  csak,  indulóban,  
mikor  Budán  a  híd  alatt  
egy árnyék  elvérzett  a  hóban.  

JÓSLAT A SZOMORÚ SZEMŰ TEMPLOM 
MELLETT 

Ültem  a füvek  bársonyán,  
szomorú  szemű  templom  mellett,  
mint  ki  a  halálnak  korán,  
csak  hetykén,  visszkézből  felelget.  
Pedig  az  élet  mákonya  
pont  most fogott  meg  lépvesszővel,  
de  nem  tudhatom  meg  soha,  
mi  várna:  trónszék  vagy  vesztőhely.  



KERESZTYÉN  BALÁZS  

1949-január  15-én  született  Nagyberegen.  1967-ben  érettségizett  a  Beregszászi  
Kossuth  Lajos  Középiskolában.  Az  Ungvári  Állami  Egyetemen  magyar  nyelv-
és irodalomszakos  diplomát  szerzett.  1972  óta  a Nagyszőlősi  Perényi  Zsigmond  
Középiskola  magyartanára.  

Novellákon  kívül  irodalmi  és  művelődéstörténeti  tanulmányokat  is  
publikál. 

Önálló  kötetei:  Rákóczi  virágai  (kárpátaljai  történeti  és helyi  mondák),  
Intermix  Kiadó,  1992,  Irodalmi  barangolások  a Kárpátok  alján,  Intermix  
Kiadó,  1993;  Kárpátaljai  művelődéstörténeti  kislexikon,  Hatodik  Síp  
Alapítvány  -  Mandátum  Kiadó,  2001;  A  Perényiek  és  báró  Perényi  
Zsigmond  élete,  emléke  Ugocsában,  Clio,  Ungvár,  2000.  

LÁGERKARÁCSONY 

Úgy  készültünk  ehhez  a  karácsonyhoz,  mint  a  gyermekek:  
örömmel,  lelkesedéssel.  Egy német  mérnök  minden szabadidejét  azzal  
töltötte,  hogy  hónapokon  keresztül  titokban  faragta  a  fa  tűleveleit,  
mert  errefelé  a  fenyőfának  még  a  hírét  sem  hallották.  Körülöttünk  
mindenütt  kopár  sivatag,  nagy pusztaság.  A miénk  volt  a  legnagyobb  
láger  a  dzseszkazgani  medencében.  

A  díszeket  kenyérbélből  formáztuk,  faragtunk  piros  almát  és  
aranydiót,  kockacukorból  csináltunk  szaloncukrot.  Mindenki,  aki  csak  
értett  hozzá,  segített  valami  ötlettel.  Az ünnepi  vacsorához  valót  már  
hónapokkal  előre  készleteztük.  A beavatottak  tudták csak,  mi  készül,  
de  azért  mégis  az  egész  láger  valami  feszült  figyelemmel  várta  a  
„magyarok  karácsonyát",  mint  a Messiást,  az üdvösséget  hozót,  akinek  
a  megszületését  már jóelőre  egy  fényes  csillag  jelezte.  Valaki  valahol  
még gyertyát  is tudott szerezni vagy csillagszórót,  már nem  jut  eszembe.  
Néhány  órás örömet  hozott ez  a nap  a hétköznapok  szürke  robotjába.  

A  magyarokhoz  csatlakoztak  a  németek,  litvánok,  örmények,  
akiknek  szintén  akkor  van  karácsonyuk.  Nemcsak  a  legnagyobb,  
hanem  a leginternacionalistább  láger is volt ez.  Harmincnyolc  nemzet  
és nemzetiség  fiait zárták össze,  hiszen  egy volt  a bűnük:  valaminnyien  
a  „szovjethatalom ellenségei" voltak,  egyazon  paragrafus szerint  kapták  
az  ítéletet.  A  német  tiszt  vagy  a  magyar  csendőr  ugyanúgy,  mint  az  
orosz,  ukrán  vagy  tatár  származású,  akire  rásütötték  az  ellenség  
bélyegét ,  mert  valami  miatt  megtagadta  az  esztelen  parancs  
végrehajtását.  Ide  került  az  ukrán  kollaboráns  és  a  litván  kitelepített  



fia.  Ide  kerültek  Sztálin  legközelebbi  munkatársai,  akiktől  -  mert  túl  
sokat  tudtak  -  a  győztes  hadvezér  meg  akart  szabadulni,  akik  úgy  
ismerték  egykori  parancsolőjuk  minden  sakkhúzását  még  itt  a  
szögesdrótok  között  is, mintha  csak  szabadon  járkáltak volna.  Amiről  
a  Kremlben  egyik  nap  tárgyaltak,  arról  néhány  nap  múlva  már  a  
lágerekben  adták szájról szájra egymásnak  a foglyok  a  legizgalmasabb 
híreket.  Működött  a  „lágerhíradó".  Még  azután  is,  hogy  az  egymás  
mellett  lévő  négy  lágert,  amelybe  nyolcezer  embert  zsúfoltak  össze,  
később  hatalmas vastag fallal választottak  el egymástól,  s a  magyarokat,  
de a más menzetiségúeket  is szétszórták,  nehogy szövetkezni  tudjanak  
egymással.  Az  őrség  amúgy  nem  sokat  törődött  velünk.  Megszökni  
innen  szinte  lehetetlen  lett  volna.  Minden  gondjuk  az  volt,  hogy  
pontosan  teljesítsük  a  normát.  Ahány  ember  lement  naponként  a  
bányába,  annyi  munkaegységért  járó  pénzt  kellett  átutalniuk  az  
államkasszába.  Csak azokat büntették,  akik nem teljesítették  a normát.  
Az ilyeneknek  néhány  napra  betonbunkerekhez  hasonló  börtön  járt.  

Végre  eljött  a  szenteste.  Felállítottuk  a  karácsonyfát.  Csodájára  
jártak  a  foglyok,  tapogatták,  mert  nem  akarták  elhinni,  hogy  nem  
igaziak  a  tűlevelek.  Közösen  díszítettük  fel,  majd  körülálltuk,  és  
elénekeltük  a  „Mennyből  az  angyal"-t.  Megtanítottuk  rá  a  barakk  
foglyait. 

Több  elítélt  református  pap  volt  közöttünk,  még  egy  esperes  is.  
-  Esperes  úr  -  szóltam  hozzá - ,  jó  lenne  egy  kis  istentiszteletet  

tartani,  ha  már  ilyen  szépen  sikerült  ez  az  este!  
- J a j ,  édes  fiam!  Ne  kísértsük  az  ördögöt!  Mi  lesz,  ha  be  találnak  

jönni  az  őrök?  
Volt  ott  Munkács  környékéről  egy  fiatal  pap,  aki  vállalkozott  az  

istentisztelet  megtartására.  Gyönyörű  prédikációt  tartott.  A betlehemi 
gyermek  születéséről  és  üldöztetéséről  szólt.  

-  A  megváltót  akarta  megöletni  Heródes,  akitől  rettegve  féltette  
hatalmát,  azért  adta  ki  kegyetlen  parancsát,  hogy  gyilkoljanak  le  
minden  fiúgyermeket,  aki  kétesztendős  és azon  alul volt,  mert  köztük  
van  az,  akiről  a  napkeleti  bölcsek  áhítattal  szóltak.  És  a  katonák  
teljesítették a parancsot.  Házról házra jártak, kitépték az anyák  karjaiból  
a  magzataikat,  falhoz  csapkodták  az  ártatlanokat,  kardélre  hányták  a  
csecsemőket.  Nem  lett  nyugta  még  a  békés  lakosságnak  sem,  mert  
mindenkiben  a  gyermek  bújtatóját,  rejtegetőjét  látták,  árulót,  aki  az  
ország üdvösségére  tör. Heródes nem  tűrt ellentmondást,  ha az  uralma 
védelméről  volt  szó.  Senki  sem  lehetett  több,  nagyobb,  hatalmasabb  
nála Júdeában.  Ne gondolja  senki,  hogy bárki  is büntetlen  marad,  aki  



mástól  meri várni az üdvösséget,  aki a szeretet és a szabadság  királyáról  
beszél,  az  elnyomottak  igazi  felszabadítójáról,  az  igazságtalanságok  
és  az egyenlőtlenségek  megszüntetőjéről,  a  bűnök  megbocsátójáról.  
Itt  ő  a  Király!  Aki  ellene  beszél,  az  a  hatalom  ellen  szól.  S  ez  a  
hatalom Júdeában  is  egyet  jelentett  Heródes  önkényével,  aki  a  nép  
vezérének  adta  ki  magát,  de  a  katonák,  besúgók  és  talpnyalók  
segítségével  tudta  csak  fenntartani  a  hatalmát,  mert  a  nép  már  unni  
kezdte  a  zsarnokságot,  a  hatalmaskodók  dőzsölését  és  a  szegények  
szenvedéseit.  Mérhetetlenné  vált  az  anyák  fájdalma,  a  nép  kétség-
beesése.  Bármilyen  nagy volt  is a rettegés,  a félelem,  a nép  mindenütt  
a megszületendő megváltóról  suttogott, beszélt. Amikor Heródes fülébe 
is eljutott  a hír a gyermek  születéséről,  álnokul  azt mondta  a  napkeleti  
bölcseknek:  „Elmenvén,  szorgalmatosan  kérdezősködjetek  a gyermek 
felől,  mihelyt  pedig  megtaláljátok,  adjátok  tudtomra,  hogy  én  is  el-
menjek  és  tisztességet  tegyek  néki."  

Voltak, akik elhitték Heródes hazug szavait,  hogy ő  is a  békességet,  
szabadságot  és  szeretetet  akarja.  De  a  bölcsek  tudták,  nem  imádni,  
hanem  elpusztítani  akarja  Heródes  a szeretet  és  a szabadság  királyát,  
ezért  nem  jelentették  neki  a  gyermek  hollétét.  

Kedves  testvéreim!  Az  Úr nem  engedte  elpusztítani  egyetlen  fiát.  
A  Gyermeket  nem  érhette  el  a  gyilkosok  kardja.  Elrejtették  őt  az  
emberek,  a  barlangok,  amelyek  bejárata  elé  hálót  font  a  pók,  hogy  
megtévessze  az  üldözőket.  Megszámláltattak  Heródes  napjai  is,  és  
mindenkor  megszámláltatnak  a  zsarnokok  napjai,  s  üt  majd  egyszer  
végórájuk, eljön az idő, amikor a földön a szeretet,  a béke és a megértés 
fog  uralkodni.  

A  fiatal  pap  szavait  mindnyájan  áhítattal  hallgattuk,  mert  voltak  
olyanok,  akik  tolmácsolták  a beszédét.  Melegség  áradt szét  a  foglyok  
szívében,  a  szeretet  és  az  összetartozás  érzése.  A  közös  sors  közel  
hozott  bennünket  egymáshoz.  

Előkerültek  az  ünnepi  asztalra  eddig  tartogatott  finomságok,  
mindaz,  amit  korábban  megvontunk  magunktól,  megspóroltunk.  

-  Ilyenkor  nálunk  az  a  szokás,  hogy  ajándékot  teszünk  minden-
kinek  a  fa  alá  -  szóltam  az  ünnepi  vacsora  elfogyasztása  után.  -  Mi  
most  nem  tudunk  nektek  ajándékot  szerezni.  Legyen  mindenkinek  
az  az  ajándék,  amit  elképzel  magának,  amit  a  legjobban  szeretne  
megkapni! 

-  Szép  ajándék  volt  ez  is  -  mondták  innen  is,  onnan  is  ragyogó  
arccal  a  vacsora  maradékát  fogyasztó  foglyok.  

Azért  csak  megindult  a  beszélgetés.  



-  Nekem  az  volna  a  legszebb  ajándék  -  szólt  Baranauskas,  a  
litván  pilóta  - ,  ha  apámat  még  egyszer  láthatnám.  Úgy  jöttem  el,  
hogy  még  csak  meg  sem  ölelhettem.  Anyám  kísért  ki  az  állomásra,  
mert apámat  hadi munkára  rendelték.  Én egy repülőiskolába  kerültem  
és  pilóta  lettem.  A  háború  után  az  ezredünket  Kínába  akarták  
vezényelni,  amikor  megtudtam,  hogy  apámékat  kitelepítették  
Litvániából.  Erre én  megtagadtam  a parancs teljesítését.  A századosom 
pisztolyt  fogott  rám,  kényszeríteni  akart,  hogy  szálljak  be  a  gépbe.  
Dühömben  úgy  szájon  vágtam,  hogy  elterült  a  betonon.  A  társaim  
fogták  le,  hogy  keresztül  ne  lőjön.  Ez  lett  a vége.  Itt  kell  maradnom,  
a  föld  alatti  bányában  féreg  gyanánt  élnem.  Szegény  apám!  Hogy  
szerette  a szülőföldjét!  „Ne felejts  el  minket,  gyere  vissza  hozzánk!"  -
integetett  utánam anyám. -  Hová menjek,  kihez? S kikerülünk-e  innen  
élve? 

-  Legalább  ma  este  ne  szomorkodjunk!  -  szólt  közbe  Balogh  
András.  -  Gondoljunk  valami jóra,  szépre!  Karácsony  előtt  mi  mindig  
disznót  vágtunk.  Füstölt  kolbász,  ódalas  vót  legtöbbször  az  ünnepi  
asztalon.  Hej,  ha  most  itt lenne  egy  szál  finom  fokhagymás,  paprikás  
kolbász! 

-  Ugyan  már, Balogh,  magának  csak  a hasa az úristene! -  hurrogta  
le a parasztfiút  a Báró.  A Don-kanyarnál  fogságba  esett Balogh  András  
szabolcsi  fiú volt,  egészséges  paraszti  gyomorral  -  amely talán  még  a  
vasszeget  is  megemésztette  volna  -  ,  valóban  szerette  a  hasát.  
„Magáztatta"  magát  a  Báróval,  akit  ő  viszont  tegezett.  Még  az  elején  
összetűztek  egymással,  mert  a  Báró  lezserül  odaszólt  neki  lenn  a  
bányában:  „Balogh,  told csak  ide  azt  az  üres  csillét!"  A fiú  felfortyant  
a  parancsoló  hang  miatt,  kitört  belőle  az  évszázadokon  keresztül  
elfojtott  szolgaindulat:  „Vedd  tudomásul,  én  neked  itt  nem  vagyok  
„te".  Azt  hiszed,  itt  is  az  úri  kaszinóban  vagyunk?  Nem  vagyunk  ott.  
Te otthon dekkoltál,  amíg engem  a Don-kanyarba  vittek  megdögleni.  
Most meg a néphatalom országában  vagyunk,  s mától kezdve  te fogsz 
engem  magázni  s én foglak  tegezni.  Megértetted? -  vágta oda  az  üres  
csillét  a Báró elé  haragjában.  A Báró megszeppent,  s megfogta  a szót. 
Azontúl  mindig  magázta Baloghot.  A fiú nem sokáig  tartotta  a  haragot,  
mert  olyan  volt,  hogy  hamar  tűzbe  lehetett  hozni,  de  hamar  el  is  
szállt  a  dühe,  mint  a  füst,  s  utána  olyan  szelíd  lett,  hogy  kenyérre  
lehetett  volna kenni,  különösen  akkor,  ha csillapítani  tudta  valamivel  
az  éhét.  Mindent  megevett,  amit  csak  talált.  Kis  csajkájában  főzte  a  
paréjlevest,  amikor  mások  éheztek.  Dohányért  ennivalót  cserélt,  
kikerítette  az élelmet  még  a föld  alól  is.  Nem  fösvénykedett.  Ha  neki  



volt,  másoknak  is  adott.  A Bárót  is  sokszor  megszánta,  amikor  látta,  
hogy  szédeleg  az  éhségtől.  

-  Még  te  beszélsz!  Te  talán  nem  megennéd  most  azt,  amit  a  
cselédeiteknek  adtatok?  

-  Nálunk  a  cselédek  is  azt  ették,  amit  mi.  
-  Mondd csak,  mi került  ilyenkor Báróéknál  a karácsonyi  asztalra!  
-  Karácsonykor  mindig  bőjtös  volt  a  menü.  Töltött  lazac  gomba-

mártással,  sült  pulyka,  mákos  bobájka  s  az  elmaradhatatlan  bejgli.  
Pezsgő,  vörös  és  fehér  bor.  

-  Csuda,  hogy  éhen  nem  haltatok  a  nagy  böjtben!  Na,  ha  
hazakerülök  innen,  meghivatom  magamat egy  ilyen böjtös  vacsorára.  

A többiek  nevettek  a  Báró  rovására.  
Báró  Beregffy  Antal  mint  a  nép  ellensége  került  a  Bajkonurhoz  

közel  lévő  rézbányába.  Átkozta  magában  sokszor  a  sorsot,  amiért  
nem  hallgatott  földbirtokos  társaira,  akik  a  szovjet  hadsereg  
közeledtének  hírére  összecsomagolták  értékeiket  s  egyenesen  a  
nyugati  határon  tűi  álltak  meg.  Báró  Beregffy  felvilágosult  ember  
volt,  demokrata  érzelmű.  Címét  és  rangját  az  őseitől  örökölte,  de  
földet  annál  kevesebbet  hozzá.  Néhány jómódú  parasztnak  nagyobb  
birtoka volt,  mint neki.  A napszámosait,  cselédeit  nem szipolyozta  ki,  
ezért  a szegények szívesebben  dolgoztak  nála,  mint sok  nagygazdánál.  
Nem  volt  fennhéjázó  ember,  hanem  halk  szavú,  csendes  és  szerény.  
Nem  menekült  el  szülőföldjéről  annak  ellenére  sem,  hogy  ismerte  a  
rigmusba  foglalt  propagandát:  

„Urak,  papok  szaladjatok,  
ti  parasztok  maradjatok!"  

Maradt  a  parasztjaival  együtt.  Nem  idegenkedett  tőlük.  Jobban  
gyűlölte  az  őseit,  akik  eldőzsölték  a  Habsburg-királyoktól  árulásért  
kapott  birtokot.  Ráfizetett  maradására,  mert  pusztán  a bárói címe  miatt  
kapott  huszonöt  évet.  

Sokan  még  itt,  a  lágerben  sem  akarták  elhinni  róla,  hogy  igazi  
báró.  Csak  az  árulta  el,  hogy  a munkához  nem  értett:  csetlett-botlott  
a  bányában.  

Megsajnáltam  s  magam  mellé  vettem.  Beárultak  a  lágerparancs-
noknak.  Az  maga  elé  hivatott,  s  tudomásomra  hozta,  nem  tetszik  
neki,  hogy támogatom  a nép ellenségét.  „Az az ember nekem  földim,  
s  itt  mi  mindnyájan  egyazon  sztatja  miatt  vagyunk"  -  mondtam  a  
parancsnoknak.  „Csórt  sznyimi!"  -  válaszolta,  amikor  a  legközelebbi  



alkalommal  ismét árulkodtak  rólunk.  „Csak legyen meg  mindkettőjük  
normája!" 

Szegény  Báró  -  mert  mindnyájan  csak  így  neveztük  -  azelőtt  
sokat  ült  a  láger  börtönében,  mert  nem  bírta  egyedül  teljesíteni  a  
normát.  Hálás is volt nekem,  amiért segítettem.  „Ezt soha nem  felejtem  
el  magának,  Nagy"  -  mondogatta  többször.  „Ha  a  sors  ügy  hozza,  
hogy  egyszer  kiszabadulunk  innen,  meghálálom".  „Nem  a  háláért  
segítek.  Egyszerűen  nem  bírom  elviselni,  ha  valakit  olyasmiért  
büntetnek,  amiről  nem  tehet".  

Sokszor  beszélgettünk  a  Báróval  az  otthonról,  a  hazáról.  Anyai  
ágon  rokona  volt  a  Perényieknek,  akiket  én  jól  ismertem,  mert  a  
nagynéném  lánya  náluk  szolgált.  Sokszor  beszélt  az  őseiről,  de  soha  
nem  büszkeségből.  Többször  inkább  megvetéssel  szólt azokról,  akik  
köpönyegforgatók  vagy  Nyugat-majmolók  voltak.  Azért  kaptak  
báróságot,  mert  elárulták  a  hazát,  a nagyságos  fejedelmünk,  Rákóczi  
földjéből  adtak  nekik  birtokot,  szokta  volt  mondogatni.  „Elvesztettük  
mi  régen  a  szabadságunkat  s  vele  együtt  az  országunkat.  És  mindig  
az urak,  a hatalom  birtokosai  játszották  el  a hazát.  Én mondom  neked  
ezt,  aki  közéjük  tartoztam.  Fél  évezred  folyamán  többször  volt  az  
ország  megszállott,  mint  szabad.  Csak  rövid  ideig  volt  független,  
Rákóczi  és  Kossuth  idején.  Akkor  is  vérrel  fizettük  meg  az  árát!  Azt  
hiszed,  hogy most Sztálin szabadságot  hozott  a népnek,  mint  ahogyan  
hirdeti?  Akkor  most  sem  te,  sem  én  nem  lennénk  rabok.  Meglásd,  
ennek  is  évszázados  rabság  lesz  a  vége!"  

Én  nem  értettem  a  politikához.  Apámnak  is  az  volt  az  elve:  
„Dolgozz,  ne  politizálj!".  Hallgattam  hát a Bárót,  amikor egymás  mellett  
toltuk  a csillét,  de soha  nem szóltam  neki  semmit.  Dolgoztunk  ketten  
ínszakadásig.  Én soha  nem  féltem  a  munkától.  Apám  már  nyolcéves  
koromban  a kezembe  adta  a gyeplőt.  Hajtottam  a  lovat,  szántottam  a  
földet.  Micsoda  boldogság  volt,  amikor  először  kanyarodtam  be  
egyedül  az  udvarunkra  egy  szekér  kukoricával!  Gazdának  éreztem  
magamat.  Anyám  is  úgy  szólított:  „Na,  kis  gazdám,  mit  ennél  vacso-
rára?"  Tizonnyolc  éves  koromra  kettesével  hordtam  fel  a  zsákot  a  
padlásra,  s  apámmal  ketten  olyan  lovakat,  ökröket  neveltünk,  hogy  
nem  volt  párjuk  a  vásárban...  

A  Báró  terített  asztala  elszabadította  a  mindig  éhes  foglyok  
fantáziáját.  Kívántak  azok  aztán  maguknak  mesebeli  ajándékot,  
hazarepítő varázsszőnyeget,  s ki emlékszik  már arra, még mi  mindent.  

