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Fővédnöki köszöntő

Jelek. Mennyire beszédes már maga a cím is. Jeleket várunk. Ami igazolja, hogy jól 

döntöttünk, hogy valami közös van bennünk, hogy most hátra arcot hell csinálnunk 

vagy, hogy merre induljunk tovább. Nézünk az égre, a másik arcába, vagy csak elmerülünk 

saját magunkban és várunk. Egy jelre. Mindeközben mi magunk is jeleket hagyunk. 

Jeleket, amik térben és időben összefognak minket, közösségeket, népeket Jel lehet egy 

gondolat, egy szó, amely lassan lírává formálja magát. Ami idővel összefogja egy könyv 

lapjait, majd azokat, akik azt olvassák. És kész a jel, a lenyomat, amely egységgé és egészé 

fog össze minket ilyen nagy erő az irodalom és ilyen nagy ereje van annak, aki ezzel a 

nemes eszközzel bánik.

Ezért vagyok büszke, amikor egy ilyen antológiát tarthatok a kezemben. Tele a jelen 
lenyomataival, amelyek majd elmesélik másnak, hogy milyen volt most, hogyan éreztünk 

most, hogy találtuk meg a nekünk hagyott jeleket Az írás egy eszköz erre és nagy bátorság 

és munka, hogy valaki tollat merjen ragadni. Ahogyan hatalmas feladat az is, hogy ezek 

az alkotások össze legyenek rendezve egy kötetbe. Ráadásul úgy, hogy értéket közvetítsenek 

a hétköznapok szürkeségében.
A Jelek pályázatra évről-évre számos pályamű, érkezik, amelyeket alkotóik szívvel és 

lélekkel adnak ki a kezükből A kötet szerkesztői pedig gondos munkával rendezik össze 

az alkotásokat Nagy munka ez egy még nagyobb cél érdekében. Öröm számomra, hogy 

Algyő kulturális élete ezzel is gyarapodik. Továbbá büszkeséggel tölt el, hogy a településünkön 
vannak olyan lelkes civilek, akik egy intézménnyel karöltve több éve, egyre színvonalasabb 

rendezvényt tudnak megszervezni Algyő sok mindentől lehet országosan ismert, és én 

remélem, hogy nemsoká a Jelek irodalmi pályázat is azok közé az értékek közé fog tartozni, 
ami miatt ezt az 5600 fős települést még többen fogják jó szívvel emlegetni határon innen, 
és túl. Fogadja nagy szeretettel és nyitott sz ívvel a kővetkező oldalakat! A jeleket, amelyeket 

magunk után hagyunk.

Molnár Áron 
pűlgármtstvr
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Ambrus József

TűzkenyérBús csókjaim között rendet rakok, akarom, minden a helyén legyen, magam után, ha mást nem hagyok, talán szebb világot a tereken. Mennyi bánat görbül reggelemre, talán a vergődő ember is kijut, mert fáklya gyanánt lobog fel teste, ha a rímek között csalni nem tud.Hányszor kell elesnem a győzelemig? a világnak is szokatlan vagyok, - talán a szerelem ami részegít, de üres az élet, üres a marok.Mindig földközeli életem, halálom, neked sokszor többet ér az ebéd, az ölelésben csak magam találom, amíg a varázslat húsomba tép.Holnap még egyszer újrakezdem, új árnyék vetül égő sebemre, - tegnap a romlott tűzkenyérből ettem, amely lávaként hatott szívemre.
Andaházi Szeghy Lajos

Nyári éjszakaVilágít a hold az éjszakában Bámulom a sok szép csillagot Eltűnik a tegnap is a mában Érezni a hársfa illatot7



Már a házak rég aludni tértek Árnyékaik ijesztőn nagyok Ahol nemrég bágyadt fények égtek Vaksin néznek ott az ablakokElbújik a hold a fellegekbe Imént tücsökzenét hallgatott Hulló csillag száll a végtelenbe Röptében is fényesen ragyog
A szótlan fák, miként kísértetek Őrködnek a síri csend felett Eltakarja sötétség az eget A nyár éj valamit rejteget

Andalla

ElőítéletNem minden a külcsín, hisz ami számít rejtett. Ha van is rajtad lepel, akkor van mi rabul ejtett. Szemedben a könny nem csupán csak nedved. Benne tükröződik a Te történelmed.
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Andó István

AlbérletÜlök a pádon, nyár van, kétezer nyara, felhő sincs az égen, madárcsi-csergést hallani, zavartalannak tűnik minden, látszólag. Szemben a belvárosi iskola, ebben a parkban találkozom a lányommal. Este beszéltük meg vonalason, nincs divatos bunkofonunk, hogy háromkor találkozunk. Szemlélődöm, inkább én várjak, úgy kerékpároztam át a szomszéd városkából, hogy biztonsággal előbb legyek itt. Érződött Nóra hangjából, hogy szüksége van rám, megint albérletet vált, felmondták a már jól belakott egyszobást. Mivel anyagiakkal nem tudok segíteni rokkant nyugdíjasán, legalább átbeszéljük a helyzetét. Három óra öt és jön, tolja a biciklit, törékeny, fél fejjel alacsonyabb, szinte kislányos alakját látva, a nap melegét megtetéző hullám fut át rajtam. Szia-szia, és megöleljük egymást, utána leül mellém.- Szétnéztél a városban, van kínálat? - teszem fel a nyitó kérdést.- Nézegettem persze, személyesen is - mondja a tőle megszokottól visszafojtottabb hangon.- És nem tetszettek, vagy vársz még a döntéssel?- Ez nem annyira tetszés kérdése, hol van, mi a havi taksa, le van e lak-va, milyen a bútor? Az már hab a tortán, ha nincs nagy kaució, ha nem hülyék, nem hangosak a szomszédok.- A kaucióba tudok segíteni, ha kell.- Nem kell. - És hosszan maga elé néz, valamit tartogat.- Miért mondták fel a bérletet?- Mert a tulaj, Gerendás környékén van a nem kicsi farmja, felújítja az agrárgépész fiacskájának, mivel az területi képviselő lett egy multi tratorgyártónál. Valójában rendes volt, augusztusig maradhatok, az még egy hónap.- Mi a baj, nem csak a bérlet miatt akarsz beszélni ugye?
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- Volt már jobb kedvem is. Áginak kevesebbszer van rossz kedve, ha egyáltalán. Tudod, hogy félidőn túl van a babájával? Örömmel újságolta, hogy kislány, és az ultrahangos vizsgálat mindent rendben talált.- Igen, rendszeresen beszélek vele is, és találkozgatunk is.- Igaz, csak hát foglalkoztat ez a nagy helyzeti különbség, nekem, hozzá képest, nincs jó kilátásom. Meddig fogok albérletből albérletbe költözgetni?- A mi válásunk után, úgy huszonegy-két éves korotok óta, elnyílt az életutatok egymástól, ez természetes, akkor is, ha ikrek vagytok. Bízni kell, ha elveszíted a hited, akkor nem lesz jövőd se! Ági lágyabb, benned viszont van némi fiús, dacos vonás is. Ez már a harmadik éve, amióta ők együtt vannak, és Jóska, az autós biznisszel, összeügyeskedett egy panellakást magának.- Értem én, de ettől még nem lesz most jobb hangulatom. Kérdezem, te tudod, hogy a volt anyósodnak mennyi földje van, és mit csinált vele?- Amikor még élt a tata, a rendszerváltáskor ki lehetett volna venni gazdálkodásra, de a fényező fia hallani se akart erről, mert a kedvenc fiával, Palival tudta elképzelni a közös jövőt, ő ekkor már a hetvenhármat is betöltötte. így aztán bent maradt mind a vegetáló TSZ-ben, amíg az fel nem oszlott, utána pedig bérbe adta a mama mind a huszonkét holdat, ennyit tudok. Apánknak is volt egy holdja ott, tagi járadékként megörököltük a három tesómmal.- És ti se művelitek, igaz, bérbe adtátok ugye?- Mi mást csinálnánk vele, egy osztatlan nagy táblában van.- És mennyi a bérleti díja, mennyit kaptok érte?- Az egész holdért tízezret évente, elosztás után csupán nyugdíj kiegészítés. De miért olyan fontos ez? Furcsán fogalmaztál előbb, a volt anyósom a te nagymamád.
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- Igen, a mama. - A kesernyés hang után szünetet tart. - Mikor láttad utoljára, milyen emlékképed van róla?- Ő született paraszt asszony, mellette kemény piaci kofa is volt. Emlékszel a cseresznyeszedésekre, és másnap kora reggel kerékpáron tolta el azt a negyvenkilónyit, hogy ne rázza össze gyümölcslének, megtartani is munka volt, hosszú évekig csinálta.- Erre is emlékszem, meg hogy sok töltött lángost sütött nekünk a szedések délutánján, akkor az volt a vacsoránk, azok is kifejezetten jó hangulatú délutánok voltak, és búcsúzáskor hosszan puszilgatott minket, el is neveztük mamás puszinak, mert túláradón csinálta, le kellett törölni a cuppantások nyomát rólunk. Aztán kinőttünk ebből is, tiniként már nem engedtük meg neki. A cseresznyefák is elöregedtek, amikor meghalt a tata, csak néhány szilvafa maradt a kertben, ott, ahol önfeledten játszottunk. A mamáék azután költöztek be a tanyáról, amikor mi meg át az új házunkba, amibe most anyánk „éldegél” egyedül, azon a „szűk" kilencven négyzetméteren. Ám én a ti válásotok körüli időszakra gondoltam, akkor és utána, hogy viselkedett a mama?- Ők, a tatával, jó páros voltak, ha volt is néha kanálcsörgés, mi anyáddal kevésbé illettünk össze, ők sose élték fel a megtakarításukat, segítették elindulni a gyerekeiket. Én megértettem a szigorú életfelfogásukat, ezért is építettem, és ebben a szellemben visszafogtam anyátokat, pedig nagyon szeretett új, divatos ruhákban járni, helyette is gazdálkodtam, ez a ta- táék szemében nagyon fontos volt, megbecsültek érte. A húsz év emlékei miatt fizette ki a mama azt a tíz százalékos minimumot az anyátok javára lemondott házért, amit kértem, valamivel újra kellett kezdeni. Nekem nincs rossz emlékem róla.- Nekem sincs a tata halála évéig, de utána kezdett megváltozni, a tömbházba költözéskor már erősen képzelgéses fé
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léiméi voltak, nem csak azért ment át, mert nem bírt a nagy házzal, a kerttel hetvenöt évesen. Ennek már öt éve, és a ház eladásából még maradt is neki pénze, és mi ketten közben albérletbe mentünk... - Szinte elcsukló hangon fejezte be.- Sajnos, bizarr a történet, a válásunkkor anyád maximális anyagi biztonságra tört, egy jottányit sem engedett, most, építész technikusként, ingatlan közvetítőnél dolgozik, de ezt már tőletek tudom. - Még mindig nem értettem, hogy jön mama az albérleti ügybe.- Az átmeneti kocsmai pultozást az új társánál csinálta, annál, aki rögtön utánad lépett be a képbe, mint anya igényeinek a szponzora, és aki építőipari vállalkozó, nincs családja, a nagyon idős anyjával él egy több szobás házban, azon túl van még öt ingatlanja. Nemcsak bizarr, hanem hülye is a történet, ha mindent egybe vetek.- A mama szerintem nem tudta feldolgozni a tata halálát. - Próbálom árnyalni a mamaképet. - A halállal való összezártságot az utolsó hetekre, és a végső éjszakára. Szétesett, sokat sírdogált, elhagyta magát, láttam majd egy évre rá, amikor beszéltem vele az átadási minimumról, mert anyád azt se akarta. Szinte vádolta a tatát akkor is, hogy ilyet tett vele, hogy egyedül hagyta, és neki kellett intézni még a vadászfegyver leadását is, a páncélban is talált eldugva pénzt, mert elzárva kellett tartani a puskát. De azért azt megértette, hogy 46 kilósán, három nagy műtéttel, nem tudlak eltartani benneteket. Ezt csak azért mondom, hogy a görcsös ragaszkodásuk ugyan hasonló anyáddal, de a biztonság-érzet, a veszteség, a magány keveréke, átélése nála, úgy látszik, sokkal rosszabbul alakult. A keresztapádra fogott minden rosszat kezdettől, hogy meglopja, akit sose bírt igazán, pedig nem is volt már náluk a tata halála előtti hónapokban, utána meg egyáltalán nem.- Érdekes ez a bezárkózó bizalmatlanság, de azért még min- 
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dig kofaasszonyként gondolkodik. - Néz rám megvillanó szemekkel. - Vett egy másik lakást is, a huszonkét hold bérleti díjával jócskán ki tudta egészíteni a maradékot, hogy a pénze értékénél maradjon. És ezt is anyával intézték, egy jó éve ennek.- Hogy mondod, a mamának van még egy lakása?- Igen van neki, és üresen áll azóta is, mert nem volt bizalma idegen albérlőt befogadni, ám most kaptak az alkalmon, felajánlották nekem, hogy vegyem ki. De nem úgy, mint nagyi és unokája között az elvárható lenne, hanem piaci áron béreljem, és erre az anyám se szólt semmit.Rám néz, és megbicsakló hangon kérdezi: Te érted ezt?- Érteni tán értem, de elfogadni...- Hát ez az! B. Moravetz Edith

Mikor az emberek...Tavasz van - ezt mondják - és én körülnézek, maszk mögül, hiába, nem érzem a szépet.Hol lehet a régi kikelet reménye?Más a lég illata, más a színe, képe.
Emberek az utcán messze elkerülnek.Tőlem vagy esetleg a vírustól félnek?Kérném: „Ne féljetek!" - Kinyújtanám kezem - "Nem vagyok hordozó, csak ezt kell viselnem!"

Egy fiú a házból kutyájával játszik, labdát elhajítja, kutyusa járdáig elfut, hanem ekkor hirtelen megtorpan.Rám néz, vakkant egyet, szívem nagyot dobban:
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"Megismertél netán?" A farkát csóválja, és rögvest felém fut, szájában labdája. Nem számít nála maszk, nem számít a szabály, neki csak az fontos, itt egy régi barát!Könny szökik szemembe, meghatódott könnycsepp, s gördül le szép lassan, kincset érő gyöngyszem. Jó, hogy rajtam a maszk, takar jótékonyan; egy kutyus hűsége hálával megrohan.
Baranyi Imre

IndulóbanKertedben állok, hallgatok, már örök adósod vagyok, virágaidból tépek.Csokornyi jó hírt szaggatok, kezemnek súlya visszafog még átölelni téged.Virágod szélbe szórom el, pedig te vagy ki megfelel hóbortos álmaimnak.Csókjaink lengve folynak el, megint a hajnal oly közel, fényei áttolulnak.
Borostás arcom arcodon keresi ízét vad-mohón nyelved igézetének.Ölellek még a pamlagon és álmaid varázsolom, de már messzebbre nézek.
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Batyumba raktam illatod, belőled lopott falatot, hamuba sült pogácsát. Távoli tájra indulok, lelkemnek mégis itt hagyom egy utolsó fohászát.
Bárdos Edit

VarázsÁlmából kél a szunnyadó természet, Ásítva ébredez, nyújtózik a táj, Rügyet sóhajtva ringat új meséket, Fátyol-zöldet lebben kócos fűzfaág.
Trillát dúdolnak fény ringatta fészkek, Avar alatt lila illatcsöpp-varázs, Gólyahír mosolyog nyárfa tövében, Sárgán bólogat mézelő aranyág.
Napfény fest erdőt, ágakon fényszirom, Harmatcsepp billen sarjadó pázsiton, Kéklő felhő ringat fehér foltokat,
Szellő szárnyakon tengernyi gondolat. Édent remélünk zenitnek magasán, S nem látjuk, hogy már beléptünk ajtaján.

15



Báthory Attila

Sorsom ösvényeinOly sok mindenen keresztülmentem már, életem olyan, mint felszántott határ.Voltam boldog is, s oly sokszor elhagyott, fölöttem az élet tétován ballagott.
Szerettem szeretni, mindennek örülni, szerettem lélekben felhők közt repülni. Ám eljött gyakran a bánat időszaka, a napsütés eltűnt, s jött sötét éjszaka.Sorsom ösvényein ide-oda jártam, kivezető utat sokszor nem találtam.Kerestem az ösvényt, mely Hozzád elvezet, de nem láttam én mást, csak sötét felleget

Azóta is járom sorsom ösvényeit, tapogatom vakon kerted sövényeit, Kutatok aléltan egy kinyújtott kezet, a remélt boldogság tán még igaz lehet!
Bereczk Imola

Egyet az ijedtségre!Ancsa menetrendszerűen benézett az apjához, hogy lássa, hogy van az öreg. Hosszú évek óta hetente háromszor jött, de fogyott a türelme. Egyre nagyobb csomaggal érkezett, és egyre rövidebb ideig maradt. Egy gyerekeknek kötelessége a szüleivel foglalkozni és őket tisztelni - tanították neki, és Ancsa
16



jól megtanulta a leckét. Azonban a növekvő csomaghoz, egyre tovább tartott megfelelő csomagolópapírt találni, így rendszeresen később jött. Ancsa a munkahelyén is csak dobozokat kapott, naponta vagy féltucatot. Aprók voltak, mint egy gyu- fásskatulya, és olyan szépen csillogott-villogott mindegyik, hogy ki sem akarta bontani őket, addig voltak jók, amíg nem bontotta ki őket. Torkig volt velük. A legfájdalmasabb az volt, mikor a barátaitól is megkapta az elsőt: arany színű szalaggal átkötve.Az apja még nem volt nyugdíjas, de csak hébe-hóba hívták dolgozni, többnyire otthon ült a díványon egy üveg sörrel a kezében. Biccentett, amikor Ancsa hangosan köszönt, jóformán rá sem nézett a lányára, kapcsolgatta a tévét. Kereste a friss híreket, itt-ott elcsípett egy félmondatot, amire reagálhatott, és hangosan szidta a rendszert. Nem bírom a hazugságot - ismételgette. Nem voltak összeszedett, valódi mondatai, összefüggéstelenül magyarázott. Ancsa már hallotta a hangján, hányadik sörnél jár. Csak az anyja fogadta a köszönését szinte bocsánatkérő, mézes-mázos mosollyal.Ancsa levett egy ajándéknak tűnő szép színes dobozt a fotelból, és óvatosan leült a helyére. Ahogy elhelyezkedett és körbenézett, feltűnt neki az aznapi nagy kupac. Szépen becsomagolt dobozok hevertek mindenhol. Úgy érezte, segítenie kell megigazítani rajtuk a masnit, vagy kisimítani egy ráncot, hiszen a gyereknek kötelességei vannak. Korábban mindig hozott magával egy adag csillogós papírt, hogy ne jöjjön üres kézzel, de most annyi munka és apró pici doboz volt a munkahelyén is, hogy nem volt ideje felkészülni. Régen az anyjával együtt vonták be a dobozokat, és pakolták, tuszkolták, gyömöszöltek bele mindent, amit csak útban volt. Később mindenki segített. Akkorára nőttek a pakkok, és annyi volt belőlük, hogy nem fértek sehova. Se a konyhába, se a kamrá-
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ba, se a szekrények mélyére, vagy a könyvek mögé a polcra. Minden tele volt üres üvegekkel teli szép dobozokkal. Ebben a rendetlenségben Ancsa alig látta az apját. Anyja azonban tovább kereste a lehetőséget, hogy újabb csomagokat készíthessen. Szegény asszony eltűnt a rakás mögött, csak a feje búbja látszott ki. Onnan mondogatta, hogy minden a legnagyobb rendben, ura a helyzetnek. Ancsa azonban türelmetlenebb volt a szokásosnál, és csak dobolt az ujjaival az egyik dobozon.- Apád csak lazít kicsit, nehéz neki. Legyél megértő! - szajkózta az anyja. Ancsa hallotta a hangját a csillogó-villogó, felszalagozott kupac mögül, de nem látta őt.- Most nézd meg! Ezt figyeld! Mit képzel ez magáról? - csattant fel az apja egy tévéinterjúban elhangzottak kapcsán.- Mellébeszél! Kamu! - ordította.- Túl sokat nézel tévét. Ne foglalkozz vele! - próbálta Ancsa lenyugtatni az apját, de gyorsan rájött, hogy csendben kellett volna maradnia. Ennyi év után még mindig nem volt elég éber. Az apja azonnal igazságtalan-nak minősítette, és főleg hálátlannak. Valószínű ezt mondta, mert köz-ben összeakadt a nyelve. Zavarosan hadováit, majd elhallgatott, és fenyegetően nézett Ancsára. Megtalálta az aznapi ellenséget.- Mit tudsz te rólam? - kérdezte, - alig tolod ide a képedet, és akkor is csak azért, hogy okoskodj. Erre tanítottunk? Ilyen egy normális gyerek az apjával?Mintha Ancsa az egyik csomagról letépte volna a színesmintás papírt, amiből előkerült volna egy kis két decis, üres pálinkás palack. Egy pillanatra az anyja arcán felismerte a rémületet. Ebből még nagyobb baj is lehet, ezért az idős asszony maga elé kapott egy másik dobozt, és a kiszabadult üres üveget megpróbálta kapkodó mozdulatokkal abba át-csomagol- ni. A picinek hitt flaska azonban sehogy sem fért az újonnan
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kiszemelt helyére. Minél inkább csukta le a tetejét, annál több helyet igényelt.- Ancsa, kérlek segíts! - kérte az anyja.- Dehogy segítek, eltakarítod te mindenki helyett a szart!Az anyját annyira pofon vágta a kijelentés, hogy visszavágni nem maradt ereje. Ancsa elszégyellte magát, kikapta az anyja kezéből a dobozt, és maga is megpróbálkozott, de neki sem sikerült. Mintha a palack életre kelt volna. A sok fránya munkahelyi kis csomag, és a barátai arany színű doboza miatt is úgy érezte, olyan erőtlen, hogy képtelen bármit újra eldobozolni.- Az a baj, hogy alkoholista, és mi asszisztáltunk neki. Te is, én is, mindannyian - bukott ki belőle.A csomagok ekkor már maguktól kezdtek kibomlani, egyik a másik után. Újabbak és újabbak kerültek elő fiókokból, szekrény mélyéről, polc tetejéről. Gurult, és csörömpölt a sok üres üveg a dobozokban. Kisebbek, nagyobbak, színesek és átlátszóak, mindenféle.Az apja azt hitte, csak ő látja a sok felszínre került holmit, a többiek nem. Hogy körülötte történik, de nem vele, mintha bármelyik pillanatban felülírhatná, és a sok év alatt megszokott rendszer azonnal visszaállhatna. Egyet-egyet megfogott, a rejtekhelyére visszatette, de késő volt. Ahogy a sok dobozól pattogott elő a rengeteg üres, piaszagú üveg, egyszer csak megértette, hogy minden lehetséges reflektor a dobozok előugrott tartalmára világít, és mindannyian látnak mindent. Rémület volt a szemében, érezte, hogy kicsúszott a keze közül az irányítás. Nem tudja olyan ütemben visszarakni az elszabadult dolgokat, ahogyan kerültek elő.Ott álltak hárman egy hatalmas kupac szemét és palack tetején. Olyan sok volt, hogy Ancsa nem értette, korábban, hogyan tudott ennyi minden ilyen kis helyen megbújni? Az apja megsemmisült, és úgy érezte magát, mintha teljesen meztelen lenne az- 
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előtt a két ember előtt, akiket valaha szeretett. Néhány másodpercig szótlanok maradtak, Ancsa mégis úgy érezte, hogy ez az idő minden meghatároz. Most aztán szembe kell nézzen az apja a bajjal, és be kell lássa, hogy függő. És a környezete sem tud már félrenézni, mert nincs hova. Katartikus pillanat volt. Ancsa hirtelen biztos volt benne, hogy mostantól minden másképp lesz. Most, hogy előkerült a sok üres üveg a néhány elcsattant pofon, átsírt éjszaka és sok más szemét, az apja megértette, hogy nincs mit elmismásolni.Hallgatott, és mereven lánya szemébe nézett, mintha várna valamire. Korábban zavaros, véreres tekintete olyan mélyre engedte, hogy Ancsa meglátta benne az elmúlt évek összekuszálódott fájdalmát és vissza-nyelt bocsánatkérését. Szánalmas volt. Egy függő, semmi több. Az ital rabja, Ancsa és az anyja pedig a készséges szolgája évekig. Asszisztál-tak a rabsághoz, azzal, hogy hagyták, hogy az ital bódultságában a férfi őket szapulja ahelyett, hogy a valódi problémákkal nézne szembe. Hazugságcsomagokat csináltak mindannyian. De asszisztáltak a rokonok, a munkatársak, és a szemlesütő szomszédok. Mindenki.Ancsa váratlanul könnyűnek és felszabadultnak érezte magát. Örült, hogy meglátta az embert. Nem az apja volt előtte, csak egy idős férfi, akin segítenie kell, de másképp, mint eddig. Ancsa lenyúlt a körülötte heverő üvegekért, és lassan összeszedte őket. Az anyja szemeteszsákot hozott, és csak tartotta a lányának. Sokáig takarítottak.- Hol van még? - kérdezte Ancsa nyugodt hangon, és szemmel végig pásztázta a lakás minden zugát.- A cipős dobozokban - válaszolta csendesen az apja.Három utolsó selyempapírba burkolt üveget dobott ki Ancsa a sosem gondolt rejtekhelyről, az egyik alján még lötyögött valami. Penetráns szaga volt. Elképzelni sem tudta, honnan
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szerezte be őket ilyen mennyiségben az apja, hiszen csak dolgozni járt el, oda is busszal.- Aludd ki magad, holnap kitalálunk valamit! Keresünk egy orvost, aki tud segíteni - búcsúzott el tőle.- Persze - mormolta az apja. Gyorsan búcsúzkodtak, úgy érezte már így is túlságosan megnyíltak a kapuk a vita hevében, ideje volt szünetet tartani. Az apját szerette volna viszontlátni, elég volt ennyi a szánalmas idegenből.Ahogy Ancsa elment, az apja felállt, kicsoszogott a konyhába és kivett egy üveget a fagyasztóból. Megsimogatta a palack deres felületét, pedig szinte fájt az ujja, ahogy a hideghez ért, és öntött magának egy kupicával. Az átlátszó folyadék olajosán ragadt a pohár falára.- Csak egyet az ijedtségre!Felesége ott állt a konyhaajtóban, és kedves, anyáskodó hangon megszólalt mögötte.- Rendben drágám, ez most nem lehetett könnyű neked. De ígérd meg, hogy csak ezt az egyetlen egyet! - és becsomagolta neki egy gyönyörű, apró indákkal díszített ezüstpapírba.
Berkes László

Reménykedjünk. ..Töviskoszorús a pünkösdi rózsa emberek: egyedül mi tehetünk róla.Már nyílott sok virág, idén is nyílni fog, csodálatosak te is látni fogod!
Leander habzó virága mint a tenger, néznéd még, még újra ezerszer, látod: a nap tűz rá gazdagon, illata benned nyomot hagy nagyon.
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Színes ruhában az árvácska, van bizony társa lila, kék meg sárga, sírok gyönyörű virága vagy nem vagy árva, hidd el, ne tagadd.
Margareta virágszirom mosolya, ezer tekintetet vonz oda, sivatagi kaktusz nem szúr, nem bököd virága most is csodásán tündököl.

Citromvirág illatát ha érzed, rabságba ejt, már soha nem feleded, a szegfű a hívogatás virága, talán a legősibb,oly sok hímzés tárgya.
Muskátli a régi parasztvirág, mégis csodájára jár a világ, lehet álló,lehet futó fajta fényben ragyog a szép színes arca.Ápolásuk: lányomra, unokámra hagyom, őket e csodák öntözésére biztatom, írok majd róluk... talán...egy év múlva, pompás virágaim, nyíljatok akkor újra.

Pünkösdi rózsa, azt kívánom neked, dobd el ezt a borzasztó terhedet!Reménykedjünk ebben, hiszem biztos így lesz, s a sok-sok ember, kicsit talán más lesz!
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Bertalan Árpád

Harcod sziszifuszi!Ha előhozakodnál égő álmaiddal, Hol lidércfény villan, jó szándék elillan! Színes hazugságok megtekerik nyelvét, Fondorlatos gáncsok hanyatt lökik elméd!Érzelmes lényed nincs komolyra véve! Emberismereted próbára lesz téve! Megesik az néha, hogy bizalmad adva, Tudásod a választ végképp meghaladja!Göcsörtös téveszmék? Megítélhetnek! Elkapkodott döntés? Pálcát tör feletted!Ha lenne ötleted? Átadni nem lehet!Acsarkodó ebek leugatják fejed!
Van néhány ember, ki nem épít, rombol! Ádáz küzdelmemben bennem vihar tombol!Kaján pökhendiség? Jéghideg tekintet? Vigyázz, mert bénító szele meginthet!
Settenkedve lépdel, mint egy orvvadász, Opál arca mögött lelket nem találsz. Mi lehet mögötte? Cinikus elmebaj? Elveinek fészke ingoványtalaj!