Ekkor  Szemjon  Cservjakov  furakodott  közelebb  az  asztalhoz,  s  
nagy  hangon  elkezdte:  



-  Na és,  fiúk,  a  nők?  Mit szólnátok  hozzá? Bögyös,  formás,  kerek  
farű...  Mi? Erről  elfelejtkeztetek?  

Senki sem szerette a lágerben  a férfiúi hőstetteivel folyton  dicsekvő,  
mocskos szájú Szemjont. A magyarok egyszerűen  Féregnek  csúfolták.  
Minket  is  ő  árult  be  a  parancsnoknak,  de  a  honfitársaira  is csak  árul-
kodott. 

-  Volt  nekem  egy  román  menyecském.  Amit  az  tudott!  Mennyor-
szág!!!  Még  a  harmadszori  után  sem  akart  elengedni...  De  ez  mind  
semmi!  Amikor  egyszer  Miskolc  alatt  hat  nőt  berendeltünk  a  
parancsnokkal  a konyhára  krumplit  pucolni,  s ahogy készen  voltak  a  
munkával,  rájuk fogtuk  a géppisztolyt:  „Feküdj!" Először a  parancsnok 
mindet,  aztán én.  De ezek olyan szégyenlősek  voltak,  hogy a  kezüket  
a  szemük  elé  tették,  s  úgy  visítottak,  mint  a  malacok...  

Igor  Voronyenko  ezredes,  az  egykori  elhárító  tiszt  ugrott  fel  s  
kapta  torkon  a dicsekvő  foglyot.  

-  Phű!  -  köpte  szemközt  a  keze  között  reszkető  embert.  -  Nem  
szégyelled  magad!  Ilyenekkel  dicsekszel,  te  disznó!  Azt  mért  nem  
mondod,  hogyan gyilkoltad meg  a parancsnokodat,  hogy elvedd tőle  
a  zsákmányként  szerzett  aranyórát?  Nem  huszonöt  évet  kellett  volna  
kapnod,  hanem  kötelet! Fiúk, lássátok el a baját! -  lökte hátra a többiek 
közé,  akik  aztán  kékre-zöldre  verték.  

Az est békéje  ezzel  szertefoszlott.  A foglyok mégis  megköszönték  
a  szép  estét,  és  nyugovóra  tértek.  

Még  sokáig  nem  bírtunk  elaludni.  Álmatlanul  hánykolódtunk  a  
priccsen. 

-  András,  báró  űr!  Mi lenne,  ha holnap nem mennénk  le a  bányába? 
-  szóltam a mellettem fekvő két cimborámhoz. -  Elvégre karácsony van! 

-  Tudod  te,  mivel  jár  az.  Börtön,  magánzárka.  
-  Én  akkor  sem  megyek!  Gürcölünk  úgyis  mindennap  eleget!  

Másnap huszonheten  maradtunk  a barakkban.  A barakkfelügyelő  
dühében  a  haját  tépte.  Máskor  hárman,  négyen  -  a  gyenkélkedők  -
nem  mentek  csak  dolgozni.  

-  Nekünk  ma  ünnepünk  van,  s  nem  megyünk!  -  jelentettem  ki  
határozottan.  A normát mindennap  túlteljesítjük,  tehát jár nekünk  egy  
szabadnap. 

-  Majd megmutatom én nektek,  hogy mi az,  ami jár! -  fenyegetőzött  
a  felügyelő.  



Behívta  az  őröket,  akik  a  börtönbe  kísértek  bennünket.  Igor  
Voronyenkő  is  közénk  állt  szolidaritásból.  Hét-hét  embert  zártak  
együvé,  mert kevés volt  a börtöncella.  Ilyesmi  itt még sohasem  fordult  
elő.  •  

Vastag,  nyirkos  betonfalak  közé  zárva  ültünk  egy  napig.  Enni  
nem  kaptunk.  Reggel  jött  a  barakkfelügyelő.  

-  Gyerünk  munkára!  -  parancsolta.  
-  Amiért tegnap nem  kaptunk enni,  ma sem megyünk! -  döntöttük  

el  mindnyájan.  
Ránk  csapódott  az  ajtó.  
Délben  nyílt  a  kis csapóajtó,  ahol  az ételt  szokták  beadni.  Hoztak  

valami  löttyöt.  
-  Fiúk,  ne  vegyük  el!  -  szóltam.  -  Tartsunk  éhségsztrájkot!  
Éhesek  voltunk  mindnyájan,  de  bosszantott  bennünket  a  

barakkfelügyelő fölényeskedése,  aki nem jelentette  a  parancsnoknak  
az  esetet,  mert  azt  hitte,  egyedül  is  elbánik  velünk.  

Harmadnap  a fiúk  már nem  bírták  az éhséget  és elvették  az  ételt.  
Voltak  köztünk  fiatalok,  akik  nehezen  viselték  az  éhezést.  Én  nem  
akartam enni,  mert már hozzászoktam  a koplaláshoz.  Öreg  fogolynak  
számítottam,  mert  mielőtt  ide kerültem volna,  már huszonhét  hónapot  
lehúztam  Sztálin  lágereiben.  

András  az  én  csajkámat  is  elvette.  
-  Edd  meg,  ha  olyan  éhes  vagy!  -  mordultam  rá,  mert  folyton  

sopánkodott,  hogy ugye, megmondta,  most osztán jól kitolnak  velünk...  
Negyednap  kihallgatásra  rendeltek  a lágerparancsnok  elé,  akinek  

végül  is  kénytelenek  voltak  jelenteni  az  esetet.  
Egyenként  hivattak bennünket.  Utolsónak én maradtam  a cellában. 
-  Negi!  -  kiáltott  be  az  őr.  
Nem válaszoltam, bár tudtam, hogy az én nevemet mondja.  Nehezen  

tudták  kiejteni  a  Nagy-ot.  Voltam  már  Nágy,  Nogy,  s  most  Negi.  
Elviharzott.  Egy  idő  múlva  ismét  jött  nagy  csörtetve.  
-  Negi!  -  tárta  ki  az  ajtót.  
-  Nem  vagyok  Negi!  
-  Hát  ki  vagy?  
-  Nagy János  vagyok.  Nem  tudsz  olvasni?  
Az őr  mérges  lett.  Szidta  az  anyámat.  
-  Ne jártasd  a  szád!  -  ordította.  -  A  parancsnokhoz!  
Kilódított  a zárkából,  s rámfogta  a géppisztolyt,  amiért  a  bolondját  

járattam  vele.  



A  parancsnok  már  jól  ismert.  Egy  féllábú  ezredes  volt.  
Székesfehérvárnál  vesztette  el  az  egyik  lábát.  Már  volt  szerencsém  
vele  találkozni  korábban  is,  amikor  a  bányában  nekiugrottam  egy  
szakaszvezetőnek.  Ő  ügyelt  fel  ránk,  s  jegyezte,  ki  hány  csille  ércet  
tolt  az  aknához.  Számolni  nem  tudott,  hát  mindőnknek  egy  pálcára  
rótta  fel  a  teljesítményét.  

Már túlteljesítettem  a  normát,  amikor  leálltam  egy  kicsit  pihenni.  
Acsarkodva  rohant  felém:  „Rabotaj,  rabotaj!"  Hiába  mondtam  neki,  
hogy  már túlteljesítettem  a feladatot,  nem  hallgatott  rám,  csak  hado-
nászott  az orrom  előtt.  Mérges lettem,  s megragadtam  rajta a  gimnasz-
tyorkát.  „A hétszentségit  a mindenednek,  hát te fogsz nekem  itt paran-
csolgatni!" 

Ezért  a  lágerparancsnok  elé  idéztek.  
-  Tudod-e,  hogy te kire támadtál  rá? A szovjethatalom  képviselőjére!  

Ezért halállal  is büntethetnének!  Egy elítéltnek  nincs joga kezet  emelni  
a  szovjet  nép  katonájára!  -  mondta.  

Szigorú,  szúrós tekintettel nézett  rám. Azt hitte, menten  könyörgőre  
fogom  a  dolgot,  de  nem  ijedtem  meg.  Ártatlan  arcot  vágtam.  

-  Én  nem  tudtam,  hogy  egy  ilyen  műveletlen  tuskó  a  „szovjet-
hatalom" képviselője.  Azt hittem, csak egy mocskos  hajcsárnak  fogtam  
meg  a  zubbonyát  -  válaszoltam  neki  egyre  keményebb  hangon.  

Hátra  húzódott,  tágra  nyitotta  a szemét.  Nem  ilyen  feleletet  várt.  
-  Ki  vagy  te? -  kérdezte.  -  Hogy  kerülsz  ebbe  a  lágerbe?  
-  Nagy János  elítélt  vagyok  -  adtam  meg  az  előírásos  választ.  
-  Katona  voltál?  
-  Nem.  Soha  nem  volt  fegyver  a  kezemben.  
-  Csak  nem  azt  akarod  mondani,  hogy  ártatlanul  kerültél  ide?  
-  Semmi  olyat  nem  tettem,  amiért  egy  civilizált  ország  bírósága  

elítélt  volna  akár  három  hónapra,  nemhogy  huszonöt  évre!  
-  Vigyázz,  te  már megint  sértegeted  ezt  az országot!  -  fenyegetett  

meg  újra,  de  láttam,  hogy  a szemében  kigyúlt  a  kíváncsiság  szikrája.  
-  A  mi  rendszerünk  igazságos,  senkit  nem  büntet  ok  nélkül  -

ismételte  el  az  általam  már  annyiszor  hallott  frázist,  de  éreztem  a  
hangjában  a meggyőződés  hiányát.  

-  Az  lehet,  mert  engem  sem  a  „rendszer"  büntetett,  hanem  a  
bíróság,  és  az aljas,  megfélemlített,  félrevezetett  emberek,  a  rendszer  
hívei. 

-  Ha  nem  én  ülnék  itt veled  szemben,  már ezekért  a  szavakért  is  
kaphatnál  egy  pár  évet!  



-  Azt  elhiszem!  De  bízom  az  ezredes  elvtárs  emberségében  és  
becsületességében. 

Enyhe  mosoly  szaladt  végig  szigorú  arcán,  szinte  észrevétlenül  a  
ráncok  között.  Nem  válaszolt,  csak  a  normalapomat  nézegette.  

-  Látom,  te  mindennap  túlteljesítetted  a  normát.  120,  150,  180  
százalék...  Ennyire  tiszteled  a  szovjethatalmat?  

-  Nem a hatalmat tisztelem,  hanem  a munkát!  Kicsi  gyermekkorom  
óta  megszoktam,  hogy  dolgozni  kell.  Nekem  nem  büdös  a  munka  
még  itt  sem,  ahol  büntetésként  mérik  az  emberre.  

A  tiszt  arca  erre  megenyhült,  elsimultak  a  ráncai,  s  egy  jóságos  
öregember  tekintett  rám.  

-  Hová  való  vagy? -  kérdezte.  
-  Magyar vagyok.  A Kárpátok  alján születtem,  Beregszász  környé-

kén. 
-  Jártam  arrafelé.  Csapnál  léptük  át  a  magyar  határt.  Ha  nem  

harcoltál  ellenünk,  hogy  kerültél  ide?  
-  Éppen  betöltöttem  a  tizennyolcadik  évemet,  amikor  a  falunkig  

elért  a szovjet  hadsereg.  Nemsokára  kidobolták,  hogy jelentkezni  kell  
háromnapi  munkára  minden  magyar  férfinak  18 évtől  50  éves  korig.  
Aki nem teljesíti a parancsot,  haditörvényszék  elé lesz állítva.  Apámmal  
mi  is  jelentkeztünk.  Beregszászban  egy  nagy  épületben  gyűjtöttek  
össze  bennünket,  ahonnan  Szolyvára  kísértek.  Itt  volt  a  gyűjtőtábor  
drótkerítéssel  körülvéve.  Néhány  napig  itt  dolgoztunk,  fát  hordtunk  
az erdőről  hóban,  sárban,  szakadó esőben.  Összecsaptak  bennünket  
a  hadifoglyokkal,  s gyalogosan  útnak  indítottak  a Kárpátokon  át.  Sokan 
közülünk  már  Szolyván  megbetegedtek,  apám  sem  bírta  az  éhezést,  
az embertelen  körülményeket,  mert  enni  alig  kaptunk.  Már nekem  is  
fogytán  volt  az erőm,  de  apámat  a vállamon  vittem,  mert  aki  az  úton  
összeesett,  azt  a  sorsára  hagyták.  Volt  olyan  éjszaka,  hogy  a  szabad  
ég  alatt  álltunk,  mert  leülni  vagy  lefeküdni  a  hóra  egyet  jelentett  a  
halállal.  Egymásnak  dőlve  pihentünk  egy  keveset.  Szamborig  tartott  
a gyalogmenet.  Azt  hittük,  itt emberibb  körülmények  közé  kerülünk,  
de  csak  a  zsúfolt  láger várt  ránk.  Néhány  nap  múlva  bevagoníroztak,  
s  marhavagonokban  szállítottak  bennünket  tovább  újabb  lágerbe.  Mi  
apámmal  Orjolba  kerültünk.  A vagonban  sokan  meghaltak,  mert  sem  
enni,  sem  inni  nem  kaptunk  rendesen.  A nagy  hidegben  szinte  fehér  
volt  a  vagon  belseje  a  dértől.  Egyesek  kínjukban,  lázukban  a  deres  
vasat  nyalták.  Lerongyolódva  és betegen  érkeztünk  meg  a  következő  
lágerbe.  Apám nagyon  beteg  volt  már, amikor elvitték egy  kórháznak  
nevezett  barakkba,  ahol  nemsokára  sok  földimmel  együtt  meghalt.  



Nekem  is  alig  volt  jártányi  erőm.  Még  azt  sem  tudtam  meg,  amikor  
elvitték  a városszéli  gödörbe.  Tisztességesen  eltemetni  sem  lehetett  a  
halottakat.  Csak egy gödröt robbantottak  a fagyos földbe,  oda  dobálták  
be  a halottakat.  Amikor tele  lett  a gödör,  buldózerrel  elegyengették  a  
földet.  Néhány nap múlva, amikor egy kicsit magamhoz jöttem,  elván-
szorogtam  a  sírgödörhöz.  Már  csak  apám  fél  arcát  és  egyik  karját  
láttam  a  rádobált  holttestektől.  Borzasztó  volt!  

Valamennyire  feljavultam  és  dolgoznom  kellett.  Utat,  vasutat  
építettünk.  Fiatal  voltam  és  erős  szervezetű,  de  amikor  huszonhét  
hónap  után  hazaengedtek  bennünket,  anyám  nem  ismert  rám,  mert  
úgy  néztem  ki,  mint  a  halál.  A nyakamba  borult,  csókolt  és  folyton  
sírt. Apámat  kérdezte,  de én csak annyit  tudtam neki mondani:  odama-
radt.  Egy  levelet  írt  még  az  úton  anyámnak,  de  ezt  sem  mutattam  
meg  neki,  hogy  ne  búsítsam  vele  a  szívét.  Ezt  a  levelet  megőriztem  
magamnak.  Itt  van  most  is  velem.  Százszor  elolvastam  már,  s  még  
mindig  nem  értem,  mért  kellett  neki  elpusztulnia.  Maga  meg  tudná  
nekem magyarázni,  parancsnok  elvtárs? Hallgassa meg az apám  levelét,  
abból  talán  megérti,  hogy  ártatlanul  szenvedtünk  mind  a  ketten.  

„Kedves  családom  és  kedves  Feleségem!  
Agyon  a jó Isten  minyájatoknak  erőt,  egészséget.  Én  is jól  vagyok.  

Sokat gondolok  rátok.  Nem tudom,  mi lesz velünk,  mert  nagy  kavargás  
volt  itt  egész  héten.  Már  a  múlt  hét  péntekjén  megkezdődött,  ahogy  
bejöttünk  a  munkáról.  Orvosi  vizsgára  kellett  menni.  Én  beleestem  
az elmenők  közé.  A falubeliek  közül  is sokan.  Még nem  tudjuk,  hová  
visznek  bennünket.  Vasárnap  délután  megint  volt  orvosi  vizsga,  a  
gyengébbeket  kidobták,  inkább  az erőseket  válogatták.  Én a  fiammal  
akartam  maradni,  ezér engem  is beválogattak.  Ötven,  hatvan  embert  
visznek  el  naponta,  magyarokat,  falubelieket  is.  

Kedves  családom!  Magatokra  nagyon  vigyázzatok,  az  egéssé-
getekre.  Itt  a  tél,  a  hideg,  a  havasesők.  Öltözzetek  jól  fel,  vigyetek  
magatokkal  kendőt,  kabátot.  Az  üszőt  befogtátok  már?  Vigyázatok,  
mert az ojan  fijatal jószág  könyen  megijed akármitől,  megugrik,  össze  
ne  törjön  benneteket!  Nagy  terét  ne  rakjatok  rá.  Én  is  örülök,  hogy  
van  már  mit  befogni.  Nem  tudom,  miből  pénzeltek.  Ha  a  Rózsi  még  
bír  enni,  rendesen  tárcsátok.  Hátha  megsegít  a  jó  Isten,  hogy  még  
ehetek  a tejéből.  Már nagyon  régen  volt,  amikor ettem  tejet.  Még  egy  
krumplihoz  sem tudunk  jutni,  már hetedik  hónapja,  hogy nem  ettünk.  
Hát  hízónak  való  van-e?  Tavaj  vágtatok?  Az  erdőre  lehet-e  valahogy  
meni,  igazolvánnyal  vagy  hogy?  Hogy  szerzitek  be  a  tüzelőt  télére?  
Vágassatok  ki  a  fizesen  a  jegenyefából,  ami  csúnyább.  Gondolom,  



nehéz  lesz fához  jutni.  Hát  a bunkerrel  mi van? Még nem  bontottátok  
széjjel?  Volt  benne  haszonfának  való  is,  ha  még  el  nem  korhadt.  Hát  
a  tölgyfák  az  udvaron?  Megvagynak  még  vagy  elvitték?  A  legelővel  
mi van, jár rajta valaki jószága  vagy kaszáltatok  rajta? Hát a  hóttiszában  
vót  szilva?  Ne  haraguggy,  kedves  feleségem,  hogy  anyi  mindent  
kérdek.  Hisz  ugy  szeretnék  tudni  mindenről.  Még  aszt  is,  mék  fa  
termett  a  kertben,  mék  fődbe  mit  vetettetek,  mijén  a  termés.  Nem  
csuda  az,  hiszen  ott  nőttem  fel,  aszt  lehet  mondani,  a barázdák  közt.  
Azok  a  földek  atták  aszt  a  sok  jó  eledelt.  De  szeretnék  már  rajtok  
járni,  ott  dolgozni  veletek.  

Kedves  családom!  Talán  még  elhozza  a jó  Isten  aszt  is,  mert  csak  
őbenne  bizhatunk,  csak  ő segíthet  rajtunk. Sokszor elkeseredek  nehéz  
hejzetemben,  de  csak  őt  kérem,  aggyon  erőt,  egésséget,  kitartást.  
Sokszor megerősít  elkeseredésemben,  hogy egy  ilyen  családért,  mint  
az enyém, érdemes szenvedni.  Meg van sok-sok szép bisztató énekünk,  
amit magamban elénekelek.  így táplálom  hitemet  elcsüggedésemben.  
Napról  napra  mindig  várom,  mit  hoz  rám  a  holnap.  

Kedves  családom!  Evvel  zárom  soraimat.  Nagyon  sokszor  csóko-
lunk  minnyájatokat.  

Szerető  urad  és  fijad."  
-  Mondja,  parancsnok  elvtárs,  lehet  egy  ilyen  ember  a  „szovjet-

hatalom  ellensége"?  Ártott  valakinek  az  én  apám,  hogy  el  kellett  
pusztulnia? Lehet,  hogy nem  tudtam magának  lefordítani  hűen  ezeket  
a  sorokat,  apám  utolsó  üzenetét,  de  megérthette  így  is  belőle,  nem  
volt  ő  soha,  senkinek  az  ellensége.  

Hónapok  teltek  el  otthon,  míg  magamhoz  tértem  s  egy  kicsit  
feljavultam.  A falunkban  akkor  már létrejött  a szovjethatalom.  Minket  
kulákoknak  nyilvánítottak,  mert  apámnak  szép  darab  földje,  jószága  
volt. 

Amikor hazajöttem, megfogadtam magamban,  hogy én többet  nem  
hagyom  magam  becsapni.  Apám  hiszékeny  volt.  Azt  mondta:  „Men-
jünk,  fiam,  azt  a  három  napot  akárhogy  kibírjuk!"  Ő  nem  bírta  ki.  

Volt  a  falunkban  egy  újsütetű  kommunista,  akit  addig  senki  még  
napszámba  se  hívott,  mert  nem szeretett  dolgozni,  csak  a napot  leste,  
mikor megy már lefele.  Most  ő  lett  a hangadó,  a „szegénység"  szószó-
lója.  Még  olvasni  sem  tudott  jószerint  a  szerencsétlen,  de  azzal  
büszkélkedett,  hogy  eredetiben  olvassa  Sztálin  elvtárs  nagyszerű  
alkotásait,  amelyből  erőt  merít  hatalmas  hazánk  felvirágoztatásához,  
hogy  megsokszorozza  a  szocialista  állam  hatalmát  és  gazdagságát.  
De  mégis  azon  törte  a  fejét,  hogy  kaparinthatná  meg  apám  legjobb  



darab  földjét.  Arról  volt  szó  eleinte,  hogy  csupán  a  nagybirtokosok  
földjét  államosítják  de  ennek  az  embernek  éppen  a  mi  földünkből  
kellett  osztani,  mert  az  közel  esett  a  saját,  elhanyagolt,  sovány  kis  
földjéhez.  Könnyű  volt  a  dolga,  mert  apám  a  lágerben  maradt.  S  
engem  is  el  akart  veszejteni.  Azokat  a  fiatalokat,  akiket  nem  vittek  
lágerbe,  mert  még  nem  töltötték  be  a tizonnyolcadik  évüket,  később  
arra  biztatták,  hogy  önként  jelentkezzenek  Donbászra  szénbányába,  
s  akkor  felmentik  őket  a  katonai  szolgálat  alól.  A  magyarokat  még  
ekkor sem  sorozták  be  a szovjet hadseregbe,  mert  megbízhatatlanok-
nak  tartották  őket.  Én  ügy  éreztem,  a  nehezen  átvészelt  huszonhét  
hónap  éppen  elegendő  idő  volt  arra,  hogy  megismerjem  Sztálin  
rendszerének  önkéntes  munkaviszonyait.  Tudtam,  a  háború  szörnyű  
csapás volt a szovjet népre,  de mégsem  ezt vártuk a szovjet  rendszertől,  
amely  a munkásnép  védelmezőjének  hirdette  magát.  