Részed lesz ármányban, mesterkélt talányban! Elmerülhetsz könnyen laza posványában! Harcod sziszifuszi! Vagy elér a végzet, Vagy piedesztálra emel fel téged!
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Bihari Enikő

Hagyok egy jelet magam utánEgyszer majd hívni fognak, egyszer elmegyek, De nem megyek el úgy, hogy magam után ne hagynák majd egy jelet.Virág helyett reményt vigyetek majd síromra Ez lesz majd a szívem utolsó óhaja. Hátamon lúdbőrözik a közelgő végzet, Nem bántam meg semmit, s ahová készülök elgyönyörködtet.A hétköznapok ködökön átszűrődő fények lettek, Hajamat őszre festette az élet, A testem beteg és öreg lett. De nem megyek el anélkül, hogy az utókornak magamból ne hagynék egy jelet. Emlékmorzsákat hagyok örökül nektek, Mikor sírtam és nevettem önfeledten együtt veletek.
Bokrétás András

Kunszabó Rókus

„Szeretem a magányt akkor is, 
amikor egyedül vagyok!" 

(Renard)

Ott, ahol a Juhász-Gyula énekelte tápéi Krisztus megkopott keresztje áll, háromfelé fut az út. Ha „igenyösen mögy az em- bör",akár Csongrádig elballaghat, ha meg kedve és ideje is van hozzá, akár Tokajig is. A jól karbantartott Tisza-gáton persze csak gyalogszerrel, legfeljebb ha bicik-livel, mert már a tápéi elágazásnál sorompó állja útját annak, akinek akár
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motorral, akár autóval volna kedve száguldani a betonsima- ságú gáttetőn.Ha balra veszi az irányt a halandó, Tápéra jut. Azt hinné az ember, hogy nagy műgonddal és hozzáértéssel szerkesztett skanzenbe jutott, holott csak megronthatatlanul őrzi évszázadosságát ez az ízig-vérig halászfalu.Ha meg jobbra kanyarodik a vándor, legott útjába akad a Kőrösi-féle halászcsárda, közvetlenül a Tisza-parton. Jóféle harcsapörkölttel enyhítheti éhét az erre-járó, s olyan tépe- dett-tésztájú, pörköltszalonnás túrós-csuszával fejezheti be lakmározását, hogy még a mesebeli királyfi is ezt választaná a csókjára éhes Csipkerózsika helyett.Nem kell sokáig felfelé menni a parton, amely szolidan simul hozzá a Tiszához, amíg az ember az ezüst szürkén bólogató füzek árnyékában olyan csendre lel, amely még a legigényesebb remetét is megihletné. A Tisza csendesen hömpölyög és megbocsáthatatlanul, megigézően szőke. Olyan, amikor akkor is lehetett, amikor a költő megénekelte, miként áradt meg haragjában.Néha ide hallik a Lippai-féle fatelep fűrészgépeinek csendes suttogása, ám mintha sejtené az is, hogy itt nincs helye a zajnak, letompulva, álmosan bukik a habokba.Kedvenc helyem volt ez a partszakasz. Itt ereszkedtem vízbe, hogy leússzak az akkor még egyetlen hídig, kikergetve magamból a fáradtságot, amelyet a mindennapok monotóniája préseltek belém.Még hátamon volt dunántúliságom tojáshéja, minden próbálkozásom ellenére sem sikerült gyorsan beletanulnom a „célszörű szögény embör" rituális szokásaiba. „Ő”-zni már tudtam, élveztem is nagyon, sohasem tévedtem, mint teszik azt könnyűsúlyú operett-bonvivánok feltupírozott szerepeikben.Nos itt, ebben a füzesben találkoztam először Kunszabó Ró-
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kus bácsival, akiről akkor még azt sem tudtam, hogy Rókus, kiváltképpen pedig azt nem, hogy Kunszabó.Első pillanatban láttam, hogy ezt a figurát az élet Mórától vagy Tömörkénytől kérte kölcsön, vagy - ami valószínűbb - hogy Móra és Tömörkény nap mint nap találkozott ilyesfajta „embörökkel".Fiatal voltam és dunántúli. Rövid nézelődés után, vízbeszállás előtt beszédbe kívántam elegyedni a parton ülő halásszal. Mert az volt az isten-adta!Le sem merem írni, milyen is volt valójában, a kedves Olvasó azt hinné, valamiféle népszínműből merítem tapasztalataimat.Pedig nem!Az öreg halász maga volt az etalon. A mórai, a tömörkényi, a népszínműi! Zsíros kalapja alól rakoncátlanul bújtak ki őszes hajszálai, borotvá-latlan volt és barnára cserzett bőrű. A tajtékpipa hiányzott csak a szájából, hogy már móriczi is legyen.Csendesen nézte a vizet, de az is lehet, hogy nyitott szemmel aludt, álmodott.Nekiálltam a magam sertepertélő módján, hogy szóra bírjam. Pereghetett a nyelvem, az öreg csak nem mozdult. Csak amikor már bizonyára elviselhetetlen lehettem számára, nézett rám olyan szemmel, amelyről azt szokás mondani, gyilkolni lehet vele. Megértettem a szó nélküli üzenetet, beleereszkedtem a vízbe, ám úszás közben egyre fojtogatott az a tudat, hogy valamit elrontottam.Másnap ugyanott mentem le a folyóhoz, az öreg akkor is ott volt. Vagy ott maradt. Mert pontosan ugyanott és ugyanúgy kuporgott, mint ahogy tegnap tette.Most már óvatos voltam. Csak annyit kérdeztem tőle, sikere volt-e teg-nap, netán ma. A pillantás, amellyel rendreuta- sított, ugyanaz volt, mint a tegnapi!Már csak nem hagyom magam - gondoltam -, és az elkö-
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vetkező napok-ban mindig megálltam mellette, ám a köszönésen kívül, amit furcsa mormogással fogadott, egy szót sem szóltam hozzá. Napok múltak el, de mintha érezni véltem volna, hogy már elviselhetővé (no jó! legfeljebb eltűrhetővé) váltam számára.Lehetett már több hete, amikor egyszer vízbeszállás előtt megszólított:„Oszt tud-e az ifijúr bélást játszani?" - kérdezte.Mindennemű kártyajátékban otthon tudhattam magam, speciei a bélás, azaz az alsós volt, amihez a legkevésbé konyítottam.„Tudok!"- mondtam.Ezzel a rövid szóval kezdődött meg majdnem két évig tartó barátságunk.Zsíros kalapja alól előhalászott egy felismerhetetlenül összekoszolódott köteget, amiről később kiderült, hogy kártya volt egykoron, de az nem mindig, hogy melyik az eleje, melyik a fonákja.Az, hogy nem vagyok bélás-bajnok, hamar kiderült. Az, hogy az öreget Rókusnak hívják, csak később.Megpróbáltam szavaimmal óvatosan körültáncolni, hátha kideríthetek róla egyet s mást, de hamar megéreztem, hogy minden próbálkozásom hiábavaló.Amikor megtudta rólam, hogy pécsi vagyok, szinte sajnálkozott.„Szép város - mondta - oda vonútam be harmincba, a kettes tüzérökhő'. De én itt főmögyök a gátra, oszt ha a főd gömbölyű nem vóna, láthatnám akár a hortobágyi gulyát is. Móraha- lomig így is elpisloghatok. Ott maguk tekergethetik a nyakukat, nem látnak mást, csak högyet. Ölég sajnos!"No Sándor! Itt a „mit nekem, te zordon Kárpátoknak..." örökkön élő filozófiája!Két év múlva egy későtavaszi napon megkaptam az értesítést, miszerint kérésemre áthelyeztek Pécsre. Boldog is voltam, meg nem is. Addig már majdnem szögedivé váltam,
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megszerettem a várost, kiváltképpen az „emböröket".Már csak a búcsú volt vissza Rókus bácsitól. Megtörtént az is. Akkor mondta el, vagyishogy inkább dünnyögte maga elé, hogy három éve vesztette el feleségét, s hogy abban a kalyibában lakik, amely a gát túloldalán düledezik, s amely mintája lehetett a Fekete István által megálmodott Matula bácsi kunyhójának. Akkor tudtam meg, hogy Kunszabónak hívják, hogy büszke lehetne unokaöccsére, a híressé vált öttömösi néprajztudósra, íróra.Többet azonban akkor sem.Szerencsét kívánva egymásnak váltunk el, s máig elérzéke- nyülök, amikor felidézem búcsúját: „Hiányozni fog néköm az ifijúr, csak remélni merőm,hogy én is magának!"Ennek a mondatnak kitörölhetetlen emléke kényszerítette ki belőlem ezt az írást.Hét évtized múltán újra arrajártamban a Körösi-csárdában ebédeltem. A kiadós lakoma után felkerestem azt a helyet.Üres volt!A füzek most is szomorúan bólogattak a víz felett, s én láttam, hogy Rókus bácsit siratják.
Brauer Adrienn

Kavics leszekKavicstenger simul a parton, Megannyi köpenyben, szabadon. Gömböt formál, majd hegyeket, Sziklatestnek életet.Zúzott ruháját víz mossa selymessé, Szúrós kabátja omlik tépetté, Simul a ránc, nem szúr a karc, Kecses alakot formál a sodró harc.
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Bucsi Mariann

HelyettemKilépett a zuhany alól. Pillantása a tükörre tévedt. A látvány, mint min-dig elborzasztotta. Lesoványodott testén lógott a szürkés bőr. Bal melle helyén jókora beforrt sebhely éktelenkedett, jobb melle deformáltan csüngött alá. Gyorsan maga köré tekerte a törölközőt. Nem csoda, hogy a férje nem tud rá többé nőként tekinteni - gondolta -, hiszen nem is az. A teste csak egy torzó a műtétek óta. Még belül is. Hiszen már a méhe sincs meg. Azt sem tudja, hogy mennyi ideje van hátra. Két éve tünet-mentes, de megmondták neki, igazán majd öt év múlva nyugodhat meg kicsit. Egyáltalán nem csoda, hogy a férje megutálta és nem tud hozzáérni. Ráadásul mennyi pénz elment a műtétre és a kezelésekre! Lehetne persze új melle. De költséges is és még egy műtétet ő már nem bír ki. Megtörölközött, felöltözött, majd a konyhába ment. A kis kétszobás lakás szépen volt berendezve. A férje szerette a szép dolgokat. Nem csoda, hogy őt már nem szereti. Az elején teljesen kétségbeesett, mert minden a férje tulajdona. A lakás, az autó, a kis nyaraló a Balatonon. Nagyon félt, hogy elhagyja, egyedül marad betegen a lányával és nem lesz hol lakniuk, nem tudja eltartani. Hiszen dolgozni sem tud. A férje világosan elmagyarázott mindent. És ő rettegett. Hónapokig. Mígnem a férje előállt a megoldással. És... Megrázta a fejét. Nem akart erre gondolni. Bekapcsolta a rádiót, hogy a külső zaj elnyomja a fejében a gondolatokat, majd hozzálátott a házimunkához. Kettőkor elment a kislányáért az iskolába, aztán otthon tanult vele kicsit. Most harmadikos. Idén elkezdte lerontani a jegyeit. Ő nagyon igyekezett, sokat foglalkozott vele, de a kislány tanulmányi eredményei csak romlottak.
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Csendes volt és visszahúzódó. A tanítónő szerint aktívabbnak kellene lennie az órákon. A fiatal nő azt mondta, biztos az anyukája betegsége viseli meg, és ha nem lesz változás, talán az iskolapszichológus segíthet. Ő hevesen tiltakozott és igyekezett még többet foglalkozni vele. Egyelőre nem sok eredménnyel. A tanulás után mindketten a saját világukba zárkóztak. A kislány csendben játszott a babájával, ő szundikálni próbált. „Már egy hete nem történt semmi, úgyhogy ma biztosan..." - gondolta. Megrázta a fejét. Nem akart gondolkodni. „Heti tizenöt, húsz perc. Igazán el lehet felejteni, igazán ki lehet zárni és ki lehet bírni. Nem is olyan nagy ár, hogy fedél van a fejük felett és nem halnak éhen. Persze a..." Megrázta a fejét. Kényszerítette magát, hogy ne gondolkodjon. Valószínű elaludt, mert kulcszörgésre ébredt. Felkelt, az előszobába ment. A férje épp a kabátját vette le. Köszönt, de nem nézett rá. Sosem néz rá. Nem csoda. Borzalmasan fest. A férfi a gyerekszobába lépett, arca felderült. Az ölébe ültette a kislányt, mesélt neki, közben meg-megpuszilgatta, meg-si- mogatta az arcát, a haját, a hátát. A kislány csendben hallgatta, míg-nem a mese véget ért.- Még egyet - nézett esdeklőn az apjára.- Nem-nem! Ideje megfürdeni - szólt a férfi. Ő összerázkódott.- Nem akarok fürdeni... - felelt a vékony hangocska.- Márpedig fürdeni muszáj!- De én nem akarok!- Vetkőzz le szépen és irány a fürdőszoba! - mondta határozott hangon a férje. A kislány pityeregni kezdett. - Öt perc múlva legyen a kádban! - vetette oda neki a gyerekszobából kifelé menet. Ő bement a kislányhoz, megölelte. A kislány a karjaiba bújt, ő meg halk hangon beszélni kezdett hozzá.- Gyere kicsikém, levetkőzünk szépen és megfürdesz. Az egész csak tíz perc lesz és akkor a papa is megnyugszik, az-
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tán rendben lesz minden. Muszáj szót fogadni, tudod. Ha nem fogadsz szót, a papa elzavar min-ket és akkor nem lesz hol lakni, nem lesz mit enni.- De én nem akarok! - sírta el magát a kislány. Magához ölelte a törékeny kis testét.- Nincs semmi baj. Légy jó kislány. Fogadj szót a papának. Akkor a ma-ma is jobban lesz. Segíts nekem. Kérlek, Kincsem... Fogadj szót - miköz-ben a fülébe duruzsolt, levetkőztette a kislányt, majd a fürdőbe mentek, vizet engedtek. A kislány beszállt kádba. Megjelent a férje. Köntösben volt.- Hol van apuci kicsi lánya? Ó, jó kislány vagy! - mosolyodon el. - Menj ki! - csattant fel, de közben nem nézett rá. Látta a rémületet a kislány tekintetében. Becsukta a szemét, kilépett az előszobába, halkan becsukta az ajtót. Még hallotta, ahogy a férje súlyos teste a fürdőkádba ereszkedik, majd a kislány szipogását. Kiment a konyhába. „Az egész mindössze negyedóra lesz" - gondolta. - Nincs más megoldás... és a férje ereje teljében lévő férfi. Ha más nőhöz menne, őket kitenné. Akkor mi lenne velük? És a gyerekek úgyis mindent gyorsan elfejtenek..." Fel-hangosította a rádiót, hogy ne kelljen hallania semmit és hozzáfogott a vacsorakészítéshez.
Jose Perro Callejero

Néhány lovas jön. ..Nézd apa! Néhány lovas jön! A gyerek és az apja együtt álltak a falu határában levő kaszálón. A férfi kezében ritmuso- san járt a borotvaéles kasza, az erőteljes vágások nyomában félkör alakban dőlt el a térdig érő fű. A fiúcska mellette ácsorgóit és egy bottal nyakazta le a különféle vadvirágokat, kezében egy jókora kenyérdarabot fogott, azt majszolgat-ta. Mert hát a vadvirágok elleni harc fárasztó mulatság. Hirtelen fel- 
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pil-lantott és tőlük majd kétszáz méternyire a falu határában valami húsz lovast pillantott meg amint élénk ügetésben közelednek. Ekkor szólt édesapjának, aki leengedte a kaszát és kezével a szemét ernyőzve arra nézett amerre a fia mutatóujja állt.Néhány hónapja a lovasok semmiféle aggodalomra nem adtak volna okot. Jártak errefelé sokan karddal az oldalukon, de azok mind magya-rok voltak. Akadtak szép számmal hozzájuk hasonló földművelők is, akik rakott szekéren érkeztek a falu előtt kacskaringózó poros úton. Nem is út volt az, hanem csak két keréknyom, amit az itt közlekedő taligák és kordék hagytak maguk után. Egyeseknek megtetszett a vidék és maguk is felhúzták itt a jellegzetes földbe süllyesztett nyeregtetős házukat, igaz kicsit távolabb azoktól, akik régebben laktak már itt. Egy ilyen cso-porttal jöttek ők maguk is a feleségével, Szabinával és két gyermekükkel a kilenc éves Annával és all éves Miklóssal, aki mindig kint volt édesap-jával a mezőn, hogy eltanulja a földművelés és az állattartás csínját-bínját.Pár hónapja viszont megszaporodott az erre járók száma és kivétel nél-kül mindenki egy távoli ellenségről beszélt, akik kelet felől érkeztek, és akik eddig minden hadsereget legyőztek, aki eléjük mert állni. Tatároknak nevezték őket, és a tőlük való rettegés hajtotta errefelé ezeket az embereket. Márpedig a félelem olyan, mint valami ragály. Hamar elterjed az emberek között. így lett a faluban is. Egyre másra tűntek el a családok. Volt, aki az éj leple alatt távozott, voltak, akik fényes nappal pakolták össze kevéske holmijukat, hogy nyugatabbra húzódjanak a fenyegetés elől. Izmény, az apa hiába kérlelte őket, hogy maradjanak, hiába érvelt, hogy az ekkora hadak fittyet hánynak az ilyen kis falvaknak, ahol nem élnek gazdag emberek, és ahonnan nincs mit elvinni, de nem hallgattak rá. Végül öt család maradt csak a faluban, akik nem
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engedtek a félelem hívó szavának, hanem továbbra is végezték a napi munkájukat, kihajtották állataikat, és bevetették a földjeiket. A menekülők áradata végül elapadt, és a faluból sem szökdöstek el többen. Hónapok teltek el úgy, hogy semmi mozgás nem történt a környéken.- A mieink? Magyarok? - kérdezgette a kisfiú, de az apja nem válaszolt. Próbálta a lovak patája által kavart porfelhőben felismerni, hogy kifélék lehetnek. Aztán, ahogy a lovasok gyorsabb ügetésbe kezdtek felismerte, hogy ezek az állatok kisebbek, mint a magyarok lovai. Sokkal sebeseb-ben jártak a lábaik, mint a magyarok nagyobb, testesebb lovaié.- Szaladj azonnal a faluba! - vakkantotta a gyereknek. Szólj, hogy ellen-ség jön! Édesanyáddal és a húgoddal bújjatok el a házban és torlaszoljátok el az ajtót!A kisfiú teljes erejéből szaladni kezdett. Átrohant a kaszálón, el a falucska kis dombon álló temploma mellett és beért a házak közé.- Ellenség jön! - kiabálta vékony gyerekhangján. Ellenség jön!Három férfi éppen a házak között dolgozott. Ezek kinéztek az útra és látták a réten túl kavarodó porfelhőt, ami nehezen ült el a gyenge szélben és azonnal berohantak a házaikba. Feleségükkel, gyermekeikkel eliszkoltak a falu túlsó határába, ahol kisebb erdőség húzódott. A házak takarásától nem látta őket a tatár. Miklóska rohant tovább egyenesen a falu széle felé, ahol az ő házuk volt. Édesanyja éppen az ajtó előtt ült lányával, Annával és egy kőből készült só törővei egy nagy szürke só tömböt zúztak össze. A ziháló Miklós izgatottságában hadarta a szavakat: Édesanyám... jön... az., az., ellenség..., bújjunk el bent a házban!!Az asszony megragadta a gyermeke vállát.- Hol van az apád?- Kint a réten... itt vannak a tatárok... és...
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Az asszony belökte Miklóst a házba és a lányát is beküldte. Kissé odébb szaladt, hogy kilásson a ház szélénél le az útra a falu első házaihoz. A lovasok már vágtában közeledtek. Még egy perc és elérik a falu első házait. Oldalvást pillantott, a túlsó végébe a falunak, és éppen látta, amint a szomszéd család beveti magát a fák közé és mögöttük becsukódnak a bokrok. Férje Izmény sem maradt kint a réten. Várt még pár pillanatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy valóban tatár lovasok tartanak feléjük. Ahogy közelebb értek és jobban megnézte az öltözéküket összeszorult a gyomra. Teljes erejéből a falu felé futott, és ahogy beért a házak közé valaki vasmarokkal kapta el az inge gallérját és berántotta egy ház sötét belsejébe. Ottmár nevű szomszédja volt az, erős, nagydarab férfi. Kezében kiegyenesített fényesre fent kasza. Mögötte pedig a már felnőtt lánya Hanga, aki nem volt hajlandó magára hagyni apját a veszedelemben.- Várjunk, amíg a házak közé érek! - súgta és húsos mutatóujját az ajkára szorította.Izmény hátát nekivetette a ház falának és óvatosan kikukucskált. A lovasok még nem érték el a falu szélét, de a paták tompa döbbenése egészen közelről hallatszott. Ám amikor a másik irányba nézett a feleségét látta, távolabb, amint a házuk oldalánál nézeget ő is. Minden bizonnyal őt kereste. Arcán rettegés tükröződik! Izmény azonnal felismerte, hogy a lovasok előbb érik el a falu szélső házát, mint ahogy a felesége vissza tudna húzódni a házukba és elbarikádozni magukat. Ha a tatárok észreveszik őket az egyet jelent a biztos halállal. Mielőtt megölik a feleségét, minden bizonnyal megerőszakolják, akár többen is, két gyermekét pedig elhurcolják rabszolgaságba ahonnan nincs visszaút. Ezt nem engedhette! Megmarkolta a kezében tartott kasza fanyelét és kilépett a házból. Az első lovas éppen ekkor fordult volna be a falu ut-
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cácskájába. Izmény hirtelen felbukkanása egy pillanatra meg- ugrasztotta a lovat, de a lovasa tapasztalt harcos volt így egyetlen mozdulattal megnyugtatta az állatot. Izménynek semmiféle harci tapasztalata nem volt, torkából állati üvöl-tés tört elő és a lovast oldalt megkerülve megpróbálta valahogy belevágni kaszáját. Az első tatár mögött jövők viszont három nyilat lőttek ki rá, melyek belevágódtak a férfi mellkasába. Izmény nem halt meg, de harcképtelen lett. Utolsó pillantása arra a pontra esett, ahol röviddel ezelőtt a feleségét látta. Nem volt most ott senki! A lovas, akit megtámadni készült leugrott a lováról, és kardját belevágta Izmény hasába, majd belökte a férfit az út mellett futó víz vájta csatornába.A tatárok belovagoltak a faluba! Néhányuk leszállt a lóról, hogy szétnézzen az elhagyatott házakba és felkoncolják, akit esetleg még ott találnak. Ottomárt és lányát hárman cibálták ki a háza előtti térre ahol le-térdeltették őket, aztán markolatig döfték a kardjukat a mellkasukba.A tatárok vezetője fémből készült maszkot viselt, amit most, hogy a harc véget ért levett az arcáról. Verejtékben úszó fiatal, szakállas férfi arca tűnt elő, élénk, mandulavágású, kicsit befelé forduló barna sze-mekkel. Lovával felkaptatott a templom dombjára ahol ruganyosán le-ugrott a nyergéből és bekukkantott a nyitott ajtón keresztül a templom hűvös belsejébe. Aranyból, vagy ezüstből készült kupákra számított, vagy bármire, aminek értéke van, de a helyiség és az oltár teljesen üres volt. Odakintről hangok szűrődtek be! A férfi vetett egy pillantást a vele szemben levő kicsi szentély üres fakeresztjére majd csatlakozott társaihoz odakint.- Átnéztünk pár házat írek! - szólalt meg az egyik lovas. Hangjába csalódottság hallatszott - Mind üres. Nincs itt semmi és senki! Régen elmentek már.- Hát ezek? - bökött az íreknek nevezett férfi az előtte az
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üveges szemekkel semmibe bámuló Ottomár és lánya holttestére, akiknek vérét mohón nyelte el a szomjas, száraz föld.A katona vállat vont.- Talán bemenekültek abba a kis erdőbe ott! - recsegte egy másik és a falu szélén kezdődő erdősávra mutatott. - Láncba állunk és kihajtjuk őket!Minden szem az íreknek nevezett férfire pillantott, aki kiállt a nyeregből és az erdő felé nézett.- Nem! - mondta végül határozottan. Gyerekkora óta forgatta a kardot. Tudta, hogy az ilyen erdőkben a helyismeret még az amúgy tapasztalatlan katonák vagy parasztok malmára hajthatja a vizet. Minek kockáztatná akár egy katonája életét is feleslegesen kaszával és bunkókkal fel-fegyverzett parasztok ellenében?! Messzi voltak a hazától, és élelmet raboltak amennyire szükségük volt, de az emberélet nekik is drága volt. Szétnézett a házak között és szeme megakadt a békésen legelésző kecskéken. - Kettőt azokból elhozzatok! - vakkantotta. Kezével széles mozdulatot tett a házak felé - Felgyújtani mind!Ezzel megfordította a lovát és sebes vágtában indult vissza az útra, hogy mihamarabb csatlakozzon a közelben vonuló fősereghez. Katonái igen hatékonyan dolgoztak. Villant a kés és két kecske elvágott torokkal már fel is került két ember nyergébe. Vérük kacskaringózva végigcsorgott a lovak combján. A többiek tűzszerszámot szedtek elő, és rögtön-zött fáklyákat csináltak, amivel több helyen meggyújtották az erős ágakból és szalmából rakott házak tetejét. Pár perc alatt valamennyi tető lángolt és a tatárok máris vágattak írek után a poros úton. Számukra ez csak egy volt a lerombolt több száz falucska közül és három ember a legyilkolt ezrek között. Semmi jelentőséggel nem bírt!Az egyik ház belsejében azonban három ember még az életé-
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ért küzdött. Az asszony, amikor látta, hogy férje ráront a tatár lovasra azonnal felismerte, hogy Izmény róluk igyekszik elterelni a figyelmet. Kihasználta, hogy a tatár mással van elfoglalva és villámgyorsan visszarohant a házba és nehéz, tölgyfából készült durva ácsolású ládájukat az ajtó elé vonszolta, majd a ház távolabbi végébe húzódott gyermekeivel és várt. Odakint- ről idegen hangok foszlányai szűrődtek át a falakon. Valaki erőteljesen belerúgott az ajtóba, amitől a két gyermek a karjaiba húzódott. Miklóska elszántan szorongatta kezében anyja vas ostyasütőjét, az egyetlen dolgot, amit fegyvernek lehetett használni a házban. Az ajtó nem engedett és az idegen nem próbálta meg még egyszer. Pár percig békés csend telepedett rájuk.- Elmentek édesanya? - kérdezte a kislány, aki a sírás határán volt már.- Nem tudom életem! - simogatta végig a kislány hosszú kalászszínű haját - Várjunk!- Édesapa hol van? - kérdezte Miklós, de az anyja nem válaszolt semmit. A gyerek feltekintett anyjára, akinek arcán könnyek csorogtak le kétoldalt és egy cseppben álltak össze az állán. Ebből megértette, hogy édesapja már meghalt.Valaki elvágtatott a házuk mellett. A ló patáinak dobbanását odabent is érezni lehetett. Hirtelen kesernyés csípős füst jelent meg a tető fái között és kis idő múlva hallani lehetett a sebesen elharapózó tűz ropogását is. Odakint finom kis szellő fújdogált, ami hamar felélesztette a katonák által több helyen meggyújtott tető lángját. A felső ágakat már szárazra szívta a nap ezek könnyen meggyulladtak, de az alsó, vastagabb ágakban maradt még nedvesség. Ezeknek kis idő kellett, amíg a hőség kipárologtatja belőlük a maradék vizet és ezek is lángra kaptak. A hőség elviselhetetlenné vált odabent és felülről izzó gallyak kezdtek potyogni befelé.- Gyerünk a kemencébe! - sikoltotta az anya és erős kézzel
37 



megragadta a két gyermeket és a pár lépéssel odébb levő kemence szája felé húzta őket. Előbb a kislány mászott be. Remegve húzta össze magát és neki-támasztotta hátát a kemence még hűvös falának. Bátyja volt a következő. Bemászott a húga elé, és igyekezett olyan kicsire összehúzni magát amennyire csak tudta, hogy édesanyja is beférjen melléjük. Az asszony viszont már csak derékig fért be. A kemence belsejében pár percig még nyugalomban volt részük. Még érezni lehetett a reggel sütött kenyér illatát. Milyen távolinak tűnt most mindez!A tűz immár átterjedt a tetőről az oldalsó falakra. A lángok átégették magukat a tetőszerkezetet és az oldalfalakat tartó vastagabb gerendákon és végül az egész tető hangos recsegéssel beszakadt izzó zsarátnokzáporral borítva be a ház belsejét. Ahogy a ház oldalfalait átégette a tűz a falnak támaszkodó polc eldőlt és a rajta található edények szétgurultak a ház döngölt padlóján. A füst betört a kemencébe is és a bent levők hevesen köhögni kezdtek, így egyre több füstöt nyeltek. A levegő égetően forró volt, fájdalmas belélegezni. Bár a lángok már a ruhájába kaptak Szabina összeszorított foggal tűrte a fájdalmat.- Meg fogunk halni? - kérdezte a kislány fátyolos hangon, de nem kapott választ. Pár pillanattal később elveszítette az eszméletét.Miklós szemei előtt piros karikák táncoltak. A rengeteg belélegzett füsttől tagjai görcsös rohamot kaptak. Lábai nekifeszültek a kemence oldalsó falának, feje hátracsuklott nekiütődve húga fejének. Kezéből kiesett az ostyasütő. Édesanyjuk nem bírta végignézni gyermekei haláltusáját. Oldalt fordult, kezét nekivetette a kemence már forró falának aztán szemét örökre becsukta a halál.A tűz még negyed óráig tombolt majd mivel már nem volt minek elégnie lassan csillapodott. Egy órával a tatárok elme-
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netele után már csak füstölgő üszkös romok maradtak a falu helyén. Csak a templom állt még a kis domb tetején. Az itt fújó szelek homokos földet szórtak a házak helyén maradt lyukakba fokozatosan eltemetve az itt élők emlékeit, az őszi esők pedig vízzel töltötték fel őket. Egy évvel a tragikus események után már alig-alig lehetett felismerni a házak egykori helyeit, és csak a kis templom utalt egyedül arra, hogy itt valamikor emberek éltek. Öt évvel később a természet teljesen eltűntette az itt élők nyomait, a házak helyén rét hullámzott, az egykori vesszőből font karámok korhadva nyu-godtak a földön. A kis templom mellé egy tölgyfa nőtt, melynek ágai több helyen áttörték a templom egyre romosabb falait. Sok évvel a tatárjárás után egy heves nyári zivatar elmosta a domb egyik oldalát, majd évekkel később a szél kidöntötte a tölgyfát, ami ekkor már húsz méteresre nőtt. A kidőlő fa, romba döntötte a templom jelentős részét, és a környéken élők elhordták a még felhasználható köveket az építke-zéseikhez. Száz évvel később már sem a domb, sem pedig a templom romjai nem látszottak és nem volt senki, aki emlékezett volna arra, hogy itt egykor egy település állt.
Császár József

Csavargó pókA nagyapa reggel, este számolta a pókokat: ha négy lenne, mind meglenne, akkor nyugodtan alhat.Megvolt hétfőn, megvolt kedden, négyet számolt szerdán is, csütörtökön minden rendben, másnap három volt mégis.
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Vakarta a feje búbját, most már mitévő legyen? Átnézett sarkot, ágyalját, nincs az egy pók sehol sem.Búslakodik, nagy a baja, sokkal nagyobb, mint hinnéd, kérdi párja, hogy mi bántja, kell-e neki segítség. Elpanaszolja bánatát, az asszony fejéhez kap, pókkeresésnek nekilát, lassan eltelik a nap.Eltelt péntek, itt az este, minden remény odavan, vajon hová lett a beste, ülnek nagy bánatosan. Unokanap, holnap szombat jönnek is az unokák, mind a kettő tovább kutat, felforgatják a szobát.A nagymama tekintete, sarokba fut hirtelen, elakad a lélegzete, csavargó pók ott pihen. Másnap jönnek az unokák, számlálják a pókokat, munkájukat megcsodálták, az új szőtt hálójukat.
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Dr. CsÁszi Zsüliet

Ősz-időMint kamasz szerelmesek izzadva hetyegnek a percek somvörös falevelekkel és kócos széllel táncolnak még ifjú lázas boldogan valamit fázva számolnak szállnak a hajnal hódarájába most vattacukor köd van remeg a hideg: fagy eltűnik a hold és vele lobban a világ álmos a láz és a túlélés zsizseg az ébresztő nézd: elkésik az idő Nem tökéletes a rend
Cserepka IstvánA lélek és a szív hatalmaAz élet küzdelem harcolnod kell csak az győz ki mer ne add fel szégyennel értelmetlen végzettel kierőszakolt kényszerrel maradj ember tiszta lélekkel dobogj együtt szerető szívekkel.41



Csongor Andrea

SelfieMár nem a Halászbástya, még csak a Szabadság-szobor sem.Én magam, hátteremben, holmi ember alkotta örökkévalóság. Vagy háttér se kell. Legyek elég. Itt én vagyok „mű", és én vagyok az alkotó is. Műfajommá váltam, némi pajzán hason-más(?J.Magamat adom ajándékba, mint egy önjáró Mikulás, és készítek neked ünnepből hétköznapot, neked helyett nekem-et, ajándékból muszáj-t.
Csorba Tibor

Ha tanítanékaz ékes magyar nyelv lenne csupán minden eszközöm - amin a vendég üdvözöl és ha elmegy, elköszön.
Hisz rég tudott: az egyszeregy a nyelvünk titka, kódja, hogy magyarul összeadni a számtan ritka módja.
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Ha tanítanék elmondanám, hogy magyarnak lenni áldott irgalom, s Himnuszt sírva bent magamban fájdalmunkat ringatom
Mert nem termőbb a föld sehol: vértől dús a szent kalász, s belőle sült friss kenyérnél ízesebbet nem találsz.