Nem  jelentkeztem  akkor,  amikor  a  falunkbeli  fiúkat  összeírták,  
hanem  elbújtam.  De  a  helyi  hatalom  képviselője  beárult,  s  menekül-
nöm  kellett  a  falumból.  A környékbeli  erdőkben  bújkáltam.  Néhány  
hasonló fiatal csatlakozott  hozzám. Szabályos hajtóvadászatot  indítottak  
ellenünk,  és  amikor  elfogtak,  bíróság  elé  állítottak,  s  huszonöt  évet  
sóztak  rám.  Az  én  életemnek,  fiatalságomnak  ezzel  semmi  értelme  
nem  lett. Hiába védekeztem,  hogy nem vagyok bűnös,  semmi  olyasmit  
nem  követtem el,  ami törvénybe  ütközött volna.  Azt mondták,  a  „szov-
jethatalom  ellensége"  vagyok,  mert  nem  akarom  elismerni  a  szovjet  
törvényeket.  Soha  nem  fogok  elismerni  olyan  törvényt,  amely  csak  
azért  bünteti  az  embert,  mert  nem  olyan  nemzetiségű,  mint  a  másik.  
Én  magyar voltam,  s  az  is maradok,  amíg élek.  Nekem  ne  parancsol-
gasson  az,  aki  csak  nézi  a munkát,  amikor én  dolgozom!  Lehet,  hogy  
rab  vagyok,  de  rabszolga  nem!  

Az öreg  csak  nézett  rám,  és  a szemével  biztatott,  hogy  beszéljek,  
beszéljek.  Amikor  befejeztem,  amit  mondani  akartam,  megveregette  
a  vállam,  s  azt  mondta:  ,Jó  van,  jól  van!"  

Már  akkor,  amikor  megtudta,  hogy  magyar  vagyok,  egészen  
megenyhült  irántam.  Mert  nem  ellenségként  lépett  ő  sem  a  magyar  
földre.  Hitte,  hogy  szabadságot  visz  a  fasizmus  jármában  szenvedő  
népnek.  Barátokra,  igaz emberekre  is lelt  Magyarországon.  Egy  ideig  
Budapesten  feküdt kórházban.  Itt amputálták  a lábát. Solymosi  doktor  
nevét  emlegette,  mintha  én  minden  magyar  orvost  ismertem  volna.  
Először  még  Székesfehérvárt  sem  nagyon  tudtam  kivenni  a  
beszédjéből,  mert  nehezen  ejtette  ki  a  magyar  szavakat.  



-  Hej,  barátocskám,  ott  aztán  volt  melegünk!  -  elevenítette  fel  
frontélményeit.  -  Ott  roncsolta  szét  egy  gránát  a  combomat,  azóta  
nincs  bal  lábam.  

Szigorú,  kemény  katona  volt,  és  az ellenség  között  is becsülte  az  
ilyen  embert.  A  felderítőknél  szolgált,  s  megvetéssel  szólt  azokról,  
akik  kaphatók  voltak  az  árulásra.  

-  Az  ilyeneket  megfizettük,  de  kezet  nem  adtunk  nekik.  Mert  
akik  a  hazájukat  képesek  voltak  eladni,  hogyne  adtak  volna  el  
bennünket  is,  ha alkalom adódott volna  rá! -  mondta  a  beszélgetésünk  
végén.  -  Te,  látom,  becsületes  ember  vagy!  

S  a  kezét  nyújtotta,  mielőtt  elbocsátott.  
Másnap  leváltatta  az  őrt,  és  engem  nevezett  ki  brigádvezetőnek.  
Később maga  is lejött a bányába,  hogy meggyőződjék  róla,  rendben  

mennek-e  körülöttem  a  dolgok.  Én  úgy  szerveztem  meg  a  munkát,  
hogy  együttesen  mindig  teljesítsük  a  normát,  de  a fiúknak  se  legyen  
panaszuk.  Azontúl  a  mi  brigádunkból  senkit  nem  kellett  a  börtönbe  
zárni. 

Most,  hogy  újból  elé  rendeltek,  egy  kicsit  reszkető  térddel  álltam  
meg  az  öreg  előtt.  Ugyanolyan  szigorú  arccal  fogadott,  mint  az  első  
alkalommal. 

-  Mért  tagadtad  meg  a  munkát,  Nagy?  
-  Nekünk  ünnepünk  volt, és  mi ilyenkor nem  szoktunk  dolgozni.  

Máskülönben  a  foglyokat  amúgy  is  megilletné  egy  szabadnap!  -  jött  
meg  a  bátorságom.  

-  Hogy mi illeti meg,  azt egyelőre  mi döntjük  el,  értetted?  Itt  nincs 
külön ünnep,  külön szabadnap! Majd lesz május elsején meg  november  
hetedikén!  Tudod,  mi  ez?  Szabotázs!  -  csapott  keményen  öklével  az  
asztalra.  -  Azt  akarjátok,  hogy  kinyírjanak  benneteket?!  

-  Mért  nem  kaptunk  enni  a  börtönben?  -  kérdeztem  dacosan.  
-  Majd azt  is kivizsgáljuk! Vigyétek  a szemem  elől  ezt a  gazembert!  

-  ordította  magánkívül.  
Látszott  rajta,  hogy teljes szívéből  haragszik,  de  mégis  volt  benne  

valami  megjátszás,  mert  két  idegen  nyomozótiszt  ült  mellette  a  
szobában.  Haragjával  csak  a  félelmét  rejtette  el.  Mert  jobban  félt,  
mint  mi.  Ez  akkor  derült  ki,  amikor  újból  maga  elé  rendelt.  Ekkor  
már  csak  négyszemközt  voltunk  az  irodájában.  

-  Miért  nem  szóltál,  hogy  te  annyira  vallásos  vagy?  Elintézhettem  
volna,  hogy  beteglapon  légy  akár  három  napig  is.  

-  Nem  azért  tettem,  mintha  annyira  vallásos  lennék.  De  az  
emberek  itt sem élhetnek  állatok  módjára.  Csak  a mindennapi  robot  



állandósága,  egyhangúsága...  Láttam, mennyire jól esett  nekik  szerény  
ünnepünk. 

-  Ne legyünk  szentimentálisak! Tudod,  mi lesz ennek  a  következ-
ménye?  Rátok  és  rám  nézve  is!  Azt  hiszed,  engem  talán  jutalomból  
helyeztek  ide  a  pusztaságba?  A  háború  rokkantja  vagyok,  megillet-
nének  az előnyök,  de  helyette  lágert  kaptam.  Mit  számít  az,  hogy  én  
a  szögesdróton  kívül  vagyok!  Én  sem  bírtam  elviselni  az  igazságta-
lanságokat,  és mindig gyűlöltem  azt a módszert,  ahogyan  itt az  irányítás  
megvalósult.  A társaid  nem  vallottak  ellened,  de már akadt  a  foglyok  
közt olyan,  aki beárult  a moszkvai  nyomozótiszteknek.  Ezt nem  úszód  
meg  szárazon!  De  én  sem! Bocsáss  meg,  ezt  meg  kellett  mondanom.  
Kivették  az  ügyet  a  kezemből.  

Amikor visszakísértek  a cellámba,  mindent  elmondtam  a fiúknak.  
El voltunk  készülve  a legrosszabbra.  Azt hittük,  már másnap  kivégez-
nek  bennünket,  de  még  két  napig  tartottak  a  fogdában.  Közben  
megtudtuk,  hogy Cservjakovot  holtan találták egy rézérccel  megrakott  
csillében.  Ő  árult  be  bennünket,  s  a  foglyok  bosszúból  eltették  láb  
alól.  Mellére  egy  táblát  akasztottak:  „Besúgó!"  

Máskor  is  előfordult,  hogy  egy-két  embert  megfojtva  találtak  a  
priccsen  vagy  megkéselve  a  drótkerítés  tövében,  de  az  őrök  nem  
törődtek  az  ilyesmivel,  elnézték  az  önbíráskodást.  Könnyen  leírták  
az embert.  Ez az eset most felbolygatta  a tábort.  Mielőtt  minket  elszállí-
tottak  volna,  még  másokat  is  kihallgattak.  

Egy  hajnalban  teherautókra  raktak,  és  elindultunk  a  sivatagon  
keresztül.  Úttalan utakon vittek bennünket,  míg másnap délután  megér-
keztünk  egy  másik  lágerbe.  

Fáradtan,  elcsigázva  kászálódtunk  le a teherautóról,  s rögtön  ránk  
csapódott  a  zárka  ajtaja.  

Egy  fogoly  hordta  szét  nekünk  a vacsorát,  s  megkérdezte:  
-  Fiúk,  van  köztetek  magyar?  
-  Jórészt  azok  vagyunk!  -  válaszoltuk  örömmel.  Reméltük,  

földinktől  megtudunk  valami  közelebbit  a  sorsunkról.  
-  Mit csináltatok,  hogy ide hoztak benneteket? -  kérdezte  izgatottan,  

míg  az  étel  mellett  egy  doboz  cigarettát  is  becsúsztatott  a  zárkába.  -
Ide  azokat  hozzák,  akiket  ki  szoktak  végezni.  Nem  messze  tőlünk  
van  egy  szakadék,  oda  géppuskázzák  le  őket.  

A mosoly  ráfagyott  az arcunkra.  Sejtettük,  hogy  nem  sétakocsiká-
zásra  visznek,  de  hogy  ilyen  közeli  lett  a  bizonyosság,  az  még  az  
étvágyunkat  is  elvette.  

Körmükre  égetve  szívtuk  el  az  utolsónak  hitt  cigarettánkat.  



Olyan  éjszakát,  mint  amilyenben  akkor  volt  részem,  senkinek  
nem  kívánok  az életben.  Nem bírtam  aludni, csak  hajnal felé  nyomott  
el  az  álom.  Álmomban  otthon  jártam  a Tisza  partján.  A folyótól  nem  
messze  volt  a  földünk.  A Rigó  lovunkat  vezettem  le  itatni.  Hatalmas  
sárga  víz  hömpölygött  lefelé  a  Tiszán.  A  lovam  nem  akarta  inni,  
iszonyodva  prüszkölt  tőle.  Amikor  el  akartam  vezetni  onnan,  nem  
tudtam,  mert  mintha  a  földbe  gyökerezett  volna  a  lábam,  mintha  
ólomcsizma  lett  volna  rajtam,  nem  bírtam  megmozdulni.  A  víz  meg  
egyre  áradt,  áradt.  Derékig,  mellig,  nyakik  ért.  Olykor-olykor  egy-
egy  hullám  már átcsapott  a fejem  felett.  Ordítani  szerettem  volna,  de  
hang  nem  jött  ki  a torkomon.  Felrettentem  az álmomból.  Két  percnél  
többet  nem aludhattam.  Aztán már nem mertem többet  elaludni,  mert  
még  az álomtól  is féltem.  Borzasztó  az,  ha  az ember  előre  fél  még  az  
álmától  is!  

Kora  reggel  újra  kinyílt  a  zárka  ajtaja.  Kiparancsoltak  bennünket  
az udvarra.  Egyenként  megszámoltak,  hogy mindnyájan  megvagyunk-
e,  és  ismét  teherautóra  raktak.  

Némán  szorítottuk  egymás  kezét,  s  tekintetünkkel  egy  biztatást,  
egy  utolsó  reménysugarat  küldtünk  társainknak.  

Az  autón  ülve  azt  találgattuk,  milyen  messze  lehet  a  szakadék.  
Bosszankodtunk  magunkban,  amiért nem hagytunk üzenetet  a magyar 
fogolynál.  így  még  a  kutya  sem  fogja  tudni,  merre  pusztultunk  el.  

A szakadék csak nem közeledett,  pedig már lassan ránk  köszöntött  
az este.  Hogy  merre  jártunk,  a  sivatagban  azt  nehezen  lehetett  volna  
megállapítani  az egyhangú  homokdűnék  és  az autók  által  felvert  por  
miatt. 

Másnap  délután  érkeztünk  meg.  Csodálkozva  vettük  észre,  hogy  
visszahoztak  bennünket  a  saját  lágerünkbe.  

Az egész láger kinn volt az udvaron,  pedig délután még a bányában 
kellett volna lenniük.  Mintha csak  a mi tiszteletünkre sorakoztak  volna  
fel.  Hatalmas üdvrivalgással  fogadtak,  amikor leugráltunk  a  gépkocsi-
ról.  Rohantak  felénk  és  csókoltak,  ahol  értek.  Annyi  csókot  talán  az  
anyámtól  sem  kaptam  egész  életemben,  mint  akkor.  Letepertek  a  
földre,  majd  a  levegőbe  dobáltak.  Örömükben  majdnem  széttéptek.  
Nem tudtam, sírjak-e vagy örüljek. Végül  is együtt örültem  a többiekkel.  

-  Győztünk!  Győztünk!  -  ordították  mindenfelől.  -  Megmutattuk  
nekik,  megmutattuk  nekik!  Éljen  az  igazság,  éljen  a  szabadság!  

-  Három  napja,  amióta  benneteket  elvittek  a lágerből,  senki  nem  
ment  dolgozni.  Nyolcezer ember tagadta meg  a munkát.  Ultimátumot  
küldtünk  a  parancsnokságnak:  ha  titeket  kivégeznek,  nem  vesszük  



fel  a  munkát.  „Ha  őket  kinyírjátok,  öljetek  meg  mindnyájunkat!  
Gyilkosok!  Gyilkosok!"  -  kiabáltuk  nekik.  De  mégis  van  igazság,  
győzött  az  igazság!  

Estig  tartott  az  örömmámor.  
Másnap az események  lavinaként  terjedtek  át a környező  lágerekre  

és  szervezett  jelleget  öltöttek.  A foglyok  közül  kiválasztott  bizottság  
tagjai  irányították  a  sztrájkot.  Ók  fogalmazták  meg  a  foglyok  
követeléseit:  ésszerű  normákat,  jobb  ellátást,  rövidebb  munkaidőt  és  
szabadnapot.  A lágerövezetből  kiszorították  az  őröket,  barrikádokat  
építettek.  Katonákat  küldtek  a  rend  helyreállítására,  akik  a  tüntetők  
közé lőttek.  Ez csak olaj volt a tűzre. A foglyok  elfoglalták  a  raktárakat,  
s  megszervezték  az  önellátást.  A  lázadás  tovább  folytatódott.  A  
parancsnokság  megpróbálta  áltatni a lázadókat,  de azoknak már elegük 
volt  a  fényes  ígéretekből.  

Nemsokára  megszüntették  az  áramszolgáltatást,  s  megpróbálták  
kiéheztetni  a  foglyokat.  Azok  inkább  éheztek,  de  mégsem  vették  fel  
a  munkát.  Végül  a  parancsnokság  vasúton  harckocsikat  rendelt  és  
tankokkal  verte  le  a  lázadást.  Lánctalpak  taposták  szét  az  emberek  
testét.  Iszonyú  vérontás  volt...  

A nagy  sztrájk  leverése  után  enyhült  a helyzetünk.  A munkánkért 
némi  fizetést  kaptunk,  s  hetente  egy  szabadnapot.  

Ezután  még  három  évet  húztam  le  a lágerben,  majd  amnesztiával  
szabadultam.  Ekkor már kilenc és  fél  évi lágerszenvedés  volt  a  hátam 
mögött. 
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SZERELEM 

Délután volt,  a kellemesen  áradó melegség  már-már a nyári  alkonyt  
idézte.  A levegő  telítődött  a közeli  mezőn  pompázó  virágok  és  a  part  
menti  füzes  illatával.  

Itt,  messze  a  nyüzsgő  világ  mesterséges  zajaitól  csupán  a  széles  
folyó  sodrásának  halk  morajlása,  eltévedt  méhek  zümmögése  és  a  
felszín  fölé  ugró  halak  csobbanása  törte  meg,  érzékeltette  a  csendet.  

Ez  a  csend,  a  nyugodt  környezet  méltó  volt  félénk  mohósággal  
beteljesülni  vágyó  szerelmükhöz.  

Fűzfák  alatt  ültek.  A belső  láng  egyre  forróbban  nyaldosta  egész  
lényüket,  felizzította  az arcukat,  de moccanatlanul,  türelmesen  néztek  
egymás  szemébe.  

Az  égbolt  világoskéken  feszült,  mintha  a  tavaszi  esők  kimosták  
volna belőle  a szürke tónusokat.  Néha apró,  fehér felhők  szaladtak  el  
a  Nap  előtt,  sietősen,  árnyékuk  alig  érintette  a  fűzfák  lombozatát.  

A  folyó  visszatükrözte  az  égbolt  tiszta  színét.  Ugyanez  a  kékség  
elevenedett  meg  a  lány szemében.  A fiúnak  úgy tűnt,  ezek  a  szemek  
énekelnek,  a  füzes  madaraihoz  hasonlóan  szerelmes  dalt,  amellyel  
elkápráztatják  leendő  párjukat.  A  fiú  hallani  vélte  a  dallamot,  az  ő  
szeme  is  dalra  fakadt.  

Ajkukon  nem  születtek  szavak.  Hagyták,  hogy  a  két  szempár  
fejezzen  ki  mindent,  ami  kavargó  bensőjükből  feltörni  vágyik.  A  
lányt  kezdetben  kissé  zavarta  a  fiú  mélybarna  nyugalmat  árasztó  
tekintete,  ám amint viszonthallotta  a fiú szemének  énekét,  izgatottsága  
elillant. 

A fiú váratlanul  talpra állt, bemerészkedett  a vízbe.  A lány  aggódva,  
lélekben  felsikoltva  nézte.  A lengedező  szél  is megállt  egy  pillanatra,  
mintha  kíváncsi  lenne,  mi történik.  A fűzfák megdermedtek:  ők  tudták,  
mennyire  veszélyes  a  folyó  sodrása,  amellyel  ők  maguk  is  csak  erős  
gyökérzetüknek  köszönhetően  dacoltak.  

A fiú éppen  csak  megmártózott  a partközeli,  viszonylag  szelídebb  



áramlásban.  A lány  megkönnyebülve  látta  visszalépdelni  a  partra,  s  
amikor tekintetük  ismét egymásba  fonódott,  a szomorúfüzek  is megvi-
dámodva engedték  át lombjukat a szél játékának;  mintha a lány hosszú, 
szőke  haját  akarták  volna  utánozni,  amit  magasra  lebbenteti  és  
szétborzolt  a  szellő,  pajkosan  játszadozva  a  zilált  fürtökkel.  A  lány  
nem  törődött  vele,  a  fiúra  figyelt.  

A  fiú  riadtan  érezte,  mennyire  elhatalmasodik  benne  a  vágy:  
megérinteni  a  lány  haját,  arcát,  cirógatni  piros  ajkát,  majd  ölelkezve  
elheverni és szótlanul bámulni -  a magasba nyargalászó piciny,  áttetsző  
felhőket. 

Szándékká  makacsuló  vágyát  megsejtette  a  szél;  egy  pillanatra  
széthajtotta  az  ágakat,  utat  engedve  a  lány  haját  bearanyozó  fény-
sugaraknak. 

Mintha erre a jelre tenné,  a fiú keze megmozdult;  lassan,  remegősen  
-  mintha  mégse  tudná,  mit  akar,  akarja-e  valójában  -  kinyújtotta  a  
lány  felé.  

A túlsó  part  azonban  elérhetetlenül  messze  volt.  

ARATÁS 

A tábla  szélén  álló  nyárfa  hosszúra  nyúlt  árnyékában  hevert.  
Lepihenni  készült  a  Nap  is,  fáradtan  aláereszkedve  kereste  

nyughelyét  a  horizontvonal  mögött.  A mezőn  hűvös  szél  ődöngött,  
időnként  megborzongtatta  a napi  hőségben  eltikkadt  gyér  lombokat.  

Még  égett  a  tűz,  amelynek  lángjánál  szalonnazsírt  csepegtetett  
két  vékony  cipószeletre.  Friss-forrón  megette,  vizet  ivott  rá.  

-  Hitvány  vacsora,  de  hát...  Nekik,  csak  nekik  legyen  jobb  -
mormolta,  felidézve  gyerekei  arcát.  

Evés  végeztével  a  fáradtság  azonnal  ledöntötte.  
Napok  óta  húzta  a  kaszát,  kötötte  és  hordta  a  kévéket.  Egyedül,  

zokszó  és  kapkodás  nélkül.  Mozdulataiból  magabiztosság,  szívós  
céltudatosság,  roppant  erő  sugárzott.  Bárki  azt  hihette  volna,  nem  
először  arat;  pedig  utoljára  ötévesen,  édesapjával  töltött  egy  teljes  
napot  a  mezőn.  Azóta  sem  fáradt  el  ennyire.  

Napközben  nem  volt kihez szólnia,  mégse  érzékelt  csendet  maga  
körül.  A szöcskék  szökdécselve  neszeztek,  a kaszaél  suhogva  surrant,  
a  rendre  vágott  kalászok  zizegtek,  félóránként  felsivított  a fenőkő,  a  
forróság  csitultával  pedig  megszólaltak  a  közeli  tavacska  békái.  
Kaszafenés  közben  rajta  felejtette  tekintetét  a  népes  madárcsalád  



fészkén,  amelyben  a szülők  fáradhatatlanul  etették  a fiókáikat,  azok  
pedig  újra és  újra  tátott  szájjal  kérték,  követelték  az ízes  bogárfalato-
kat. 

-  Pedig  biztosan  ők  is  fáradtak...  -  gondolta  mindahányszor,  s  
megelevenedni  látta  alig két hete eltemetett  feleségét.  Torka  elszorult,  
keze görcsösen,  indulatosan  markolta  a kaszanyelet.  Egy-két  suhintás  
után  ismét  a  fél-  és  hároméves  gyerekekre  gondolt:  szeretett  volna  
velük,  köztük  lenni,  játszani,  lóra  ültetni,  este  pedig  megóvni  őket  a  
rossz  álmoktól.  

-  Nem lehet!...  Hétvégére  esőt  mondanak  az öregek,  addig le  kell  
vágnom  az  egész  táblát.  

Besötétedett,  csak a Hold gyarló korongja  uralkodott  ridegen,  szinte  
fénytelenül  a  csillagok  fölött,  és  a  pislákoló  tűz  apró  lángjai  járták  
táncukat  a  hallgatag  fa  levelein.  