Ha tanítanék megmutatnám ősi titkok hegyekbe bújt rejtekét - kezdetektől mint vigyázta nemzedékről nemzedék.
Kövekbe rótt imáinkat, útjaink térképeit. Királyaink égi vágyát és az ellen vétkeit.

Ha tanítanék könyörögnék a szívekhez: őrizzék a pentatont - gesztenyefák alatt a sírt, s csillagokban fent a hont.
Kufároknak ne higgyenek: ne vigyen, ki nem hozott! Hazug szavaktól óvjanak iskolát és templomot.
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Csukárdi Sándor

Egy lomtalanítás naplója2017. október 3. Üstökös utca. Végre lomtalanítás.10 óra 27 perc. Kikandikáltam a konyhaablak függönye mögül, és boldogsággal árasztott el a tény, miszerint a szomszédok, megint kirakták a megunt, és felesleges dolgaikat az utcára. Hirtelen jött örömömet csak az a gyanú árnyékolja be, hogy idő előtt jön valaki, és feltúrja a holmit, majd elragad belőle valami nekem tetszőt. A szégyen még a lakásban tart. Meg kell várnom az estét, hogy utcai kutakodásom ne keltsen feltűnést a szom-szédok körében.11:57 perc. Kitártam a konyha ablakát, mintha szellőztetném a helyiséget. Természetesen ez csak ürügy volt. Igazából a kíváncsiság, tártatta ki velem kopott nyílászáróm reteszét. Egy gyors pillantást vetettem a szemközti, és szomszédos házak kapui elé, s megnyugvással tapasztal-tam, hogy a lom érintetlen maradt. Gyomorgörcsöm kissé alábbhagyott, és egészen jóízűen fogyasztottam el ebédemet, a gyorsfagyasztott szilvás gombócokat. Ebéd után a kanapéra dőltem.12:25 perc. Bár minden gondolatom az utcai turkálóhoz csalogatott, megpróbáltam estig lekötni a figyelmemet. Egy film kezdődött valamelyik kereskedelmi adón. Magam elé bontottam egy csomag sajtos chipset, és bámultam, ahogy a képkockák villámgyorsan elfutottak előttem. Tekintetem ugyan a képernyőre ragadt, de tudat alatt már az utcát jártam fürkészve az elhagyott kupacokat. A film szövege elmosódott a számban ropogó burgonyaszirmok zajában.14:30 perc. Feltettem magamnak a kérdést: Mit várok ettől? Örömöt nyújthat néhány kidobott kacat, idegenek megunt cuccai?
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16:07 perc. Azt hiszem, igen. Mármint igen a válaszom a korábban feltett kérdésemre. Több mint egy órát morfondíroztam ezen, pedig valójában már a kérdés feltevésekor bennem volt a válasz. Próbáltam lebeszélni, meggyőzni magam az ellenkezőjéről, de végeredményben feleslegesen. Levetkőztem, ruháimat hanyagul hajítottam a kanapé karfájára, majd megnyitottam a zuhanycsapot. Lágy, kellemesen szitáló, langyos víz mosta végig az izgalomtól verejtékező testet. Az ócskaságok szentélyébe készülök, ahová csak makulátlan, tiszta bőrrel és lélekkel léphetek be. Arcom eltorzult a gőztől felpárásodott tükörben mikor a mosdó elé léptem a zuhany alól. Egy csíkot húztam a szemem vonalában a bepárásodott síkon, és magamra kacsintottam. „Indulás!"17:25 perc. Sötét, kapucnis pulóverbe és barna bársony nadrágba rejtettem el magam, mielőtt az utcára léptem. A csuklyát a homlokom közepéig előrehúztam. Folyamatos gyorsulással haladtam első célom irányába, Nyitraiék felé.Nyitrai Endre és valamilyen Katalin. Furcsa, fiatal pár, akik nemrég költöztek össze ide az utcába. Nagyon fiatalok, mindketten a húszas éveikben járnak, de Endre két-három évvel előbbre van. A lányt valamelyik közeli faluból szedte össze egy búcsúi bálon, ahogy itt az utcában beszélik. Endre egy multinál gürizik napi nyolc órában, három műszakban. A párja többnyire otthon ül, és látványosan unatkozik. A veszekedés állandó. Ha nappal harsog az utca, akkor tudjuk, hogy Endre délutános, ha délután zajlik a csetepaté, akkor a ház ura éjszakára jár be a munkába, ha pedig éjjel tizenegy körül áll a bál, akkor a markos legény kora reggel fog elindulni, hogy megkeresse a napi betevőre valót. A kidobott lomok is egyhangúak. Mindegyik egy-egy bezacskózott veszekedés. Tudtam, hogy ezekből nem fogok hazavinni egyet sem, ennek ellenére belekukkantottam az egyikbe. Egészen friss civako-
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dás volt, és egészen szokványos témában. Ahogy kicsomóztam a szatyor fülét, és kissé megnyitottam a zacskó száját, csak úgy sipítottak belőle az éles mondatok. Nem is hallgattam sokáig, nehogy kicsődüljön az utca népe. A lényeg, hogy Endrét zavarja, ahogy Kati a kettőjük kapcsolatát értelmezi. Az egy dolog, hogy nem dolgozik, de mindemellett semmi házimunkát nem végez. Állandóan szórakozni és vásárolni járna, az elvárásai pedig köszönőviszonyban sincsenek a lehetőségeikkel. Már pedig a lehetőségeiket Endre egyetlen bevételforrásként finanszírozza, kemény munkával, aki ezért nem tagadja meg magától azt a pár üveg jól behűtött sört, amit leguríthat a torkán egy fárasztó műszak után. Az alkoholos kortyok pedig a vitákat élesítik, míg nem elcsattan egykét, a sörnél is hűvösebb pofon Kati szép, kerek orcáján. Nagyjából az összes batyuból ez harsog. Nem is nyitottam volna többet, ha nem akad meg a szemem egy egészen apró csomagon, mely a többi alá volt berejtve. Nem csak formája és mérete, de színe is elkülönült a többitől.Ez nem egy közös emlék - gondoltam, hanem valamelyikük kis titka lehet benne. Megnyitottam a piciny motyót, amiből intim sms-ek, és telefonbeszélgetések buggyantak ki. Hamar felismertem, hogy az egyik fél Katalin, a kellemes bú- gó-hangú partner pedig egy férfi. Hangszíne és fogalmazása alapján érettebb, talán tíz évvel idősebb, mint Endre, ismerős hang. A beszélgetések cinkosak, olykor erotikusak, melyek titkos légyottokról árulkodnak. A férfi habzsolva fogyasztja el a fiatal lányt, miközben aranyozott ígéreteivel koszorúzza meg. Kati hinni akar a hódítónak, és minden beszélgetés végén megadja magát. Kitárulkozik és megnyílik: átkozza az „elbaszott” döntést, ami Endre mellé kényszeríti. „Tépj ki az unalmas hétköznapok sivár szobáiból, és vigyél magaddal élni!" - könyörög a lány, a láthatatlan férfinak. Visszatuszkol-
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tam a kihullott emlékeket a zacskóba, amit aztán zsebre vágtam. Ez még jó lesz valamire - bíztattam magam, és tovább lopóztam Dr. Péterfyék villájához.Dr. Péterfy Zalán 52 éves belgyógyász szakorvos, és felesége Hidasi Anna 47 éves köztisztviselő rezidenciája, az utca ékessége, mely toronyként emelkedik ki a monoton háztetők fölé. A kapu előtt kihajított emlékek garmada. Bizsergő tenyérrel hajoltam oda az elhagyott kupacok fölé. Családi összejövetelek, kerti partik, jubileumok, és csodálatos utazások emlékei lapultak a kihajított bőröndökben, táskákban és ba- nános kartonokban. Mire mindet kibontottam volna, bizonyára rám reggeledik, ezért jól kellett, hogy válasszak. Azt az emléket kellett megtalálnom, ami számomra a legoptimálisabb és magával ragadó, ezért beleszagoltam a levegőbe a kopottas kofferek felett. Hűs tengerparti levegő illata szivárgott be lassan az orrom nyílásába, melynek forrása egy gömböly- ded, zöld utazótáska volt. Jobb orcámat a bőrönd oldalához szorítottam, hogy meghallgassam a benti zajokat. Tompán hallottam, ahogy a tenger hullámai végig bizseregtetik a parti homokot. Vidám kacagások, rikkantások formáltak megnyugtató harmóniát. Türelmetlenül nyúltam a koffer oldalához, hogy kipattintsam a reteszeket. Ahogy megnyitottam, vakító napfény vetődött homlokomra, és sós víz cseppent ujjaimra. Gyermekek szaladgáltak sikítozva a parton. Egyik homok-várat rakott, másik labdát gurított. Anna gombaként pöffeszke- dett egy kockás pokrócon, fején egy hatalmas szalmakalappal, és naptejjel kente be magát. Mellette Zalán, hason feküdt egy gyékényszőnyegen, és rejtvényt fejtett. „Ezt nézd papa!" - fékezett be a gyékény mellé percenként egy kisfiú, kezében tollasütővel. A papa felnézett, a kisfiú szerváit, a horizont túloldalán pedig egy gyönyörű, lobogó, szőke kislány fogadta az ütéseket. „Ügyes volt." - nyugtázta Zalán a látottakat, majd egy hanyag
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mozdulattal lekotorta a homokot a rejtvényújságról, és fojtat- ta az elmejátékot. Közben Anna is a hasára fordult, melltartójának pántját kioldotta, szemét lehunyta, és átadta magát a kellemes morajlásnak. Néhány pillanatig még magam is az emlék hipnotizált áldozataként lebegtem, a lomdomb felett, aztán hirtelen lezártam a táskát. „Micsoda emlék!" - sóhajtottam, és azt a döntés hoztam, hogy ebből a kupacból több hasonlót is magamhoz veszek. Most már, mint egy jól felpakolt serpa másztam le a kupacról, és indultam a szemközti ház elé, Erzsi nénihez.Erzsi néninek sok emléke van, de nem szívesen engedi el őket. Tele van a lakás minden szekrénye, fiókja velük, és évente csak keveset visz le a lomtalanításra. A férjét már öt éve elvesztette, gyermekei külföldön élnek, s az unokákkal csak ritkán látogatják meg a nagymamát, aki szép emléket idén sem dobott ki. Biztos, ami biztos, azért én beletúrtam a kis kupacba, ahol egy sötét tasak csiklandozta meg a kíváncsiságomat. A fásakból halk, lassú szavak szűrődtek ki. „Erzsi néni, sajnos a diagnózis alapján...” Félrevágtam azon nyomban a kis csomagot, mint ha egy pestisest löknék el magamtól. Visszacsatoltam magamra a Péterfy-pakkokat, és odébb iszkoltam a Kovácsékhoz.Nem jövök ki a Kováccsal. Az én véleményem szerint egy felfuvalkodott hólyag, egyébként részlegvezető valamilyen gyártó cégnél. Egy felkapaszkodott kis senki, aki nagyon megváltozott, mióta úgy mond: meg-nyíltak előtte a lehetőségek. A felesége dettó; ő a Julika. Asszisztens vagy titkárnő a férje befolyása révén valamelyik partner cégnél. Amolyan tedd ide, tedd oda, lóti-futi, aki úgy adja el magát az ismerősei kö-ré- ben, mint vezérigazgató feleség. A nagyzolás és látszat nagymesterei két fiúgyerekkel, akiket megpróbáltak a legjobb irányokba iskoláztatni, de azok mindenhonnan kibuktak. Az idén 44 évet betöltő Kovács Péter persze erről nem szívesen
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beszélget. A nejéről nem tudom eldönteni, hogy fiatalabb, vagy öregebb a Kovácsnál. Sminktől függ. A legtöbb ki-dobott emlék a két fiúgyermek kétes ügyeivel kapcsolatos. Tavaly is ezzel volt tele a rakás, már a könyökömön jön ki. „Idén jó volna valami extrára bukkanni" - gondoltam, mikor a halomba túrtam, és egy irodai megbeszélés emlékre leltem. A helyiség biztosan Péter uradalma volt, hiszen ő folyt majdnem szét a gurulós székben az íróasztal mögött, ha éppen nem kopogtattak volna. Giziké, a csinos titkárnő bejelentett valakit, Kovács felpattant a székből, de csak annyira, mint egy medicinlabda, és kitörő lelkesedéssel, meleg kézfogással üdvözölte a jövevényt, aki szintén egy vezető beosztású személy lehetett. A beszélgetés tárgya egy hölgy volt, a vendég egyik beosztottja, akit sikeresen félreállítottak valamilyen koholt vádak alapján. „Végül sikerült az utcára tenni" - újságolta a férfi nagy vigyorral Kovácsnak a hírt, aki erre az ablak mellett álló bárszekrényhez lépett, whiskys üveget és poharakat szedett elő, töltött, és megjátszott könnyek kíséretében így reagált: „Köszönöm István! Az adósod vagyok." István a kellemes kortyok közt még ecsetelte, milyen nehéz dolga volt az asszonnyal, s hogy mennyi mindent be kellett vetni, mire összejött a dolog. „Makulátlan volt" - mondta. „Makulátlan volt, de jól kibasztunk vele!" - csapkodta meg röhögve új hűbérese hátát. „Most már beszélhetsz Julikéval, hogy beadhatja a jelentkezését. Nettó háromötven Petikém, ráadásul Juli jó kezekben lesz." Undorító. Nem csoda, hogy Kovács szabadulna ettől az emléktől. De nem ússza meg. Jövőre visszakapja ezt is. Idén viszont más meglepetést terveztem a „mintacsaládnak". Kapucnis pulóverem kenguru zsebéből elő is vettem a kis csomagot, az emléket Robi gyermekük egyik „hőstettéről", ahogy a diszkóból hazafelé egy bakfislányt molesztálnak. Később ebből is rendőrségi ügy lett, de még csak el sem marasztalták a csi- 
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bészt, mindent sikeresen letagadtak. Ám az emlékek nem hazudnak. Behelyeztem a postaládába Kovács Robika tavalyi „elhagyott" emlékeit, majd tovább álltam.20:05 perc. Még egy ház belefér. Annál a háznál még sosem kutakodtam, pedig már öt éve csinálom, és az utcánkban csak huszonkettő család lakik. Valami mindig visszatartott. A lá- nyomék háza. Lili, Kázmér és a gyerekek. Lili harminckettő, Kazi harmincnégy, a gyerekek öt és hét évesek. Talán attól féltem eddig, hogy közös emlékeink lesznek kihajítva a szemétkupac tetejére? A számomra oly kedves emlékek? Vagy, hogy egy rám nézve kellemetlen beszélgetésre bukkannék, melynek következményeként máshogy kéne a szeretteim szemébe nézni? Esetleg nem bírnék a szemükbe nézni? Ezekre gondoltam, miközben megindultam a nagy sárga épület felé, s megálltam a zöldre festett kapu előtt, amit az unokákkal együtt mázoltunk be idén júliusban. Míg lépteimet szorongás övezte, a ház tövéhez való megérkezésem mégis megnyugvást hozott, ahogy felnéztem a békességet pislákoló ablakokra, szelíd kéményfüstre, s hallottam a vacsorakanalak halk csörömpölését. Itt minden rendben van - nyugtáztam magamnak, és elkezdtem bontogatni a csomagokat. Néhány közös emlék valóban hulladék lett, de egyáltalán nem a legnagyszerűbbek, ezért egy cseppet sem bánkódtam, sőt örömmel vágtam zsebre a közös játszásokat az unokákkal, a kedves borozgatós beszélgetéseket Kazival, a kapkodós bevásárlásokat Lilivel. Jó néhányat elpakoltam ezekből, s hogy elbírjam őket, még egy Péterfy-pakkot is feláldoztam, s ott hagytam a lányomék előtt.Itt minden rendben van - ismételtem magamat a nagy für- készés végén. Szeretik egymást, és velem sincs bajuk. Görnyedt háttal, megpakolva indultam volna haza, de alig emelkedtem fel a szemétkupac mellől, mikor egy egészen ap- 
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ró csomagon akadt meg a tekintetem, mely a többi alá volt berejtve. Nem csak formája és mérete, de színe is elkülönült a többitől. Ez nem egy közös emlék - gondoltam, hanem valamelyikük kis titka lehet benne. Megnyitottam a piciny mo- tyót, amiből intim sms-ek, és telefonbeszélgetések buggyantak ki. Hamar felismertem, hogy az egyik fél...
Damm Diana

A fulladásos halál előnyeiÜresség csengett a térben. A hullámok verődése törte meg csupán a monoton, mindent elárasztó csendet. A fülében zúgott. Újra és újra belevetette magát a k(l)óros emlékeibe. Úszott bennük. Egymás mellett szorosan. Egyik hossz a másik után. Döntések és rosszkor elhangzó mondatok. Vállrándítások, keserves könnyek telítették ma meg a me-dencét, amit minden szerdán és pénteken délelőtt tíztől délig a ma- gáé-nak tudhatott. Ezekben az órákban csak ő volt meg a víz. Ma az emlékei is csatlakoztak. Bár senkise hívta őket.Mikor beleugrott a már jól megszokott hőmérsékletű klórtengerbe, érezte, hogy kicsit szúr a mellkasa. Lassított, megdörzsölte a szúrás helyét s újra folytatta az edzést. Egyesek szerint elég unalmas sport az úszás. De ő ezt mindennél jobban élvezte. Ebben a miliőben ki tudta kapcsolni az agyát, nem kattogtak a fogaskerekek, a gondolatok, amik sosem hagyták békén. Nem kellett megfelelni senkinek, nem volt szükség különösebben semmire. Se pózra. Se beszédre. Semmire. Csak ő és a víz.Ma valahogy mégsem tudott rá koncentrálni és a benne végzett mozgásra. Nem tudta átengedni magát a hevületnek, ahogy máskor. Amikor csak vitte egyik mozdulat a másikat. Olyannyira bele tudta magát pör-getni, hogy olyankor sem- 
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mi de semmi nem számított. Csak, hogy legyen tér. Víz. Csend. S most itt úszkáltak a vízben. Férfiak arcai. Helyszínek. Életképek. A szentendrei lámpaernyők. A teszkós müzli. A csillagok alatt szeretkezés. Emberek, akik egykor jelentettek valamit. Akikről mindig elhitte, hogy Ő AZ! Mindig elhitte.Ha nem ülepedett volna csend a lelkére, beletörődve a rossz döntések okozta súlyok jelenlétébe, most zokogásban törhetett volna ki. Az edzés kellős közepén. Eszébe jutott, mikor egyszer egy iskolai úszócsapatban az öccse miatt majdnem megfulladt a gyakorló medencében. Majdnem a mélybe került akkor is. Minden, ami rettegéssel tölti el, még ma is, férfiakhoz kapcsolható. Medencéről medencére vette az akadályt. Minden férfi, aki valaha az életébe lépett, elsőre egy gyakorló medencének tűnt, amibe kis híján odaveszett. Majd kikászálódva belőlük, megszenvedve minden karcsapást és lélegzetvételt, már csak azok, amik. Nem többek, nem kevesebbek. Emberek, akiktől tanult valamit. Tévedések, amiket átélt. Ma már csak szerethető, feledhető, maradandó idegenelmék.Ezek az emlékek még mindig ott úszkálnak mélyen benne. S ma valahogy felszínre törtek. Ma másképp viselkednek, mint eddig. Eltemetett állapotukból kitörve a felszínre vetődtek. Kiszámíthatatlanul törtek elő.Felnézve az órára látta, hogy rég letelt a szokásos két óra. De a mai ködös, esős és (há)borús szeptemberi délelőttön senki másnak nem volt kedve lejönni az uszodába. így senkit nem zavart merengésben töltött óráival. Végre senki sem szólt hozzá. Senki nem zavarta meg gondolatmenetét. A párás úszó- szemüvegen keresztül még a világ is kicsit visszavonult. Nem zavarta jelenlétével, mintha ott se lenne. De a kő a lába alatt mégis támaszt nyújtott. Levette hát szemvédőjét, hogy újra visszatérjen a látható, hallható, kérlelhetetlenül jelen lévő világba.
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Kint a hidegben, félig nedves hajjal sétált hazafelé. A szél arcába sodorta az esőt, de ő nem bánta. A Bartók Béla úton sétálva, a Duna irányába vitte az útja s leérve a rakparthoz hagyta a világnak, hogy arcát mossa hideg, párás kezével. A csuromvizes nem kifejezés. Minden módon kötődött a vízhez, és ahhoz, amit jelent. Minden formájához, ahogy meg-jelent. A kutyát sétáltatva kapta el egyszer egy hatalmas zápor. Hirtelen jött és heves volt. De ő csak szaladt az esőben hazafelé nevetve. Sosem bánta, ha elázott.A fulladás érzése, amit a kapcsolataiban rendre érzett, mindig halálfélelemmel vegyült. Lemarad valamiről. Eltelik az élet és ő csak kívülről szemléli. Folyton keresett valami mást. Egyiket a másik után. Biztonságot. Figyelmet. Szeretetet. Törődést. Mindent, amit csak egy férfi adhat. S mégsem volt soha elég. Nem volt tökéletes. A fájdalom érzése mindig megjelent. A tökéletesség utáni vágya, az elképzelt boldogság képe magával ragadta. Vitte, mint a víz. Sodorta. Habjaiba merülve egyre csak lefelé úszott-áradt a lefolyóba...Rettegés. Ha nem is mondta ki soha, de félt a férfiaktól. Attól, amit okozhatnak. Attól, hogy irányítják, hogy döntést hoznak. Döntést, ami alá behajtja magát, de valójában sikítani akar. S mégis, szeretetre vá-gyott, mégis megpróbálta, újra és újra. Sokszor. Mindig is egy férfi oldalán képzelte el magát, mindig vágyott egy oltalmazó kézre-karra-szívre...Kapitulálni. Ez a szó járt a fejében. De a feladás sosem volt opció. Sokkal inkább megszökni. De talán az is valamiféle feladás. A kapcsolaté. Egy lehetőségé: a boldogságra, a kínlódásra. Örömre. Bánatra. Akármire... Semmi sem tűnt elég jónak. Minden csak félmegoldás. Mindig csak a várakozás maradt neki. Amit mindig meg is unt. Sosem szórakoztatta senki sem elég jól. Elég ideig. Egy idő után mindig önmagát szórakoz- tat-ta. Egy másik férfival. Egy másik élettel. A gondolattal: az életéről, a vágyairól, a terveiről. Ezeket aztán sosem valósí- 53



tóttá meg. S ezekért a kis kudarcokért mindig a férfiakat hibáztatta. Vagy az eltelt időt. Az elpocsékoltat. Sosem magát. Önmagát soha.Ma. Az esőben. Valahogy világossá vált saját felelőssége. Saját hibái. Az áthárított, eltemetett, fulladásos halállal sújtott hibái. Kimeríthetetlen tárház. És most felsejlett mind. Sőt! Tisztán látta mindet. Mintha a klórban mindet tisztára mosta volna. Nagytakarítás. Ősszel? Hát ezt is másképp csinálta, mint mások. Esőben ablakot mosni. A legjobb ötlet. Soha nem lesz tiszta, de legalább ráfoghatja az időre, a klímaváltozásra, a világra.Képzeletbeli létrájáról lemászva, leült a legalsó fokra és megvárta, míg eláll az eső. Az alsó lécen ülve pont olyan kicsinek érezte magát most, mint azok, akikre eddig a mindentudás piedesztáljáról tekintett le. Kicsinek és elveszettnek. Most kellene kapitulálni? Beolvadni? Elfogadni? Leülni. Átgondolni. Hagyni. Hagyni, hogy megtörténjen s aztán kezelni. A legokosabban. A legmegfelelőbben. Vagy csak emberien. Egyszer(űen). Nőként. Mint szuverén állam. Felelősen. Tisztességgel. Produktívan. Növelve a GDP-t. Kegyetlen iróniával. Maga felé. A többit másra bízva.Tehát feladatot talált. Most végre igazán, saját feladatot. Teljesen belemerülni. Minden tudását ennek szentelni. Az idejét is. Az akaratát. A dacot. A dühöt. A félelmet. A kérdéseit. A kétségeit. Az érzéseit. Mindet ennek. Hogy végül csak ez maradjon. A boldogság. A kérdés csak az: mikor kezdi??
Dobsa Dorina

Emlékszel még az esőre?Az ég olyan színű volt, mint azokon a júliusi napokon, amikor a folyópar-ton heverésztem. Néhány bárányfelhőt leszá- 
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mítva semmi nem takarta el előlem a végtelen égboltot. Megállás nélkül haladtam, magam sem tudtam, hogy mióta, de hasztalan lett volna számolni az idő múlását. Egyforma nappalok követték az éjszakákat, dombokon másztam fel-, majd le, gyönyörködtem az élénkzöld fűtakaróban meg vadvirágokban és örültem, amikor egy-két madár a társamul szegődött. Volt, hogy emberek jöttek velem szembe, olyankor egymásra mosolyogtunk, mint akik ugyanazt a titkot őrzik. Egyszer egy kislánynak szó nélkül a kezébe adtam egy közeli gyümölcsösben szedett almát, mire ő azonnal elővett a táskájából egy kulacsot és megkínált friss vízzel. Soha nem szenvedtem hiányt semmiben. És nem voltam magányos. A legboldogabb akkor voltam, amikor egy keskeny patak keresztezte az utamat. Megörültem, hogy a hátizsákomban rábukkantam egy fürdőruhára. A távolban csobogást hallottam, de nem zavartam meg a társaimat. Csak boldogságot éreztem, hogy mások is ugyanazt az örömöt élik át, mint én, mialatt ringatóztam a víz felszínén és lemostam magamról az út porát. Tudtam, hogy mennem kell tovább, ezért nem időztem sokáig, megszárítkoztam, majd egy könnyű, virágmintás ruhát magamra vettem és továbbálltam. Az éjszaka közeledett. Már nem féltem a sötétségtől, megtanultam, hogy itt nem kell tartanom semmitől. Nem bántott egyetlen élőlény sem, nem leselkedett rám veszély egyik fa árnyékában sem, ezért legtöbbször csak felállítottam a sátramat, kényelmesen megágyaztam egy pléddel és hallgattam a tücskök ciripelését.Ez alkalommal azonban úgy döntöttem, hogy másként lesz. Egy tölgyerdőből értem éppen ki, amikor a távolban egy tanyát láttam meg. Sietősebbre vettem a lépteimet, hogy ne túl későn zavarjam meg lakóinak nyugalmát. Faragott kerítés vette körbe a birtokot, a kapun egy felirat állt. Örömmel fogadunk. Beléptem hát az udvarba, mire egy cirmos macska
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rögtön a lábaimnál termett és zölden villogó szemével behatóan vizslatott. Felemeltem és dajkálni kezdtem, amire ő hálás dorombolással felelt.- Jöjjön csak kedveském! - nyitotta ki az épület ajtaját egy kerek arcú asszony. - Látom, a bajszossal már megismerkedett, idebent vannak a kölykei, de mindig elkóricál mellőlük. No, jöjjön csak, éppen vacsorához készülődtünk.Karomban a macskával léptem be a házba, ami belülről jóval tágasabb és díszesebb volt, mint gondoltam. Egy fabútorokkal berendezett étkezőbe kísért a háziasszony. Egy búbos kemence tövében három kismacs-ka heverészett. Az anyjuk, mikor meglátta őket, kiugrott a kezeim közül és odaszaladt hozzájuk.- Adja csak azt a zsákot, felviszem az emeletre, ott van a vendégszoba, könnyedén megtalálja majd - mosolygott rám. - Foglaljon csak helyet, hamarosan tálalom a sült húst.- A hölgy biztosan szeretné előbb felfrissíteni magát és átöltözni, jól gondolom? - lépett be a konyhába egy hímzett inget viselő úr.- Igen, köszönöm! - bólintottam hálásan, majd követtem az asszonyt a szállásom irányába.- Régóta úton van - szólalt meg az asszony együttérzően, miközben a lépcsőn felfelé haladtunk.- Régóta - feleltem halkan.- Remélem, megtalálja, amit keres - fordult hátra és hosszan a szemembe nézett.- Nem tudom, hogy mit keresek. Vagy, hogy keresek-e bármit is - vontam meg a vállamat. - De minden nap azt kívánom, hogy bárcsak örökké barangolhatnék ezen a tájon.Az asszony elnevette magát.- Megteheti azt is! De higgye el, ha megérkezik, nem akar majd tovább menni.
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A kis szobába belépve elöntött a nyugalom, szépen megvetett ágy, éjjeliszekrény és egy mosdótál fogadott, mellette egy kancsó víz.- Nincsen fürdőszobánk, de remélem, otthonosnak fogja találni - szabadkozott gyorsan a vendéglátóm.- Ugyan! - legyintettem - Tökéletes. Köszönöm a kedvességüket.- Ez természetes. Odalent várjuk.Miután kiment, leültem az ágyra és a hátizsákomban kutattam megfelelő ruha után. A kezembe akadt egy fehér blúz meg egy térdig érő, fekete szoknya. Először úgy gondoltam, hogy úgy fogok festeni, mint egy kisiskolás az évnyitó ünnepségen, de miután megmosakodtam és átöltöztem, nem tiltakoztam a viselet ellen. Kényelmes volt. A hajamat megfésültem és lófarokba kötöttem, majd csatlakoztam a háziakhoz.- Ó, milyen csinos! - dicsért meg az úr, mikor meglátott. - Üljön csak ide hozzánk, és meséljen, mialatt falatozunk!- Bizony, ez a fizetség, amit kérünk - tette hozzá az asszony.- Nem is tudom, hogy hol kezdjem - tétováztam, miközben szedtem a gőzölgő ételekből.- Talán az elején - bátorított a házigazda.- Arra sajnos nem emlékszem - vallottam be őszintén. - De örülök, hogy megismerhettem ezt az országot. Bár különös, hogy ez az első ház, amire ráleltem.A velem szemben ülők egymásra pillantottak, majd az úr biccentett egyet.- Lakunk itt sokan, de csak akkor kerül bármi a szeme elé, ha valóban látni szeretné - magyarázta az asszony.- Igen, erre kezdek rájönni - nevettem. - Vannak városok a közelben?- Megtalálhatja őket - válaszolta az úr két falat között. - De szerintem nem arra kellene mennie.
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- Hanem? - kérdeztem, miután ittam egy korty tejet.- Tovább - felelte. - No, de halljuk a történetét, kis hölgy, mi mindent látott az úton?- Ó, elképesztő dolgokat! - lelkesültem. Tágra nyílt szemekkel figyeltek, még a macska is nyávogva az ölembe ugrott.- Halljuk! - biztatott az asszony.Elmeséltem, amikor egy vadló ménes vágtatott előttem, én pedig napo-kon át jártam a nyomukban. Végül olyannyira megszokták a közelsége-met, hogy az egyik kanca hagyta, felüljek rá és azután hetekig velük szeltem át a vidéket. Elmeséltem, hogy milyen érzés volt, amikor egy őzgidára leltem a magas fűben, majd kilestem, hogy mikor ér vissza hozzá az anyja és csak akkor indultam tovább. Elmeséltem, hogy milyen gyümölcsöskertek keresztezték az utamat, hogy soha nem ettem még olyan édes almát, epret vagy málnát, mint itt. Elmeséltem, hogy a leg-első éjszaka odakint ért, a végtelen ég alatt, és úgy megszerettem, hogy nem vágytam tetőre a fejem fölött. Elmeséltem, hogy mióta útra keltem, nem beszéltem még emberekkel, ők az elsők.- Kik maguk? - kérdeztem, mikor már mindent elfogyasztottunk és teli hassal üldögéltünk az asztalnál.- Hogy érti? - mosolygott az úr.- Olyan érzésem van, mintha ismernénk egymást. Vagy legalábbis ismernünk kellene egymást - mondtam.- Hiszen ismerjük egymást, szivecském - válaszolt az asszony. - Mióta beszélgetünk!- De nem most - ingattam a fejemet. - Úgy értem, hogy talán régebb óta. Nem fontos. Fáradt vagyok, ideje lefeküdnöm.- Pihenjen csak!- És álmodjon szépeket!Az ágyamon frissen mosott hálóing várt, minden bizonnyal a háziasszonytól kaptam. Felvettem, pontosan az én mére-
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tem volt. Nagyot ásítottam, majd eldőltem az ágyon.Kakas hangjára ébredtem, kipihenten és nyugodtan. Láttam, hogy az összes ruhám kimosva és kivasalva ott tornyosul az ágyam végén, és egy pillanatra elszégyelltem magam, hogy ennyi munkát adtam a szállásadóknak. Ideje volt mennem. Tovább, ahogy az úr is mondta. Elpakoltam mindent. Felfrissítettem az arcomat a vízzel, ittam egy pohárral, és ettem pár falatot a szintén odakészített reggeliből, majd a hátamra vettem a zsákomat.A két házigazda az udvaron várt rám.- Remélem, jól érezte magát nálunk! - ölelt meg az asszony.- Köszönök mindent. Bízom benne, hogy találkozunk még! - búcsúztam.- Csak hogy ne legyen egyedül, amíg az út végére ér - kacsintott rám az úr, majd előhúzott a háta mögül egy feketefehér kölyökkutyát.- A neve Fülöp, és boldog lenne, ha magával vinné - adta a kezembe a kutyát.Megöleltem mindkettejüket, majd kiléptem a kapun. Szipogva nyeltem a könnyeimet, miközben sietősen távolodtam a tanyától. Elértem egy tölgyest, ahol letettem a földre a ficánkoló kölyköt. Hátrapillantottam, hogy még egyszer lássam a tanyát, de már nem volt ott.Nem vágtam át az erdőn, hanem megkerültem, találtam egy kitaposott ösvényt, amelyet követtem, nyomomban a kutyával. Időnként botot dobáltam neki, majd a karomban vittem egy darabon, amikor láttam, hogy megfáradt. Napraforgók mellett haladtam el, majd egy búzatábla következett, amiből arra következtettem, hogy a környéken biztosan sokan élhetnek, hiszen valakinek művelni kell a földeket. A megérzésem nem csalt, hamarosan elértem egy falu határáig, pontosabban az azt jelző malomig. A lépcsőjén egy lisztfoltos öreg ül-
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dögéit, szájában pipa, fején kalap. Nagyot rittyentett, amikor meglátott és felém hajított egy jókora karéj kenyerét, Fülöp- nek pedig a tarisznyájából előbányászott szalonnabőr volt a jutalma. Megköszöntem az ennivalót, majd a kenyeret eszegetve elértem a falu főutcájára. Voltak, akik érdeklődve figyeltek, végignézték a ruhámat, míg mások úgy mentek el mellettem, mintha ott sem lettem volna. Takaros falu volt, minden ablakban muskátli virágzott, de nem szándékoztam több időt tölteni itt. Mielőtt azonban búcsút vettem volna a falutól, egy velem egykorú férfi lépett oda hozzám. Éppen azon ügyködtem, hogy kibogozzam Fülöpöt egy darab zsinórból, ami a bundájára ragadt, amikor megszólított.- Eltévedtél? - nyújtotta felém a kezét és felsegített.- Miért gondolod? - kérdeztem, miután leporoltam magamat. Fekete farmernadrágot és egyszerű, sötétzöld pólót viselt, ami szokatlan volt errefelé.- Nem vagy idevaló - válaszolta, és óvatos mosoly jelent meg az arcán.- Persze, hogy nem - mondtam kissé durvábban, mint terveztem. Nem tudtam, hogy ki ő, de zavarba hozott. Olyan érzésem támadt, mintha pontosan tudta volna, hogy érkezem, és hogy ki vagyok - De szerintem te sem - mutattam a ruhájára.- Túlságosan árulkodó - nevetett - De mindegy is, itt az ideje tovább állnom. Imádnivaló ez a falu, de nem vagyok hajlandó több birkát megnyírni. Van kedved velem tartani? Szerintem egy irányba tartunk - mondta és ismét felém nyújtotta a kezét.- Eddig egyedül utaztam - haboztam, majd némi töprengés után folytattam. - Bár senki nem volt, aki felajánlotta volna.Az ismeretlen csillogó szemekkel figyelt, és mielőtt feleszmélhettem volna, összekulcsoltuk a kezeinket.- Gyorsabban telik az út, ha van kivel beszélgetni közben -
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folytatta vidáman, és elindultunk. Semmit sem értettem. Miért öntött el a nyugalom, és miért nem tudtam abbahagyni a mosolygást?- Örülök, hogy megtaláltalak - nézett rám hosszan. A szeme ismerős volt. - Nem jó magányosan járni ezt a hatalmas országot.- Én egyedül is boldog voltam - válaszoltam, miközben szedtem párat az ösvény szélén növekvő fekete szederből.- Különös - felelte. Megálltunk és csak néztük egymást mozdulatlanul. Olyan mély pillantása volt, hogy úgy éreztem, ki sem kell ejteni a számon, amit gondolok, elég neki kiolvasni a tekintetemből. - Nagyon aranyos a kutyád. Nekem is volt egy hasonló. Fülöpnek hívták.- Szép név - mondtam.- Szeretek itt lenni - folytatta.A lábam mellett sétáló kölyökkutyát figyeltem válasz helyett. Szótlanul gyalogoltunk egymás mellett, egészen addig, míg egyszer csak felkiál-tott.- Nézd csak, egy út! - egy pillanatra megfeledkezett rólam, szaladni kezdett, én pedig loholtam a nyomában.A kétsávos út szélén egy ezüstfényű autó parkolt. Az útitársam gondolkozás nélkül kinyitotta az ajtaját, majd beült a kormányhoz.- Egy kicsit pihentethetjük a lábainkat. Mit gondolsz?- hívott. Magamhoz öleltem Fülöpöt és beültem az anyósülésre.Az autó alig hallhatóan mordult egyet és már száguldottunk is. Egyetlen járművel sem találkoztunk.- így azért egyszerűbb. Jól érzed magad? - fordult felém, amikor már lecsillapodott az autó miatti izgatottsága.- Persze - válaszoltam mosolyogva -, szinte már el is felejtettem, hogy léteznek autók. Mindjárt esteledik - jegyeztem meg mellékesen.
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- Akkor, ha beleegyezel, itt megállunk és pihenünk egyet - felelte, majd jobbra kanyarodott. Egy kör alakú parkolóba érkeztünk, egyetlen kivilágított bódé fogadott minket. Olyan érzésem támadt, mintha már jártam volna hasonló helyen. Mikor kiléptem az autóból, egy pillanatra megbor-zongtam, a levegő tiszta, ugyanakkor nagyon hűvös volt. Az útitársam a bódéhoz szaladt, én pedig Fülöppel átsétáltam az út másik oldalára, ahol magyarázatot kaptam a didergésemre. Majdnem ezer méteres magasságban lehettünk már, egy hegyi szerpentinen, a lábam alatt fenyők nyújtózkodtak az égig, hallgattam, ahogy a szél zúg az erdő fái között. Hosszan csodáltam a látványt, a sötétséget, és amikor felnéz-tem a csillagokra, tudtam, hogy miért ismerős mindez. Hátrafordultam. Az útitársam egy szürke pulóvert terített a vállamra, majd felém nyújtott egy adag sült krumplit meg csirkefalatkát.- Gyere, inkább az autóban együk meg - simította meg a hátamat, én pedig gyorsan elfordultam tőle, hogy ne lássa a szememet. Nem akartam, hogy megtudja, mire jöttem rá.A hátsó ülésen foglaltunk helyet, felváltva etettük Fülöpöt, aki rövidesen a lábamhoz kuporodott és álomba merült. Odakint már a bódé sem világított.- Szerinted mivel kellett fizetnem az ennivalóért? - kérdezte.- Fogalmam sincs - vontam meg a vállamat. - Ezen a helyen nincsen pénz, bármit kérhetett tőled.- Bármit, de nem akármit - válaszolta. Szünetet tartott és csak nézett. - Annyit kért, hogy hajnalig beszélgessünk, és fejezzük be, amit elkezdtünk - árulta el.- Érdekes kérés - jegyeztem meg -, hiszen csak most ismertük meg egymást, nem?- De igen. Talán - suhant át a szemein egy különös árnyék.- Mintha itt mindenki ismerne minket.- Mert mindenki ismer minket - folytatta, miközben közelebb húzódott hozzám és megigazította rajtam a pulóverét. Már egy- 62 



általán nem fáztam. - Tudta, hogy jövünk, ezért készült az egyik kedvenc ételünkkel.- Honnan tudod, hogy az én kedvencem is? - nevettem.- Olyan jóízűen befaltad, hogy másra nem is tudok gondolni - nevetett ő is.- Lehet, hogy csak nem akartalak megbántani azzal, hogy meghagyom - tiltakoztam.- Nem - puszilta meg a homlokomat. - Emlékeztem rá.Felkaptam a fejemet. Az arcán átfutott egy gondolat. Talán ő maga sem tudta, hogy miért ejtette ki ezeket a szavakat. Törökülésbe húzódtam. Boldognak éreztem magam, mégis könnyezni kezdtem. Megtaláltam őt. Először nem akartam, hogy rájöjjön, ki vagyok. Hogy ki voltam. Elfogott a rettegés, hogy elveszítem, újra, itt is. De hát nem halhat meg még egyszer!Óvatosan mellém bújt. Megölelt. Suttogott.- Ne félj semmitől. Csak ketten vagyunk itt. Csak mi ketten.Egyszerre sírtam és nevettem. Megtöröltem az arcomat és ránéztem. Az ő szemei is fényesek voltak. Már ő is tudta. Kitárta a karjait.- Emlékszel még az esőre? - kérdezte, miközben a hajamat cirógatta.- Itt sosem esik az eső - válaszoltam halkan. Megnyugodtam. - Mindig szép az idő.Egy vízcsepp koppant az üvegen. Halkan dobolni kezdett, én pedig egyre jobban elálmosodtam.- Ki mondta, hogy az eső nem lehet szép?Ez volt az utolsó, amit még hallottam. Mikor felébredtem, ő még pihent, ezért Fülöppel ketten léptünk ki az autóból. Már nem a parkolóban voltunk, hanem egy mező kellős közepén, egy hegyoldalon. A távolban tehenek és lovak legelésztek, nem messze pedig egy faház várt ránk. Fülöp szaladgálni kezdett, bogarakat kergetett a térdig érő fűben. Nem akar-
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tam tovább menni. Már nem kerestem semmit.Egyszer csak leült mellém és megfogta a kezemet.- Elképesztő! - mondta, miközben a tájat szemlélte. - Pontosan ezt kerestem! Ott van a házunk!- Tudod, hogy mi a legjobb? - kérdeztem vidáman. A kábulattól válaszolni sem tudott.- Hogy itt nem kell befejeznünk semmit.Izgatottan körbenézett, majd visszapillantott rám. Ekkor odaléptem mellé, és a fejemet a vállára hajtottam.
Dómján Ferenc

A vásárA fekete terepjáró erőlködés nélkül hajtott fel a szűk,hegyi úton. A vezető,egy őszes középkorú férfi ujjaival idegesen dobolt a kormányon. „Ez is csak egy biznisz” - gondolta miközben magát nyugtatgatta. „Olyan,mint a kocsi! Alkudsz, perkálsz!" De a lelke mélyén érezte, hogy ismeretlen terepre merészkedett.Balról szénégető buckák bukkantak elő az erdő sűrűjéből, mígnem a tisztáson álló kis viskóhoz ért. A kora esti szürkületben a fényszórók szinte áthasították a roskatag falakat. „Rajta hagyom - miközben a zsebében lapuló bokszért szorongatta -, ki tudja..."Egy vékony, kortalan férfi lépett ki az ajtón. Intett neki. A sofőr közelebb merészkedett.- Érte jöttem!- Százezer! De jöjjön be! Kosárba teszem, aztán viheti. Csak pár napja született...Az idegen remegő kézzel nyúlt a tárcájáért. Szótlanul az asztalra számolta a pénzt. Most nem alkudott, csak felkapta csomagot és sarkon fordult. Pillanatokkal később már a kocsiban ült, és nem hallhatta a fiatal nő zokogását. A kosárkát gondo- 
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san a hátsó ülésre tette. Indított! Hazáig már csak a pihenőben állt meg. Ott a babahordóba tette a csecsemőt.Másnap eldobott kosárba botlottak a takarítók a melegedőben. A lucskos szalmában egy emberfej formájú mákgubóval.
Egyed T. Zsuzsi

Hétköznapi horzsolásokKépmutató, hazug világ! Hitvány, aki téged imád. Velem csak a bajod akadt, meghajoltam súlyod alatt.Meghajoltam, de nem törtem, pedig majd’ beledöglöttem. Szembenézek veled bátran, újra magamra találtam.Talmi fényed el nem vakít, hiszem-védem az igazit. Érték-örökséget kaptam, vigyázok rá, el ne hagyjam.
Erdődi Maya

Még élni akarokSzürke szemmel nézek magam köré, magam mögé, előre már nem látok.Szívem gürcölve pumpálja bennem a létem folyamát, ám kíváncsiságom csak addig jut, hogy ...hm... vajon, mi van odaát?
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Élni akarok?Biztos? Miért is?Kutakodnék bennem a válaszokért, de...miért akarnám újra látni, hogy jutottam ide, a világ tengernyi dolgának szélire, ahol lábamat mossa a hullámzó fájdalom, amiben, nahát! - elsüllyed a mindig újra hangolt, elbicsakló, remény ízű dalom.Élni? Akarok?A borult égbolt felett biztos van valami más, egy hívogató, simogató, édeni ragyogás, de odajutni hogy lehet?Felfelé libbentve emelhetne az utolsó lehelet, vagy hagynám, hogy elragadjon a már torkomig emelkedő dagály, mely visszatértében fröcsögő vigyorral, hűvös világába ölelget.Akarok? Élni?Agyam szürkeállománya kifolyni látszik, ám egy korhadó fa még élő ágába kapaszkodók. Igen! Még élni akarok!A távoli hegy felett nyíló fénylegyező e haldokolni látszó világba ütközött. Bennem is feldereng már a fény, s rendezgeti elborult elmém. Remegésem kitárt karjaim fékezik le...Létem egy csoda volt, s hogy ezután is az legyen, ezért - élni kell - vele!66



FÁBIÁN JÓZSEF (FABIJOE)

Uszályok a szürkületbenSzürkület. Az ablaknál állok. Lábam alatt a folyó hideg. Benne úsztak remények, álmok. Elnézem a folyóvizet.
Már nem csillan a vízen a napfény. Leszállt az égről a tüzes korong. Az ember percnyi pihenő orvén a folyót nézve elborong.Úszott benne hajóroncs, hulla, kicsavart fa, amely még gyökeres. Hatása mai létünkre nulla? Az ember fogódzót keres.Összeköt engem a folyó a múlttal, s vajh, ha nem úszna el ott a jövő, magán- és közdal se lenne bús dal, élet-víz lenne, nem köztemető!Évszázadok folytak le csendben a forrástól e nagy folyón, és úgy vélem, sosem lesz rendben életünk itt, e partokon.
A víz hol vörösük, máskor barna, vagy iszapszínű szennyáradat az, ami jön, és átkelne rajta, hogy meghódítsa váradat.
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Mert hazád a várad. Akkor is, ha ellenség ver benne tanyát, s minden szava hazug, hamis, hogy megszomorítson fiút, anyát.
De így ment itt már vagy ezer éve: Csattant bilincs, repült golyó, széthullottunk, akár a kéve, de itt maradt nekünk a nagy folyó.

Szürkületkor ablaknál állok.A napból hátra már alig maradt, és tülkölve húznak uszályok távoli vízre az ablak alatt.
Fábián Krisztina

BabaházKata egész úton a babaházról mesélt. Édesapja eleinte érdeklődve figyelte, aztán gondolatai egyre elkalandoztak. A kislány óvodástársa, Beus hatéves szülinapi zsúrjáról tartottak hazafelé. Gyakran mentek egymáshoz a gyerekek születésnapot vagy névnapot köszönteni. Apró ajándékokkal kedveskedtek egymásnak, hogy aztán a gyertyafújás és a tortaevés után jókat játsszanak együtt.Beust egyedül nevelte az apukája. Anyját két évvel ezelőtt egy súlyos betegség miatt elveszítette. A férfinak esze ágában sem volt új asz-szonyt hozni a házhoz, minden szabadidejét a kislánnyal töltötte. Beus apjának nem kellett szégyenkeznie; a szülinapi zsúrra igazi csajos han-gulatot varázsolt a kis lakásba. A kislány nagyon örült az ajándékoknak, amit bará-
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tai hoztak neki, ugyanakkor izgatottan várta, hogy végre megmutathassa nekik a legcsodálatosabb dolgot, melyet édesapjától kapott. Szerette a meglepetéseket, ez az ajándék mégsem titokban készült. Beusnak éppúgy része volt az elkészítésben, mint édesapjának. A férfi nem így tervezte. Az ötlete, hogy babaházat készítsen kislányának, hirtelen támadt. Viszonylag hamar elkészült a tervvel, néhány nap múlva pedig már össze is állt a ház. A férfi öreg ládikát és maradék fa-anyagot használt fel hozzá. Egy hálószoba, tágas nappali, fürdőszoba és konyha nyílott a babaház hosszúkás előteréből. A méretét úgy tevezte, hogy Beus babái kényelmesen elférhessenek benne. Mielőtt a bútorok készítéséhez fogott volna, gondolt egy merészet és a házikót megmutatta a kislánynak. Beus el volt ájulva az ajándéktól és onnantól kezdve minden nap, óvoda után a babaház berendezésének tervezésével, készítésével töltötték idejüket. A bútorok kisebb-nagyobb dobozokból, az asztalterítők, függönyök, szőnyegek régi anyagmaradékból és színes papírokból készültek. Apa még egy tapétadarabot is talált; olyat, ami Beus szobájának falát is díszítette. Éppen elég lett a babaháló falára. Az apa kezdeti félelme, hogy nem tud majd meglepetéssel szolgálni lányának a jeles napon, elillant; látva gyermeke szemében az alkotás tüzét és az együttes munka örömét, megnyugodott. Csodálatos birodalom bontakozott ki kezeik között, amit a zsúron ovis társai nem csupán megcsodálhattak, de játszhattak is vele.Kata áradozása barátnője babaházáról apját előbb kíváncsivá, majd ingerültté tette. A férfi, egyszerűen, megharagudott Beus apjára. Mit tudhat ez az ember, amit én nem? - tette fel a kérdést magának, majd hirtelen elhatározta: megmutatja lányának, hogy ő sokkal különb babaház készítésére képes. Szándékáról nem szólt senkinek, de amint hazaért, azonnal nekilátott a megvalósításnak. A tervek elkészítése több na-
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pig tartott. Nem is csoda, hiszen ezek egy háromemeletes, „fullextrás" babaház tervei voltak! Miután kiszámolta az anyagszükségletet, összeállította a megrendelést. Minőségi alapanyagokra volt szüksége, ezért olyan üzletet keresett, ahonnan kiszállítják a megrendelt árut. Országon belül nem talált ilyet, ami igencsak kitolta a megvalósíthatóság idejét. Valódi meglepetést akart, ezért az alapanyag megérkezése után a szerszámokkal együtt, gyakorlatilag leköltözött a pincébe. A család ezentúl ritkán látta. Különösen a kislánynak hiányzott az apja. Ha véletlenül összefutottak, rácsimpaszkodott. Szeretett volna több időt tölteni vele, éppen úgy, mint régen. A férfi azonban igyekezett mielőbb szabadulni az ölelő karok fogságából. Idővel aztán Kata megszokta, hogy édesapja kilépett a család életéből és mindenben csak anyjára számíthat. Amint a férfi hazaért a munkából, azonnal elnyelte a pince. Aztán már nem csak esténként, de hétvégenként és szabadsága alatt is ott töltötte ideje legnagyobb részét. Mivel apja titkos tevékenységére vonatkozó kérdéseire Kata nem kapott választ, egy idő után már nem is kérdezett. Megszokta, hogy a férfi jelenléte az életükben csupán alkalomszerű.Odalenn, a pince falai között monumentális alkotás készült, ami sokkal inkább egy királyi palotára, mintsem babaházra emlékezetett. Azonban hiába állt készen végre a különleges építmény, a férfi folyamatosan elégedetlen volt; úgy gondolta, a házikóra bőven ráfér még egy kis csiszolás vagy éppen festés. A nappali falának színét festékboltban kever-tette ki. A helyiségekbe világítás, a mosdóba folyóvíz került. A háló- szo-bák falait elegáns tapéták borították, lentre parkettára emlékeztető burkolat, föntre álmennyezet került. A berendezés megtervezése ren-geteg idejét felemésztette. Helyiségről helyiségre haladva írta össze a luxuslakosztály pazar bútorainak listáját. Minőségi anyagokat használva drapériát szabott,
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térítőkét varrt. Tervezett, mért, fűrészelt, ragasztott. Minden egyes bútordarabnak színben és stílusban illeszkednie kellett a helyiségek arculatához. Tökéletes enteriőrre törekedett. A férfi a baba-házon kívüli tevékenységeket hiábavalónak és időpocsékolásnak érezte. Egy ideig még enni, fürödni és aludni feljárt, később aztán napjait és éjszakáit egyaránt lenn töltötte. Hamarosan elbocsátották munkahelyéről. Igazából nem bánta, sőt, örült, hogy több ideje marad a tökéletes mű megalkotására. Bezárkózott; külsejét elhanyagolta, lefogyott, egészsége is odalett. A pince falai között, gyakorlatilag a babaház bűvö-letében élt. Az idő múlását hajléka, a pince tökéletesen titkolta.Egy kávéillatú hajnalon óvatos léptekkel indult fel a lépcsőn, kezeiben a gigantikus remekművet egyensúlyozva. Mosolyra ösztönözte elképzelése, mely szerint Kata elragadtatva a nyakába ugrik majd a fantasztikus meglepetés láttán. Nem az fájt leginkább, hogy az ajtót nyitó kislány pillantásra se méltatta az ajándékot, hanem az, hogy a gyermek közömbös tekintete egy idegennek szólt.
Fényes László Tibor

IdőkerékOly jó lenne úgy aludni, mélyen, mint gyermekként régen, szerető anyám ölében... Soha álmot nem hazudni.
Nem ébredni kelő nappal, kukorékoló kakassal, nem várni ajtókulcs hangját, a megérkező vigaszát.
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Kelni a derűvel vígan, futni széllel egy iramban, labdát kergetni el, vissza, míg a játékszer csak bírja.
Fűből is nyakláncot fonni,vele hazáig osonni... És ott suttyomban átadni. Mi múlt cseppet visszahozni.