Egész testében elnehezülve,  bénán  feküdt,  csak a szemhéja  rebbent  
egyre  sűrűbben,  becsukódni  vágyva.  Ellenállt  a  csábító  álomnak.  

-  Pár  dolgot  végig  kell  gondolnom...  Legalább  a  legfontosabbat:  
holnap  kévébe-keresztbe  kell  raknom  az  utolsó  ölelésnyi  életet...  

Egyik énje szüntelenül,  óva  intette:  ne vállalja az erejét  meghaladó  
feladatot.  Másik,  bizakodó énje azonban  szenvedélyesen  bizonygatta,  
elhitette:  kora  hajnaltól  napestig  megbír  vele.  

-  így  lesz.  Most  már  elalhatok.  
Imát  mormolt,  egyet  a  gyerekekért,  egyet  önmagáért.  Cserepes  

ajkán súlyosan,  holtfáradtan  botorkáltak  ki a  szavak,  suttogásszerúen,  
nehogy  meghallja  bárki  a  könyörgését.  

Amint  becsukódott  a  szeme,  lélegzése  megritkult  és  lelassult.  
Hanyatt  feküdt,  a  halvány holdfény  hideg  vasalója  kisimította  arcán  a  
ráncokat, és ökléből  lassan, fokozatosan  kiengedett  a napi robot görcse.  

Kidöntött  szálfaként  hevert.  A szél  megsuhongatta  a tábla  vágatlan  
kalászrengetegét  és  a  fölötte  magasodó  fa  koronáját.  Aztán  a  mező  
újra elcsöndesedni  látszott,  a tűz lángnyelvecskéit  ritkábban  lobbantotta  
fel  egy-egy  fuvallat.  

Már semmit  sem érzékelt  a testét  közönyösen  körülvevő  világból.  
Másnap nem vette  kézbe  a kaszát.  Mozdulatlanul  feküdt  a fa  alatt.  

Az esőzések  után  találtak  rá.  



G.  KATONA JÓZSEF 

1961.  február  28-án  született  a  Szatmár  megyei  Genesen.  Esti  líceumban  
érettségizett  1981-ben.  Mestersége  lakatos.  1977őszétől  egy évig  rakodómunkás  
volt,  1986-ig  gyárban  dolgozott,  volt  néhány  hónapig  boltos,  majd  lakatos-
vállalkozó,  később  „seprügyáros"is...,  gazdálkodó  és  kefekötő...  1999  tava-
szán  jelent  meg  kötete  Fecskék  a  havazásban  címmel.  Több  kötetnyi  verse  
vár  kiadásra.  

„AZ ANYÁM ÉS ÉN" 

gyerekkoromban  hatalmasak  
voltak  az  esték  
tűnt  idők  szomorúsággal  
dallalfegyverezték 

anyám  ölében  bújtam  még  
időtlenülve 
a  költészet  céda  kondáit  
már  reám  küldte  

anyám  ajkáról  ittam  a  verset  
dallamokat 
fejem  körül  sosem  volt  csillagok  
felragyogtak 

anyám  szemére  könny  tolult  
szememben  is szikráztak  a  könnyek  
-  mert kova  s tapló  a  múlt  -
úri didergések  már  rámköszöntek  

anyám  ölében  ültem  aprón  
mint  levél az  ágon  
már  akkor  megsejthette  
én  verses nagy  árvaságom  

(mintha  muszáj  se  lenne...)  

ölelt  volna  -  mintha  a  mindenségből  -
magához  vissza  



csillagközi  rovarhad  a  vers  
vérem  szürcsöli  elissza  

halálnak  vetett háttal  állok  most  
a  csillagok  alatt  
testemből  már  csak  a  végtelenség  
sejtelme  maradt  

csigolyáim  dücolják  forgó  
öntöttvas-éjszakák 
érzem  már  az  oszlásnak  indult  
mindenség  szagát  

ki-kiszakadva  egyre  táguló  
vérkörömből 
csillagpor-csatakos  szívem  
néha  az  űrben  feldörömböl  

látom  már  lelkem  csak  
régi  úri  lárva  
s  már  nem  rettent  
a  létentúli  lárma  

rügyek  a  semmi  ágán  
(in  memóriám  józsef  attila)  

pokoljáró  körutamon  botladozva  
-  szakadék  döndülő  kövek-
elém  tárult  a  semmi  odva  
a fortyogó  üstöktől  jövet  

lelkem  döngve  zuhant  a  mélybe  
távolba  zúgtak  el a  mentőhelikopterek  
s nem  sietett senki  hogy  kimentse  utolérje  
mindenség  ben  ziháló  zilált  lelkemet  



az  enyészet  szablyás  őre  bogy  rajtakapott  
bogy  már  úri árnyak  fednek  rámborulnak  
nékem  nehezebb  túlélni  egy-egy  napot  
mint frontharcosoknak  éves  háborúkat  

jaj  micsoda  ádáz  küzdelem  a  létért  
napi  hány  csata  az  idegenség  ha  reám  rivall  
vagdalkozás  úri páston  -  nem  hirért  névért-
tejúton  túli lovasok  hadaival  

kerti  törpe  

tyúkperekben  tanúskodom  
mindent  látó  kerti  törpe  
fajtámnak  is gyanús  rokon  
kapaszkodom  délkörömre  

istenleső  düledék  csak  
űzött  imám  jaj  de  hitvány  
hitem pírján  csüngő  jégcsap  
szükségről  a  bizonyítvány  

lám  véges  már  a  végtelen  
és végtelen  lett a  véges  
bizonytalan  a  képletem  
és az  igazság  is  kétes  

s  így marad  már  mindörökre  
inog  már  a  ma  s a  holnap  
lettem csak  egy kerti  törpe  
kinek  ebek  udvarolnak  

tanúskodjam  tyúkperekben  
bár  a  létet  fejtegetném  
én  ki  istent  rejtegettem  
embert  is csak  számba  venném  



süllyedeznek már  adysan...  

magamra  hagyott  a  szerelem  
s  már  magamra  hagy  a  szó  
közeliinek  már  adysan  
az  utolsó  hajók  

korhad  a  testem  lyukas  a  lelkem  
szívem  is  csorba  
már  csak  emlékeim  szemelgetem  
gyűjtöm  dérvert  csokorba  

szerelem  vers is 
másokhoz  lebben  
új  fészekrakás  
új  idegekben  

feneketlen  fészket  a  fecske  
nem foldoz  nem  javítgat  
szívem  lelkem  szerelmes  fészkei  
be  avittak  

kipottyanna  az  ezredvégi  utód  -
szerelmes-otthon-esély 
újakban  dúl  ma  az  
újmódi  szenvedély  

égi  suhanásoknak  
különben  is divatja  múlt  
minden  ó  emelkedettség  
mára  földre  lapult  

porban  és sárban  vergődik  
az  igaz  szárnyverés  
alattomosan  köröz  köröttem  
más  érvelés  



hessenjetek világgá versek 
(kassákot  olvasom)  

hát  hess  versek  
hessenjetek  tőlem  el  menjetek  világgá  
csavarogjatok 
mit tébláboltok  folyton  itt körülöttem  valótlanul  
mint  a  nap  meg  a  hold  meg  a pulykák  s  kiskutyák  
meg a  kurrogó  csillagok  is füst  milán  jelenésében  
ne  tébláboljatok  körülöttem  
ne zavarjátok  a  zavartalan  téli  verőfényt  
ne zavarjátok  hetedhét  bibliai  tétlenségemet  
hagyjátok  csak  bennem  felszívódni  
a  semmit  szépen  lassan  
ahogy  a  sunyi  salétrom  kúszik  akkurátusan  
plafonig  a  téglafalban  
kozmikus  magányunk  májfoltjaipettyezzék  az  otthont  
és halott  istenek  a  mindenséget  
hát  hess  versek  
az  őszelői fecskék  gyülekezőjét  kik  megcsodáltátok  
ezt  a  világgá  készülődést  
s  mint  beláthatatlan  hatalmas  mágnes  
ölelt  volna  magához  a  végtelen  már  akkor  
az  ezredvégi  delej  
teremtetlen  gyönyöreivel  
hát  hessenjetek  világgá  versek  
teremtettek  és  születettek  
úgyis azt  mondják  
e világban  szavatosságotok  „kora  lejárt,  vége a  lírai  fényűzésnek"  
megválthatatlan  a  szabadságunk  
emberi  rendünk  rendetlen  
de  esztelenség  minden  krisztusi  lét  
s az  igékre  már  csak  a  mocsarasodó  anyaföld  szomjas  
megissza  az  összes  megváltást  
s a  hősöket  a  viszonylagos  öröklétet  mindig  is  megszülöket  
lefetyeli fel  hosszú  nyelvével  már  a frissen  fényre  pottyant  tojásból  
az  álság  kutyája  
ez  a  képünkhöz  közel  ereszkedő  fekete  nap  
felégeti  majd  a papírlapokat  s a  természeteset  



s a  megolvadt  éterben  szintetikus  társadalmunkban  
e „ kusza  szövevénybe  "  
hogy  lábuk  alól  elmosódik  a  biztos  talaj  
beragadnak  az  igék a  szavak  
mint fénytörés  bogaival  erősített  hálóba  a  halak  
s a  versek  csak  megoldhatatlan  feladványok  
összerakhatatlan  közkatonák  a  szellemi  tömegsírban  
kikre  éhesen  gondol  az  elárvult  emberség  
hessenjetek  hát  világgá  versek  
menjetek  amíg  még  lehet  
csavarogjatok 
míg az  álság  kutyái  szét  nem  hordják  a  csontjaitokat  



ELEK  GYÖRGY  

1958.  október  11-én  született  Pettyénben  (Szatmár  megye).  Tanulmányait  a  
Pettyéni  Elemi  Iskolában,  az  Ombódi  Általános  Iskolában,  majd  a  
Szatmárnémeti  Kölcsey  Ferenc  Gimnáziumban  végezte.  Első  verse  az  Utunk  
című  szépirodalmi  folyóiratban  jelent  meg.  Verset,  színdarabot  és  pub-
licisztikai  írásokat  közölt  az  Ifjúmunkás,  a  Fiatal  Fórum,  az  Ifi  Fórum,  
a  Helikon,  a  Romániai  Magyar  Szó,  a  Dolgozó  Nő,  az  Új  Élet,  a  
Szamos  hát,  a Pesti  Hírlap,  a Harangszó,  a Tromf,  a Klipp,  a  Pleiade,  
a  Poesis  és a  Szatmári  Friss  Újság  c.  kiadványokban.  1990-ben  POESIS-,  
1991-ben  FAMÍLIA-,  1993-ban  G. M. Zamfirescu-díjat  kapott.  Keretek  nélkül  
és Kiáltás  Bermuda  felett  című  köteteinek  kiadását  a  Kriterion  Könyvkiadó  
anyagi  okokra  hivatkozva  nem  vállalta.  

HOL  KEZDŐDÖTT  

hogy  hol  kezdődött  
nem  érdekel  már  
a  mindenség  a  fontos  
meleg  ágyunk  

az  ízek  
a  véraláfutások  
a  kiszivárgó  nedvek  
a  szuszogások  

minden  elvegyül  
a  lét  vizében  
és  nem  érezzük  
hogy szükség  volna  rá  

hol  kezdődött  
nem  érdekel  már  
de  el kell  kezdjük  
megmenteni  egymást  

mert a  kezdetből  
akkor  lesz  történet  



a  célból  valóság  
ha  megmentjük  
a pusztulni  látszót  
és megváltjuk  egymás  
félretévedt  sorsát  

ARCOK 

Isten arca  a  búzaszemeken  
Jézus  arca  Veronika  kendőjén  
Ember  arca  a  pénzen  

Megőröljük  a  búzaszemeket  
Szétszaggatjuk  Veronika  kendőjét  
Elköltjük  a  pénzünket  

Csak  hitünk  marad  
és szeretetünk  -  szerelmünk  

Nem lehet  mérni  egyiket  sem  
Sosem  tudjuk  mennyi  van  

és meddig  elég  

HEBRON VÖLGYE 

Hebron  völgyéből  
örök  nyár  emlék-illatát  
hordja  a júliusi  szél  
így  valahogy  
jobban  gyógyulnak  a  kételyek-
hús  álmok  mély  barlangjában  
tisztul az  út  -
talán  elérek  egyszer  
tűnődéseim  világ-nagy  begyeire  
bogy  meglássam  Éden  kapuját  



Sok  fény-erő  
sok  vágyott  asszony-öl  
sok  csábítás  
egy szörnyű  kiűzetés  
lesz  majd  a  sorsom  
csupán  mert  törvényt lépek  át  
egy jószándékú  álom  után  
hogy  a  szív  is  elszorul  
és nem  enged  
Egyre szívom  Hebron  illatát  
és gyógyulnak  széttört  idegeim  
Víztükörbe  nézek  
elvonul  előttem  jövőm  
én  ballagok  utána  egyedül  
Nem vagyok  első  
utolsó sem  vagyok  
Az  út  szélén  
érik  a  tiltott  gyümölcs  
Letépek  egyet-egyet  
bogy  ne  vesszek  éhen  
Fáj  tőle gyomrom  májam  fejem  
csak  ez  az  út  maradt  
nem  tudja  senki  hol  a  vég  
Madarak  jönnek  szembe  
nem  értem  nyelvüket  
Különös  út  ez  
nincs  rajta  semmi  jel  
s ha  elesek  
nem  állít fel  senki  
Tiszta  árokból  
langyos  vizet  iszom  
szorongat  az  örök  kérdés  
bogy  az  út végét 
elérem-e? 



BURJÁN-GÁL  EMIL  

1947.  január  2-án  született  Gyergyószentmiklóson.  1975-ben  fejezte  be  
tanulmányait  a  Kolozsvári  Képzőművészeti  Főiskola  szobrászati  szakán.  

Művészetelmélettel  is foglalkozik,  műkritikái,  esztétikai  tanulmányai  
jelentek  meg  a  Korunkban,  a  Hétben,  az  Igaz  Szóban,  az  Utunkban.  

Verseiből  és  műfordításaiból  közölt  a  Romániai  Magyar  Szó,  az  
Ifjúmunkás,  az  Igaz  Szó,  a  Brassói  Lapok,  a  Hitel,  a  Szamoshát.  

AUTONÓMIÁK 

1. 
Aki jövőt  utánoz,  
nincs  semmiféle  titka,  
csak  eljut  önmagához  
(és  nem  sokszorosítja  
azt,  ami  van,  de  káros).  

2. 
Legősibb  szavunk:  létsikoly.  
Az elmúlásból  lesz  szobor.  
Futó fény  szárnyán  száll  a  szín.  
Világnagyságú,  mint  a  rím.  

3. 
Itt még  börtönszó  a  szabadság.  
Szenteltvíz-szomjú  a  szülőföld.  
Legyen földrésznyi  az  igazság  
és  minden  anyanyelv  örökzöld.  

4. 
Szabadságunk  belső  határai?  
Egyszerre  magyar  és  európai!  

5. 
Egy hadüzenet  nélküli  
háború  hadifoglyai  
voltunk, felebarátaim 



de  már  könnyebb  bilincs  kötöz,  
Damoklész  kardja  nem  vörös,  
csupán  pengéje  Dózsaszín  

6. 
Cserépmadár  cserépidőkben  
állva  röpül,  
kiszabadulván  töredékes  
terek  közül,  
agyagon  túli  tisztítótűz  
színeivel 
szavaihatatlan  balladáink  
közé  emel.  

HETEDHÉT  HIÁNYOK  

Noha  nő  a  giccsözön,  
kongásukhoz  sincs  közöm.  
Rám,  szobrászra,  téridőn  
túli tünemény  köszön.  

Rajzolj  nincsre  voltakat,  
tán  erőt  és szárnyat  ad...  
vágyból  robbanó  anyag  
álom-törvények  alatt.  

Nincs a  nincsben  semmi  van,  
léttelenül  vantalan,  
mégis  lét, amíg  agyam  
kvantumain  átsuhan.  

Van a  vanban  annyi  nincs,  
hogy száz  ég felé  tekints  
szét  idebent  s  odakint...  
csillagoknak  űrbilincs.  

Nincs-van  diszharmóniát  
mindenségként  élni  át  



parttalan  energiád...  
benne  bárki  „semmi-ág".  

Nincs  vonz  múltak  és  jövők,  
árnyak  és testek  között,  
bol  delej  se, fény  se  köt,  
központod  s  látóköröd.  

Fájd  a  mozgás  és a  rend  
közti  boldog  végtelent,  
melyből  szerelem  dereng  
ideföntig  odalent...  

TISZTÍTÓTŰZ A KÜSZÖBÖN 

falazzunk  be  egy  templomajtót  
lángtól  mentvén  a  templomot  
ha  valamennyit  befalaznák  
kripták  lesznek  nem  templomok  

ha  anyanyelveket  temetnek  
feltámadhat  a  bujdosás  
ha  bűnösek  az  anyanyelvek  
búj doshat  a  feltámadás  

tántorgunk  égő  gyűlöletben  
némán  kísér  növényi  kín  
és morzézunk  az  éghetetlen  
lélek  alagútfalain  

hol  mindent  mindenki  feláldoz  
gyászmise  lesz  a  szentmise  
hol  nincs  hely  elsőáldozáshoz  
ott nem  szabad  temetni  se  

volt már  Kőmíves  Kelemenné  
-  élő  ballada  élteti  -
s modern  Kőmíves  Kelemenné  
kell  váljunk jövőt  menteni.  



„TÖRTÉNETTELEN" 
(Hamvas  Bélához)  

Múlt és jövő  jelenként  
egymásban  álmodik,  
ez  ős-ok,  hogy  leásva  
időtlen  titkokig  
emeld  ki  káoszukból  
az  örök  emberit,  
mit sajnos,  ezután  is  
szétdúlnak  „ valakik". 

NAGYSÁGRENDEK 

Világűrben  üreg  a  Föld  
s a  lélek  kozmikus  erőnk,  

sodró  Időben  Part  a Tér, 
köztük  vergődik  ami  él,  

köztük  Test és  Energia.  
Egy mindenség  lett a  Haza,  

egy Anyanyelv  a  második,  
önszáműzött,  ki  hazudik.  

MÁRCIUS  15-ÉN  

Szívverésekbe 
osztott  Anyaország,  
miközben  lelkünk  
hét felé  oroznák.  

Magyarnak  lenni:  
fél-  Világszabadság,  
de  köztünk:  rácsok,  
kardok,  láncok.  Rozsdák.  



BESSENYEI  GEDŐ  ISTVÁN  

Született  1986.  november  6-án,  Marosvásárhelyen.  
Édesanyja  Gedő  Éva,  orvosnő,  apja  Bessenyei  István,  a  szatmárnémeti  

Északi  Színház  színművésze.  
Tanulmányait  Szatmárnémetiben  végzi.  
Első  verseit,  verskezdeményeit  négy-ötéves  korában  alkotta.  Ezeket  

édesanyja  jegyezte  le.  Hat-  és félévesen  benevezett  a  Magyar  Televízió  által  
meghirdetett  Mesemondók  találkozója  című  vetélkedőre  és  az  1  750  
jelentkező  közül  az  első  hat  közé  került.  Tízéves  korában  pályázatával  
harmadik  díjat  nyert  a  Tamási  Áron  születésének  100.  évfordulója  alkalmából  
meghirdetett  irodalmi  versenyen.  

1998.  március  22-én  (11  éves korában)  a  X. Beregi  Ünnepi Hét  alkalmával  
megrendezett  Nemzetközi  Váczi  Mihály  Vers- és Prózamondóversenyen  ért  el  
első  helyezést.  Három  éven  át  két  tantárgyhói  is  (vers-  illetve  prózamondás)  
első  díjat  nyert  a  Határtalan  Tantárgyverseny  nemzetközi  szakaszán.  

Gyermekszínészként  a  Szatmárnémeti  Északi  Színház  négy  darabjában  
lépett fel.  Közben  folyamatosan  írt  verseket  és  rövid  prózát.  

Tagja  a  Hármashatár  Irodalmi  Társaságnak.  Versei  megjelentek  a  
Szatmári  Friss  Újságban  és  a  Romániai  Magyar  Szóban.  

ÁLLATKERTBEN 

Zsivajban  fuldokló  állatok.  
A ketrecrácsok  mögé  került  a  sas.  
Szárnyalni,  úszni,  szaladni  nem  szabad,  
Mert megfog,  mert  visszatart  a  vas.  

Vigyorgó pofákból,  álnok  álarcok  mögül  
Átkos  röhögés  tör  elő,  
S a  bezárt  nemes  vad  
Csak  várja,  hogy  mikor  karmolhat  vissza  ő.  

Vihogva, élvezkedve  nézik  
Azok  a gyáva  alakok:  
Vajon a  csonka  farkas  szemében  
Mi az,  mi  most is 
csillagként  ragyog?  



HELYZETJELENTÉS A VÁROSBÓL 

Itt remegve  suttog a  száraz  avar,  
itt alszik  a föld,  itt jeges  az  ég,  
itt fázom,  itt  félek.  
Karolj  belém!  Légy örök  és légy  kedves-hazug!  
Üres az  út.  Üres a  szél.  
Elmaradtak  tőlünk  a  vágyak,  
Messze  maradt  tőlünk  a  bit.  
Itt kísértenek  furcsa  árnyak,  
itt mindig  várunk  valakit.  
És mégis  üres  az  út.  

Csillogó fények  a  havon,  
csöndes  jéggéfagyás:  
álom  ez  mind.  
Várjuk a  holnapot,  
s  mégis a  mában  rekedünk.  

Gyilkos csönd  ölel  holtra  az  éjben.  
De talán  vár  ránk  valaki  
a  csenden  túl, bús fák  tövében.  

ÉJJELI  TÁNC A TAVON 

Nézd,  a  tavon  suhanó  alakok  bada  jár.  Ugye, fáj  ez  a  
Csend? Pedig  álom  a fény,  és álom  a  vágy,  mert  messze  a  
Szó,  mely felszabadít  a  ma  átka  alól.  És zizzen  a  
Nád.  Tudom, fáj  a fejed,  de  ez  ördögi  kör.  Ugye  érzed? 

MÚLTBA TÚNT ARC 

(...) 