G. Joó Katalin

Úton az „aranyélet” feléLenke néni a csomagjaival kilépett a kapun, tett pár lépést, majd megállt és visszafordult. Hosszan nézte a házat, ahol negyven évig élt. Megrohanták az emlékek. Milyen jó volt itt lakni, amíg a férje élt. Néhány éve meghalt, azóta szomorúan teltek a napok, hónapok, évek.Mennyi vidámság, mennyi csodálatos dolog történt itt velük! Megszü-lettek a gyerekek, Marika, akit csak mindenki Ri- kának hívott, innen ment férjhez. Balázska pedig egyetemet végzett mérnök lett. Milyen boldog volt az ő Lajosával! Büszkén újságolták a szomszédoknak Rika esküvőjét, Balázska diplomaosztóját. Amikor kirepültek a gyerekek, kettecskén maradtak. Csendes lett a lakás. A gyerekek elfoglaltak voltak, Balázs külföldi tanulmányútra ment, Rika pedig élte az életét a férjével. Telefonok, ritka látogatások, ennyi maradt nekik, de nem panaszkodtak:- Lenke! Ez az élet rendje - simogatta meg a karját Lajos, amikor ő szomorúan bámult ki az ablakon.- Tudom, de azért csak búslakodhatok, mert hiányoznak - felelte ilyenkor.
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Teltek az évek, Lajos megbetegedett és a gyilkos kór hamar elvitte. Lenke néni egyedül maradt. Gyermekei igyekeztek minél több időt vele lenni akkor, de aztán ezek egy idő múlva ritkultak, majd minden visszaállt a régi kerékvágásba. Telefonok, ritka vizitek.- Anyuka! Nem lenne jobb egy otthonban? - kérdezte nem egyszer a lánya.- Nem! - vágta oda határozottan. Amíg el tudom magam látni, addig szó sem lehet róla!- Anyukám - puszilta meg Rika. Csak azért mondom, mert féltelek, illetve féltünk. Nem tudok gyakrabban jönni, Balázs is irtó elfoglalt. Ott meg lenne társaság, programok, orvos, figyelnének rád, és mi is nyu-godtabbak lennénk.- Szóval már ki is néztetek valamilyen öregeknek való elfekvőt. Nyanya-házat. Amíg én... - de nem fejezhette be, mert Rika közbevágott.- Jól van, jól van. Ne izgasd fel magad! Tudod, a vérnyomásod.- Érdekel is benneteket az én vérnyomásom! - morgolódott Lenke néni.- Anyuka! Na! Ne legyél ilyen morcos! És nem elfekvő! Hogy mondhatsz ilyet! Csak megkukkantanád, aztán ha nem tetszik, akkor itt maradsz. Nem kényszerít senki.- Persze, nem kényszerít. Tudom csak féltetek... Na, jó! Mikor kukkantsam meg azt a Nyanyaotthont?- Majd csörgők, mikor mehetünk, megbeszélem az otthon vezetőjével.Pár nap múlva megszólalt a telefon. Lenke néni érezte, hogy csak Rika lehet, és azért hívja, hogy mindjárt itt lesz, és mehetnek feltérképezni a Nyanyaházat. Ő már csak így hívta. Valóban Rika volt.- Öt perc múlva gyere le! Aztán megyünk!Utálta, ha ilyen rövid idő alatt kellett elkészülnie. De min- 
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dig ez a rohanás. Mire leért, Rika a kocsi mellett állt, és telefonált.- Mindig az a fránya mobil! - dünnyögte az anyja. - A füledhez nő egyszer az a vacak!Rika nevetett.- Jaj, anyuka! Dehogy nő! Fontos munkaeszköz. Na, ugrás be és indulás!Még hogy ugrás az ő fájós lábaival. Ez a lány, ez a lány... - gondolta magában.Egy szép épület előtt állt meg Rika.- Ez lenne az. Ugye milyen jól fest? Nem egy lepukkant hely.- Hát... szép - mondta az anyja.- Majd meglátod, mekkora kertje van. Itt aztán lehet sétálni, bujkálni, kiülni, olvasni, ha jó idő van.- A frász akar bujkálni! Mindig csak a hülyeségeken jár az eszed! - legyintet az anyja. Szerinted majd bújócskázni fogok valakivel?- így szép az élet! Humorral ízesítve. Tudod. Ezt te mondtad nekem hajdanán. Már elfelejtetted? - nevetett Rika.Bent kedves emberek fogadták, mindent megmutattak. Lenke néni még magának sem akarta bevallani, hogy tényleg jó kis hely. Jó. De mégsem az otthona. Bár a nevében benne van, hogy otthon. Aranyélet Idősek Otthona. Aranyélet? Amikor az embernek itt fáj, meg ott fáj, amikor egyedül marad, az lenne az aranyélet? Elég lököttek, ha ezt így gondolják. Miközben, ezen morfondírozott, a lánya már vitte is a kertbe.- Ugye, milyen kellemes? Ugye, milyen szupi? Hogy tetszik?- Tényleg megfelelő. Csak az a sok öreg... Itt totyog, ott ko- nyul. Én még nem vagyok ennyire leépülve - felelte Lenke néni.- Persze, hogy nem, de hát ez idősek otthona, nem lehet tinikkel teli. Akik jól vannak, azokat viszik kirándulni, szerveznek különböző esteket. Van torna is! Sőt! Pedikűr, manikűr, fodrászat, minden itt van egy helyen. Tök jó, ugye anyuka?
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Hát erre mit lehet felelni.- Tök jó - hagyta jóvá.- A szoba is szép, fürdő, WC, kis konyhácska... - lelkendezett Rika.- Miért? Enni nem adnak? - kérdezte lecsapva a konyhácska szóra, végre találhat valamit, ami nem megfelelő. - Azt hittem, kiszolgálnak - jegyezte meg.- De, de. Csak ha épp kedved lenne valamit összeütni. Vagy sütni egy kis sütit - felelte a lánya.Hát ez se jött be. Tényleg minden nagyszerű.- Aztán mikor jöhetnék? - kérdezte Rikát.- Két hét múlva lehetne beköltözni.Még egy darabig kérette magát, aztán így szólt:- Rendben. Legyen, ahogy ti akarjátok.„Talán tényleg ez a legjobb megoldás. Nem várhatja el a gyermekeitől, hogy folyton vele foglalkozzanak. Mindegyiküknek megvan a saját élete. Nem akar kölönc lenni." Ez járt a fejében, mielőtt kimondta a döntését.Most letelt a két hét, és ő itt áll a ház előtt, várja a taxit, mert Rika nem tud jönni, de előre lebeszélt mindent a taxissal, az otthonnal. Ami még majd ott kell neki, azt már összepakolták, majd Rika behozza. Most csak a ruhák, némi konyhai és tisztálkodási eszköz van nála, hogy ne kelljen cipekednie. Dudálás zökkentette ki a gondolataiból. A taxis kipattant az autójából.- Kezét csókolom! Ugye, rám vár? Az Aranyélet Idősek Otthonába megyünk, igaz?Lenke néni csak bólintott. A férfi bepakolta a csomagokat az autójába. Lenke néni csak állt és nézte egykori otthonát. A taxis nem sürgette. Látta, hogy nem könnyű a néninek az elválás, a búcsúzás.- Tudja, negyven év az negyven év... - súgta halkan, amikor beszállt a kocsiba. 75



Csendben ült az otthonig. A taxis a tükörből látta, hogy a néni sír. Halkan, úgy, hogy ne zavarja a sofőrt. Pedig Lenke néni zokogni, ordítani tudott volna, de hát ő hozta meg ezt a döntést.„Vén fát nem szabad új helyre ültetni" - mondta régen a férje, amikor egyszer egy kisebb lakásba költözés szóba került, így maradtak.„Lajos! Én most elhagytam az otthonunkat, mert nélküled már nem volt az igazi"- suttogta.- Tetszett mondani valamit? - kérdezte a taxis.- Nem, semmit - felelte Lenke néni.Amikor megérkeztek, a taxis segített kiszállnia, bevitte a csomagokat. Lenke néni az autónál várakozott.- Mivel tartozom? - kérdezte az asszony.- Semmivel, a lánya előre rendezte a számlát - felelte a férfi és megsimogatta az néni karját. - Érezze itt jól magát! Szép, kellemes hely. Legyen itt még sok boldog éve a néninek!- Köszönöm - válaszolta Lenke néni, és lassan elindult az "aranyélet"felé.
Guba Zsófia

Az egyéniségek koraNapsárga, bordó és világoskék színekkel volt tele a szoba. Nord azzal a szorongással a gyomrában kelt fel, hogy nem emlékszik, mi is a legújabb kedvenc színe. Pedig tegnap este még tudta. Olyan rosszat álmodott, hogy az mintha kitörölte volna. Lehet, hogy újra ki kell találnia? Utálta a felesleges energiapazarlást. Valahogy a rémálmokat még nem sikerült kiküszöbölni, pedig elég messze jutott már a tudomány. Létfontosságú szerveket tudnak pótolni napok alatt, az öregedést lelassították, a rák összes típusát évtizedek óta 99%-os eséllyel gyó- 
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gyítják. Álmában az űrben lebegett. Ordított a félelemtől és a hangja olyan rettenetesen éles volt, hogy szinte keresztül szúrta a sötét végtelent. Pedig tudta, hogy az űrben semmi sem hallatszik, nincsen közege. Szeretett volna függönyt venni a szobába, és érezte, hogy most egy új színre vágyik. Kezdett derengeni, hogy a barackszín volt az. Ennek megörült, mégsem indul olyan rosszul ez a nap.Már régóta nem volt divat a személyes találkozás. Senki nem érezte szükségesnek. 200 évvel ezelőtt, mikor elindult az AU program (Artificial Uterus= Mesterséges Méh), már a gyermekek kihordásához sem volt szükséges az embriónak és az anyának fizikailag érintkeznie. A legfurcsább az, hogy semmilyen világrengető esemény nem történt. Fokozatosan alakult így. A technikai fejlődés lehetővé tette a chatelést, később jöttek a hologrammos megoldások. A virtuális valóság programmal minden érzékszervi inger elérhető lett: színek, szagok, tapintás, ízek. Nord szobája lényegében már egy négyzet alakú, nagy interface felület volt. Akárhol megérintette a falat, opciók sora dobta fel magát, hogy válasszon közülük. A szoba bal oldali fala már fél éve Izland vulkanikus hegységeit és vízeséses tájait mutatta. Ha közel ment, érezni lehetett az Atlanti óceán illatát és hallani lehetett a tengeri madarak hangját. De ki is kapcsolhatta ezeket a funkciókat ha zavarták volna, és csak a látványban gyönyörködhetett. Ha a lábfejével megbökte a kép alját, akkor beléphetett ebbe a világba. Végigsétálhatott Vík í Myrdal fekete homokos tengerpartján és megközelíthette a gleccsereket. Ha akarta, a nyári napforduló körüli napos időben, a zöldes-mohás domboldalakon lépkedhetett, nézve a lila virágos mezőket, de ha ahhoz volt kedve, akkor tél volt és az északi fény kontrasztját figyelhette meg a havas táj fölött.Szépen lassan, pár száz év alatt alakult ki ez a társadalom.
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Már a filmekben sem tudják elviselni két ember érintkezésének a látványát. Perverziónak tartják. A dark weben keringenek olyan kisfilmek, ahol egyesek kezet fognak (!) vagy megcsókolják egymást (!!). Ez a legtöbb emberből végtelen undort vált ki, de hallani lehet olyan underground nonkonformistákról, akik még keresik az érintkezés lehetőségét. Állatok. Titkolják a létezésüket és félreeső klubokban FIZIKAILAG találkoznak. Szívják ugyanazt a levegőt.... Ők a lázadók. A lázadás szellemét eddig még soha nem sikerült kiirtani az emberiségből.Mostanra a tömeggyártás és a művészet érdekes kollabo- rációja való-sult meg. A 20-21. század fogyasztói társadalmában még mindenki irtózott attól, hogy kilógjon a sorból. A 21. század első felében az úgy nevezett influenszerek (véleményvezérek) határozták meg a piacot és a közember stílusát. A mai, 26. századi emberek már kinevetik ezt a viselkedést, ami leginkább a majmok társadalmára hasonlít. Ugyanúgy ahogy a kurkászás és az egymás testébe kapaszkodás, a kitaszítottságtól való félelem is állati jellemvonás. Az etológiái nézőpont ezt a hatást a lehető legteljesebben feltárta. A 20-21. század jellemző pszichológiai kórképe, a szociális szorongás is erre az ősi örökségünkre reflektált. Azt mondhatjuk, hogy ezt a félelmet véglegesen meghaladtuk. Ma az ember nem attól fél, hogy különbözősége miatt kiveti a közösség, hanem attól, hogy az egyformasága miatt beleolvad. Ma már nincs annál nagyobb félelem, mint a láthatatlanságtól való rettegés. Ez a pszichiátriai kórképek új típusát hozta magával, aminek neve a homogenofóbia. Jellemző tünete, hogy ha egy személy valamilyen hasonlóságot vél felfedezni egy másik személy ízlésében: pl. lakásának berendezésében, vagy a haja viseletében akkor azonnal erős szorongás lesz úrrá rajta. Normál esetben mindenki törekszik arra, hogy egyéniség legyen, de
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az apró egyezések még nem zavarják a szemét. A nagyobb hasonlóságok megváltoztatására pedig lépéseket tesz - pl. újra levágatja a haját az erre a célra beprogramozott android- jával. A beteget viszont a szorongás lebénítja, és akár hónapokra is megszakíthatja a kapcsolatát a társadalommal.Nord nem szerette a rutinokat. Minden reggel igyekezett máshogy kezdeni a napot, de ezt valahogy nem tudta kivitelezni. Jól esett neki reggel a futás, és hiába próbált volna falat mászni, jógázni vagy biciklizni, legtöbbször a futáshoz tért vissza. A környezetet viszont megválaszthatta, a szobája jobb oldali falán. Itt is volt egy kedvence. Imádta a régi New York 5th. avenue-ját. A tömeg és a sivárság izgalmas paradoxona volt, ahogy a kihalt utcákon futott az óriási felhőkarcolók között. Viliózó reklámok kötötték le a tekintetét, de simán és szabadon haladt az úton, egy lélek sem volt körülötte. Ilyenkor meg is jegyezte magának: ez az igazi élet. Kezdte érezni, hogy fárad, így lassan kisétált az alkalmazásból és megreggelizett. Megrendelte a barackszínű függönyt. Aztán felhívta barátját, Zint, akivel gyermekkoruk óta ismerték egymást. Külön nevelőotthonokban nevelkedtek, de egy több otthon által szervezett virtuális természetjárás során összebarátkoztak. Most megbeszélték, hogy a kedvenc téli kert vizualizációjukban találkoznak. Imádták a buja növényzetet (amit folyton megújíthattak) és az sem zavarta őket, hogy a levegő néha túlzottan párás. A múlt évszázadban kezdték megfigyelni, hogy a szélsőségesen tökéletes élmények is szorongást váltanak ki. Akármi-lyen gyönyörű tengerpartokat rajzoltak a grafikus-informatikusok, az emberek egy idő után nem érezték jól magukat benne. Ha valami túl jó, az valószerűtlen, bizonytalan. Az élethez mindenki ragaszkodik és igényli, hogy érezze is azt, hogy létezik, jó és rossz élményekkel együtt. így találkozott Nord és Zin, ebben a gyönyörű, de párás kertben, az átlátszó kupola alatt. 79



Utazniuk már nem kellett. A tömegközlekedés régen megszűnt. A bolygót rengeteg zöld felület fedte, a növény és állatvilág burjánzott. A globális felmelegedés fenyegetése miatt az emberiség szerencsére visszavett magából, nagy nehezen megtanulta a Mértéket, és megóvta a bolygót. Ebben sokat segített az is, hogy a csillagászat folyamatosan fejlődött és megindulhatott az űrbányászat. Az informatikai és biomechanikai eszközök legyártása már úgy volt lehetséges, hogy az erőforrásokat más égitestek biztosították. Szerencsére a fúziós energia sok mindent megold és kifejezetten környezetbarát, de bizonyos nem megújuló erőforrásokra így is szükség van. A vizet például a naprendszer holdjairól, főként az Európáról szállítják be - nem akarják a Földet elhasználni.Nord és Zin a szerelemről beszélgettek. Mindig volt valaki, aki megtetszett nekik. Ilyenkor meghívták magukhoz, ide a téli kertbe és négyesben randiztak. Hetente igyekeztek új lányokkal előállni, nehogy megunják egymást. Mióta a nemek közötti különbségek elmosódtak a nőket csak enyhén finomabb vonásaik alapján lehetett megkülönböztetni a férfiaktól. Ez már senkit nem zavart. A legtöbben heteroszexuálisak maradtak, de igazából már nem volt jelentősége. Amikor a szaporodás ideje eljött, központi értesítést kaptak. Le kellett adni a mintáikat és készen is voltak. A gyermekeket már központi otthonokban nevelték fel. A termékenyebb személyek életükben 3-4 alkalommal is kaptak ilyen értesítést, mások talán csak egyszer. Nem nagyon tartották számon.Nord éppen azt fogalmazta meg, hogy neki a szerelem az, amikor valami bonyolultat, izgalmasat lát vagy hall. Rengetegen tervezik meg saját öltözetüket. Nagyon elterjedt a teljes testfestéses „ruha" stílusa, ami egy folyton mozgó, testhezálló kaleidoszkópszerű alkotás. Ha ebből igazán ötleteset vesz észre, egyből beleszeret az alkotójába - mondta Zinnek. llyen-
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kor olyan, mintha a neuronjai ünnepelnének és a gyomra is bizsereg. Az okos, összetett gondolkodást is szereti, lenyűgözi őt a komplexitás. Zin azt válaszolta, hogy számára az egyszerűség katartikusabb. Szerinte megható az a képesség, ha valaki csupán egyetlen színnel, vagy a legalapvetőbb formákkal fejezi ki magát. Szereti a csendes embereket. Élvezi, ahogyan a beszélgetés alatt fokozódik a feszültség. Kíváncsi, ha végül megszólalnak, milyen lesz a hangszínük és mi lesz az a mondat vagy szó, amit eléggé érdemesnek találnak arra, hogy kimondjanak. A világirodalomból ismerik a szerelmet. A mozgóképen nem tűrik meg a testiséget, de írásban még elviselhetőbb. A társadalom törekedett a kultúra megőrzésére.A beszélgetésük közben hirtelen váltott a környezet, eltűnt a fejük fölül az áttetsző kupola és a Központi Orgánum szólalt meg. Az arc nélküli hang bejelentette, hogy sajnos a Jupiter Európájának bázisán katasztrófa történt. Minden elővigyázatosság ellenére egy aszteroida észrevétlen maradt a megfigyelő rendszerük számára és becsapódott egy vízbánya közelében. Emiatt most egy pár évig megszorításokkal kell szembenézni, amik közül a legfontosabb az Artificial Uterus program felfüggesztése. Kérik a lakosságot, hogy a folyamatos szaporulat érdekében az „elavult módszerrel" igyekezzenek ezt pótolni, amihez a kormányzat minden orvosi segítséget biztosít. A termékeny felek személyesen találkozzanak, lépjenek szexuális kapcsolatba és az utódot a női fél természetes úton hordja ki. A szülés levezetéséről már a megfelelő egészségügyi androidok fognak gondoskodni. Mesterséges inszeminációkra vagy lombik programokra most nincsen lehetőség, kérik az embereket, hogy kerüljék a technológia felesleges igénybevételét. Megértésüket köszönik és további szép napot kívánnak.Nord és Zin valósággal megfagytak. El sem köszöntek egymástól, inkább elkezdték vadul nyomogatni az interface fe- 81 



lületeiket - hátha csak egy programhiba vagy vírus volt az egész. Talán egy barátjuk viccelte meg őket ilyen csúnyán... De a remény hamar elszállt, mert a világ összes platformján megerősítették a hírt.Nem volt egyszerű megemészteni a hallottakat, de Nord egyetlen do-lognak azért örült. Megnyugtató volt a tudat, hogy ők választhatják ki saját partnerüket. Elkezdett olvasni a témában, habzsolta az infromációkat - még egy két dark Webes videót is megnézett. Le kellett küzdenie a testi kontaktusok által kiváltott undort. A kíváncsisága segített: érdekelte minden leírás, ami a fizikai érintést jelenítette meg. Fel akart készülni, mert lassan elérte a 25. életévét és eddig még nem kapott értesítést. Gondolta, hogy már nem sok ideje van hátra.Aztán egy szeptemberi reggelen megérkezett az értesítés, ami egy fél éves időintervallumot adott meg a terhesség létrehozásához. Hosszabbítást persze lehetett kérni, de ahhoz bizonyítani kellett, hogy a szaporodási folyamat elindult. Nord mosolygott magában, mert már meg is volt a kiválasztottja Jóna, egy gyönyörű északi lány személyében. Egyszer-kétszer az utóbbi hónapokban meghívta őt a téli kertjébe, vagy a skót felföldi kis házikójába a virtuális térben, de igyekezett hamar lezárni a beszélgetést, nehogy megunják egymást. Most, hogy megkapta az értesítőjét újra felvette vele a kapcsolatot.Nord benyújtott egy kérelmet Jónára, a bizottság pedig elfogadta. Összeillőnek találták őket és megjegyezték, hogy Jóna értesítője is pont útban volt, úgyhogy mindkét fél részéről időszerű a dolog.Nord apartmanjában találkoztak. Jóna belépett és leült. A ruhája sokkal egyszerűbb volt, mint amiket az interface felületeken hordott. A hangja talán élesebb. A kézfogása selymesen puha, nem olyan, mint a férfi saját bőre. Az illata pedig hódító. Nord még soha nem érzett ilyet. Mint a csecsemő meg-
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születése utáni éles fények, a tüdejében életében először a hideg levegő, olyan erős élmény volt. Eszébe jutott a futás New York kies utcáin. Kétdimenziós firkarajznak tűnt. Már soha többé nem fogja úgy érezni, hogy az az igazi élet.
Guti Csaba

KavicsokErnő, vagy, ahogy az édesanyja szólította, Ernőcske, vidám gyermek volt. Az iskolában fegyelmezett, odahaza szófogadó, szüleihez feltétlen szeretettel ragaszkodó természeténél nem is kívánhatott volna többet senki sem. Mindez nem alakulhatott véletlenül.Nagy volt a harmónia. Az anya óvónőként dolgozott, hivatásából adódó-an is sokat tudott a gyermeklélekről. Halk, de biztató szavait folyton szomjazta a fiú, okosodott belőlük, a nehezebb helyzetekben megbújt közöttük. Ha öröme volt, elsőnek az anyjának dalolta azt el, mint ahogyan a könnycseppjeit is folyton az ő illatos blúza szívta magába.Évek teltek el, a fiúcska szépen cseperedett, óvodába járt, majd megko-pogtatta zsenge kis élete az első iskolai évet is. Osztálytársai lettek, mi több, barátai. Az anya-gyermek viszonyon azonban ez mit sem fakított, sőt, talán még jobban összekovácsolta kettejüket.Az apa ács volt, sokat dolgozott, többnyire csak este ért haza, akkor is fáradtan, de sosem békétlenkedett emiatt. Elfogadta a családfenntartó szerepét, és ennek tökéletesen eleget is tett. Mindent megadott szeretteinek, amire csak szükségük volt. Megfelelő hátteret biztosított, majd este, feledve a nap gyötrelmeit, maga is belevetette magát a családi élet örömeibe.Olykor azonban elnehezedett egy-egy pillantása, amikor a feleségét és a gyermekét figyelte, ahogyan azok önfeledten,
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bensőségesen beszélgettek. Benne volt a tekintetükben minden érzés, amikor egymásra néztek. Nem is kellettek ahhoz szavak, megfejtette azt a férfi, olvasott belőlük. Megfejtette, pedig csak egy ács volt, nem értett különösebben a lélekhez.Nem irigység volt az, amit érzett, ezt tudta biztosan. Mégis sajgott a szíve, és valami mardosta belülről olyankor. Áhította, hogy az a két ember, akit a világon mindenkinél jobban szeretett, egyszer őrá is úgy nézzen. Eldöntötte, hogy úgy lesz.A hétvégi munkáit lemondta, csak a családdal akart lenni olyankor azután. Kirándulni vitte őket, fagylaltozni, rengeteg örömteli programot kitalált. Az asszony és a gyermek hálásak voltak, bár a felesége néha aggódott érte.- Neked is jár a pihenés, megértjük, ha néha otthon akarsz maradni, akkor majd egyszerűen csak az ágyból nézzük a filmeket. Meglásd, az is jó móka lesz!De a férfi elhárította a lehetőséget, örömet merített a gyermeke gyöngyöző kacagásában, és a felesége ragyogó szemeiben, azokon a feledhetetlen hétvégéken. így hát mindig vitte őket, majd leste a pillantásukban azt a varázst, amit csak akkor látott, ha ők ketten egymásra néztek.A sóvárgás azonban nagy bajt szült. Idővel a testébe fészkelt fáradtság kezdett krónikus méreteket ölteni, de a férfi továbbra is meg akart felelni a munkahelyén és otthon is egyaránt. Mindez egy őszinte beszélgetéssel megoldható lett volna, de a férfi nem volt a szavak embere, hisz csak egy ács volt, nem tudta, hogyan mondhatná mindazt el, amit érez. Ő csak abban hitt, amit elvégzett. Hát dolgozott rendületlenül, majd vitte a családot hétvégenként szebbnél szebb helyekre.Azon a napon is volán mögé ült, pedig tompán ébredt, és előtte való este egyfolytában húzta a görcs a lábát a fáradtságtól. Mégis mosolyt erőltetett az arcára, és beültette a családot az autóba.
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Minden vidáman indult, a gyermek és az asszony énekeltek, ő azonban nem ismerte azokat a dalokat, csöndesen figyelt, és mosolygott. Egy idő után kifogytak a nótából, sok ideje utaztak akkor már. A gyermek elszenderedett a hátsó ülésen, a szuszogása telepárállta az ólomléptű perceket. A nő révetegen figyelte az ablakon kívüli világot, szemei olyanok voltak, mint az üveggolyók. Az út hosszú volt és egyenes, mindenféle látnivaló nélkül. A motor monoton duruzsolása elringatta a férfi fi-gyelmét, majd egy idő után elnehezedtek a pillái, és malomkövekként préselődtek a szemére.Egy pillanatra sötét lett.Csak egy pillanatra, hogy aztán mindezt félrelökje az asszony visítása, a hirtelen rájuk zuhanó villanásnyi képek halmaza, az azt követő kétségbeesett kapkodás, tehetetlenség és káosz.De ez sem tartott sokáig. Egy pillanatig. Egy pillanatig csupán, aztán minden sötét lett.Újra.Mérhetetlen fájdalommal, gyásszal teli reggel volt, amikor a férfi ismét felébredt. A szeretteit kereste, de nem találta őket sehol. Annyit tudott csak, hogy mindene fáj, idegen helyen van, idegen emberek között. Aztán egy azok közül, elmondta, hogy fának hajtottak, a fia jól van, és neki sincs komolyabb baja, de a felesége már nincs közük. Amikor felismerte a veszélyt, kioldotta az övét, csakhogy a testével védje a gyermeket.Soha nem tudták meg, mi lett volna, ha nem így tesz.A férfi nem bírt felocsúdni a sokkból, csak azt érezte, hogy a könnyei hangtalanul szaladnak kifele belőle. Hogy mi lesz azután, honnan is tudhatta volna.A fiúcska szemeibe csak másnap tudott belenézni, addig jóformán nem volt önmagánál. Szerette volna örökre elveszteni az eszét, de mindenre nagyon is emlékezett, és a dolgok ott
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dübörögtek a feje felett a könyör-télén valóságban. Ernőcs- ke nem sírt akkor már, bár a szemei pirosak voltak és dagadtak. Ahogy az apjára nézett, nem volt abban semmi vádló, düh sem cikázott benne. Üres volt az a pillantás, mérhetetlenül üres. Jobban fájt az akkor a férfinek, mintha a gyermek kiabált volna vele.Egy hét múlva volt a temetés, addigra a férfi nem volt már se élő, se holt, mégis tartotta magát, mert a gyermek ott volt az oldalán. Gondoskodni kellett róla. Miután a pap elmondta a beszédet, emberek jöttek elő, lapátokkal a kezükben. A fiúcska, aki addig a szomorú fényű koporsót nézte a sír alján nyugodni, mérhetetlenül megijedt. Nem tudott sírni a félelemtől, a visszavonhatatlan, kérlelhetetlen változástól, csak fátyolos tekintettel nézte, ahogy az ásóról leboruló részvétlen rögök elfedik azt a faládát. Akkor ismerte csak fel igazán, hogy azok a rögök nem csak azt a koporsót fedik el, hanem mindent, ami az addigi életében fontos volt számára.Mégsem sírt, az a kép mintha megfagyasztott volna benne minden élőt, mindent, amit léleknek mondanak az emberek. A pap rég elment már, ahogyan a sírásók, és a búcsúztatók is. Csak ők voltak ott ketten. Az apa térdre roskadt, a földet simogatta, a fejfát csókolta, de Ernő csak állt ott a hant mellett egyenesen, és a rögöket nézte. Az idő telt. Az apja sokadszor- ra szólt már neki, amikor végre megfogta a kezét, és elindult vele haza. Előtte azonban még lehajolt, és egy szép formájú kavicsot felvett a hantról.A gyerek azután mit sem beszélt. Mintha teljesen kiürültek volna belőle a szavak. A szemei azonban teljesen éberek voltak, épp csak a hang nem indult meg belőle. Sok idő telt el így, miközben az apát majd lerágta a csontokról a mérhetetlen bánat, és az önvád. Egyre csak szólongatta a gyermeket, beszélt hozzá, látszólag nem foglalkozva azzal, hogy soha nem
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kap választ, de valójában minden üresen felemésztett pillanat, darálta benne a lelket.Sokat ivott akkor az apa, úgy, hogy a gyermek ne lássa azt meg. Aztán visszaemlékezett a régi időkre, amikor a fia az anyjával beszélt. Ő nem volt olyan, soha nem is tudott olyan lenni. Akkor mégis megpróbált úgy beszélni ahhoz a gyerekhez, mint ahogy azt egykoron az anyja tette. Mit sem ért az. Ernő nem szólalt meg akkor sem, úgy sem. Amikor az apja állt előtte, és beszélt hozzá, ő a földet nézte, néhány szép formájú kavicsot felvett onnan, majd a zsebébe rakta azokat. Aztán minden válasz nélkül odébb állt.A gyermek nagyon sok kavicsot összegyűjtött. Kupacba rakta őket, majd egy napon beletúrt a rakásba, szétterítette azt, és elkezdte őket rendezgetni az udvaron. Mindet nagy odafigyeléssel, külön-külön bírált el, és rakta a maga helyére. A férfi az ablakból figyelte a ténykedését, soha olyan szomorú nem volt még, mint amikor azt látta, ahogy a kavicsokkal játszik a fia. Belátta, hogy sokkal nagyobb a baj, mint hitte. A férfi azon a napon nagyon berúgott, de előtte megfogadta, hogy akkor utoljára, aztán soha többé nem nyúl italhoz.A kisfiú egy teljes hónapig rakta a kavicsokat, egyiket a másik után, továbbra is nagy gondossággal. A férfi tűrte azt egy darabig, majd egyszer elszakadt nála valami, kirontott az udvarra, hogy összehordja azokat a köveket. Ki akarta hordani mindet az utcára. Ernő arcán hihetetlen akarat és határozottság feszült, amikor az apja elé állt. A szemei izzottak, a teste megfeszült. Szó akkor sem hagyta el az ajkát. A férfi megrettent attól a pillantástól, nem gondolta, hogy ilyesmi lakozik a fiában. Egy pillanatig merengett csak a dolgon, aztán békén hagyta a gyermeket a kavicsaival együtt.Másnap egy kedves néni jött Ernőhöz látogatóba, beszélgetni akart vele, kérdéseket tett fel. Az apa akkor is az ablak-
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ból figyelte a történteket, de nem nyugtatták meg a látottak. A fiú továbbra is elmélyülten vizsgálgatta a kavicsokat, és rakta egyiket a másik mellé. Egy idő után a néni kezdett tanácstalannak tűnni, révetegen fordult az ablak felé. Semmi bizta-tó nem volt a tekintetében. A néni sokáig jött még, aztán egy alkalom-mai odaállt az apa elé, és tanácsokat adott neki. A férfi nagyon kikelt magából, azonnal elzavarta onnan azt a nőt. Aztán kiment a gyermekéhez, átkarolta, megcsókolta a kócos gyermekfejet, de nem szólt semmit. Akkor már ő sem szólt. Együtt hallgattak.A fiú egy nap után már nem rendezgette tovább a kavicsokat. Csak ült a fél kertet beborító kavicságy mellett, és nézte azt. Mellette evett, mellette tanult, mindent mellette végzett. A férfi hagyta ezt, nem tudta, miért alakultak azok a dolgok úgy, ahogy, de azt tökéletesen érezte, hogy a kavicsokhoz nem nyúlhat.A gyermek soha nem ment a hanthoz. Soha nem tett virágot az anyja sírjára. A férfi hívta őt mindannyiszor, amikor csak ment, de a fiú meg se mozdult hívó szavára. Amikor az apa visszatért, a fiú mindannyiszor a kavicsok mellett ült. Az apát lassan teljesen felemésztette a tehetetlenség. Nem tudta mitévő legyen, úgy hitte, ha nem változik semmi, hama-ro- san mindketten tönkremennek.Sötét, hideg, komor éjszakának ígérkezett. Nem kapott álmot a szem, mindketten fájón emlékeztek, tudták, másnap a baleset évfordulójára ébrednek. Egy év telt el, egy teljes év, de mintha száz lett volna az, vagy egy egész örökkévalóság. Mindketten rá gondoltak. Férfiak voltak, a könnyeket hangtalanul nyelték el a puha párnák.Hajnalban vihar támadt, de még milyen vihar volt az! Dör- gött, villámlott, mintha a Pokol akart volna a felszínre törni. A szél megropogtatta a tetőgerendákat, felriadt az apa, és ijed-
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ten kitekintett az ablakon. Féltette a házat. Akkor már ott volt a gyerek is, és szűkölve a kavicsokat nézte. Reggel volt már, amikor mindez abbamaradt. Félve léptek ki az ajtón. Bizony, a vihar sok cserepet levert. A férfi létrát hozott elő, szer-számokat, és hamar felkúszott a tetőre, hogy megjavítsa a kárt. A gyermek a kavicságyást járta végig, itt-ott megbökött egyet, de nagyjából mindent rendben talált. A férfi nem is törődött vele akkor, a munka foglalkoztatta.Már majdnem kész volt, amikor engedett magának egy szusszanásnyi időt. Akkor csapott bele a felismerés, hogy a gyerekre jó ideje rá sem nézett. Ijedten fordult a kert irányába. Ernő ott ült, akkor is ott ült, mint mindig. A férfi megnyugodott, majd távolabbra nézett.S akkor egyszeriben kiesett a kezéből a kalapács. Hallotta, hogy az cserepeken bukdácsol keresztül, néhányat bizonyára össze is tört.Nem érdekelte.A kavicságyat nézte, a temérdek kis követ, amit a fia a sok idő alatt összehordott. Akkor ismerte csak fel, miért ült ott folyton a gyermek.Emlékezett. Folyton csak emlékezett.Abból a milliónyi apró kavicsból ugyanis a gyermek az anyja arcképét rakta ki. Szakasztott mása volt annak. A mosolya szinte élt, ahogy a férfi belenézett abba az élettelen, de mégis ragyogó arcba. Az erő kiment akkor a férfiból. Reszketve szállt le a tetőről, a könnyei már záporoztak, amikor a fia vállára borult. Rengeteget sírtak együtt. Órák teltek el.A napnak már melege volt, szelíden ragyogott. A fiú az apjára emelte a tekintetét, és csak annyit mondott:- Hiányzik Anyu!Soha annyi szó nem hagyta el az ajkukat, mint azon a délutánon. Aztán lassan megváltozott minden. Gyöngéden kisütött a Nap, a fénye ráborult a kavicsokra.89



Gyólai Karolina

Hazám - VajdaságÓ, te fekete vajdasági föld, hány sáros rút csizma taposta utad? Sokszor itatta sebző tested vérrel a harcmező, s takartad be az elveszetteket magad féltőn.
Mégis oly gyönyörű vagy, színeid kavalkádja szívet kápráztatóan nagy, s míg az árokparton pipacs és búzavirágok bólogatnak, te végtelenül fakasztod önzetlenül magadból a sárga aranyat.Ó, te vajdasági fekete föld, tested nem kímélve adod az életet, hálából folyód vize szárnyalva borul virágba, erős gyökerű fáid védelmezőén mindenkit megóvnak.

Illatod a lelkekbe ivódik és nem tűnik el, ott van a szélben hajladozó akácfák mézével, a vadon virágzó orgonafák kábító illatával, a gyümölcseitől meghajló eperfák édes aromájában.Ó, te szép vajdasági fekete föld, te emeled hajnalban Bánátban az égre a napot, s fested meg reménnyel bíborra és kékre a hajnalod, szeretlek, csak itt élhetek, nélküled hontalan vagyok.
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Haffner Roland

Te meg én

Nap az élet, Hold a vágy, Mars a halál, Föld a szenvedés, Isten a teremtés.
Hegyek az elérhetetlen magaslat, Víz a tisztaság, Tűz a szenvedély, Éj a beteljesülés, Világ a menekülés.

Fák, mint a sóhaj, Szél, mint a csók, Simogatja arcod.Kék szemed, mint a tenger, Szíved habzó hullámokat ver.
Nap a fény, Hold az álom, Csillagok a ragyogás, Szív, a szerelem, És ez mind Te vagy.
Te meg én.

91



HeCZ JÁNOS SÁNDOR

PályázatHallottál már erről? De furcsa az élet! Pályázatot írt ki, idén a természet. Mindenki részt vehet, ki itt él a Földön, nyilatkozat sem kell, mit ember kitöltsön.
Határidő záros! Gyorsan be kell adni. Megbánod, ha ebből ki akarsz maradni. Mert bolygónk sorsáról dönt egy moderátor. Minden lény érdekelt! Létezhessen bárhol.Érinti levegőt, füvet, fát, bokrokat, öreget, fiatalt és az állatokat. Csodás hegyeinket, két saroknak jegét, Föld óceánjait, s ivóvízkészletét.

Türelmét, kiíró elvesztette régen.Nem büntetett ezért, ember téged még sem. Megnyerni van esély, de csak együtt mehet! Itt aki plagizál, az csak vesztes lehet.
Ha meg lesz a döntés, tovább jut a nyertes. Ebben veszíteni, nagyon veszedelmes. Mindannyian tudjuk mi a vesztes sorsa. Még esélye sem lesz a halotti torra!

Hallottál már erről? Veszélyben az élet! Nincs időd megbánni, ha ezt most nem érted. Ezért a kiírás, bizony nem csak verseny. Abban segíts ember, hogy Földünk nyerhessen.
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Horvát Gábor

AbsolutioHosszú éveken át dolgoztam ügyeletes orvosként a kecskeméti kórház sürgősségi osztályán.Számolatlanul fordultak meg ezen idő alatt komolytalan, néha már-már komikus nyűgöcskével segítségért rohanó páciensek. A rutin ilyenkor a pillanatnyi bosszankodással vette kezdetét, majd a jóllét feletti megkönnyebbülésen való átlendülés után az emberi ostobaság végtelenségének diagnosztizálásában ért ideiglenes nyugvópontra. Baráti beszélgetésekben aztán könnyes szemű nevetésekben tört elő ismét, hogy végül a rendszer működésének soha véget nem érő anomáliáin való hosszas hümmögésben haljon el. Bizonyára egy újabb összejövetelig, ahol örökkön kellemes téma a magát sajnáltaié együgyű, ám annál önérzetesebb napjaink hőse. Kinek pislákoló erejéből futja arra, hogy vulkáni hevességgel vitassa a tényt: kutyabaja. Kellemes csalódás volt, mikor az élet efféle meglepetésekkel szolgált.Hiszen mellettük megannyi keserves testi és tengernyi lelki kín vett körül a folyosókon és a kórtermekben cirkálva. Kétségbeesett pillantások, remegő kézszorítások, elgyötört tekintetek a segítségért, melyre mindannyiszor tudva érkezett hazugan a megnyugtató a válasz. A hordágyon fekvőnek az agónia maradt, az ajtóban toporgó szeretteinek pedig az elfogadás keserű poharának ki tudja, hányadik kortya. Mi, a pusztulására váró körül jövő-menők előírás szerint igyekeztünk ennek és amazoknak fájdalmát a protokoll ilyen-olyan pontjai szerinti enyhíteni - kemikáliák koktéljával vagy félmondatok lelkifröccsével. Majd rohantunk tovább egy következő efféléhez, jobb esetben tán egy bepirosodott torkú
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ostobához. Közben egyensúlyoztunk a folyosók labirintusában azon a keskeny pallón, melyen mindannyiunknak végig kellett mennünk. A dilemmán, vajon megmaradunk-e erős és empatikus gyógyítóknak. Vagy összeomlunk az őrjítő teher alatt, netán kővé dermesztjük szívünket minden érzésre, s organikus gépekké válunk fémmel és vegyszerrel a kézben.Nem akadt több választás, ha valaki nem a kilépés mellett döntött. Hi-zen szünet nélkül jöttek a bugyuták, az erőszakosak, az öntudatosak, s számolatlanul áradtak a sebesültek, a szenvedők, a menthetetlenek. S velük nem ritkán a halál, mely bizonyos idő és szám után a hozzá leginkább illő társat hívta elő mindenkiből, érzéketlen adminisztrátorrá téve a hivatásában mégoly bigottan hívőt is. Sokszor kiszámíthatóan, máskor váratlanul ölelte magához az elmúlás az ágyakon megfordulókat és kiterítetteket. De szembe kellett nézni azzal is, mikor a lét és a nemlét között döntések sora hangzott és végeztetett el. Amikor a szakma és az eskü parancsa szerint azonnal határozni kellett, ám a jónak tűnő válasz helytelennek bizonyult, vagy minden racionális várakozás ellenére sem segített. Ennek érzéseiről makulátlan őszinteséggel sosem beszélt senki, tán szándék esetén sem lehetett volna mit mondani. A hétköznapokban mindenkinek kialakult a maga rituáléja, mit kifelé mutatott. Tudhatták hát a kollégák, mi következik egy-egy végzetes eset után. Ám hogy a magányában ki mit hordozott, s a legbensőbb szobájában súgott vagy táj - tékzott-e az a visszhang, csak sejteni lehetett.Én sem tudtam elkerülni mindezt. Megleltem hát a magam protokollját külön felkészülés nélkül, a halál általánosságával körülvéve.Lezajlott a szükséges eljárás az élet peremén billegő számára, asszisztensek gyűrűjében, gépek garmadát felvonultatva. Minden hiába, ennek a történetnek már vége volt. A
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felismerés és a beletörődés után kezdődött a következő fázis. Lekapcsolták az immár lélektelen húsdarabról, amit kellett, majd felkészítették az osztályról való elszállításra. Monoton mozdulatokkal, érzelemmentesen, szép rendben haladt a folyamat, ahogy az egy kórházi sürgősségi osztályhoz illik. Már épp letakarták volna a testet, mikor halkan odaszóltam a függönyön belül lévőknek: Kérem, hagyjanak magamra pár percig! - összenéztek, nem értették a szándékom. Némi zavart követően egyedül maradtam az ágy mellett. Álltam, néztem az élettelen arcot. Pár pillanat múltán kibukott az ajkaimon: Sajnálom, hogy nem tudtam segíteni. Megtettem, ami a tudásomból telt - majd a két lecsukott szem közé egy kis keresztformát rajzoltam az ujjaimmal. Összekulcsoltam a kezem, elmondtam egy rövid imát, majd a Miatyánkot.- Nővér, kérem! - húztam el a függönyt. A sürgés-forgás szünetelt, az asszisztencia kevés diszkréciót mutatva ott állt szoborrá meredve a túloldalon. Döbbent arccal néztek rám.- Rokona volt? Barátja, vagy ismerőse? - szólalt meg egyikük kérdőn. - Nem. Csak egy rám bízott ember.Innentől ez lett rituálémmá. Esztendőkön át ehhez folyamodtam, ha egy beteg meghalt a kezeim között. A kollégák tudomásul vették. Nem dicsértek érte, nem szóltak meg miatta, hallgattak, mintha nem is tudtak volna róla. Ám mielőtt elvittek volna egy-egy lélektelenné vált testet az osztályról, rendre egy hang nélkül kettesben hagytak vele. Az első esetet követően nem kellett kérnem sem annak tanúit, sem a más műszakban dolgozókat. Ha ügyeltem, a protokoll részévé vált mindez, melyre aztán ügyet sem vetettek, foglalkoztak a többi bent lévővel. Magam sem vártam el, hogy bárhogyan viszonyuljanak ehhez. Visszavonultam az osztály zsúfoltságából pár percre, hogy ketten lehessünk - az elhunytról és a gyógyítójáról szólt ezen idő. S mindenekelőtt az isteni kegyelemről, mely lelket lehelt e pár pillanatnyi burokba.95



Tíz év telt el az első búcsúrituálém óta. Egyik este - mi sem természetesebb - újra táncba hívott a halál valakit - Valakit. Minden ment a maga útján: gépek lekapcsolása, eszközök összeszedése, előkészítés az elszállításra, majd indulás bármilyen más dologra. Magam is megtartottam a konfesszió- mat, keresztet formáltam, imát mormoltam. Belekezdtem a Miatyánkba, mire egy női hang felzavart a kábulatból: velem együtt mondta a jól ismert könyörgést. Hátrafordultam. Az egyik nővér volt az, egy a sok-sok közül. Nem különösebben vallásos, nem egy rajongó alkat, nem is kimondottan könnyű eset. Egy évtized alatt több tucatnyian hallgattak. S lám, most először csatlakozott hozzám bárki, ő is ezen egyszeri alkalommal. Késleltette a maga protokollját: akkor távozott, mikor elhangzott az ámen. Zsebkendőmmel letöröltem arcomról az aláfolyó könnycseppeket, ahogy néztem az üres kórterem ajtaja felé.
Horváth Gábor

FintorA vásárcsarnok bejárata elől rendészi segédlettel „tanácsolták el" a köznép által találóan Paganininek nevezett tehetséges utcazenészt. Mi egyebet tehetett volna ez a szenvtelen arcú, nyurga fiatalember? Hagyta meggyőzni magát. Kabátszárnyával óvta kopott hegedűjét, apja egyetlen hagyatékát. A közeli park fái között húzta meg magát, ahol egy öreg platán, cserére érett, korhadt padra vetett árnyékot. Az a hely másnak nem kellett, ott nem volt útjában senkinek. Ahogy leült, nagyot reccsent a deszka alatta. Egykedvűen bámult maga elé, s a hulló sárga falevelekben, hányatott sorsa beteljesülését láttajutott neki minden rosszból. Öreg szülei betegsége, leégett kisházuk vesztesége, szerény jövedelem, hűtlen szerető, baj- 96



ban elforduló barát. Sok embernek félennyi baj is elég lett volna, hogy feladja, ám ő ekkor még élni akart...Egyszer botlott, amikor a hullámok végleg összecsapni készültek felette. Úgy szólt az ítélet; fegyveres bankrablás. Igaz, játék pisztollyal adott nyomatékot szelíd szavainak, mikor a pénzt kérte... Megbűnhődött érte...Egyedül maradt, mire kikerült a szabadnak hitt világba, s ahogy mondtam, apja hegedűje volt minden vagyona. Hórukk munkát sem kapott. Priusszal? Ugyan... Aztán már csukhatta is az ajtót kívülről. Sokadik elutasítás után gondolta először, hogy felesleges teher az élet...Na, de meghalni sem könnyű, addig is enni kell, kiállt hát a piac elé a megörökölt hegedűvel, és játszott. Időről időre, tapsoló közönség vette körbe...Hallani vélte elhalt örege múltbéli hangját; „meglásd, fiam, egyszer még ismert művész lesz belőled."Az már szent igaz - gondolta keserűen Paganini -, ismerhet mindenki. Elég, ha ide jár vásárolni.Önkéntelen zendített apja kedves nótájára. „Most van a Nap lemenőben, kimegyek a temetőbe.”Nem volt mit letörölnie, könnyei elapadtak, mikor megadta magát a sorsnak. Hanem, amíg játszott, otthon volt a kis szülői házban, érezte a kemence melegét, a rántott leves finom illatát, látta anyja ölébe ejtett kezét, apja gond barázdálta arcát...A hegedűtök alján koppanó érmék hangja lódította vissza a rideg valóságba. Napi bevétele elég volt egy ebédre, néha- néha vacsorára, ám esténként a pádon fekve, már a fagyos éjszakák megváltását várta. Csalódottan ébredt reggelente.Karácsonyhoz közeledve szakadt el a vékonyka cérna, ami úgy-ahogy az élők világához kötötte...Alkonyattájt egy csapat félrészeg ficsúr állta körbe, ünne-
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pelt társuk kedvenc dalát követelték, s papírpénzzel fizettek előre. Semmi baj nem volt, amíg csak a hegedű szólt. Ám, amikor a botcsinálta háttérkórus összeállt, s minden hang a maga bizarr útját járta, lett nagy felháborodás. A társaság persze Paganinit hibáztatta, aki végül gazdagabb lett néhány kékülő folttal, és szegényebb a teljes napi bevétellel.Amikor magához tért, leporolta viseltes ruháját, s szinte megkönnyebbülten indult a legközelebbi gyalogátkelőhöz. A jelzőlámánál álldogált. Biztosra ment, kamionra várt.Jött is az hamar, Paganininek alig maradt ideje búcsúzni a kegyetlen világtól. Hanem, mielőtt a jármű elé lépett volna, hegedűjét még a járdára dobta.Látta a sofőr, hogy itt nagy lehet a baj, s menten a fékre lépett. Sírt a tizennyolc kerék, füstöltek a gumiköpenyek, megállt a monstrum, a boldogtalan utcazenészt csupán félrelökte.Sorsa marka ilyen könnyen nem eresztette...Kórházi ágyon fekve aztán kacérkodott vele a szerencse.- Hallom, barátom, te is zenész vagy - köszönt be hozzá egy pizsamás öregúr, a szomszédos kórteremből.- Csak műkedvelő, bátyám. Nincsen nekem komolyabb iskolám.- Másodhegedűst keresek már egy ideje, és jó, ha tudod; én soha nem a bizonyítványt kérem számon. Meghallgatnálak, ha nem bánod - mondta, s átnyújtott egy névjegykártyát.Ahogy olvasta Paganini, úgy kerekedett a szeme.- Ott leszek, karnagy úr - suttogta.Rá egy hétre csengetett a megadott címen. Nemcsak a zene, de a lélek tudora is lehetett az a mester, mert feleslegesen nem kérdezgette, rég látott barátként fogadta.- Örülök, hogy eljöttél. Játssz valami kedvedre valót! - biztatta.És Paganini játszott... Bánat, keserűség, csalódás hangja töltötte be a szobát, szinte sírt a hegedűje. Nem titkolt el semmit, gazdája minden fájdalmát elbeszélte.
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Párásodó szemüvegét törölgette az öreg.- Kenyered már van, fiam... Meglásd, fedeled is lesz...Aztán jöttek a zenekari próbák, társai dicsérték. A csellista lány hallgatott csupán, de szeme csillogása sok mindent elárult, s még többet ígért.És valóban, néhány hét teltével, Paganini virágcsokorral kezében indult a próbára, ám ott, ahol nemrég az a kamion megkímélte, egy figyelmetlen autós elgázolta...Egy perce még boldog volt, ujjongott a lelke, most meg holtan hanyat-lott a rideg kövezetre. Halálában mérhetetlen csalódás ült ki az arcára. Nem is csalódás volt az, hanem fintor. A prédáját hiénaként vonszoló, kegyetlen sors fintora...Nevét nem őrizte meg keresztfa. Az volt csupán arra írva;„Élt, amíg szenvedett, meghalt, midőn élni szeretett volna."
Horváth Tibor

Törött tükrödFiók-mélyről, fénye-törten kéredzkedetta kezembe...Két ujjammal megtöröltem. Szemed láttam - a szememben...- Emlékszel-e? - kérdte, kéken, messze-nézőn, merengően - Hold-igézte félhomályra? Sötét-fényű éjszakákra? Rég-életi reggelekre? Érzőn-keltő, két kezemre? Fénye-hunyó csillagokra? Függönyrésben kelő Napra? Arcod leső, rezgő fényben táncot járó porszemekre?
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Emlékszel-e, „tegnapokra"? Választ váró, „kék szavak"-ra?Magam - magamnak meséllek... S azt súgom:- Szeretnélek...
Horák Andrea Kankalin

Nem akarok mástNem akarok mást, csak friss levegőt, ne feszítse mellkasom sóhaj, könnyű szívvel indulni a hegyre, felhőtlenül nézni messzeséget; találgatni, mit susognak fenn a fák, tündértáncot járni levélzizegésre, beszívni az erdő avarillatát, leheveredni tarka rét gyepére, fűszállal csiklandozni ajkad, míg vadvirágot tűzöl kócos hajamba, nem akarok mást; talán még hatalmas záport, mely a világ szennyét patyolatra mossa, és tisztítja lelkem, hogy hozzád tisztuljak, merészen eldobni gondokat, ruhát, nem számolni többé perceket, és szivárványhíd íve alatt, esőben bőrig ázni veled, majd együtt várni titokteli estét,
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felhevülni tested melegén, szédült ritmusba olvadni, átlényegülni, ölelésben érjen minden hajnal.Nem akarok mást.
Imre Hilda

Utolsó pillanatbanBüdös volt az üres folyosón. A klórszag az emberi verejték szagával vegyült, de bekúszott némi vizeletbűz is. A legerősebb mégis a félelem szaga volt. A falakból áradt. A világoszöld festék alól kikúszott a fájdalom. Bár a műanyag székek üresen tátongtak a keddi reggelen, mégis tudni lehetett, hogy itt valami történni fog nem sokára. Nem új dolog, inkább a rettenetes döntések megszokott következménye.A falak lábazatánál pergett a festék, és szövevényes utat rajzolt a repedés.Két nővérke sietett el mellettük. Az egyik letakart tálcán vitt valamit, a másik pedig gőzölgő kávéval egyensúlyozott a legszélső ajtó felé. Kezdő lehetett, mert ügyetlenül próbált a kilincs után kapni. Majdnem elejtette a csészét, ám az utolsó pillanatban visszaegyensúlyozta magát és benyitott.Anita sóhajtott egyet. Tízre jöttek, de már fél óra is eltelt és senki sem nézett feléjük. A lábánál lévő kis bőröndöt kétszer is felrúgta és az hangos csattanással dőlt el. Balázs kedvesen megsimogatta a vállát és tekintete próbált megnyugvást sugározni. Sikertelenül. Folyamatosan remegett a bal lába.Anita látta rajta, hogy percek választják el a robbanástól. Jobbnak látta elküldeni egy szendvicsért. Nem magának. Ő nem ehetett. Legalább amíg vásárol, eszeget, addig sem árasztja magából a feszültséget. A férfi megkönnyebbülten állt fel.101



A szokatlan helyzet felőrölte. A harmadik gyereket már nem akarták. Talán, ha később jött volna, de ilyen gyorsan a második után, semmiképp. Költözés előtt álltak, a cégnél is ingatag helye volt. Anyagilag pláne nem engedhették meg maguknak, hogy közéjük pottyanjon.Nem hibáztatták egymást. Egyikük sem értette, hogyan történhetett meg, hogy a kis jövevény egyszer csak világra kívánkozott. Luca négy éves volt, Dani alig múlt egy. Nem tűnt jó ötletnek egy harmadik most azonnal.Sokszor figyelte feleségét, aki ügyesen lavírozott a házimunka és a gyereknevelés útvesztőiben, de akkor sem lehetett elvárni a jelen helyzetben, hogy egy harmadikkal megküzdjön. A nagycsaládos álmokat félre kellett tenni, hogy kis családjuk talpon maradjon.Az abortusz közös döntés volt. Átbeszélték, érveltek mellette és egy keveset ellene is. Ésszerűnek tűnt és megnyugtatónak.A tizedik hétre érett meg a helyzet. Befizették a 48 ezret, ami nem kevés volt. Viszont nem lehetett megúszni, mert egészségügyi oka nem volt a terhesség megszakításnak.Ahogy Balázs elindult megkeresni a büfét, Anita ideges lett. Jobban, mint a várakozás alatt bármikor. Ingerülten figyelte, hogy közeledik még egy pár. Fojtott hangon veszekedtek. Sutyorogtak, de hangjukból áradt a vita füstje. A nő jó, ha volt 40 kiló. A férfi nagy hasával és zsíros hajával kész hányinger. Azonnal elképzelte őket szex közben. Nem tűntek gusztusos látványnak. Mintha egy bálna akarna felfalni egy keszeget.Zavarta a nem hallható vita. Egyes szavak azért kikúsztak a veszekedésből. A te is, meg az értsd meg, és a nincs állásom keretet adott a történetüknek.Próbált a két kicsire gondolni, akikre anyja vigyáz. Luca biztosan rendezkedik, irányít, ahogy mindig. Valószínűleg, ha másként nem sikerül, hízelkedéssel teszi zsebre a nagyma-
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mát. Biztosan kikönyörög egy túrórudit, csakis azért, mert tudja, tilos. Dani meg bölcsen figyeli a nővérét és követi minden mozdulatát. Luca jó testvér, bár sokáig haragudott az öccse érkezésére.Szemmel kellett tartani. Egyszer Anita rajtakapta, amint megszorítja a kicsi karját. A csecsemő tágra nyílt szemmel bámult rá, majd óriási bömbölésbe kezdett.Aztán ez is elmúlt. Ha gyötörte is, nagyon jól csinálhatta, mert egyszer sem bukott le. Már most rafinált, jegyezte meg Balázs nevetve.Hasára tette a kezét. A jól ismert öröm, hogy anya lesz, most nem járta át. Egyszer sem volt hányingere, nem szédült és gyengének sem érezte magát. Ez a gyerek mintha nem akart volna a testéből egy darabot. Inkább nyugton várt. A második kimaradt menzesznél figyelt fel rá. Az első fel sem tűnt. Csinált egy tesztet. A két vonalka ott virított. Nem volt szükség ellenőrzésre. Érezte, nincs tévedés. Ült a vécén és üres volt az agya.Este csak későn mondta meg Balázsnak. Félvállról odalökte neki mikor már az ágyban feküdtek. Férje felült. Arcán némi zavarodottság látszott. Úgy emlékezett, megbeszélték, hogy várnak.- Most mi legyen? - kérdezte hosszú csend után.- Elvetetem és kész! - válaszolta fura szomorúsággal. - Most nem tudunk rá figyelni, pénzünk sincs elég. Meg ott van az építkezés is.- Biztos? - Balázs hangjának türelmetlen éle kettéhasította a szoba sötétjét.- Hidd el, ez a legjobb döntés.Úgy aludtak el, hogy később már nem szóltak egymáshoz.Másnap alig gondolt a terhességére. Könnyű volt a szíve és könnyen elmúlt a szomorúsága.
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Lassan múltak a napok a mostani keddig. Rossz reggel, rossz érzések. Türelmetlenség, lappangó szomorúság és félelem. És most jó ideje vár-tak.Alig vánszorgó percidő alatt végül dél lett. Egy kerekes asztalon kitolták a csecsemőket. Vitték ebédelni. Néhány sírt, páran csendben várakoz-tak. A nővér még visszalépett a szobába, mert ott felejthetett valamit.A babák kerek arca... Az illatuk... Istenkém! Életek. A fiatal nő szíve erősebben kezdett verni. A nővér úgy tűnt, megtalálta, amit keresett, mert előkerült és széles mosollyal indította el a babaszállítmányt.Balázs nem túl sietősen közeledett a folyosón. Cipője sarka ütemesen koppant. De csak a bal. A másik még nem kopott el. Egy morzsa virított a szája szélén. Tekintete nyugtalan volt. Látta, amint felesége feláll, és elindul feléje, majd nemet int a fejével.- Akarom ezt a gyereket! - kiabálta neki szinte hisztérikusan.A másik pár rájuk nézett. Moziztak. A sovány nő lehajtotta a fejét. Balázs elvigyorodott és bólintott.- Akkor szóljunk, hogy meggondoltuk magunkat!Mindkettőjükből egyszerre tört fel a sóhaj. A férfi átölelte a nőt.Az orvos unottan hümmögött. Neki mindegy volt. Kiállította az új papírt, majd a pénztárhoz irányította őket, ahol egy terebélyes hölgy futtában ebédelt.A maszatos plexi mögött közömbösen vette szemügyre a lapot. Tekintete egy másodperc múlva felragyogott.- Nem fogják megbánni, higgyék el! - kiáltotta teli szájjal. - Ugyanezt csináltamló éve. A legdrágább, a legaranyosabb gyerekem lett mind közül.Anita könnyeitől már nem is látta, ahogy az asszony villámgyorsan kezükbe számolja a pénzt. Egy magzat árát. Sietett, mintha attól félne, meggondolják magukat.
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Az ajtón kilépve beszippantotta őket a könnyű tavaszi nap. Balázs megfogta a kezét. Megszorította és komótosan elindultak a kocsi felé. Hárman, egyelőre két árnyékkal.
Izbéki Flóra