Csak  a  búza  leng,  csak  a  szél  zenél.  
Elpusztult a  borostyán  a  báz  faláról,  



Nincsen  már  kéz,  mely  megóv,  ápol,  
Messziről jön  csak  üzenete,  
Fénylik  a  tóban  a  csillagszeme.  
Csak  a  búza  leng,  csak. a  szél  zenél.  
Gyere  vissza -  hallod?-  hív  unokád!  
Fájdalmas  könnyek  közt  csak  téged  lát,  
S bár  közel  a  hajnal,  ő  mégis  fél,  
Csak  a  búza  leng,  csak  a  szél  zenél.  



BAKOS  PÁL  

1956.  szeptember  23-án  született  Kocsordon,  egy  szatmári,  Kraszna-parti  
faluban.  Iskoláit  Mátészalkán,  Debrecenben  és  Esztergomban  végezte.  
Szakmája  szerint  középfokú  mezőgazdász,  mozgópostajárat-kezelő,  újságíró.  

1987-ben  elvégezte  a  Kelet-Magyarország  szerkesztősége  és  a  Magyar  
Újságírók  Országos  Szövetsége  újságíró  előkészítő  stúdióját,  1991-ben  
Esztergomban  a  Vitéz János  Tanítóképző  Főiskola  vizsgabizottsága  előtt  
felsőfokú  újságírói  képesítést  szerzett.  

írásai  többek  között  a  Szabad  Föld,  a  Kelet-Magyarország,  a  
Magyarság  Jövője,  a  Hitvallás,  a  Szálkái  Szó,  a  Szálkái  Újság  című  
lapokban  jelentek  meg.  

Műveit  közölték  a  Kezemben  piros  alma,  a  Gondjainkra  bízva,  a  
Békével  jöttem,  valamint  a  Távol  és  közel  című,  magyar  és finn  költők  
verseit  tartalmazó  kétnyelvű  antológiában.  

VIRRADATLAN 

Nézd  a felhőt,  tűz  égeti!  
Vörös tollú,  vörös  szemű,  
vörösbegyű  rút  keselyű;  
száll  a  rétre,  száll  az  égre,  
kis házikó  kéményére.  

Hess te  ronda!  
Hess te  kánya!  

Szállj  el  innen  éjszakára.  

Hol az  otthon?  
Hol az  édes?  

Készülődünk  a  fejéshez.  
A sarokban  sok  kis  gyermek  
egy kupacban  lehevertek.  
Kenyérillat?  Ó be  régen  



terjengett a  kemencében.  
Most a pók  fon  benne  csöndet,  
fáj  az  ütés minden  rögnek.  
Lent a  rögnek,  fent  a  fának,  
virradatlan  éjszakának.  

ÁBRÁND 

Közös  az  örömünk,  
közös  a  gyászunk;  
Jézus  asztalánál  
vacsorázunk.  Közös  
a  nevetés,  közös  
a  sírás...  Arcodon  
könnycsepp:  megcsókolt  
Júdás.  Keresztet  
ácsolsz:  -  Szegények  
bére:  lopva  nézni  
gyászos  temetőkre.  
Gyermekünk  alszik  
csillagos  ágyon,  
álmokat  sző;  arany  
holdvilágon. 

ITTHON 

Falusias  paraszt  házban  
kamaszváros  éjszakában  
félig  vakult  neon  fényben  
örült dízel  dübörgésben  
részeg  kocsmák  ajtajában  
szent  templomi  igazságban  
szelíd  Nyír-domb  ölelésben  
itthon  vagyok,  
hazajöttem. 

Itthon  vagyok  
hazajöttem 
őszi  széllel  versenyeztem  



fáradságtól  zsibbadt  lábam  
gyógyítottam  út  porában.  
Mintha  minden  engem  várna  
lépcsőházak  vad  magánya  
szeptemberi  türkiz  égen  
megtalálom  menedékem.  

ÖNÉLETRAJZ 

Lettem a  szabadság  és  a  
forradalom  Jézuskája,  
szüleim  egyetlen  fia.  
Nagyanyám  könnyező  tündér  
Ő vigyázta  röpdösésem.  
Megraktam  a  kenyérszelő,  
kenyérszentelő  bús  napok  
keresztjeit  izzadtsággal:  
ázott földeken  tanultam  
leckét  és sok-sok  éneket.  
Belémharapott  az  éhes  
szenvedések  tüzes foga:  -
S magvetők  mosolya  intett  
a jóra:  -  Fiam,  tanuljunk  most  
együtt ünnepelni  a  jövőt.  
Hárfa  húrján  becézett  új  
ifjúság,  megkötöztek  a  
habok.  De ott  kéklő  
messzségbe  nézek,  és  látom  
a  VILÁGOT  nagy  gondjaival:  
Bűneimből-  Oldozzatok...!  

FOHÁSZ 

Kereszten  szenved  a  gyermek,  
vérben  alszik  az  álom.  
Szögekkel  kivert  az  utam,  
csillagokkal  parolázom.  



HAJLÉKTALANUL 

Mint vézna  öregasszony  
toporog  a  kövezeten  
tegnapi  arcom.  Ne  hidd,  
hogy  érted  hallgatnak  most  a  
népkonyhák  sötét  zugában  
álló  asztalok,  s  vendégei  
a  kocsmapultnak  ízetlen  
leves fölé  bájolnák:  
s pipafüst  bozzá  a  kenyerük.  

Csak  a  kéz  szabad,  a  kéz.  
Borostás  arcukon  bánat.  
Őrzik  rideg  mosollyal  
a  márvány-hüs  szimfóniákat.  
Lemossa  majd  nagy  szégyenét  
a  tél s zuhan  vetetlen  földre:  
S mi csillagfényhez  bajiunk  
nesztelen  melegedni,  
átpihenve  egy bús  éjszakát!...  

TEMESVÁR 

Télbe  borzadok;  
Embertelen  arcú  télbe;  -
Menekülnék  a  szélfújta  messzeségbe.  
Ezerszer  üldözve,  ezerszer  kiáltok,  
sajgó  sebeimből  vért vetek  reátok  
Vajúdó  hazámnak  sötét hosszú  álma  
Ártatlan  keresztek  védő  buzogánya  
Riadt  angyaloknak  eltörött  a  szárnya.  



NAGY  ISTVÁN  ATTILA  

1947-ben  született  Debrecenben,  de  úgy  hozta  a  sors,  hogy  eddigi  élete  felét  
Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyében  élte  le.  Tíz  évig  a  fehérgyarmati  
gimnáziumban  tanított,  majd  a  megyei  tanács  művelődési  osztályára  került.  
Színházi  ügyekkel foglalkozott,  ezért  (is)  elvégezte  a  Színház-  és  Filmművészeti  
Főiskolát.  Egy  rövid  ideig  a  Városi  Televíziót  irányította,  majd  ismét  tanítás  
következett  a  Széchenyi  István  Közgazdasági  Szakközépiskolában.  1989  
szeptembere  óta  a  Kelet-Magyarország  szerkesztőségében  dolgozik  

Eddig  megjelent  kötetei:  Társadul  szegődöm  (versek,  1983),  Arcok  és  
művek  (tanulmányok,  kritikák,  1986),  Arcod  félhomálya  (versek,  1991)  
Gyönyörű  álom  (novellák,  1991),  Szavak  foglya  (versek  és  publicisztikai  
írások,  1993)-

MERT AMI 

mert ami fáj  csak  az  dalol  
sebet  üt rajtad  valahol  
nyársra  tűzi  mint  kardvirág  
a  nyári  kertek  illatát  
kihajt  benned  mint  daganat  
a görcsbe  rándult  pillanat  
itt állsz  magaddal  vitázva  
csak  lobog  benned  a  fáklya  
ünt fény  korszerűtlen  szerep  
belesápadsz  ki  érti  meg?  
mert ami fáj  csak  az  dalol  
sebet  üt rajtad  valahol  

KÖDSZITÁLÓ  ÉJSZAKÁK  

kéz  a  kézben  láng  a  lángban  
folyton-folyvást  zuhanásban  
virradatban  álom  nélkül  
asztalomon  papír  szédül  
álom  nélkül  virradatban  
megvolt-hitem  darabokban  



egyszer-egyszer  úgy  képzeltem  
nem gondoltam  soha  szebben  
tévelyegtem  vándoroltam  
szabadultam  elrohantam  
kibámulok  ablakomon  
papír  szédül  asztalomon  
hallgatom  a  sötét  fákat  
ködszitáló  éjszakákat  

ELREJTEM  MAGAM  

elrejtem  magam  hogy  megtalálhass  
alkonyaiból  vetek  neked  ágyat  
kiszólok  érted  az  éjszakámból  
elengedlek  ha  a  hajnal  lángol  
tűnődő  ujjaimmal  vigyázok  
ne  riassza  el a  csönd  az  álmot  
elrejtem  magam  hogy  megtalálhass  
szavaimból  vetek  neked  ágyat  
metaforákkal  üzenek  érted  
végigfut a  láz  ha  megérted  
vacogsz?  borítalak  takaróval:  
melledre  hajlok  perzselő  szókkal  
elrejtem  magam  hogy  megtalálhass  
karjaimból  vetek  neked  ágyat  
szólok  a  májusi  orgonának  
a  már  elköszönő  gyöngyvirágnak  
és  neked  is ne siess  maradj  még  -
hullajtja  szirmát  a  tavaszi  ég  

HA MESSZIRE 

Ha  messzire fut  tőlünk  a  vonat  
csodálatunkból  mi  marad?  
Kettétört ág  búcsúzó  kezünk,  
összezáruló  ég  fölöttünk.  
Térdre  bukó  bánat  szorítja  a  szádat,  



nem  kulcsolom  már  az  éjszakádat.  
Kattog  a  vonat,  ütemet  ver a  kereke,  
behallatszik  a  nyírfák  éneke:  
ágammal,  ba  hozzád  érek,  
nyoma  sem  marad  a  télnek.  
Megszerettelek  olyan  nagyon  -
görcsbe  fut  bennem  a  fájdalom.  



PÁSZTOR  CSABA  

1972. július  30-án  született  Fehérgyarmaton.  Túristvándiban  a  művelődési  ház  
igazgatója.  Jelenleg  a  Nyíregyházi  Főiskola  másodéves  művelődésszervező  
hallgatója  andragógus  és  média  szakirányban.  Nős,  egy  tízéves fiú  édsapja.  

Az irodalommal  Földes  László,  azaz Hodo jóvoltából  került közelebbi  kapcso-
latba.  Az  ö  József  Attila-estjei  meghatározó  élményt  és  motivációt  jelentettek  
számára.  Barátaival  szűk,  családias  körben  rendszeresen  tartanak  zenés-verses  
irodalmi  esteket.  Néhány  éve  próbálja  gondolatait,  érzéseit  versbe  foglalni.  A  
versírás  számára  nem egy  tudatos  „ hivatásszerű  " tevékenység,  hanem  valamiféle  
pótcselekvés.  Egy szelep,  aminek  segítségével  tehermentesíti  magát  a lelki  béklyók  
alól. 

TÜKÖR 

Hol  van  a  tüz,  
mely  bársonyosra  lehelte  bőrünk  
meztelen  hajnalok  hűvösében?  
Hol a fény,  mely csillagokat  gyújtott  
a  végtelen  égen,  s apart,  melyről  
vizeket  nézve,  mohón  
álmodtunk,  csillogó  jövőt?  
Azt a  tüzet  könnyek  fojtják,  
felhők  takarják  azt  a  fényt,  
s csalódásainknak  sodra  
azt  a partot,  elmosta  rég.  

RÁM TELEPEDNEK...  

Rám  telepednek  „erőszak  mentes"-t  
zászlóikra  varrott  rendek,  
s nincs  zúg,  hová  bújjak,  
tér, hová fussak  előlük,  
mert  minden  rejtek  látszó,  
e cselédre  váró,  bilincsbe  záró,  
fejemre  nőtt kényszer  előtt.  



KEDVESEIM... 

Kedveseim! 
Ti, kiknek  oly sokkal  tartozom,  
ha  eljön  a perc,  mely  hitvány  
testem  melegét fölissza,  jajgatva  
s könnyezve,  hervadt  sziromként  
ne  hulljon  rátok  a  gyász!  
Tudnotok  kell,  lelkem  várt  
virradatát  hozza  ez  óra,  mely  
álmaimmal  (mikért  gúnyolt  a  világ)  
most válik  örökkévalóra.  

AZ ESŐ ELŐL...  

Az eső  elől,  
mely  bosszússá  tette az  aratókat,  
egy tarka  törzsű  nyár  szoknyája  alá  bújtam,  
ami  a friss  szélben  feszesen  rázta  üstökét.  
Ágain  lóbált  két  apró  madarat,  
én figyeltem  őket  s kilestem  titkukat.  

VEDLETT  KÍGYÓBŐRKENT  

Vedlett kígyóbőrként  feslik  Éroszi  szárnyunk  
s szemünkből  könnyet  csalnak  az  átváltozás  kínjai.  
Mind  a  tolvaj  idő prédái  vagyunk.  
Fivéreink  s  húgaink,  
hiába  bukdácsolnak  erőltetett  mosollyal  
a  kommunikáció  sok gigabájtos  dzsungelében,  
a jó  megoldások  mindig  késnek:  
előttük  dögszag  s néma  puffadás.  
El kéne  menni  innen  -  valahová,  
ahol  a  magasságot  nem  a  mélyben  kell  keresni,  
rátalálni  a  hit ősi  erejére  s a  keresztény  
ateisták  ostobaságától  megtisztulva,  
részesévé  lenni  a  legnagyszerűbb  titoknak.  



TUDNÁL-E... 

Tudnál-e  nagyon  szeretni,  
sajátod  az  enyémért  feledni,  
a  vágyat  őrizni  magadban,  
mint  szellemet  a  lezárt  palackban?  

Tudnál-e  sokat  nevetni,  
a  rútban  kellemet  keresni,  
megbocsátást  a  haragban,  
s őszintén  bízni  a  szavakban?  

Akarsz-e  ölelni  igazán,  
zúgó  szélként  szilajon,  
s osztozni  a pórusok  zamatán?  

Lennél-e  pecsét  az  ajkamon,  
illat a  semmi  virágán,  
amit  ott érzek  mindig  magamon?  

KÉTSOROS 

Őrizlek foszló  emlékeim  közt  
mint  bogarat  az  aranyló  borostyán.  

TAVASZ 

Álmos  köd  lepi  a  nyirkos  
hideg  utcát;  
a  csupasz  fák  és a  háztetők  
szürke  piramisai  között  
vonszolja,  töri  magát  
a  sápadt  reggeli  fény.  
De  március  van,  s a  hűvös  
a  rügyeket  nem  tudja  becsapni  többé.  
Hátha  bennem  se  halt  meg  



a  tavasz  örökre;  
csak  alszik,  s ha felébred  egykor,  
éltem  kinyílik  majd,  
mint  barack  virága,  
s talán  gyümölcsöt  is hoz  majd  az  ága.  



VÁRI  FÁBIÁN  LÁSZLÓ  

1951.  március  16-án  született  Tiszaújlakon.  Költő,  műfordító,  folklorista.  
Az  általános  iskolát  szülőfalujában,  a  középiskolát  Nagyszőlősön  végezte  

1968-ban.  Még  ebben  az  évben  sikeres  felvételit  tett  az  Ungvári  Állami  
Egyetemre.  Kovács  Vilmos  szellemi  irányítása  alatt  itt  működik  az  írogató  
magyar  fiatalok  Forrás  Stúdiója,  amelynek  feloszlatásáig  (1971)  tagja.  
Elkerülhetetlenül  bekapcsolódik  a  kárpátaljai  magyarság  Fodó  Sándor,  Kovács  
Vilmos,  S. Benedek  András  által  elindított  polgárjogi  mozgalmába.  Ezétl  a  7.  

félév  után  kicsapják  az  egyetemről  ( 1971),  s  besorozzák  a  szovjet  hadsereg  
keletnémet  h ad csoportjába.  Hazatérése  után  (1974)  levelező  tagozaton  fejezi  
be  tanulmányait,  1978-ban  kap  magyar  nyelv-  és  irodalomtanári  oklevelet.  
1976-2001  között  a  mezővári  II.  Rákóczi  Ferenc  Középiskolában  magyar  
nyelvet  és  irodalmat  tanít.  

Versei hétévi  eltiltás  után  Kárpátalján  1978  óta jelenhetnek  meg  újra,  de  
első  kötete  -  Széphistóriák  -  csak  1991-ben  jöhet  az  ungvári  Kárpáti  
Kiadónál.  Következő  versgyűjteménye  -  Kivont  kardok  között-  1992-ben  
lát  napvilágot  a  Magvető  Könyvkiadó  és  a  Mandátum  Kiadó  közös  
gondozásában.  Ugyanekkor  jelenik,  meg  szerkesztésében,  előszavával  és  
jegyzeteivel  Vannak  ringó  bölcsők  címmel  a  kárpátaljai  magyar  népballadák  
gyűjteménye,  amelyeknek  egy  részét  a  Forrás  tagjaival  gyűjtötte  1970-1971  
nyarán.  Újabb,  verseit  és  ruszin  népballada-fordításait  tartalmazó  kötete-
Világtalan  csillag  -  2002-ben  jelent  meg  a  KMKSZ  kiadásában,  s  még  
ebben  az  évben  megjelent  verseinek  válogatása  -  Harminchárom  év-a  
Felső-Magyarország  Kiadó  és  a  Szépírás  Kiadó  közös  munkájaként.  

2003-ban  József  Attila-díjjal,  2004-ben  Balassi-emlékkarddal  tüntették  
ki. 

AZ UTOLSÓ ELŐTTI  NAPON  

A föld  ismét  nagy  víztükör:  
egy szárazulata  sincsen.  
Föléje  hajlik  komoran,  
bámulja  müvét  az  Isten.  

Szeméhen  vérző  csillag  ül  
és gond  a  homloka  mögött.  
Híres  szivárvány-mosolya  
a  naprendszerből  elszökött.  



Az idő  szapora  lábai  
már  visszafelé  haladnak,  
örökre  elszürkül  a  hold,  
visszaadja  fényét  a  napnak.  

S számlál  az  Úr:  a  tengeren  
lebeg  egymilliárd  halott.  
Akik  a  vízzel  megbékéltek,  
azoknak  kopoltyüt  adott.  

KISASSZONY-NAPRA 

Hol a  tél, hogy  e  romlott  földre  
patyolat-tiszta  havat  hintsen?  
Elrejti vizeinek  fészkét  
és  napját  eloltja  az  Isten.  

Megteheti,  mert  mindenható.  
Nincs arca,  teste, csak  az  árnya.  
Teremtő  karjai  ívével  
a pólusokat  összezárja.  

Majd  a  világfa felé  fordul,  
vezérágait  megragadja,  
s amint  pereg  alá  a  csillag,  
hatalmasodik  haragja.  

Már a  tengerek  medrét  rázza,  
s a földbe  rogynak  a  hegyek.  
Ellepik  vastagon  az  arcunk,  
elvégzik  dolgukat  a  legyek.  

Világos immár:  nincs  menekvés.  
Az égtájak  kapuin  lakat  van.  
Szétdúlva  minden  fecskefészek,  
minden  anyaméh  lakatlan.  



S ha  megszületnék  mégis  a  gyermek,  
rejtsd,  Uram, kagylók  bölcsejébe,  
nyíló egedben  tündököljék  
a  napba  öltözött  asszony  képe.  

A TENGER  NEVÉBEN  

Mohog  a  Tisza,  
hallgat  a  harang.  
Miért is beszélne  félre?  
Csak  a  megkötött  
magára  hagyott  
barom  bődül  az  égre.  

Tudjuk  a  dolgunk,  
menekülünk. 
Hoz  a  víz  új  ínséget,  
s  viszi a  búzát,  
viszi a  bort,  
viszi a  békességet.  

Harmadnap  óta  
tenger  e  táj,  
s a  béke  követe  késik.  
Valami  eltört,  
valami  fáj.  
Szakadjon  most már  végig!  

Mint szakadt  az  ín  
szakadt  a gát,  és  szakadt  
a  szívből  az  átok.  
De  úgy tért  vissza,  
mint  bumeráng,  
lecsapva  reánk  
és  rátok.  

Mosolyodj  el  már  
egyszer,  Uram,  



adj  testemre  
patyolat  inget.  
Szégyen,  hogy  
háborgatják  a  halak  
földben  lakó  eleinket.  

Küldjetek  zsákot  
meg  homokot  
és  katonát,  
ti régi  királyok,  
mert fejünkre  ülve  
szemünk  bogarát  
vájják  már  a  sirályok,  

kik  megszálltak  minket  
a  vizeket  látván.  
Jöttek  a  vízhordó  
fellegek  hátán,  
jöttek  az  árral,  
a felduzzadt  éren.  

Jöttek  a  nagyságos  
tenger  nevében.  

ADVENTI  NAPSÜTÉS  

Hamis  aranyát  még  ontja  a  nap,  
de  kell  a  kabát  és kén  a  kalap.  
Lehullt  a  dió,  le a  levél is, 
epezöld  méreg  érik  az  ágon,  

panasz  és szitok  az  emberi  szájon:  

Micsoda  ország  és  miféle  nép,  
meddig  tűri még  ezt  a  zenét?  
Koldusok  jajdítják.  tele a  várost,  
Krisztust keresik  délelőtt,  délben.  

Szökik  az  ember  a  dögszagü  szélben,  



s orrát  befogva  hátra  se  nézne,  
hogyha  mögötte  a járda  nem  égne,  
hol  rút mocsokeső  hull  a  tömegre,  
s Isten  büntető  angyala  táncol.  

Ott rohad  a  szalma  és  vérben  a  jászol  

EMLÉK 
Szczepan  Woronowicznak  

Harminchat  órája  
napban  állt  a  város,  
az  ősz  nehéz  aranya  
folyt  a  falakon.  
Gyermekszél  nyöszörgött,  
s a  vörös  téglavárban  
recsegve  regélt  
egy rozzant  gramofon.  

Magukba  rogytak  
az  arrajáró  vének,  
mintha  utoljára  
látnának  napot.  
Halál  szendergett  
a  szobrok  bronz  szívében,  
hát  vigyázva  járj  ott,  
s vedd  le  kalapod!  

Aztán  egy  őrült  
angyal  szállt  a  térre,  
és  elhallgattak  
rögtön  a  regék,  
és  imára  borultak  
mind  az  emberek,  
mert  Varsó fölött 
megszólalt  az  ég.  



ORGONATÜZBEN 

Lila  lánggal  
égnek  a  barokk  
orgonabokrok. 

Nem  jajongnak,  
csöndesen  sírnak,  
búgnak  a  sípok.  

Virágf üst  illata  
illeti arcom,  -
színezi  éjfeketére.  

Tollam  tán  leteszem,  
s lehajtom  fejem  
egy  szívalakú,  
kesernyés  levélre.  

Szívalakú 
levél  ha  lehull,  
ö, jaj,  hova  téved,  
milyen  avarba?  

Ragadozó 
idegen  vizekről  
ez  az  én  gályám  
jut-e  majd  partra,  

vagy hideg,  sírbéli  
szelektől  űzve  
vissza  a  dübörgő  
orgonatűzbe?! 



VIRÁGROMÁNC 

A gladiólusz  hálátlan  tőre  
kezet  emelt  a  Teremtőre:  

egy koranyári  vasárnap  este  
az  alkonyt  halálra  sebezte.  

Lányokat  ríkatott,  olyan  szép  volt,  
ahogyan  elvérzett  az  égbolt,  

lelkét  kiadta  a  napóra  
s lebukott  a fekete  tóba.  

A kardvirág  csak  erre  várva  
szirmai  szemérmét  kitárta,  

hiába  villogott fentről  rája  
a  hold  mennykőkék  koronája.  

Akik  már  lesték,  nem  voltak  restek  -
kóbor  kis fények  nekiestek,  

örömöt,  bánatot  okoztak,  
a  bibék  tövére  harmatoztak...  

Akihez  szeretni  visszajárnak,  
azt  nevezik  legényvirágnak.  

S habár  jóhírét  fegyverrel  óvja,  
nem  lesz  övé  az  angyalok  csókja.  

ÜZENET 
Takáts  Gyulának  

A Várhegy  oldalán  
rozsdába  borulnak  a  lombok,  
a  rebellió  fészke  
összébb  húzza  magát.  



Nagy idő  hírét  hordja  
az  esti  harangszó,  
jól jönne  most a  födél  
vagy akár  egy lenge  kabát.  

Fönn,  a  toronyból  
lámpafény  pereg  a  kőre,  
de  Ungvárfelől  
a  túlvilág  napja  vakít!  
S nem  nyitna  kaput  
az  árkádok  szláv  szavú  őre:  
Munkács  előttem  
rendre  becsukja  ablakait.  

Valahol  valakit  
ismét  veszejteni  visznek-
szikrázó  köszörűn,  mennyköveken  
a pallos  elé  sikolt,  
majd  zuhan  a  penge,  
a  csigolya  reccsen,  
és  legurul  
a  hajnali  égről  a  hold.  

Takáts  Tanár Úr, 
a  krónika  csak  ennyi.  
A többit  szétkürtöli  
az  újság,  a  rádió.  
De elcsobogná  csöndben  
a  Latorca,  ha  merné,  
hogy  a  szomszédoknál  
már  áll  a  dáridó.  

Ezt Sáfáry  sem  érti,  
ki fönn  a  magasban  
egy csillagra  sóhajtott  
lélekben  pihen.  
Mi pedig  érezzük,  
hogy  nyakunkra  kötél  
és bőrünk  dobra  kerül  
lassan,  szelíden.  



VILÁGTALAN CSILLAG 

Mint akit  kuvik  hangja  hív,  
mint  akit  bolygófény  vezet,  
a gyötrelmek  aknamezején  
beszélni  tanulva  lépeget,  
aki  már  régóta  nem  gyerek,  
csak  annak  láttatja  magát,  
merthogy  egy léghuzat  leverte  
delelőjéről  csillagát.  

Az a  csillag  világtalan,  
bujdokol  maga  is, nem  ragyog.  
Ti mutassatok  jó  utat,  
szerelmes,  nőnemű  angyalok,  
mert Szeged  alatt  a  bárka  vár,  
s  lódulna  máris  fölfelé  
a  megháborodott  Tiszán.-
Csakhogy  a  víz az  Istené!  

És megfordulnak  a  habok.  
Röpítik  átal  Szolnokon,  
örvény  se  tépi,  nem  akad  el  
Záhonyon  túl a  zátonyon.  
Oly ismerős  és dús  a  táj!  
Kecsegeraj  ezüstje  szárnyal,  
s leszáll  a  vacsoraidő  
piruló  szalonna  illatával.  

Péterfalván  most zeng  a  nyár,  
szomjadra  forrás  ád  vizet,  
eltitkol  minden  ölelést,  
hallgat  a  Szerelemsziget.  
S ha  ingeden  rúzsfolt  virít,  
hidd  el,  hogy  arra  sincs  szavunk.  
Lépj ki  a partra  Kiss  Ferenc,  
Ugocsában  itthon  vagyunk.  



UDUD  ISTVÁN  

A  Szatmár  megyei  Jánkon  született  1937-ben.  Gimnáziumot  Mátészalkán,  főiskolát  
Egerben,  egyetemet  Budapesten  végzett.  Magyar-történelem  szakos  tanári  
diplomájának  megszerzése  után Fehérgyarmaton,  majd  Cégénydányádon  tanított.  
Az  utóbbi  helyen  18  éven  át  az  általános  iskola  igazgatója  volt.  Később  a  
fehérgyarmati  városi  művelődési  osztály  vezetőjeként,  majd  szakfelügyelőként  és  
könyvtárosaként  dolgozott.  1997  óta  nyugdíjas.  

1962  óta  publikál  különböző  megyei  és  országos  napi-  és  hetilapokban,  
folyóiratokban,  antológiákban.  Verseinek tekintélyes  részét gyermekeknek  írta.  Első  
önálló  kötete  1987-ben jelent  meg.  Ezt az  eltelt  évek  során  még  tíz követte.  2002-
ben  kiadott  Aranyeső  című  kötete  eddig  megjelent  verseinek  válogatását  
tartalmazza.  Legutóbbi  könyvében  (Mesetarisznya,  2003)  verses  meséinek  egy  
részét  adta  ki.  

Elismert  versmondó  is.  2001-ben  a  nemzetközi  Berzsenyi  Dániel  vers-  és  
prózamondó  verseny győztese,  2002-ben  Mensáros-díjas  vers- és prózamondó  lett.  

KÖLCSEY UTOLSÓ IMÁJA 

Mindenható,  ki  trónolsz fönn  a  mennyben,  
s a  végtelen  tér pályáit  betöltöd,  
lakozván  roppant  csillagokban  éppúgy,  
mint  bennünk,  romló földi  porszemekben,  
hallgasd,  hallgasd  meg,  esdekelve  kérlek,  
hűlő  ajkamnak  elhaló  imáját.  

Ki a  Mindenség  alkotója  vagy  
és számon  is tartója  mindeneknek,  
Te jól  tudod,  ó Egyetlen  Tudás:  
miért,  mi végre  lettem én  e  földön;  
mért  kellett  válnom  létem  hajnalán  
máiglan  sajgó-égő  bélyegessé;  
miért  vetted el tőlem,  akiket  
-  vér a  vérükből-  annyira  szerettem;  
s miért  hagytál  meg, gyönge  gyermeket,  
még gyöngébbeknek  hitvány  gyámolául;  
kétségbeesve,  kételkedve  hányszor,  
hányszor  zokogtam-kérdeztem:  -  Miért?  



De rendeled,  hogy  elcsituljanak  
a  test s a  lélek  csahos  kínjai,  
s a  csüggedésnek  béklyóit  lerázván  
létküzdelemre  vértezzem  magam.  
Akartam  -  tudni!  Szomjú  lelkemet  
kábítottam  holt  eszmék  mákonyával  
a  létezőknek  lényegét  kutatván,  
célját  keresve  vizsgálatba  vonni;  

fölemelni  az  elesetteket,  
a gőgösöket  alázatra  intvén  
munkálkodni  együtt a  köz  javáért:  
erre  tettem föl  akkor  éltemet.  
Szent  neved  után  legszentebb  nekem  
a  Hon  neve  volt: érette  akartam  
küzdeni,  tenni.  Nála  nemesebb  célt  
nem  láttam,  melyért  élni  érdemes.  
Hányszor faggattam  önmagam:  megérte?  -
Mert nem fogytak  el számról  a  miértek.  

Ki szeretetre  szomjaztam  szünetlen,  
mért  vett körül  annyi  gáncs,  megnemértés,  
sanda  gyanakvás,  fröcskölő  gyűlölség?  
Miért,  rokonim,  pályatársaim?  
Miért? Feleljetek  ti is,  barátaim?  
S jaj,  hányszor  perzseltél  meg  olthatatlan  
lángoddal,  kínok  kínja,  szerelem!  
De  mint  hűs  leplek  lázas  beteget,  
úgy hűtötték  le  pillantásaikkal  
vágyaimat  a  szépek,  kik  felé  
sóhajaim  bús  madárraja  szállt.  
Tudom,  ne  mondjátok,  tudom,  miért.  

Mindenható,  ki  trónolsz fönn  a  mennyben,  
hallgasd,  hallgasd  meg,  esdekelve  kérlek,  
hűlő  ajkamnak  elhaló  imáját!  
Érzem,  immár  az  út végére  értem,  
melyet pályámul  nékem  kijelöltél.  
Szenvedni-  hosszú;  érdemet  szerezni,  



hatni,  alkotni,  gyarapítani,  
a  hon  üdvéért  munkálkodni  -  rövid  volt.  
De nem panasztok.  Megnyugszom  Tebenned,  
ki  mindenek  szülője,  mozgatója  
s  végső nyugpontja  vagy. Hálás  szavakkal  
megköszönöm,  mit irgalmaddal  adtál:  
életemet,  mely gátjaim  dacára  
haszon  nélkül  tán  mégsem  múlik  el;  
a  négy folyam  partján  a  drága  földet,  
mely táplált  s fölnevelt,  s bár  mint  magam,  
szegény  s nyomorult  vala,  de  nekem  
egyetlenem:  HAZÁM volt!  Köszönöm  
ezt  az  ezerszer  áldott-átkozott  
nyelvet, amelynél  nincsen  édesebb,  
noha  sorsánál  nincsen  mostohább,  
melyen,  ha  kellett,  szólnom  adatott.  

Mindenható,  ki  trónolsz fönn  a  mennyben,  
hallgasd,  hallgasd  meg,  esdekelve  kérlek,  
h ülő  ajkamnak  elhaló  imáját.  
Áldd  meg a gyermeket,  kit  úgy  szerettem,  
mintha  enfiam  volna;  ó  vezesd  el  
az  igazaknak  ösvényére,  váljék  
-  vágyam  szerint-  honunknak  hü  fiává!  
Engem  is áldj  meg,  én  Uram! Kimélj  meg,  
megbocsátván,  a gyötrelmes  haláltól!  
És áldd  meg,  áldd  meg  mindenekfelett  
e  népet,  mely  már  annyit  bűnhődött,  
teremtő  ISTEN,  ÁLDD MEG A MAGYART! 

KÖLCSEY 

A bő  szerelmes  szíve  nem  vala  
forróbb,  kimondva  kedvese  nevét,  
mint  a  tiéd,  ha  így szóltál:  haza.  

Fohászkodtál  Istenhez  érte  lázas  
ajakkal,  dicső  múltját  elsirattad,  



tettekre  sarkaiád  szelíd-haraggal  
az  eltunyult jelent,  hogy  így  pereld  
létre jövőjét,  melyért  az  utóbbi  
viharzó  századokban  annyiszor  
s annyi  keservek  közt  megbűnhődött.  

Te többet  láttál fénylő  egy  szemeddel  
múltból, jelenből,  jövőből  a  Túr  
mocsáros  partján  megbúvó  Csekén,  mint  
társaid,  kiknek  két szem  adatott  
(ó,  hogy gyötört  a  másiknak  hiánya!),  
s kiknek  több jutott  sok  más földi  jóból,  
de  azt  nem  bántad:  más javakra  törtél.  

Láttad  a pórnép  némán  is  kiáltó  
ezernyi  kínját.  Tudtad,  szolga  nép  
szolga  országban  él csak.  Párizsig  
röppent  a  komor, fél  szárnyú  tekintet.  
De tudtad  azt  is, hogy  hiába  minden.  
Haza?  Haladás?  Ki  hallgatja  meg?  

Tudnál  legalább  káromkodni  vagy  
sírni,  de  csak  lúdtollal  törted  össze,  
mikor  leírtad:  járom,  gyáva  népek  
s a  maradéknak  átka.  Fekete  
vért okádott  a feldőlt  tintatartó.  

Ó hány  sebet  kaptál.  Sokkalta  többet,  
mint  te adtál  (szegény  jó  Berzsenyi!),  
de  mindezek  dacára  mégis  inkább  
szánalom  fakadt  meggyötört  szívedben,  
szánalom  és krisztusi  megbocsátás.  

KÖLCSEY  SÍRJÁNÁL  

Kölcsey  sírjánál  
magyarabban  dobban  a  szívünk.  
Szent szóvá  ajakán  
vált  igazán  a  baza.  



S hogy  haza,  nemzet  s  nyelv  
szentháromság,  melyért  hő  
szívvel  tennünk  kell,  
ő  tanította  nekünk.  

El ne feledd,  magyar,  őt,  
tékozlón  el  ne  fecséreld  
szent  örökét,  áldván  
áldd  a  nevét,  amíg  élsz!  

ennyi 

az  idő  sólyomszárnyon  
elsuhant 
s  mi  vár  az  út  végén  
egy karcsú  hant  
megjelölve  nyers  

fejfával  kereszttel  
a  kegyelet  jeltelen  
nem  ereszt  el  
ráírják  nevünk  
s hogy  ki  meddig  bírta  
mikor  született  
mikor  szállt  a  sírba  
meg  abfra  s  hogy  
béke  poraira  
elhangzik  néhány  
mondat  pár  ima  
s a  Nagy  Rendező  
szól  tapsolva  ennyi  
s csak  te  leszel  
ki  nem fog  hazamenni  

micsoda név  ez  

micsoda  név ez  istenem  
Udud Udud nem  ismerem  
mondták  sokan  mondják  ma  is  
pedig  nem  korcs  ez  nem  hamis  



udud  ruszin  szó  egy  madár  
manapság  igaz  ritka  már  
a  tarka  búbosbanka  hát  
nem  kell szégyelnie  magát  

ruszin  őseim  Ududok  
rólatok  semmit  nem  tudok  
de  viselem  a  nevetek  
amig  vagyok  míg  lehetek  

Udud ha  hallod  idegen  
ne  nézz  rám furcsán  hidegen  
a  búbosbanka  jó  madár  
ékesebb  tőle a  határ  

lennék  énekes  madarad  
becézz  de  hogyha  a  harag  
magával  ragad  mint  vad  ár  
szidhatsz  megállj  te  jómadár  

csak  szálj  röpülj  szárnyalj  velem  
mikor  a  kék  eget  szelem  
hallod  a  szívem  ver  u-dud  
mintha  azt  mondaná  ugy ugy 

GYERMEKOTTHONBAN 

Nyolcvan  gyereklány,  cserfes  kis  csibe.  
Az  rég  itt van,  ez  most került  ide.  
Összefogózva  szépen  játszanak  
ritmust  tapsoló  platánok  alatt  
a  kastélykertben  (itt  valamikor  
Kende  báróké  volt minden  bokor),  
s  nem jut  eszükbe  napokig  se  tán  
a fájó  mondat:  nincs  anyám,  apám.  
Mert árva  mind,  jóllehet  soknak  él  
szülője,  árva,  mint  a  falevél,  
amit  a  szél  az  ágról  lesodort,  



s úgy élik  át szegénykék  ezt  a  kort,  
hogy  nem  érzik  az  áldott  meleget,  
miből  nem  kaphat  senki  eleget.  

Sokat  vagyok  közöttük.  Már  lesik  
jöttömet  szinte.  Gyakran  megesik,  
hogy félénken,  titokban,  tétován  
megsimogatják  kezem,  a  ruhám,  
s mintha  testvérük  lenne,  boldogan  
dédelgetik  kétéves  kisfiam.  

Kicsi  életük  máris  kész  regény,  
legtöbb putriban  született,  szegény,  
s  mit ér,  hogy  lesz  kastélyban  felnövő?  
Mit tartogat  majd  nékik  a  jövő?  

Gyakori  vendég  legyen  köztetek,  
amit  annyiszor  nélkülöztetek,  
s a  boldogság  se  maradjon  titok  
számotokra  Katikák,  Juditok...  
Szívem  tinéktek  minden  jót  kíván,  
ti nyolcvan  árva,  kedves  kicsi  lány.  

KOMOR  KÉRDÉSEK  
(Juhász  Gyulának)  

Az égi  rónán  sétálgatva  árván,  
letekintve  e  megkergült  világra,  
hisz-e  még az  emberben,  Gyula  bátyám?  

Szeméttenger,  dudva:  micsoda  látvány!  
Miért kurvult  így el az  élet  anyja?  
Becsukják  a gyárakat,  Gyula  bátyám!  

Sírt ás  az  ásó, falat  ront  a  csákány.  
Miből  épülne  torony  és tető? 
Megdöglik  mind  a  malter,  Gyula  bátyám.  



Az  isten öröke  ez  vagy  sátán  
hagyatéka?  Holt bálványok  helyén  
új bálványok  támadnak,  Gyula  bátyám.  

És hangos  senki  hangos  senki  hátán!  
Érdemes  itt még  megszólalni,  vagy  
harapjam  le a  nyelvem,  Gyula  bátyám?  

Bár  surrogó  ruletten,  sima  kártyán  
mi sem játszunk,  ha  mégis  tenni  kell,  
mi legyen  majd  a  tétünk,  Gyula  bátyám?  

legyűrtek  minket  

fuimus  troes s  hősök  
nem  lakájok  
mégis  legyűrtek  minket  
az  achájok  
s  míg hullott  ránk  
a  nyíl s a  láng  özönnel  
az  istenek  
csak  nézték  vak  közönnyel  



MAKAY  BÉLA  

1939  március  25-én  született  Fülesden,  Szabolcs-Szatmár-Be  reg  megyében.  
Szülei  parasztok  voltak.  Apja  meghalt  a  II. világháborúban.  Általános  iskolái  
elvégzése  után  a  Nyíregyházi  Tanítóképzőben  tanult  tovább.  Ebben  az  időben  
már  megjelentek  első  versei.  A tanítóképző  elvégzése  után  Mándon  kezdte  a  
pályáját,  majd  a saját  kérésére  tanyasi  iskolákban  tanított  tizenkét  esztendeig.  
A tanyák  felszámolásáról  írt kisregénye  (Elárvultak  az  akácok)  részleteivel  
1980-ban  tagja  lett  a  debreceni  Pátrium  Irodalmi  Társaságnak  is.  Több  
debreceni  kiadványban  jelentek  meg  novellái,  a  Kelet-Magyarország  is  
rendszeresen  közölte  írásait.  

Néprajzgyűjtéssel  is foglalkozik.  E  témában  jelentek  meg  a  következő  
könyvei:  Szabadtűzön  (1984),  Népi  gyógyítás  (1988),  Fűvel-fával  
gyógyítás  kézikönyve  (a  Vajai  Múzeum  gondozásában  1994-ben).  

Jelenleg  Túristvándiban  él,  ott  is  tanít.  

SOMFAVIRÁGZÁSKOR 

Az  én  tavaszomat  a  március  végi  somfavirágzás  hozza  el.  Ekkor  
gyakran  állok  az ablak  előtt,  melyen  tűiről  szívemig  nyújtja  ágait  a  fa,  
s  kinyitja  ott  is  a  virulást,  mely  emlékezetemből  szívja  nedveit.  
Gyermekkoromban  álltam  így,  elrévedezve  a  nagymamám  ablaka  
előtt,  hol  azontúl  is  állott  egy  somfa.  Jóságos  volt  a  fa,  jóságos  
nagymamám  is.  Ő  mind átadta nekem  azt,  amit  a somfa  neki.  Kedvenc  
habart  ételemet  főzte  a gyümölcséből.  S  ráadásul  pedig  az ágakon  át  
a  kertaljai  naplementét  is  élvezhettem.  Nekem  a  felcseperedés  édes  
tanyája  volt  a  nagymamám  közelsége .  Ő  és  itt  tanított  meg  
málécsutkákon  számolni,  s  innen  búcsúzkodtam  el  leghosszabban  a  
távoli  városba  diákoskodni;  s  haza-hazajöttömre  mindég  tiszta  fehér  
abroszt  terített  fel  a  hónapokig  óhajtott  ételem  alá.  Nemcsak  öröme,  
bizakodása  is  telt  abban,  hogy  ugyanazon  a  napokon  születtünk,  és  
somfavirágzáskor. 

Most  a  napfelkeltét  látom.  S  hogy  a  somágakon  át,  az  akkori  
éveket  érzem  vissza.  Az  akkori  ágakon  ragyogó  naplemente  
emlékezete  az  őseim  iránti  hálát  ébresztgeti.  A  mostani  napfelkelte  
pedig  az  utódaimét  sugallja  bennem.  S ahogy  egyre  feljebb  húzódik  
a  nap,  egyre jobban  kitágulnak  a som  virágcsillagai,  amelyeket  egyre  
inkább  nagymamám  földre  szállt  lelke  jóságainak  képzelem.  

A  somfában,  éppúgy  mint  a  dióban,  elmúlt  századok,  ősök  
gondoskodása,  dicsősége  testesül  meg.  Ez a fiatal  fa  is,  itt az  ablakunk  
előtt,  elődeink  példájából  fogant  örökül  utódainknak,  kiknek  ajkairól  
már  csak  legendává  érett  mese  lengi  körül  habart  gyümölcséről.  



AKÁCSIKÁTOR 
E tavasz végén volt egy éve,  hogy András és Ica  megismerkedtek.  

Azután,  hogy  a  lányt,  mint  kertészeti  agronómust,  egy  nem  távoli  
faluból  helyezték ide, az Andrásék falujába. Mosolygós bája, kék szeme 
és eszessége  újabb csillagának  feljövetelét  sejtette  a tanítói  népszerű-
sége  mellé.  

Összemelegedésük  előtt Ica az András húgával  barátkozott,  s több-
ször  is  eljárt  hozzájuk.  András  csábító  bókokkal  közelítette,  s  majd  
fel-felvette  motorbiciklijére,  ahol  a  lány  át-átölelte,  s  csókjait  ígérte  
hazaérkezésre  a picike szobájában,  ahol albérletben  lakott. Ágy,  kályha 
és  éjjeliszekrény  volt  benne  csupán,  ahol  órákat,  hosszú  estéket  
töltöttek el egyre mélyülő szerelemben,  amelyben szinte  csillag-lénnyé  
istenült  Ica,  s  „Csillagom"-má  magasztosult  a  neve.  