PáfrányvirágA történet egy sötét folyosón kezdődött, ahogy már annyiszor. A plafonon időnként felvillant egy-egy fénycső. Csak néhány pillanatra engedte láttatni a helyszínt. Egyszerű kopasz falak, beton padló, és penészes sarkok. A hideg, nyirkos levegőnek dohszaga volt. A léptek messze zeng-tek a folyosón, mint ahogy ez általában lenni szokott.Ha az ember elég figyelmes volt, észrevehette, hogy a folyosó a sötétségből indult és valahol ott az első elágazásnál szintén feketeségben végződött. A főszereplő még sosem járt arra, ezért volt olyan biztos benne, hogy ott a semmi van.A keresztútnál három lehetősége volt. Előtte a folyosó vége beleveszett a sötétbe, balra egy ajtó állt. Sokszor belépett már oda, csak ké-sőbb, a történet végén. Ezen keresztül jutott el a páfrány virágához. Ez volt ez egyetlen odavezető út, 254 mindig elmondta.A főhős általában a sugallat parancsait követte, ezért jobbra indult.Jobbra. Fordulj vissza és menj jobbra! Állj meg, hallod? Arra csak a nagy semmi van.Megtorpant.A habozás teljesen megszokott dolog egy ilyen nehéz döntés előtt. Az ember csak áll és a lehetőségeket mérlegeli. Egyik sem jobb a másiknál.A kitaposott út egy biztos választás, nem lehet baj, hiszen már minden mozzanatát ismeri, tudja, mikor kell elhajolni
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egy-egy csapás elől. Mégsem ér semmit vele, ha mindig rossz a vége. Nem akart megint a páfrányvirág bábja lenni.Az idő csak nehezítő tényező. A fogaskerekeken gyorsan peregnek át a másodpercek, akár a víz, amely folyamatosan áramlik, és sosem apad ki, mert végtelen, mint egy óceán. Aztán megjelenik a félelem, hogy véletlen mégis elfogynak a percek. Az ember kénytelen vágtában dönteni, és inkább az egyik rosszat választja, mint hogy leteljen az idő.Belépett a sötétbe.Mondtam, hogy nincs itt semmi.— Majd lesz.Nem lesz. Ez az én könyvem és te csak a főszereplő vagy, aki azt csinálja, amit mondok.— Miért, különben lenyel a cethal?Először csak a körvonalak rajzolódtak ki, két hosszú vonal. Egy folyosó, mindig ezzel kezdődött, de ez most határozottan egy másik folyosó volt.Az egész vakító fehérségben úszott. Felette bordák és boltozatok tar-tották a mennyezetet. A falakon mindenféle faragott cirádák tekeregtek. Fáklyának álcázott lámpák világítottak, lángalakú buráik alól áradt ez az elviselhetetlen fehér fény. Egy színtelen rokokó zavaróan eltúlzott példája volt ez a folyosó.A lába alatt egy nyíl feküdt. Az egyetlen járható irányt mutatta, előre.Néhány lépés múlva megjelent egy sárga csík a falon. Neki csak annyi volt a feladata, hogy vakon kövesse. Időnként, amikor több irányba ágazott szét a folyosó, a sugallat meghozta helyette a döntést. A főhős nyugodtan rábízta magát, meg sem fordult a fejében, hogy esetleg csapdába csalhatja.A falon festmények lógtak. Mindegyik ugyanazt a tornyot ábrázolta. Az elsőn még csak be sem fejezték, csonka volt, pedig az égig ért volna. Sokáig maradt így, míg az emberek vég-
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re megértették egymást. Aztán az idők során mindig épült rá egy újabb szint más és más stílusban. A toronyban a világ összes kultúrája jelen volt, mintha egy nagyon gazdag gyűjtő háza lett volna.A folyosó végén egy üvegajtó állt, az a fajta, amin átlátni nem lehet, csak homályos foltokban vehetők ki az alakok, és egészen addig az ismeretlen rejtve marad, míg az ajtó ki nem nyílik.A főszereplő belépett abba a jelenetbe, amikor kimenti 254- et az aulából, aki ezért cserébe segít megszerezni a páfrányvirágot.Elhajolt egy lövedék elől. Számított rá, hogy ott lesz, mert mindig ott volt. Majd az elsőt egy egész sorozat követte, ezért fedezékbe vetette magát.Körülötte a lázadók és a platínium robotok ádáz harcot vívtak. Tépték és marták egymást, akár két megvadult ragadozó, pedig tegnap még egy asztalnál vacsoráztak. Olyan volt ez, mintha egy lény maga ellen fordult volna és saját belsőjét emésztette volna fel.Vad küzdelem volt. A zsivaj közepette időnkét tisztán hallani lehetett a fém reccsenését és a koppanást a padlón, ahogy földet ért egy-egy robotkar. A platínium hadtest sorra bilincselte meg a lázadókat, kíméletlenül bántak velük, de egy csepp vér sem folyt. A sugallatnak szüksége volt az embereire, még ha ellene fordultak is.A harc teljesen meggyalázta az előcsarnokot. Kitört lábú székek hevertek szerteszét, akár a hullák a csatamezőn. A lövedékek összeroncsolták a frissen meszelt oszlopokat. Csak egyetlen fal maradt ép, az, amelyiken egy festmény volt látható. Egyáltalán nem illett az aulába, talán utólag mázolták fel festékfúj óval.A páfrány virágát ábrázolta. Ez volt a főhős egyetlen oka, hogy belépett ebbe az épületbe. Magához kellett vennie és a107 



mellére tűznie a virágot. Ezzel korlátlan hatalomra tett szert. De nem hiába mondják, hogy ne keresd a páfrány virágát. A kívánságoknak magas volt az ára, és a főszereplő ettől rettegett a legjobban. A páfrányvirág bábbá változtatta, csupán gazdatest volt egy parazita számára.A főhős egy oszlop mögött rejtőzött, várta a következő parancsot, de az nem érkezett meg.A páfrányvirág eddig megállás nélkül sugdosott a fülébe, mondta, hogy mikor mit tegyen, segítette az útját és közben hívogatta egy elefántcsont-fehér függőkertbe. A főhős mintha egy vonat lett volna, ami csak a síneken tud haladni.Mindennek az elején így került az épületbe is, csak azt érezte, hogy valami vonzza az ajtó felé, majd belépett a folyosóra, ahol az egész elkezdődött.Időnként enyhült a vonzás, és olykor teljesen meg is szabadult tőle. A páfrányvirág ilyenkor minden erejével azon volt, hogy visszaszerezze az irányítást, de hiába. Tehetetlenségében önmagát marcangolta, mert nagyon jól tudta, hogy kezdi elhagyni a hatalma. Szüksége lett volna az új húsra, egy lendületre, amelyet csakis a főhős adhatott meg neki.A főszereplő jól ismerte a történetet, pontosan tudta, mi fog következni.Az egyik platínium robot tíz óránál tüzet nyit rá, két lövedék közvetlenül a feje fölött a falba csapódik majd, és ha nem húzza eléggé össze magát, egy harmadik eltalálja. Aztán lesz néhány másodpercnyi szünet, ez csak annyira elég, hogy megragadja 254 karját és együtt lejussanak az alagsorba a fémajtón keresztül. Ez az egyetlen út.A főszereplő kiugrott a fedezék mögül. Látta, ahogy 254-et a padlóhoz szorítják és megpróbálják megkötözni, de újból és újból kitépte magát.Ha a főszereplő akkor kiszabadítja 254-et, eljut a számára kitűzött célig. A főhős beteljesítette volna a küldetését, meg- 108 



mentette volna az egész épületet a pusztulástól és feláldozta volna magát a páfrányvirágért.De ő nem tette meg.A főszereplőnek az egyetlen valós célja az volt, hogy kijusson ebből a toronyból, miközben a páfrányvirág a függőkért legfelső szintjére hívogatta. Ugyanabban a csónakban ültek, mégis két különböző irányba eveztek, ezért igazán egyikük sem haladt.A főszereplő kilépett a főbejárat ajtaján.Amint becsukódott mögötte, elhalt a csatazaj. A hirtelen támadt csendben tisztán lehetett hallani a szűk percegését.Por és papírszag csapta meg az orrát. A falakat padlótól mennyezetig polcok borították, azokon pedig könyvek sorakoztak. Középen egy asztal állt, néhány jegyzetfüzet feküdt ott, mellette papírfecnik hevertek rendetlenül.A könyvtárban jóval melegebb volt, mint az aulában, mintha egy teljesen másik világba érkezett volna. A főszereplő lehúzta a cipzárt a kabátján.Közelebbről megvizsgálta a jegyzeteket az asztalon. Tollal írták őket, régi madártollal, látszódtak a tintacseppek a papíron. A gyöngybetűk hibátlanul alkották meg a szöveget, de a főszereplő mégsem tudta elolvasni. A fecniken teljesen más írás állt, nyomtatott nagybetűkkel. De hiába olvasta, egyiknek sem volt értelme, csak vaktában felírt betűk voltak.A polchoz lépett és levett egy könyvet, egy bordó bőrkötésest. Üres.A főszereplő kinyitotta a kötetet, lapozgatta egy ideig, majd átpörgette a fehér lapokat. Egyetlen betű sem volt beleírva, még csak képe-ket sem talált.Mondom, mind üres.— Mégis mit jelentsen ez?Azt, hogy vissza kell térned a történetbe.
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- Nem. Nem csinálom végig még egyszer. Elég volt.Én teremtettelek, szóval kötelességed engedelmeskedni a parancsomnak. Menj vissza az aulába, most!- Elvesztetted az irányítást. Nem kell magyarázkodnod, mindent láttam. Tudok az írói válságról és a határidőről is.Semmit sem tudsz.A főhős megfordult és kilépett a könyvtárból az aulába.Csináld! Miért álldogálsz még mindig ott az ajtóban? Nyomd le azt az istenverte kilincset!- Szánalmas. Egyszerűen nem vagy hajlandó elfogadni, hogy bizonyos dolgokat nem lehet irányítani. Bár ahogy elnézem, akár a falnak is beszélhetnék.Mozdulj meg, menj már!A főszereplő megfordult. Tudta, hogy van valahol egy titkos ajtó, az ilyen százéves helyeken szokott lenni. Végig sétált az egyik polc mentén és találomra kivett egy könyvet. Az volt az. Az ajtó magától kinyílt, majd amikor átlépett rajta, becsukódott.Megszédült a forróságtól. A főszereplő az egyik helyről a másikra kapkodta a tekintetét, alig fogta fel a körülötte mozgolódó zsibongást.Valahonnan zene szólt, párhuzamosan játszottak eltérő dallamokat és ütemeket, ez maga volt a káosz. Körülötte mindenki beszélt, kereskedők kiabáltak ismerős és sosem hallott nyelveken. A zsivajba időnként bele-belebőgött egy szamár.A mellette álló árusnál a hús sisteregve sült a zsírban. A különböző ételek illata füstölőkével kavarodott. A közelben ször- csögve pöfögte a párát egy üvegcsékkel és lombikokkal felszerelt gépezet. Orgona és egres illata volt.A színek kavalkádja összefolyt a szeme előtt, több száz tekercs szövet sorakozott a szemközti portékásnál, mind másmás színű és mintázatú. A feje felett színes anyagok vetettek
110 



árnyékot a vásárra.A hőség ettől nem enyhült, a levegő beszorult, a szél továbbra is mozdulatlanul várt a sugallat parancsára.Egy szürke köpenyes csúcsos kalapos magas férfi épp pipázott, akár mágusnak is beillett volna. A főszereplő arcába fújta a füstöt. Furcsa szúrós szaga volt, emlékeztette egy már meglévő világra.Egy táblán a következő felirat állt sárga betűkkel: erre.Az egyik asztalon festmények feküdtek. Meglátott egy ismerősét. Az egész kép fekete és fehér volt. Egy gyárcsarnokot ábrázolt. A gépeket fogaskerekek hajtották, a szerkezet magától mozgott. Időnként a mennyezetet gőz lepte el, mire a kohó lángoló szájába újabb adag vas került.— Kapják el! Tolvaj!A tömeg szétnyílt, mindenki a főhősre mutogatott. Ő volt a tolvaj, a tolvajnak pedig menekülnie kell, különben elkapja a csendőr, ez volt a szabály.Futásnak eredt. Könnyen átjutott az embereken, utat engedtek neki, mintha valamilyen kiváltságos volna.A főhős tudta, hogy a csendőr a nyomában van. Hallotta hollófekete lovának patkódobogását, egyszer még a fújtatását is érezte a nyakában. Irtózott ettől az alaktól, hat golyó volt a pisztolyában, de mindig csak egyszer lőtt, és mindig célba talált.A vásár végén egy ajtó állt. A főhős átvetette magát rajta, mielőtt a csendőr beérhette volna.A csarnokban fogaskerekek hajtotta gépezet dolgozott. Egy szörnyeteg narancsosán izzó két szeme meredt rá. A gőz kiáramlott és megmozgatta az alkatrészeket, mire a rém eltá- totta a száját. Épp csak lenyelte a vasat, mikor a pofája nagy dörrenéssel összezárult.Oldalt egy lépcső vezetett felfelé, ez valamiért hiányzott a képről. A főhős elindult a lépcsőn. Sokáig kellett másznia, mi
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re a fémrácsos fokokat fekete márvány váltotta fel. A tetején egy vastag sötét ajtó várta. Ahogy lenyomta a kilincset, az ajtó halkan surrogva kitárult.Nem szabadott volna erre a szent helyre lépnie, a főhős ezt legbelül érezte.Középen egy sok ezer éves mamutfenyő állt, egészen a torony csúcsáig ért fel. Ahogy nőtt, úgy építették tovább a tornyot fel az égbe. Körülötte mindent fehér elefántcsontból faragtak, a padlót, a lépcsőt, amely körkörösen haladt felfelé.A csigavonalat időnként teraszok szakították meg. A párkányokról víz csobogott le a földszinti medencékbe. Mélyükön egy teljesen más világ burjánzott, tele halakkal, rákokkal, vízi hínárokkal.A repedésekből és bármilyen résből zöldellő növények törtek elő. A falakat nagyrészt benőtte a borostyán és a vadszőlő, a teraszokról, pedig mindenféle kúszónövények lógtak.A tükörsima felületek hiába voltak olyan barátságtalanok, a növényzet élővé változtatta a helyet.Ez volt a függőkért, a torony legbelsőbb része.A főhős ösztönösen elindult felfelé a lépcsőn, tudta, hogy amiért jött odafönt van és csak rá vár. A vágy, hogy újból megérintheti egyre erősödött. Vasreszeléknek érezte magát a mágnes közelében.Nem kellett csalódnia, ott volt, ahogy már olyan sokszor. A páfrányvirág aranyló szemével egyenesen őt nézte. A főhős óvatosan leszakította. A virág könnyen levált, mert már évszázadok óta erre várt, egy új gazdára.A főszereplő a mellére tűzte a páfrányvirágot.Fogalma sem volt, hogy mit tesz, de az író pontosan tudta.
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Jáger László

Herceg, hát megjött

In Babits

Herceg, hát megjött, akiről félve suttogtunk forró nyári éjszakán és közénk ül, engedélyt sem kérve, mint kínálkozó, olcsó utcalány.
Asztalunkról eltűnik az étel, poharainkban borunk elapad, kedvünk oda, föltámad a kétely: tényleg itt volna az a pillanat?
A veled élő oly kedves világ közönnyel néz az ablakodon át, kezedből táplált szirmok, levelek föld - fény hitében már függetlenek.

Testedből sarjadt dédelgetett sarj elfordul tőled, saját sorsot hajt, nincs kapaszkodód, minden idegen, a bizonyság már ott ül szíveden:
Idegenek a csókok, mosolyok, idegenek a jajok, sóhajok, ismerősöd csak, ki asztalodnál ül, s az egy maradék húron hegedül
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és sír a dalában életed jaja, születés, halál rémült sikolya és sír a dalában minden, ami fáj: ha volt, miért volt oly rövid a nyár?
Ami majd most jön, jeges és sivár, szerelem múltán kopár ág a fán, nincs tavasz lombja, nem lesz kikelet, a Tél, mit rettegtél, megérkezett.

Jakab Balázs

HullámvasútMama, én nem akarok felülni a hullámvasútra, mert utána mindig annyira fáj, megmaradnék itt a pálya mellett, de nem ülnék fel, hacsak nem muszáj.Én nem akarok felülni többé a hullámvasútra, mert tudom jól, hogy nem bírja a fém, és ha összecsuklik, ráncot ejthet lelkem porhanyós bársonyszövetén.Én nem ülök fel már többé arra a hullámvasútra, mert a gyomrom ritka gyenge, tudod, és hogyha kifut belőlem minden, félek, én is majd utána futok.
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És ha fel is ülnék egyszer arra a hullámvasútra, tudnám jól, a szél a mélybe lökhet, s akkor végleg szétesem, s nem tudom majd magamat összerakni többet.
Jakabfi Tamás

A ZSÖMLE SZÍNŰ BARÁT- Nem, ha rövid időn belül nem találunk neki gazdit, el kell altatnunk. Sajnálom.Elaltatni? Ez szíven ütötte. Nem, Szilvi ezt nem akarta volna. Mindene volt a kutya. Nem tudta, mit tegyen. Ő nem képes gondját viselni, olyan sincs, akinek odaadhatná. Az utolsó reménye a menhely volt, ahonnan majdnem három évvel ezelőtt elhozták. Már nem volt egy cuki, aranyos kiskutya, így valószínűleg nem találnának neki új otthont.Sosem merte bevallani a feleségének, de szerinte kölyök- ként sem volt cuki. Igazság szerint nem értette, miért vannak oda az emberek a házi-állatokért. Azt mondják, két fajta ember van: akinek van kedvence és akinek lesz. Ő egy harmadik kategóriába tartozott. Még az apró, szőrpamacshoz hasonló kölykök sem hatják meg. Kegyetlen azért nem tudna lenni vele. Főleg, ha ez a kis élőlény a Szilvi saját kutyusa.Emlékezett, mikor először felhozta a témát. Ennek már négy -öt éve is lehetett. Az biztos, hogy még a városban laktak, egy apró lakásban.- Én állatok közt nőttem fel. Majd meglátod, milyen jó barát is egy kutya - mondta. Kezdetben ritkán emlegette, majd egyre gyakrabban. Hol kutyákról szóló film volt a fellángolás forrása, hol egy Facebook poszt cuki kölykökről.
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Ő nem akart kutyát. Lakásban semmiképp. így is szűkösen éltek, nem hiányzott neki egy mindig láb alatt lévő nyáladzó eb. Aztán ott volt az ellátás kérdése is. Persze Szilvié lett volna a feladat, de tudta, hogy néha neki is be kellett volna segíteni. A felesége elég gyakran dolgozott késő estig.Végül azzal tudta leszerelni az első nagy hullámot, hogy felkutatott egy rakás cikket, melyek arról szóltak, milyen rossz is az állatnak egy kis lakásban élnie. Persze az ellenkezőt állító írásokat valahogy sosem találta meg. Végül hosszas viták után abban maradtak, hogy akkor lesz kutyájuk, ha kertes házba költöznek. Erre ő is könnyen mondott igent. Az egész még olyan távolinak tűnt, és úgy gondolta, ha megérkezik az állat, majd jól ellesz az udvar egyik sarkában.Aztán mégsem volt az olyan távoli, ahogyan először gondolta. Egy év nagyon gyorsan elrepült, és egyszer csak azon kapta magát, hogy újra különböző menhelyek honlapját nézegethetik közösen. Pedig még csak a foglalót tették le a házra. Ekkor tudatosult benne, hogy felesége mennyire is vágyik az kutyára. Talán a ház azért is jelentett egy „kihagyhatatlan ajánlatot", miközben még bőven lett volna idejük nézelődni.A felújítás és a költözés idejére szerencsésen elnapolódott a kutya-kérdés. Persze már őt sem zavarta volna annyira, ha van egy háziállat, csak igyekezett minimálisra csökkenteni a nyűgöket. Akkor fordult makacs ellenállásba, mikor nekiálltak kiválasztani a nappali bútorait, és Szilvi arról álmodozott, milyen lesz, mikor ott fekszik a lábuk mellett. Az még rendben lett volna, hogy elfoglalja az udvar egy jelentős részét, de hogy bent éljen velük? Már látta maga előtt, ahogy megbotlik benne és persze nem teheti le csak úgy a vacsoráját a TV elé, mert a végén lába kél.A második hullámot a gyerek kérdéssel sikerült lecsillapítania. Mutatott egy tanulmányt, ami arról szólt, hogy milyen
116 



jó, ha egy gyerek egy kutyával nő fel. Előásott egy másikat is, meg egy harmadikat. Gondolta, legalább egy - másfél év, mire megszületik a gyermekük, megnő egy kicsit, aztán jöhet a kutya. Addig valahogy megszokja a gondolatot.Fél évvel később már a menhely előtt álltak. Nem jött össze a gyerek, és az orvosok sem bizakodtak. A felesége kívülről meglepően jól tűrte az egészet, de érezte, hogy összetört benne valami. Végül ő állt Szilvi elé:- Menjünk el a kutyáért.Mikor elhozták a kiskutyát, visszatért az öröm a házba. A felesége szinte naponta mutogatta a képeket a barátainak. Kicsit már túlzásba vitte. Mivel még kicsi volt, beengedték házba. Reménykedett benne, hogy idővel mégis az udvaron lesz a helye, de nem merte felhozni. Inkább olyan trükkökhöz folyamodott, hogy „véletlenül” nyitva hagyta a laptopján a kutyaházat hirdető oldalakat... A felesége vagy nem vette a jeleket, vagy elegánsan ignorálta az egészet. Végül a nyílt konfrontációig is elment. Hosszú heteken keresztül napi szinten veszekedtek, de veszített. A kutya bent maradt.Teltek az évek, és már kezdte megszokni a helyzetet. Kifli nyugodt természetű volt, szinte sosem volt útban. Eljártak kutyaiskolába is, és hallgatott a vezényszavakra. Mármint Szilvi parancsaira, az övéit vagy teljesítette vagy nem. Épp milyen kedve volt. Ez rendkívül bosszantotta, de azért tetszett neki, hogy a kutyának van egyénisége. A legtöbbször a felesége látta el, ahogy ígérte, ritkán kellett besegítenie. Egyszer egy egész hétig ő gondoskodott róla, mikor Szilvinek el kellett utaznia. Mindannyian túlélték.Már-már idilli volt minden, amikor...És most itt áll újra a menhelyen. Választhat: vagy halálra ítéli a kutyát vagy ő gondoskodik róla. Tudta, hogy a Kiflinek sem jó, ha szeretet nélkül tengeti tovább az életét. Ő meg nem
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lenne képes megadni azt, amit Szilvi. Bármennyire is szerette volna, egyszerűen nem az a típus volt. Alig két hét telt el az autóbeleset óta. Magáról is alig tudott gondoskodni, nem hogy egy másik élőlényről.Végül úgy döntött kivár. A halál olyan végleges. Később még találhat valakit, aki befogadja. Addig csak kibírják valahogy mindketten.Hazaérve Kifli rögtön a szokásos helyére sietett. A tálkája, ahogy szinte mindig, érintetlen maradt. Letelepedett a kanapé elé, a bal oldalra, ahol Szilvi is szokott ülni, és ahol könnyen elérhette, ha meg akarta simogatni. Fejét ráhajtotta a krém színű pulóverre, ami azon a bizonyos reggelen esett le, és azóta sem merte felvenni senki sem.***A szokásos útvonalat járták be. A háztól nem messze lévő parkig, ott kétszer körbe, majd vissza. Csak muszájból és megszokásból mentek, nem azért, mert bármelyiküknek is igazából jólesett volna. Hiába sütött a tavaszi nap, csiripeltek a madarak, ezek csak másoknak jelenthettek örömet. Ők észre sem vették. Csak ballagtak egymás mellett, tudomást sem véve a külvilágról. Erik a telefonját nyomkodta, de igazából fel sem fogta, mit lát. Csak akkor állt meg, mikor Kifli néha lassan odasétált egy bokorhoz vagy villanyoszlophoz és körbe- szaglászta.Három hónap telt el, de csak három hétnek érződött. A rutinjuktól egyiknek sem volt kedve, ereje eltérni: Erik reggel mindig friss tápot rakott a tálkába, a maradékot meg kiöntötte. Észre sem vette, hogy többet önt ki, mint amennyi fogyott. Este, pontban hétkor elindultak a parkba, két kör, majd haza a kanapéhoz. Erik a jobb szélére ült, Kifli a bal széle elé feküdt, a pulóverére. Az már nem Szilvi pulóvere volt többé. Ugyanez újra és újra, mintha ugyanaz a nap ismétlődött volna örökre. 118



A mai is csak abban különbözött a többitől, hogy néha meg kellett állniuk. Erik délután megcsúszott és meghúzta a lábát. Csak sántítani tudott, de így sem mentek lassabban, mint máskor. Egyszer nem bírta tovább, és le kellett ülnie egy közeli padra. Kifli először csak állt, értetlenül nézett, majd letelepedett a lába elé. Erik először észre sem vette, csak mikor a meleg test melege átütött a vékony cipőjén. Régen érzett hasonlót. Elővette telefonját és újra megnézte a régi képeket. Mostanában ez egyre gyakrabban fordult elő. Ahogy lapozgatott a fotók közt, észrevett egyet, ami ebben a parkban készült. Alig emlékezett rá. Az időkód szerint az elmúlt nyáron készült a kép, pedig mintha ezer évvel ezelőtt történt volna. Próbálta felidézni, hogy mi történt. Mintha akkor boldogok lettek volna, de most csak egy sűrű ködön keresztül érzékelte. Elkísérte Szilvit és Kiflit a sétájukra. Kivételes alkalom volt, általában ilyenkor otthon maradt. Igyekezett kivonni magát a kutyával kapcsolatos dolgokból.- Ezt a különleges alkalmat meg kell örökíteni - nevetett a felesége, és megkért egy járókelőt, hogy készítsen róluk egy közös képet. Ez volt az egyetlen, ami mindhárman rajta voltak. Szilvi Kifli mellett térdelt és mosolygott, ő bénán állt mellettük.Rázoomolt a feleségére, hosszan nézte az arcát, majd megsimogatta. Érezte, hogy egy könny készül kibukkanni a szeme sarkából, de meggondolta magát és visszahúzódott. Eltette a telefont, de a szomorúságával nem tudta ugyanezt megtenni. Felállt és lenézett Kiflire. Ő kérdőn nézett fel rá. Akkor vette észre, ami végig a szeme előtt volt: a kutya már csak árnyéka volt önmagának. Csont és bőr volt, és hiányzott az élet a szeméből. Mintha ő is meghalt volna, és azóta csak szellemalakban járna vissza. A felfedezés ledöbbentette: mekkora hatással volt a Szilvi halála Kiflire. Állt egy darabig, gondolkozott, vett egy mély levegőt, és elhatározásra jutott.119



Mikor hazaértek, Kifli azonnal a kanapéhoz sietett. A tálkájára rá sem nézett. Erik megfogta a tálat és magával vitte a nappaliba. Leült mellé a földre, letette elé az ételt. Először bátortalanul, majd egyre határozottabban kezdte simogatni.- Igen, nekem is hiányzik.
Jankai Luca