S  amikor  egyszer  átrobogtak  a  Polnok-patak  hídján:  
-  Ugye,  eljövünk  ide,  amikor  nyílik  a kéknefelejcs,  az én  virágom,  

meg  a  mezőkön  a  margaréta?  -  kérlelte  Ica.  
Az  út  fölé  ívelő  fák  alatt  a  tövükben  burjánzó  bokrok  mellett  

gyakran  megálltak,  egyszer  alkonyat  után  is.  
-  Érzed  a  fagyalt?...  Vigyünk  belőle  a  szobámba,  hogy  virágának  

édes-bódító lehelete bennem  tartsa együttlétünk emlékét,  amikor nem 
vagy  velem.  

-  Meg  a  szerelmünket.  Mondhatjuk  azt  is,  hogy  az  illat  a  virág  
szerelmi érzése.  Vágy az egyesülés  után. A mi szerelmünk  is ezt kívánja, 
nemde? 

Hazaérkezésükkor  a  háztulajdonosok  várták  Icát  és  diskuráltak.  
Vacsora után a fiatalok a kicsi szobába tértek. A naplójukba  ragasztottak  
a csokorból  egy ágacskát,  aláírták történetét,  a napot s az este  varázsát.  
Aztán eltervezték,  hogy holnap kimennek  arra a tanyára,  ahová András 
gyerekkora  óta  vágyott.  Szétnéznek,  kell-e  oda  új  tanító?  

S  még  kielégületlenebb  vággyal,  egymásutáni  szomjjal  és  forrón  
búcsúztak  el  egymástól  a  néma  tornác  éjszakájában.  

Másnap  délután  korán  indultak  el  a  tanyára,  és  gyalog,  hogy  
hosszabban  tartson  az  út.  Le-letértek  a  poros  földútról  margarétákat,  
harangvirágokat  bámulni.  Most volt legtarkább a mező,  az első kaszálás 
előtt,  május  első  felében.  A sárga,  fehér  és  lila  foltok  felett  könnyed  
pillangók lebegtek,  s néha-néha  barnító szelek  himbálták,  táncoltatták  
meg  a  fényes  fűtengert.  

-  Nézd,  Csillagom!  Ott  a Füzes! Pujakorunkban  akörül  legeltettük  
a  teheneinket,  miközben  málét  sütöttünk,  lóginyáztunk  az  ágakon,  



és  teli torokkal énekeltük  az egymástól  eltanult  nótákat.  „Hosszú  útról  
vissztérni  nem  lehet..."  -  dúdolta  András,  miközben  egymásba  
csimpaszkodva  haladtak  tovább.  

A  patak  felett  slébucok  kanyarogtak,  s  a  fűözönből  ágas-bogas  
boglárkák és lenge szirmú kakukkszegfűk  csomói mosolyogtak  sárgán  
és  piros-lilán.  S  itt  szerénykedtek  Ica  legkedvesebb  virágai  is,  a  kék  
nefelejcsek.  Föléjük  hajoltak.  

-  Olyan  itt,  minha  az ég  kékje  csepegett  volna  le  -  fantáziált  Ica.  
-  Olyan,  mintha  a  te  szemed  kékje  babonázta  volna  meg.  A  te  

szemedet  látom  bennük,  a szemedben  pedig őket  is. Bárhová  nézek,  
látlak  téged,  Csillagom  -  válaszolt  András,  s magához  húzta  Icát.  Ó  a  
nyakába  kapaszkodott,  s mohón  csókolta,  harapdálta.  Tűzzé  lobbant  
boldogsággal  és  feltartóztathatatlanul.  

-  Mélyebben  is  szeretnélek  érezni,  kívánlak  -  suttogta.  -  Úgy  
szeretnék  feloldódni  benned  vagy  téged  felszippantani.  Gyere,  én  
megteszem,  megtehetem  először és mindég.  Nagyon  gyere,  máris -  s  
a gőzölgő  tenyereivel  meg  a testével  Andráshoz  tapadt,  s  rimánkodó  
nyöszörgésbe  váltott  át,  s  mint  a  síneken  ellökött  szerelvény,  
tehetetlenül  és  ütközésig.  

-  Menjünk...  -  mutatott  András  a  fasorok  felé.  
Előbb  vénhedt,  odvas  ficfák  alatt  haladtak  el.  Bennük  a  

búbosbankák  fészkeire  már  oda  sem  figyeltek.  S  ama  földekre  sem,  
amelyek  végein  áthágtak.  

Elérve  a  fasort,  a  lombfedte,  keskeny  akácsikátort,  alatta  zetorok  
régen  bevágott,  kiszáradt  nyomaiban  lépdeltek  egymásig  kinyújtott  
karokkal  és  összekulcsolt  ujjakkal.  

Ica  András  elé  állt.  
-  Sose  gondoltam,  hogy  még  itt  is  fogok  járni.  
-  Én sem.  S mi' jó,  hogy veled,  Csillagom  -  így,  büszkén  András,  

ami  úgy  talált  Icában,  mint  feszülő  bimbón  a  napsugár.  
-  Ugye,  örökké  így fogsz  engem  szeretni? -  állt  még  mindég  Ica.  

-  Ne engedj el, láncolj magadhoz máris,  mert nekem  kimondhatatlanul  
így  jó-

András  aláhajolt,  az  ölébe  emelte,  s  a  sikátor  vége  felé  cipelte,  
ahová  már  belopakodott  a  napfény,  ahol  már  dúsabb  volt  a  fű,  
mintegy  felkínált,  istenadta  oltárként.  Ott  szépen  letette,  utána  
térdepelt,  hogy  testi  bizonyságot  is  adjanak  egymásnak  először,  
igazából  és  szentül.  



AZ ERDŐSZÉLI  ASSZONY  

A faluvégen  a  hepehupás  űt  egy  ritkás,  öreg  tölgyerdő  szélső  fái  
alatt ér véget.  Itt  áll  a legvégső  ház,  a fák  árnyaitól  eltakarva.  Innen  a  
legélesebb  jajkiáltás  sem  hallatszana  el  a  legközelebbi  házhoz.  így  
kezdte  történetét  a  barátom,  miközben  az  emlegetett  erdő  csúcsai  
komorlottak  be  távolról  nyitott  ablakunkon  át.  

A ház vakolatlan,  így hát mogorva; és szánalmas  is, mert  málladozó.  
Járdája  repedései  között  feltört  a  porcfű,  az  udvar  pedig  akár  egy  
borostás,  züllött  arc.  És  semmi  hang,  se  tyúké,  se  kutyáé,  mégcsak  
gyereké  sem.  Az  ajtó  is  ritkán  csapódik.  Amikor  idegen  járt  erre,  ha  
járt,  amennyire  riasztotta  e  látvány,  olyannyira  meghökkentette  s  
felcsigázta  a rejtély:  a vakra sötétített ablakok  élettelenséget,  a felettük 
füstölgő  kémény  pedig  ellenkezőleg,  életet  sugallt.  

Én gyakran benéztem  a most  egyedül  rejtőzködő,  nálam  tíz évvel 
fiatalabb  asszonykához,  amikor  élt  a  férje,  hol  erdei  tájékozat-
lanságomból,  hol  pedig  egy  ismeretlen  vadvirággal.  S  egyre  inkább  
más szándékkal  és erősödő  nyugtalansággal.  Aztán csak  ösztönösen,  
eltévelyedve,  de ekkor benyitni,  mint korábban,  borzongató  lett volna 
a  férj  egyre  erősödő  paranoiás  mániái  miatt.  

Helyette  a lombok  virulása,  elmúlása,  s köztük a dús  földiorgonák  
megenyhítő  szirmai  az  erdőben,  meg  a  csapogó  lepkék  villanásai  
hozták  a  képzeletembe  az  asszonykát,  amik  iránt  ő  csigázott  fel,  ő  
csalogatott  ki a házukvégi  erdőig,  útbaigazított,  anélkül,  hogy  egyszer  
is  elkísért  volna.  S  elhitette  velem  szavait,  melyekkel  táplálta  és  
kitágította  vágyaimat.  

S  most,  hogy  egyedül  van,  érzem,  hiányzom  neki.  S  hogy  nem  
látom,  körülöttem  minden  hiányzik.  És hervadásra gondolok,  amiben  
még  a  napfény  is bántó,  amiben  nem  fogan  se  szó,  se  kedv,  de  még  
vágy  is  alig  serked,  és  elapadnak  gyönyörű  domborulatai.  

A  férjéről  soha,  de  soha  nem  beszélt.  De  én  éreztem,  hogy  az  
amennyire  létezett, oly annyira nem volt a felesége szívében.  Mondták,  
hogy  utóbb  lyukat  vágott  a  közfalon,  hogy  ajtónyikorgás  nélkül  
járhasson  a  másik  szobába,  meg  halastavat  akart,  s  a  kihányt  földet  
egy  újonnan  kiásott  gödörbe  tervezte.  S  majd  a  népszámláláskor  
eszkimónak  vallotta  magát.  Ezek  után  elkerülték  a  házukat,  ami  
s z a b a d a b b á  tette  tévelygése i t .  Sőt,  b izonyítot tnak  vélte  
„felsőbbrendűségét".  Néha  még  ekkor  is  látták  együtt  őket.  Bár  az  
asszonyka  bizonyára  tudhatta, hogy ez a zavaros,  egyre áradó  folyam,  
amely  nem  terelhető  már  másik  mederbe,  őt  is  elsodorhatja.  



S egyre  makacsabbul  kísérgette  a feleségét,  még  a  munkahelyére  
is.  Ki ebbel  lakik,  kutyává válik  maga  is.  S a vitákban  a férj  fogadatlan  
prókátorként  lépett  fel,  bár  a  munkahelye  nem  itt  volt,  és  sehol  már  
évek óta.  S mint önjelölt jogi  képviselő,  igazgatóhelyettesnek  javasolta  
a szegény asszonyt.  Nevetséges  tettét azzal fordította  „komolyra",  hogy  
belopakodva  a  vállalat  irodájába,  saját  kulcsára  cserélte  át  a  zárat.  

Ettől  kezdve  az  asszonyka  lassan-lassan  el-elmaradozott  a  
munkahelyéről,  és  sorsa  az ideggyógyászatig  süllyedt.  A férjéé  pedig  
akkor  tetőzött  be,  amikor  egy  magas  szarkafészekhez  mászott  fel.  
Szarkák  idomítására  adta a fejét,  ama tulajdonságaiktól  indíttatva,  hogy  
összegyűjtik  az elhagyott,  fénylő kincseket.  Aztán a szarkafészek  alatt  
lelték  meg  kihűlt,  nyakatört  tetemét.  

Bár  a kémény  ma  is füstölög,  láttam,  de az ablaksötétítő  már  nem 
az a fakó, nem a régi.  És egy tenyérnyire el  is van húzva.  Megdöbbentő,  
hogy  ez  az asszony  mennyire  mélységes  mély  kútja  a  léleknek  és  az  
áldozatoknak.  Kiapadhatatlan.  Érzem,  vár  rám,  mint  hosszú,  viharos  
éjjel  után  a  kinyílni  készülő  virág  a  Nap  feljövetelére.  S  tudom,  ha  
megérintem  ismét,  mint  Hold  a  tengert,  e  kútnyi  víz  a  legszebben  
csillogó  tengerszemmé  dagad.  S  ekkor  egy  pihegő  fehér  pillangó  
szállt le kitárt ablakunk  kávájára.  Barátom  úgy simogatta  a  tekintetével,  
mintha  megfáradt,  távoli  üzenet  volna.  



SIMONFY JÓZSEF 

1952-ben  született  Zilahon.  17  éves  korától  jelen  van  az  irodalmi  sajtóban.  
Szerepelt  a  Varázslataink  1974-es  antológiában.  

Verseskötete  nagyon  késve,  1982-ben  jelent  meg,  Második  kötete,  a  Bánat  
könyve  2000-ben  látott  napvilágot.  Több  kötetnyi  írása  vár  kiadásra.  

meddig  szülőföld  

apámat  az  év  első  
napján  temettük  gyönyörű  
hóhullásban  házunkat  lerombolták  
piactérnek  a gyümölcsfákat  lemészárolták  
meddig  szülőföld  a  szülőföld  

a  kút gyógyító  vizéből  
nem  ihatok  többé  bedöngölték  
romlott  árúval  emberi  szeméttel  
gyémánt  a  kutya  megveszett-  lelőtték  
meddig  szülőföld  a  szülőföld  

a  város  dombján  a  református  
templom  világítótoronyként  állt  
most  ki se  látszik  fojtó  
növénybankokkal  körbeültették  
meddig  szülőföld  a  szülőföld  

nézem  a  fejfákat  
péter  bácsi  a  pék  
lisztes  kézzel  
fogott  kezet  
legyen  meg  
a  mindennapi  kenyered  
tibi a  kéményseprő  
arcomat  bekente  
korommal 
kísérjen  a  jószerencse  
géza  a  kovács  
hátamra  rozsdás  
patkókat  tetovált  



utamat  torlaszként  
ne  állja  se  a  gonosz  
se a  bánat  
nézem  a  fejfákat  

hajnalodik  kóborlok  a  városban  
mint  aki  rágyújt  az  utolsó  cigarettára  
utcám  nevét  ha  kérdezem  nem  értik  
bámulnak  rám  idétlenül  dühömben  ordítom  
meddig  szülőföld  a  szülőföld  

nem  kezdem  

én  már  nem  
kezdem  újra  
ezt  az  életet  
roncs  testem  mint  
állat  a  piszkát  
gyorsan  kaparnám  
elfele 
ajtót  nem  nyitok  
döngethetik 
a  hajnalok  a  reggelek  
én  már  nem  kezdem  
újra  ezt  az  életet  
már  csak  befele  ébredek  
látom  a  napot  bukni  be  
a  látóhatár  süllyesztőjébe  
én  már  nem  kezdem  
újra  ezt  az  életet  

körte 

én  már  
nem  írok  szép  
kerek  verseket  
szótlanságom  fájáról  
csöndem  úgy  hullik  
le  mint  egy  



túlérett 
körte 

másra  gondolni  

nem fontos  hol  
és  min  ülök  
kövön  ülök  
magamon  ülök  
egy lelőtt  madár  
zuhan  elém  
árnyéka  fönn  az  égen  
úgy néz  ki  mintha  
a  napba  szállna  éppen  
miközben  én  nem  
tudok  másra  gondolni  
hogyha  nem  lesz  feltámadás  
mintha  túl  hosszú  
is lenne  ez  az  élet  

a hibátlan  ember  
a  hibátlan  ember  
a  legveszélyesebb-
annyira  meghökkentenek  
szóhoz  sem  jutok  
semmi  se jut  eszembe  
és  úgy érzem  magam  
mint  az  írástudatlan  
akinek  kezébe  nyomják  
a  kegyelmi  papírját  
csak  bámulja  
gyűri  izzadt  tenyerében  
s nem  tudja  mihez  
kezdjen  vele  
a  hibátlan  ember  
a  legveszélyesebb  
belevizel  az  éjszakámba  
arcomra  kiül  a  vaksötétség  



szivárvány 

a  költőnek  nincs  barátja  
az  esőben  egy  balom  
gilisztát  sétáltat  
s  várja  bogy  a jövő  tükrébe  
a  múlt  madarai  visszatérjenek  
de  most  valami  szokatlan  történik  
a  költőt  asztalukhoz  ültetik  
lótetü  képű  pökhendik  
saját  edényeikből  
etetik  itatják  
mint  valami  bányapatkányt  
valóban  szörnyű  lehet  a  baj  
fejük  fölött  égetett  
szalonnabőrként 
zsugorodik  a  szivárvány  

az  évek 

lakatok 
rajtam 
az  évek  
a  kulcsok  karikára  
nyakam  köré  fűzve  
ahány  kulcsot  próbálok  
inkább  beletörik  
nem  nyitja  egy se  
csak  leverni  lebet  
csak  lefűrészelni  lehet  
mint  a győztes  katona  
elüszkösödött  lábát  
lakatok  rajtam  az  évek  

szétszakadt  cipőm  

sütkérezek  a  hold  alatt  
holtsápadtra  fagyaszt  
júliusban  legszebbek  
az  éjszakák  és  az  



öngyilkosok  száma  
a grafikonon  ijesztően  
magas  -
szétszakadt  cipőmről  
az  életem jut  eszembe  
picsa  az  egész  világ  
mondtad  melyben  most  
úgy megyek  vállamra  
vetve mint  egy bal  tüdőt  
mint  egy jobb  tüdőt  

nyár 

születésnapi  nyár  
semerre  a  boldogság  
azt  álmodtam  halott  
vagyok  csontjaimat  mint  
szénnel  megrakott  csillét  
húzom  magam  után  
miféle  év termése  ez  
elémbe  tolják  a  júliusi  
nap fekete  tortáját  
negyvenöt  selejt  gyertya  
kormozza  be  az  éjszakám  
mintha  denevér  pernye  
hullna  nem  látok  el  
a  szememig  

gyöngy 

fehérlik 
a  hold  
a  szenesedő  éjszakában  

aludni 
aligha  lehet  
álmodni  képzelegni  se  



világít 
a  júliusi  
szél  éjféltájban  

feleségem 
szempilláin 
fény  pici  denevérek  
nyakában 
gyöngy 
az  éjszaka  

eső 

eszem  iszom  
alszom  jókat  
ez  maradt  csak  
az  öregség  meleg  odva  
kint  mintha  örökös  
eső  hullna  férfikorom  
széjjelmossa 

nem  bánt  már  
a félig  nyúzott  szerelem  
mint  vadnyulakat  a  gyermekeket  
innen  az  ablakból  figyelem  
kint  mintha  örökös  
eső  hullna  férfikorom  
széjjelmossa 

jöhet  bármi  
nem  ijeszt  meg  
semmi  olyan  nem  történbet  
ami  még fontos  lehetne  
kint  mintha  örökös  
eső  hullna  férfikorom  
széjjelmossa 



WEINRAUCH  KATALIN  

1944-ben  született  Beregszászban.  Érettségi után  elvégezte  a  könyvtáros  szakot,  
35  évig dolgozott  könyvtárosként,  ebből  10 évet a gyermekkönyvtár  vezetőjeként.  
Eddig  kilenc  önálló,  gyermekeknek  írt  kötete  jelent  meg:  Táncbahívogató,  
Csillagszületés,  Tündérlesen,  Pöttyös  labdi  útra  kél  (Intermix  Kiadó,  
Ungvár-Budapest),  Öcsi  titkos  naplója  (ifjúsági  regény),  Hegyek  tánca,  
Ecset  nélkül fest  a  nap,  Legszebb  ajándék,  Hajnalt  ébreszt  a  rigó  (ez  
utóbbi  a  Kárpátaljai  Magyar  Tanárképző  Főiskola  gondozásában,  az  Illyés  
Alapítvány  támogatásával  2003-ban  látott  napvilágot).  A  Biztató  és  a  
Hónapsoroló  című  antológiakban  is olvashatók  versei.  

Nyomtatásban  megjelent  első  írása  1995-ben,  a  Hatodik  Síp  című  
irodalmi  folyóirat  novellapályázatán  különdíjas  lett.  A gyermekeknek  írott  
köteteken  kívül  Catberina  Wein néven  írt még két felnőtteknek  szóló  kisregényt:  
A susogó  nádas  titka  című  krimit  és a  Megkésett  randevú  című  romatikus  
művet.  2002-ben  egyik  novellájával  elnyerte  a  Nemzetközi  Novellapályázat  
első  díját.  

Több  antológiában  jelentek  meg  írásai,  versei:  1989-1999  Tízévkönyv  
(Hatodik  Síp  antológia);  Négyágú  síp  -gyermekhangra  (a  határon  
túli  újabb  kisebbségi  magyar  gyermeklíra  antológiája,  válogatta  Komáromy  
Sándor,  Eötvös József  Kiadó,  Budapest,  2000);  Szárnyak  és  hullámok  (Az  
első Dél-alföldi  Nemzetközi  Költőfesztivál  Antológiája,  2002);  Dr.  Komáromy  
Sándor:  Költők  és  művek  a  XX.  század  magyar  gyermeklírájából,  
Tankönyv,  főiskolák  számára  (Eötvös József  Kiadó,  Budapest,  2002).  Jelentek  
és jelennek  meg  versei,  meséi,  elbeszélései  a  Budapesten  kiadott  Barangoló  
című  gyermeklapban,  a  Pozsonyban  megjelenő  Tücsökben  és  Ungváron  a  
Bóbitában.  Felnőtteknek  szóló  írásai  többnyire  a  Beregi  Hírlap  és a  Bereg  
Info  hasábjain,  szakmai  írásai  a  Közoktatás  című folyóiratban  olvashatók.  
Jelent  meg  írása  az  Együtt  című  kárpátaljai  irodalmi  lapban  és  Csongrád  
megye  irodalmi  folyóiratában,  a  Fövenyben.  Indulása  óta  állandó  
munkatársa  Kárpátalja  egyetlen  magyar  gyermeklapjának,  az  Irkának.  

LÁTÓASSZONY 

A jegygyűrűt akkor már rég nem viselte  az ujján,  nem volt  ajánlatos  
aranyat  hordani,  még  ha  egy  elvékonyodott  karika  is  volt  az.  Sok  
szóbeszéd  járta,  igaz,  nem  igaz,  ki  tudja,  de  hallott  olyasmit,  hogy  a  
katonák,  akik  mindent  gyűjtenek  -  leginkább  karórát - ,  ha  meglátnak  
valakin  gyűrűt,  azt  „elzabrálják",  kíméletlenül  lecibálják  a  kezéről,  
néha  akár úgy is, hogy  a nők  ujja közben  eltörik.  így hát egy  zsinegre  
fűzve  a  nyakában  hordta,  mélyen  a  melle  közé  eresztve,  hogy  senki  



ne  lássa.  A többi  ékszerét  apránként,  titokban  eladogatta,  mert  enni  
kellett  és  a  tél  is  itt  volt  a  nyakukon.  

...Ha  az  urát  nem  viszik  el  a  többi  ártatlan  férfival  együtt  arra  a  
bizonyos  háromnapos  munkára  és  ő  nem  megy  utána  tűi  a  hágón  
kétszer  is abba  a  lengyel  nevű  városba,  talán  megmaradt  volna  még  
egy-két  darab a kislány számára  is. Elpocsékolta,  mindent  elpocsékolt,  
és  milyen  feleslegesen!  A  lágerparancsnok  csak  ígérte,  hogy  
hazaengedi  az  ő Jóskáját,  amikor  odaadta  neki  a  férje  arany  Doxa  
zsebóráját:  nyugodtan  menjen  haza,  legkésőbb  három  nap  múlva  
otthon  lesz  az  embere.  Olyan  becsületesnek  látszott;  jól  beszélt  
németül,  így megértették  egymást.  Hogy  reménykedett  a  kislánnyal,  
mennyire  várták  a  karácsonyt,  hogy  a  Jézuska  hazahozza  apukát.  
Ennyire  csalódni  egy  emberben,  pedig  igazán  jó  emberismerőnek  
tartotta  magát...  eddig...  

Már olvadt  a hó,  február vége,  vagy március eleje  lehetett,  amikor  
egy szerdai napon  a piacon valaki egy cédulát  dugott  a kezébe.  Azóta  
sem  tudja,  ki  volt  az,  egy  pillanat  alatt  történt  az  egész.  Kásás  latyak  
borította  az  egész  piacot,  arra  figyelt,  hogy  a  hólé  be  ne  csorogjon  
bokáig  érő  hócipőjébe,  így  csak  a  lába  elé  nézett,  amikor  valaki  
erőteljesen  meglökte  hátulról  és  megszorította  kötött  kesztyűjébe  
bújtatott  kezét.  

Méltatlankodva  fordult  vissza,  goromba  szavak  tolultak  a  szájára,  
de  nem  volt  kinek  mondani,  mert  közvetlenül  mögötte  akkor  már  
nem  állt  senki.  Tanácstalanul  nézegetett  maga  körül,  hülye  vicc,  
gondolta,  ám  ekkor  markában  megzizzent  a  papír.  Úgy  érezte,  
megfordul  vele  a föld,  amint  rápillantott  a kissé elkoszolódott,  gyűrött  
cetlire.  Ezer  közül  is  megismerte  volna  Jóska  írását.  Kabátzsebébe  
rejtve,  markában  görcsösen  szorítva  a  darabka  papírt,  szinte  futva  
ment  hazáig,  és  csak  benn,  a  meleg  konyhában,  amikor  becsukta  
maga  mögött  az  ajtót,  vette  elő  a zsebéből.  Letette  a  konyhaasztalra,  
aztán  remegő  kézzel  kisimította  és  lassan  olvasni  kezdte.  

Az  asszony  utána  sokáig  ült  mozdulatlanul,  dermedt  lélekkel,  és  
gyűjtögette  magában  az  erőt,  hogy  a  kislánynak  is  képes  legyen  
elmondani,  megmondani  az  igazat,  amit  az  apja  írt.  A  levelet  egy  
lágerkórházból  küldte  az  ura,  valahonnan  az  Urálon  túlról.  A  halálos  
ágyán  írta  búcsúszavait;  már  úgy  érzi,  az  életben  nem  látja  többé  
szeretett  feleségét,  aranyhajú  kislányát.  Istenem,  tördelte  az  asszony  
a kezét,  hogy mondjam  meg Eszternek,  aki  imádja  az apját és  minden  
este  azért  imádkozik  elalvás  előtt,  hogy  a  Jóistenke  hozza  vissza,  



vezérelje  haza  apukát...  Hogy  mondjam  meg  ezt  egy  ötévesnek,  
Istenem,  hogyan?  

Az asszony  ezt  már  hangosan  kiáltva  mondta  és  vádolón  meredt  
az  ablakon  benéző  közönyös,  szürke  égre.  Arcát  égette  szűnni  nem  
akaró,  patakzó  könnye,  lelkére  sziklaként  nehezedett  a  tehetetlen  
fájdalom,  válla  megroskadt  a  bánat  súlya  alatt.  A  szürke  felhőkön  
keresztül  egy  pengevékony,  fénylő  sugár  utat  vágott  magának,  
beszökött  a bepárásodott  üvegen keresztül  a konyhába és  megcirógatta  
a konyhaszéken  kuporgó asszony szomorú arcát. Az asszony felemelte 
a  fejét,  hallgatózva  figyelt,  aztán  a  maga  számára  is  váratlanul  
elmosolyodott:  cinke,  egy kis cinke énekelt  a barackfán.  Ruganyosan  
állt  fel  a  székről,  mintha  kicserélték  volna,  mintha  nem  is  az  előbbi  
asszony lenne.  Döntött:  nem  szól  Eszternek!  Úgy érezte,  az apja  nem  
hal  meg,  haza  fog  jönni!  

Eszter  hatodik  születésnapja  után  járta  be  a  hír  a  várost  a  látó-
asszonyról.  Az asszony  nem  hitt ezekben  az újonnan  feltünedező,  ki  
tudja honnan jött,  mindentudó jósnőkben  -  magában csak  sarlatánok-
nak  hívta  őket  - ,  de  az  asszonyok,  akik  elmentek  hozzá,  csodákat  
regéltek,  és  hárman  is voltak  az  ismerősei  között,  akik  megesküdtek  
rá, hogy pontosan bekövetkezett,  amit megjósolt nekik:  mindhármuk-
nak  hazajött  az  ura  a  lágerből...  

A  júliusi  rekkenő  meleg  rátelepedett  a  városka  poros  utcáira,  az  
epres  fái  szórakozott  unalommal  potyogtatták  fehér  és  lilásfekete,  
mézédes  termésüket  az alattuk hancúrozó gyerekekre,  akik  reggeltől  
estig  az  epresben  játszottak.  Az asszony  nem  tudta,  nevessen-e  vagy  
sírjon,  amíg  Eszter  hajából,  testéről  és  nem  utolsósorban  ruhájáról  
igyekezett lemosni,  eltüntetni  a sötét gyümölcsfoltokat,  mert a gyerekre 
véletlenül  sem  a  fehér  eper  hullott,  csakis  a  lila.  Megáldott  veled  az  
Isten, te lány, hogy nézel  ki, hogy vigyelek  így magammal? Csüggedten 
nézte a gyerek  lila foltokkal  tarkított  pipaszárvékony  lábát:  hogy adjak 
rád fehér  zoknit,  szandált?  

-  Sehogy  -  nevetett  a  gyerek.  -  Miért  nem  mehetek  mezítláb?  
A por selymes volt és szürke. A gyerek  élvezettel  taposta  meztelen  

talpával  a  puha  port,  időnként  felkacagott,  amikor  lábujjai  közül,  
mint tűzhányó kráteréből  a láva, kilőtt a por és legyezőként  széjjelnyílva  
kavargott  a  levegőben,  majd  lustán  visszahullva  vastagon  megült  a  
lábfején,  lábujjain.  

-  Rosszabb  vagy,  mint  egy  utcagyerek,  mit  mondana  apád,  ha  
látná... 



-  Semmit! -  rázta meg a gyerek csapzott,  szőke fejét. -  Aki  meghalt,  
az  már  nem  tud  mondani  semmit!  

-  Mit  beszélsz?  -  cövekelt  le  az  asszony  az  út  közepén.  -  Ki  
mondott  neked  ilyet? -  markolta  meg  vak  dühvel  a gyerek  vékonyka  
karját. 

-  Ne,  anya,  fáj! Joli  mondta,  hogy  apa  már  nem  él.  Ezt  mindenki  
tudja,  folytatta  a  kislány  dacosan,  te  is  tudod,  hiszen  te  beszéltél  az  
anyjával... 

-  Apa él,  érted,  és hazajön!..  Most azért megyünk  el ahhoz a...  a...  
jósnőhöz,  hogy ő  is megmondja,  megerősítsen  hitemben.  Azt akarom, 
hogy  te  is  halljad,  azért  viszlek  magammal.  

Az  asszony  hangja  elvékonyodott  és  az  utolsó  szavaknál  
bizonytalanná  vált.  A gyerek  szánakozva  nézett  az  anyjára  és  hangja  
öregesen,  sokat  megélt  emberek  tapasztalatával  csengett,  amikor  
halkan  válaszolta:  

-  És  ha  nem  azt  mondja,  amit  hallani  szeretnél...  
A  látóasszony  a  Vladekék  házában  lakott,  ez  volt  az  utca  

legalacsonyabb  háza.  A járda  színeit  az  utcai  ablakkal  és  az  udvarra  
négy lépcsőfokon  kellett  lemenni.  A ház végén volt a kis külön  bejáratú  
szoba,  amit  a  sokgyerekes  Vladekék  máskor  is  kiadtak  albérletbe,  
így  került  oda  a jósnő  is.  

Vastag,  durva  pokróc  volt  az  ajtóra  akasztva,  hogy  a  bezúduló  
meleget  felfogja,  az  ablakot  sötét  papír  takarta,  így  a  kinti  vakító  
napfény  után,  belépve  a  szobába  teljes  sötétben  találták  magukat.  
Vaksin  álldogáltak  a  küszöbön,  a  szoba  mélyén  ágy  lehetett,  mert  
hallatszott,  ahogy megreccsen,  aztán  két  mezítelen  talp csusszan  le  a  
padlóra. 

-  Na,  mit  álldogálnak  ott,  lépjenek  már beljebb  -  zendült  fel  egy  
mély,  kissé  érdes  hang,  amelynek  gazdáját  még  mindig  nem  látták.  
Dallamosan  felnevetett:  

-  Igaz,  hiszen  nem  láthatnak  semmit  a  kinti  világosság  után.  
Várjanak.  így  ni.  

Gyufa lobbant:  sercegve,  kínlódva  pislákolni  kezdett egy  aprócska  
gyertya,  amelynek  halvány  fényénél  végre  látni  lehetett  a  szoba  
mélyében  meghúzódó  asszony  sziluettjét,  s  a  szoba  szegényes  
bútorzatának  körvonalait.  

-  Oda  üljön  le,  mutatott  ujjával  egy székre,  a gyerek  álljon  a  háta  
mögé. 

Hangja nem volt parancsoló,  inkább halk és monoton,  mégis valami 
megmagyarázhatatlan  szuggesztív  erő  rejlett  benne.  



-  Régen  várom.  Sokáig  töprengett,  eljöjjön-e...  Adja  ide  a  levelet,  
amit  az  ura  küldött.  Biztos,  hogy  az  ő  írása?  

A nő  leült  az  asztal  túlsó  felére,  a  gyertyát  beljebb  tolta  az  asztal  
közepéig  és  egy  nagy,  vékony  falú  üvegpoharat  helyezett  mellé,  
amelyet  egy  kancsóból  félig  megöntött  vízzel.  A  derengő  fényben  
kinyújtotta  a  kezét:  a  karikagyűrűt  is  kérem!  Újra  felnevetett  azon  a  
búgó,  dallamos hangon,  amelyet már egyszer hallatott,  amikor beléptek 
hozzá: 

-  Ne féljen,  nem veszem  el,  nyugodtan  emelje  ki  a selyemszálat  a  
melle  közül,  oldja  le róla  a gyűrűt;  e  nélkül  nem  tudom megidézni  az  
urát,  nem  tudhat  meg  róla  semmit...  

Az asszony merev ujjakkal,  céltalanul  kotorászott  ruhája  kivágásá-
ban  a  gyűrű  után:  a  szomszédoktól  tudhatja,  csak  tőlük,  hogy  itt  
hordom...,  vagy  Eszter  mondhatta  el?...  

-  Nem,  senki  nem  mondta  el,  ne  törje  rajta  a  fejét  -  hallotta  a  
látóasszony  közönyös  hangját.  -  Na  végre,  csakhogy  megtalálta  -
csippentette  két  ujja közé  a vékonyka  karikát,  aztán szeméhez  emelte  
és  a  gyűrűn  keresztül  belenézett  a  gyertya  lángjába.  

A  kislány  szája  elé  kapta  a  kezét,  hogy  fel  ne  sikoltson.  Mintha  
egy  óriási  nagyítón  nézett  volna  az  asszony,  akkora  nagynak  tűnt  a  
szeme az arany keretben és élettelenül,  mozdulatlanul  meredt  a rebegő 
lángba.  Lassan  emelte  el  a  szeme  elől  és  halk  csobbanással  ejtette  
bele az üvegpohárba. A víz vad hullámzásba  kezdett, felfutott  majdnem 
a  pohár  széléig  és  olyan  sötét  lett,  mint  a  feketekávé.  Aztán  ahogy  
csillapodott  a  hullámzás,  ügy  lett  egyre  világosabb,  egyre  tisztább  a  
víz, és a pohár alján jól kivehetőn  egy sírdomb jelent meg.  Elhanyagolt,  
gazos  földhalom  volt,  a  fejfa  helyén  egy  kis  fatábla  volt  a  földbe  
szúrva,  melyen  valami  írás  látszott.  

Eszter anyjának szájából  fájdalmas,  panaszos sikoly tört elő,  kezét  
kétségbeesett  mozdulattal  nyújtotta  a  pohár  felé,  de  a  jósnő  hangja  
megállította:  nem  a  maga  férje,  nem  látja?  

Az  asszony  közelebb  hajolt  a  pohárhoz:  a  felirat  cirill  betűs  volt,  
és  „M"  betűvel  kezdődött,  tehát  biztos,  hogy  nem  a Jóska  sírja.  De  
akkor  kié,  és  ő  miért  látja?!  Zavartan  fordult  a jósnő  felé,  s  a  homály  
takarásában  ülő  asszony  nem  is  késett  a  magyarázattal:  egy  ezredes;  
lassan  kibetűzte  a nevet  és  a halál  pontos  időpontját.  Mond  magának  
valamit  ez  a  név?  

Eszter feszülten  várta  anyja válaszát,  mert  biztos  volt benne,  hogy  
már  hallotta  tőle  ezt  a  nevet:  a  lágerparancsnok  volt,  neki  adtam  
Jóska  arany zsebóráját,  mondta  halkan  az asszony. Azon a napon  halt  



meg,  amikor én ott jártam, vajon mi történhetett vele? Rendes  embernek  
látszott,  megbíztam benne.  Hát ezért  nem...  már nem  tudta  elengedni  
az uramat...  szegény...  A víz csendes hullámot  vetett,  amellyel  elmosta  
a sírhalmot,  helyette narancsszínű fény villant fel az előbbi kép  helyén:  
akna,  mormolta  a jósnő.  Nyilván  ez  végzett  vele.  

A  víz  újra  megmozdult,  tarajos  tajtékot  vetett  és  hallhatóan  
nekiütődött  a  pohár  szélének,  aztán  mintha  láthatatlan  kéz  kavarná  
egy  láthatatlan  kanállal,  forogni  kezdett  körbe-körbe,  majd  a  pillanat  
egyetlen  töredéke  alatt  lecsitult,  és  olyan  mozdulatlan,  sima  lett  a  
teteje,  mintha  olajat  öntöttek  volna  rá.  

Egy kórteremnek  látszó  helyiséget  is  láttak  a  pohárban.  Szorosan  
egymás  mellett  fehér  vaságyak  álltak,  mindegyiken  feküdt  valaki,  és  
a gyerek,  átölelve anyja vállát,  igyekezett közelebb  hajolni  a  pohárhoz,  
hogy  lássa,  melyik  ágyon  ismeri  fel  az  apját.  Az asszony  rákönyökölt  
az asztalra,  úgy kereste  az ismerős arcot,  de egyikben sem  ismerte  fel  
emberét.  Ekkor  egy  szikár,  beesett  arcú  alak  jelent  meg  az  ágyak  
között,  fehér  köpenyt  viselt  és  valamit  osztott  a betegek  között.  

-  Jóska,  apa  -  hangzott  fel  egyszerre  az  asszony  és  a  gyerek  
hangja. 

Mintha  a  színpad  elé  függönyt  húztak  volna,  úgy  sötétedett  el  a  
kép és  tűnt el  a látomás.  A gyertya  halkan sercegett,  és az asztalon  ott  
állott  egy  üvegpohár  félig  megtöltve  vízzel.  

-  Nos,  megkapta  a  választ,  megnyugodhat  -  hallatszott  a  jósnő  
érzelmektől  mentes,  majdhogynem  közönyös  hangja.  -  Él  apád,  
láthatod,  címezte  a gyereknek  mondanivalóját  és  haza  fog  jönni...  A  
pénzt  tegyék  oda  az  asztal  szélére,  fölösleges  közelebb  jönni.  Vigye  
a  gyűrűjét,  levelét,  itt  ne  feledje...  

A  kinti  fény  elvakította  az  asszonyt  és  a  kislányt.  A  gyerek  a  
küszöbről  válla  fölött  még  vetett  egy  kíváncsi  pillantást  háta  mögé  a  
titokzatos  szobára,  de  benn  a  gyertya  már  nem  égett,  csak  a  sötét  
ásított  utánuk.  

Vladekné  kinn  állt  az  utcán,  a  kapufát  támasztva  pipázott.  
-  No,  mindent  megtudott? -  fordult  Eszter  anyjához.  
-  Meg.  De  mondja  csak,  Vladekné,  ki  ez  a  jósnő,  honnan  jött?  

Fiatal  ez  vagy  öreg?  
-  Tudja  a fene.  -  Pipáját  kivéve  szájából  sercintett  egyet  a  porba,  

úgy  folytatta:  -  Egy vénasszony  szokott  jönni  hozzá,  az vette  ki  neki  
a  szobát  is.  Nem  járkál  el  ez  sehova,  az  asszony  vásárolgat  neki  ezt-
azt...  Késő  este  néha  kijön  a  szobából,  de  olyan  későn,  hogy  akkor  
mi már többnyire  alszunk.  Meg néha hajnalban...  Nem tudom,  milyen,  



mert  mindig  egy  vastag  fekete  berlinerkendőt  borít  magára,  ami  alól  
még  az  orra  sem  látszik  ki...  Nagyon  titokzatosnak  teszi  magát,  de  
engem  nem  érdekel,  mert  rendesen  fizeti  előre  a  házbért.  Nagyot  
szortyogtatva  a  pipáján  megcsóválta  a  fejét:  

-  Az biztos,  hogy  amit  megmond,  az  ügy  igaz,  az  hétszentség!  
A szeptember kegyes volt az emberekhez,  nem hozott esőt,  ködöt.  

Eszter  anyja  mellett  kuporgott  a  konyhaszéken  és  kiskutyaként  
szimatolta  a fazékban  fövő  szilvás gombóc  és  a  piruló  zsemlemorzsa  
mennyei  illatát.  A nyitott konyhaajtó előtt heverő kutya is fel-felemelte 
a  fejét  és  lehunyt  szemmel  élvezte  a  napot  meg  a  konyhából  áradó  
ígéretes szagokat.  Az utcaajtó váratlanul  megnyikkant,  Bodri  a  hangra  
odakapta  a fejét,  kettőt  kaffantott,  aztán  ismét  a konyhának  szentelte  
minden  figyelmét.  

Biztosan  a szomszéd,  gondolta  az asszony,  azért nem  ugat a kutya. 
Kikukkantott az udvarra, ám legnagyobb meglepetésére egy rongyokba 
burkolt,  emberi  formájából  kivetkőzött,  dagadt  lábain  járni  alig  bíró  
koldust  pillantott  meg  a szomszédasszony  helyett.  

-  Uram isten,  de szerencsétlen...  még  nálunk  is  szerencsétlenebb.  
Eszter,  vigyél  ki  neki  egy  darab  kenyeret,  szegény,  biztosan  éhes...  
Az asszony a szívéhez kapott: Jézusom,  de hiszen  a kutya nem  enged  
fel  idegent  az  udvarra,  most  meg  nem  ugat...  Teremtőm,  el  ne  hagyj!  

-  Zsuzsikám,  hát nem  ismersz meg, én vagyok, Jóska,  hazajöttem...  
Az  asszony  ügy  vetette  magát  a  koldus  karjaiba,  mintha  maga  a  

walesi  herceg  nyújtotta  volna  ki  feléje  ölelő  karját.  
-  Hazajöttél,  édes  istenem,  hát  itt  vagy,  igazat  mondott  a  látó-

asszony... 
-  Apa,  apukám  -  ismerte  fel  a  koldusban  végre  a  gyerek  is  az  

apját. Aztán,  mintha csak az lenne a legfontosabb,  izgatottan  kérdezte:  
-  Mondd,  mit  osztogattál  te  a  kórházban  a  betegeknek,  tudod,  

akik  ott  feküdtek  sorban  a fehér  vaságyakon...  
-  Orvosságot.  Szanitéc voltam egy német orvos mellett...  De  miért  

kérded,  és  te  ezt  honnan  tudhatod,  kislányom...  
-  Láttam.  És  anyu  is  látta...  A látóasszony  mutatta.  
-  Gyere,  Eszter  -  fogta  meg  anyja  pár  nap  múlva  a  kislány  kezét  

-  vigyünk  egy  kis  szőlőt  a  jósnőnek,  biztosan  örülni  fog  neki.  És  
elmondjuk,  hogy  igazat  mondott.  Igaz  a  kórház,  ahol  apa  dolgozott,  
de  a  legfontosabb:  él,  hazajött!  

Vladekné  úgy  támasztotta  a  kapufát,  szájában  elmaradhatatlan  
pipájával,  mintha nem  pár hónapja,  csak  pár perce  hagyták  volna  ott.  



-  Ne  kérdezzék  -  rántotta  meg  a  vállát  -  ,  nincs  az  már  itt...  
Ahogy  jött,  ügy  ment  el...  Pedig  kifizette  előre  az  októbert  is...  Ki  
tudja,  merre  jár.  Kár  érte,  kár,  igazán  jó  lakó  volt,  ilyet  keresve  sem  
igen  találok többet  -  dünnyögte  maga elé és nagyot  szívott  a  pipáján.  

A  városban  sokáig  emlegették,  sőt,  keresték  is  a  titokzatos  
látóasszonyt,  de  soha  többé  nem  hallott  róla  senki.  Ki  volt,  honnan  
jött,  örök  rejtély  marad.  
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A  végtelen  időhöz  mérve  tizenkét  
esztendő  a pillanatnak  is  csak  

töredéke.  A  mi  véges  életünkhöz  
viszonyítva  azonban  tekintélyes  

mennyiség. 
Tizenkét  esztendeje  annaky  hogy  

Magyarországa  Romániay  Ukrajna  
egymásba  futó  hármas  határa  

közelébeny  Fehérgyarmaton  
létrehoztuk  a Hármashatár  Irodalmi  

Társaságot.  Ha  e  név  kezdőbetűit  
összeolvassuky  a HIT  betűszót  kapjuk.  
Szükségünk  volt  és  van  a  hitrey  annak  

minden  jelentésárnyalatával.  