Betekintés egy szőlő életébeAmikor a nap első sugarai melegen megérintik a leveleimet, akkor tudom, hogy elkezdődött egy újabb nagyszerű és eseménydús nap. Ilyenkor csak én és a testvéreim vagyunk ébren, legalábbis eddig így gondoltam, de ma felébredt velünk egy kismadár is, akinek az énekét a pajkos szél fújta mindenfelé.Pár óra múlva, a ragyogó napfényben, megpillantom a mindig vidám, vörös hajú emberfiút és emberlányt. Amikor nem őket figyelem, akkor a csodálatos kilátásban gyönyörködöm.Az első sorban vagyok, jobbról a nyolcadik, így majdnem nekem jutott a legjobb kilátás. Közvetlenül előttem van egy faépítmény, aminek a közepén egy fehér négylábú valami van. Sokáig vártam, hogy megmozduljon, de rájöttem, hogy szegény nem tud mozogni.A fehér valami mögött terül el a végtelen kékes víztömeg. A víztenger mögött pedig egy kék hegy áll, aminek a tetején két bot van. A hatalmas víztömeg színe mindig attól függ, milyen idő van. Viharban sötétkék és haragoszöld lesz, olyankor hálás vagyok, hogy nem tud közelebb jönni. Napfényben világoskékké változik a színe, ilyenkor megbabonáz a szépségével. Képtelen vagyok elfordulni, csak nézni és nézni tudom a lenyűgöző türkiz hullámokat. Megfigyeltem már, hogy állandóan változik a színe, minden órában más milyen, de mindig lenyűgöző.
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Amikor a nap a legmagasabban jár és a legmelegebben tűz, akkor mindig különösen finom illatokat érzek. Ezek után csak pihenek, és nem győzök hálás lenni, hogy ilyen szép kilátásom van.Miközben egy futó zöld gyíkocskát nézek, egy különösen éles rikácsolást hallok és hirtelen ledermedek. Ez a hang csak egyet jelenthet: egy veszélyes madár akar megtámadni minket. A hátsó sorokból jön a hang, és pillanatok alatt egyre közelebb és közelebb jut hozzám a pusztító feketeség. Neki csak egyetlen kegyetlen szándéka van: a lehető legtöbbet megenni az én zamatos fürtjeimből. Ekkor hirtelen egy még élesebb és hangosabb hangot hallok Még az előzőnél is jobban megijedek, de ez szerencsére a vörös hajú, pajkos emberfiú, aki hősiesen megmentette a finom fürtjeimet a gonosz madár éles csőrétől.Ekkor a hátsó sorokkal szembeni épületből kilép a magas, fekete hullámos hajú ember férfi, kezében egy pohár aranyló sárgás itallal, amit az emberek bornak neveznek. Ilyenkor mindig megérzem, hogy az italnak hasonló illata van, mint nekem. A leghőbb vágyam, hogy borrá váljak és az ember férfi arcára én csaljak elégedett mosolyt.Imádok ezen a telken lenni, csodálatos életem van itt. Mindennap rengeteg nagyszerű dolgot látok, hallok és észlelek Képes lennék ezen a helyen élni az örökkévalóságig.A napom legjobb része, amikor az ember férfi felénk sétál. Ilyenkor mindig azt kívánom, bárcsak én lehetnék az első szőlő, akit megérintenek a puha ujjai, és akit először pillant meg a smaragdzöld szeméve. A legjobb kilátás se érdekel, csak én legyek az első. Persze sose válik valóra a kívánságom, ezért mindig féltékeny leszek a testvéreimre, amikor őket érinti meg először, nem pedig engem. Amikor belép az első sorba, olyankor lelassul az idő, és minden perc egy hétnek tűnik Mikor végre hozzám is elér, akkor a puha ujjaival gyengéden simogatja a leveleimet és a rakoncátlan kacsaimat beigazítja a fém ve-
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zetékbe, ami felettem húzódik. A legjobban mégis azt szeretem, amikor dicsér és lelkesít a pillantásával. Legszívesebben még egy fürtöt növesztenék, csak, hogy mosolyt csaljak az arcára és büszke legyen rám, de ez soha se sikerül, ezért csak vágyakozva tekinthetek rá.Miután végigvonult a sorainkon, nedvességet érzek a leveleimen. Boldogan ismerem fel, hogy ez bizony hűsítő esővíz a fellegekből, ami, mintha csak a mi kedvünkért hullott volna le, hogy a perzselő nap sugarait elviselhetőbbé tegye. Miután az utolsó csepp esővíz is felszáradt a leveleimről, végignézhetem, ahogy a nap lemegy és narancssárgás pirosas fénnyel árasztja el az eget. Gyönyörűszép látvány.Mintha egy varázsütésre történne, a víztenger besötétedik és a kék hegyen sárgásán csillogó fények jelennek meg. Ezzel egy időben, én is nyugovóra térek, akárcsak a testvéreim.Mindennap ugyanazt álmodom, de képtelen vagyok megunni: álmomban az ember férfi poharában vagyok, csodálom a világoskék nyugodt víztengert és hallgatom, ahogy eldicsekszik velem, azt ott lévő idős, fehér hajú embernek. Mindkettőjük szájából rengeteg dicséretet hallok, és érzem, hogy ennél boldogabb már nem is tudnék lenni.Reggel, mikor a felkelő napfény sugarai beragyogják az eget, felkelek és vágyakozva gondolok vissza az álmomra és remélem, egyszer valóra válhat.
Jekő György

Szívszorító farsangEnyhe időt hozott a farsang kezdete, Örvendezik, kinek fűteni kellene, Mert, hogy tüzelője igencsak elfogyott, Ruhája is szellős, annyira megkopott.
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Pedig nem ártana szemrevalóbb gúnya, Azt reméli, mára megenyhül a búja, Egy rövid időre, mert farsangolni megy, A gazdagok által ez is igazi kegy!
Meleg ebéd várja már az ingyen konyhán, Hosszú ugyan a sor, de oda botorkál, Abban reménykedik, talán ma jóllakik, Biztos nem lesz éhes legalább holnapig.

Van ám azért itt flanc, ülnek a sátorba’, A meleg teától kerülnek mámorba, Majd előkerülnek lassan a maskarák, Egymásnak tapsolnak, nincsenek trombiták.
Szánalmas a jelmez, leginkább ijesztő, Régi ruhadarab, lyukasztott lepedő, Nem búsulnak rajta lényeg, hogy ehetnek, Végül már kínjukban egymáson nevetnek.

Lassan hűl az idő, a tea is fogytán, Már a maradék is elfogyott a konyhán, Kezd széledni a nép, nincs már rajtuk sallang, Számukra ez jutott, ennyi volt a farsang!
Kalocsa Zsuzsa

Nem hallja senkiCsalogány a dalát az éjben zengi, a néma csendben, ha nem hallja senki.
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Én is a dalomat csakeste zengem, mélyen elrejtve alszik a lelkemben. Oly édes dalt susog az éj a fülnek, kezemben lant és a betűk peregnek. A szív ilyenkor oly nagyokat dobban, a lámpafény is vele együtt lobban. Jelzi tán', hogy itt van velem a múzsa? Vigasztal, el ne vigyen búnak árja!
Remény s öröm, mi lelkesít a dalra, bánatom nem, ajkam maradjon néma!
Keresztesi Judit

Akkor isVan-e szó, melyet még nem mondtak ki? Van-e gondolat, melyet nem gondolt senki? Van-e érzelem, melyet még nem éltek meg? Van-e az enyémhez hasonló élet? Vagyok-e más, vagy egyforma mind? Születés, halál, s közte valami.
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Van-e küldetésem, mely csak az enyém? A világnak ajándék lehetek én? Fogják majd tudni egykor a nevem? Vagy telnek az évek, s elfelejtenek. Lesz, ahogy lesz. Élek, ragyogok! Fényem, ha látod, testvéred vagyok. Szeretek, szeretnek, s talán ennyi elég. Ha nem tudják ki voltam, akkor is szép.
Angyal Bella

Üres képkeretTe nem eltűntél, hisz sosem voltál, szelíd esőként bár rám hajoltál;
éji káprázat szülte képzelet, hol szakadt szívem üres képkeret.

Nincs történeted, bár Te vagy az ok, megannyi emlék, mely sosem ragyog.
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Kondorosi Kata

ÁramlásEmberré akartam válni, és megszülettem.Önállóvá akartam válni, és felnőtt lettem.Erőssé akartam válni, és nő lettem. Gondoskodóvá akartam válni, és anya lettem.Elfogadóvá akartam válni, és önmagam lettem. Szeretetté akarok válni, és veled leszek...
Kovács P. Zoltán

Az idegenA folyóköz vidékén harminchárom napja pusztít a nyár végi kánikula. Felhő nem mutatkozik az égen, de a fény nem vet éles árnyékot, a nap áttetsző, fehéres-sárgás fátyolba burkolózva sugározza az őrjítő forróságot. A föld csontkeményre szikkadt, a kukorica levelei összesodródva meredeznek az ég felé, a mező csak sárgára, barnára aszott füvet terem. Víz csak a folyóban van, a határon túli hegyekből alázúduló sebes ár a síkságra érve sem szelídül, az aszályos időszakban is megtölti a medret.Az országhatár és a folyókanyarulat szegletébe szorulva kicsiny zsákfalu bújik meg a világ kíváncsi szemei elől. Az országút itt véget ér, a faluból másfelé nem vezet út. Idegen
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ritkán fordul meg a településen, a környékbeli rossznyelvek szerint Sáriak felé menet még a róka is visszafordul, ha meglátja a falutáblát.Az aprócska helység évszázadok óta álmos békességben éli napjait. A világ eseményei sohasem érintették meg az embereket, politikával, ország dolgával nemigen fájdították a fejüket. Tették, amit kell, zsandártól, finánctól óvakodtak, hajbókoltak fölfelé és tapostak lefelé, a hajdani úri világ ugyanúgy jó volt, vagy éppen nem volt jó számukra, mint az önkényuralom, vagy a nemrég nyakukba szakadt szabadság. A zsíros, fekete föld mindig adott valamit a túléléshez, néha a gyarapo-dáshoz is, vagy ha éppen nem, hát valahogy kicsikarták maguknak a mindennapi lét kellékeit. Ha lehetett törvényesen, ha nem, akár az írott szabályok ellenében is. A Szerzés volt a legfontosabb parancsolat. A legutóbbi változások szele sem támasztott nagy viharokat a vidéken. Fittyet hányva az új idők tudálékos közgazdasági és politikai elméleteire, a jó atyafiak megfogalmazták a maguk pofonegyszerű és világos gazda-ságtani tételét: Az összes tulajdoni formák közül a legjobb - az enyém!Ám mostanában mintha mindenfelől veszély fenyegetné ezt az áldott háborítatlanságot. A környékre szemet vetett valami jött-ment vállalkozó a közeli városból, állítólag kenderfeldolgozó üzemet létesítene a község határában és a vízigényes tevékenységhez tökéletes helyet talált a folyó melletti területen. De amikor eljött a faluba terepszemlét tartani, minden ablak mögül bizalmatlan, ellenséges tekintetek kísérték, és a kertjükben szorgoskodó gazdák kérges tenyerei szorosabban markolták a baltát, ásónyelet. A vállalkozó jó néhány helybelinek biztos munkát és megélhetést ígért, de az emberek azt híresztelték, hogy a városi ficsúr csak azért jön ide, hogy kizsákmányolja őket és elvegye a földjeiket. A lincselési hangulatban lezajlott falugyűlésen aztán egyöntetűen lehurrog-
127 



ták a kezdeményezést. - Lám, ha mi, sárlakiak összefogunk, meg tudjuk védeni az érdekeinket! - mondogatják azóta is elégedetten, amikor szóba kerül a dolog.Az Idegen néhány hete jelent meg a falu környékén. Senki sem ismeri, senki nem tudja, honnan fújta ide a szél. Azt beszélik az emberek, hogy talán a határon túlról jött, de biztosat egyikük sem tud. A régóta hasz-nálaton kívüli, romos gátőrházban ütött tanyát és a helyi fatelepen vállal alkalmi munkákat. A munkások gyanakvóan és ellenségesen fogadták, de a főnök megtűri, mert a jövevény szelíd, békés természetű és igen jó érzéke van a famunkákhoz. Úgy mondják, estefelé mindig a folyóparton álldogál és sóvárogva tekintget a közeli házak felé, vagy a tájat bámulja. Megpróbál szóba elegyedni az arra járó emberekkel, de senki sem barátkozik vele, csak Dilinyós Ferkó, a falu bolondja látogatja meg néha folyóparti viskójában, olyankor az Idegen megosztja vele szerény vacsoráját.Még alig ült el a városbeli vállalkozó által keltett vihar, a falusiakat most az Idegen rejtélyes megjelenése tartja lázban. Kocsmában, boltban, piacon szűnni nem akaró aggodalommal és indulattal tárgyalják a különös ügyet:- Mit akar ez itt?- Azt se tudjuk, ki fia, borja. Minek jött ez ide?- Nem hiányzik innen senki, itt mindenkinek megvan a maga helye, még a félkegyelmű Dilinyós Ferkónak is, igaz, hogy a rangsor legvégén, de ő is közénk tartozik, még ha bolond is, de a mi bolondunk!A körzeti rendőr - nagydarab, tohonya ember és mindennél jobban utálja, ha intézkednie kell - széttárja karjait: - Én nem tehetek semmit, a papírjai rendben vannak.A falubeli suhancok kedvelt időtöltése a jövevény bosszantása. Amikor nincs odahaza, undorító dolgokkal kenik be a
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kilincsét, beszögezik az ajtaját, ocsmány szavakat firkálnak a falra és hasonló, sekélyes fantáziájuktól telő idétlenségeket eszeinek ki a rovására. Legutóbb kirámoltak mindent az Idegen kalyibájából. A szegényes holmikat belerakták egy zsákba és felkötötték a part menti nyárfa legmagasabb ágára. Ám az Idegen szótlanul tűri a méltánytalanságokat. Kitart folyóparti hajléka mellett. Munkája végeztével minden délután leballag a vízhez és a messzeségbe révedő tekintettel bámulja a tájat.A falu utcáin egy lélek sem mutatkozik, aki csak tehette, árnyékba húzódott. A forróság még késő délután sem szűnik, ember és állat epedve várja a megváltást hozó esőt, enyhülést.A porba, hőségbe fulladt településen csak a kocsma megszokott élete zajlik zavartalanul és rendíthetetlenül. A Szomjas Pelikánhoz címzett vendéglátó egység élelmes tulajdonosa kerthelyiséget alakított ki a főtér százéves gesztenyefáinak vendégcsalogató, hűvös lombsátra alatt. A kényelmes kerti székeken férfiak terpeszkednek, a hasznos délutáni időtöltés nélkülözhetetlen kellékei, jégbe hűtött sör, kártya, dohányzó készségek kellemes közelségében.A törzsasztalnál a Zsíros Gölöncsér, azaz, hivatalos titulusa szerint, Gölöncsér Imre háztartásigép-szerelő kisiparos tartja szóval társaságát. Zömök, erős testalkatú, bikanyakú férfi, túl a fiatalkoron, vállalkozónak mondja magát és állandóan katona-zöld munkásoverallt visel, bár bizonyos rosszmájú vélemények szerint igen ritkán lehet rajtakapni olyan tevékenységen, ami a közfelfogás szerint általában munkának minősül. Mégis, tehetős, vagyonos ember, övé a legnagyobb ház a településen, de gyarapodásának forrásait jótékony homály fedi és senki sem firtatja. Úgy mondják, daliás éveiben a városi sportklubban bokszolt, de kidobták az egyesületből, a zűrös ügyei miatt. A faluban azonban tekintélye van, hallgat-
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nak rá az emberek és követik, mint birkanyáj a kolompos vezérkost. Régebbi időkben bizonyára bírónak választották volna.Az érdemes társaság másik két tagja Sompolya és Vicsor, Gölöncsér elválaszthatatlan cimborái. Mintha indigóval másolták volna őket, mindkettő nagydarab, erős fickó, borostás arccal és domborodó sörhassal, vaskos, izzadt karjaikon kiduzzadnak az erek.Gölöncsér régimódi fém cigarettatárcát húz elő a zsebéből, kivesz egy szálat, bütykös ujjaival megsodorgatja a dohányt és szertartásosan rágyújt. Kéjesen szívja tüdejébe az első sluk- kot, a gyufát hanyag mozdulattal a földre pöcköli. Kezébe rendezgeti a kiosztott kártyalapokat, közben friss élményeit meséli barátainak.- Tegnap délután megyek a Skodámmal Újtelep felé. Nem siettem, jó ballagósra vettem a tempót, mögöttem már jó kis sor kezdett kialakulni. No, ha én ráérek, ti se siessetek, mondom. Hát egyszer csak látom, hogy mögöttem a német a bé- emvéjével nem fér a bőrébe, elkezd tolakodni, kirakja az indexet és már ott is van mellettem. A kurva sváb anyádat előzöd meg, nem engem! - mondom, oszt elkezdem nyomni neki én is, padlóig. Már majdnem elébem került, de akkor meg jön szembe egy bazi nagy kamion. Elég széles az út, de a ka- mionos koma csak jön, mint a hajderménkű, nem akar se fékezni, se lehúzódni. Már kíváncsi voltam, hogy most mit kezd a német, mer' mögöttem már felzárkóztak, nem tudott visszasorolni. Na, a tükörből látom, hogy elkezd manőverezni, hogy elkerülje az ütközést, hát belement az árokba a marhája, úgy ugrált a járgány, mint a bakkecske, kidöntötte a kerítést, oszt végül a Ladányi-féle disznótelepen landolt, belefutott a híg trágya-lébe, csak úgy zúdult befelé a ganéj az autójába a kitörött szélvédőn át. Tán még most is a mocskot vakarja a pofájáról.
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A felharsanó vaskos röhögés ostorcsapásként hasított bele a környék álmos csendjébe. A szomszédos asztal alatt szundikáló macska rémül-ten iramodott a szemközti bokrok közé.- Úgy kellett neki, mi a fenét jön ide villogni a drága autójával! - vonta le a történet végső tanulságát Sompolya.A söröskorsók egyszerre emelkedtek a szomjas szájakhoz, majd üresen koppantak vissza az asztalra.- No de lássuk, miből élünk! - szólt Gölöncsér. Napbarnított, eres kézfe-jével letörölte szája széléről a sörhabot, aztán nekiállt, hogy konkrét valóságra váltsa az imént bemondott és gondolatban már megnyert negyvenszáz ultiját. Fürge, kapzsi ujjai végigzongorázták a kezében tartott kártyalapokat és végül megállapodtak a piros ásznál. Nagy lendülettel kiemelte a lapot, hogy kicsapja az asztalra az első hívást, de karja félúton megállt a levegőben.Az utcáról Suttyó, a minden lében kanál falubeli siheder rontott be a kerthelyiségbe és az asztalt csaknem feldöntve állt meg Gölöncsér előtt. A futástól és a felindultságtól zihálva alig tudott megszólalni.- Jö-jöjjenek gyorsan! Az Ide... az Idegen... me-me...- Mi a fene van?! Beszélj mán értelmesen, az anyád keservit!- Az Idegen... az Idegen megtámadta a Vargáék Rékáját. Me- megerőszakolta a gyereket!Az utca felől vibráló beszéd és indulatos kiabálás erősödő hangjai köze-ledtek. A téren emberek tűntek fel, a falu titokzatos hírcsatornái működésbe léptek, percek alatt mindenki értesült a bűntényről. Már mintegy kéttucatnyi falubeli gyűlt össze a kocsma előtt, a férfiak dühösen szitkozódtak, az asszonyok, mint megriadt tyúkok a baromfiudvarban, egymáshoz húzódva, aggodalmas hangon tárgyalták a történteket.Az embercsoport Vargánét vette körül, aki hazafelé vonszolta leánykáját. Szorosan fogta a gyerek karját, mintha va-
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lami csínytevésen kapta volna és hisztérikus, magas fejhangon ismételgette: - Megmondtam, hogy ez lesz a vége! Én megmondtam, hogy ez lesz a vége! Az isten verje meg azt a rohadékot!A tizenkét-tizenhárom éves, riadt tekintetű lányka minden ízében resz-ketett, és az átélt megrázkódtatás hatása alatt beszélni is alig tudott. A nőies vonásokat még alig-alig mutató testét csak tenyérnyi bikini takarta, tetőtől talpig mocskosán, csapzott hajjal, némán állt az emberek gyűrűjében. Az esetről nem sokat tudott elmondani, a rémület valószínűleg kitörölte emlékezetéből a borzalmas esemény részleteit. Kiderült, hogy az anyja tiltása ellenére délután elment otthonról, a folyó felé indult, és ezután már csak arra eszmélt fel, hogy a földön fekszik, egy sötét alak nehezedik rá és arcához egy rossz szagú, borostás száj tapad. Támadójában az Idegent vélte felismerni.Súlyos öklével Gölöncsér akkorát vágott az asztalra, hogy a söröskorsók táncra perdültek.- Az annya istenit a fajtájának! - Felpattant, kirúgta maga alól a széket és döngő léptekkel a közeli folyópart felé indult. Sompolya és Vicsor követte. Az összeverődött tömeg csatlakozott hozzájuk, némelyek kést, baltát, botot szorongattak, kinek mi akadt éppen a keze ügyébe.Az Idegen a gát tetején állt mozdulatlanul és a lenyugvó napkorongot bámulta. Fekete hajú, alacsony, szikár fiatalember volt, olajbarna bőrén megcsillant az alkonyat vöröses fénye.- Kapjátok el! - adta ki az ukázt Gölöncsér, amint a folyópartra érve megpillantották az Idegent. Sompolya és Vicsor azonnal ugrott, egyik jobbról, másik balról megragadták a férfi karjait. Az Idegen nem védekezett.- Mit műveltél, te szemét? - ordított a képébe Vicsor.- Hagyd, majd én beszélek vele! - intette le Gölöncsér. Las-
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sú, kimért léptekkel közeledett az Idegenhez, majd hirtelen meglendítette jobb karját és nyitott tenyérrel, teljes erejéből az arca közepébe vágott. Az ilyenfajta üdvözlésnek azon a vidéken még manapság is csendőrpofon a neve, Gölöncsér a nagyapjától leste el, még kölyök korában.Ekkor Dilinyós Ferkó tűnt fel a parton, és az összegyűlt falubeliek között izgatottan rohangálva próbálta magyarázni, hogy ő látta az esetet, tudja, mi történt délután a folyónál. De elméje lomhán szülte a gondolatokat, nyelve nehezen formálta a szavakat. Aki figyelt rá, annyit kihá-mozhatott a botladozó beszédből, hogy Ferkó látta, amikor Réka a folyóhoz ment. A kislány le akart menni a vízhez, de a meredek parton megcsúszott és egyensúlyát veszítve a folyóba zuhant. Rögtön elragadta a sodrás, de a viskója előtt álldogáló Idegen odarohant, beugrott a vízbe és kihúzta a partra az élettelennek látszó testet. Azután lefektette a földre és szakszerűen újraélesztette a gyereket. Ám az emberek nemigen értették Dilinyós Ferkó makogását, vagy ha értették is, nem törődtek vele.Gölöncsér elemében érezte magát, élvezettel folytatta a vallatást.- Na, mondjad csak szépen, bogárkám, mit keresel te itt a mi vidékün-kön? - kérdezte gunyoros hangon.Az Idegen némán állt, tekintetében sem félelmet, sem haragot nem lehetett fölfedezni, arcvonásai inkább csodálkozást tükröztek.- Te Imre, ez tán nem is tud magyarul - jegyezte meg Sompolya.- Na, majd én megtanítom, az anyja istenit!A felkorbácsolt kedélyű falubeliek eltorzult arccal ordibáltak:- Üsd a rohadékot!- Adj a pofájának!Gölöncsér meglendítette a lábát és a térdével ágyékon rúgta, majd jobb öklével állcsúcson vágta az Idegent. Aztán két
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kezével megragadta a férfi üstökét, fejét maga felé rántotta és belefejelt az arcába. Csont reccsenése hallatszott, vér fröccsent és az Idegen a földre roskadt. Sompolya teljes erejéből belerúgott a földön fekvő testbe. Vicsor követte példáját.Végszóra megérkezett Benga, a körzeti rendőr. A szolgálaton kívüliség gyönyörűségeit élvezte otthon, a hűvös szobában, amikor riasztották, hogy azonnal jöjjön, mert vér folyik, az Idegen gyerekekkel fajtalankodott, nőket erőszakolt meg és utána késsel támadt az emberekre. A mosásban összement ujjatlan trikót, bermuda sortot és félretiport vietnámi papucsot viselő nagydarab rendőr kétszeresen is dühös volt, először azért, mert megzavarták délutáni sziesztáját, másodszor azért, mert nem volt ideje felvenni az egyenruháját és félt, hogy rendetlen megjelenése egyébként is gyenge lábakon álló tekintélyét csorbítja. Egyenruha nélkül szinte meztelennek érezte magát.- Mi a fene folyik itt? - kérdezte indulatosan.Gölöncsér, fejét az Idegen felé billentve válaszolt: - Ránk támadt ez a szemét! Mi csak védekeztünk. - Aztán az összegyűlt emberek felé mutatott: - Mindenki tanúsíthatja!Az Idegen felemelte a fejét. Vérbe borult ajkai megmozdultak, mintha mondani akarna valamit. A rendőr közelebb hajolt.- Mit mondott? - kérdezte Gölöncsér közömbös hangon.- Ez félrebeszél. Nincs magánál. Ha jól vettem ki, valami olyasmit makogott, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek... Tömény marhaság! - mondta Benga és a porba köpött, mintegy pecsétet téve sommás ítéletére.Gölöncsér elővette régimódi fém cigarettatárcáját, kivett egy szálat, bütykös ujjaival megsodorgatta a dohányt és szertartásosan rágyújtott. Kéjesen szívta tüdejébe az első sluk- kot, a gyufát hanyag mozdulattal a földre pöckölte. Egész lényét eltöltötte valamiféle kellemes megkönynebbülés és ki-
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elégültség, ami igen hasonlított a jól elvégzett munka utáni büszkeség és elégedettség érzéséhez.Csak a félbemaradt ultiparti miatt bosszankodott kissé. Éppen nyerésben volt.
Kőszegi-Balogh Erika

A talizmánHajnali öt óra van. Csodálatos derengő napfény játszik a falucska templomtornyának gombjával. A pékségből mennyei illat árad, mely egy idő után keveredik a friss, nedves széna jellegzetes, csak itt tapasztalható szagával. A környező hegyek narancssárga fényben úsznak és ködpamacsok lepik el itt-ott a hófoltokat. Az ég már most kék, sehol egy felhő. Látszik, hogy szikrázó napsütés várható, bár a férfi tapasztalatból tudja, hogy hegyvidéken pillanatról-pillanatra változhat az időjárás. Ma nem sziklamászásra készül, mely egy függőleges síkon történik és óriási koncentrációt, összpontosítást igényel, hanem csak túrázik egyet. Mostanában túl sok a feladat és a probléma a cégnél. Ki kell, hogy szellőztesse a fejét. Úgyis elöntik a gondolatok, megoldásokat keres a gondjaira, nem tudná ezeket kikapcsolni. Ez az elmeállapot pedig végzetes lehet egy teljes figyelmet igénylő falmászásnál. Még otthon több estén keresztül nézegette a túratérképeket és válogatta az útvonalakat. Jól megközelíthető legyen, de ne legyen könnyű, így a tömeget is elkerüli. Ne legyenek róla leágazások, csak mennie kelljen egyenesen és nem utolsó sorban gyönyörű legyen a kilátás. Jelenleg ez az, amire vágyik, így esett a választása erre a völgyre. Először fel kell kapaszkodni a hegyoldalba, itt elég nagy a szintkülönbség, majd alig emelkedik már az ösvény és végig csodálatosan rálátni a patak mentén gyöngysorként elhelyezkedő falucskákra. De eb- 
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ben a pillanatban majdnem megcsúszik. Nagy ügyességével nyeri csak vissza egyensúlyát. Friss tehénlepény. Még gőzöl. Persze, ez a tehenek szintje. Az iskolában földrajzból tanulták a függőleges övezetességet. A valódi elnevezésekre már nem emlékszik, mert a barátokkal új neveket adtak a különböző szinteknek és ezen képesek voltak órák hosszat nevetni. De rég volt! Micsoda tömény gyógynövényillat! Belemászik az orrába és onnan fel az elméjébe, hogy örökké emlékezzen rá. Ez az összetéveszthetetlen, semmihez se hasonlítható alpesi hegyillat. Most megáll, mert le kell vennie a pulóverét. A derekára köti. Ha a munkatársai így látnák, talán meg se ismernék. Hogy nem öltönyben feszít, szintén szabadságérzést kölcsönöz neki. Eszébe jut, hogy még nem is nézett a lába elé. Pedig pár hónapja azt olvasta az interneten, hogy retteghetnek az Alpok turistái, mert elszaporodtak a viperák és a napsütötte túra utakon melegszenek, így könnyű rájuk lépni. Még a végén félni fog. Ekkor innen is, onnan is halk, távoli harangzúgás tör a sziklaormon fölfelé. Már dél lenne? Az illatok és a látvány mellett ez a hang is a kedvencei közé tartozik. Olyan sejtelmes, régi hangulatú, de végtelen nyugalmat áraszt. Észre se vette, hogy ennyi ideje sétál. Hirtelen beléhasít a felismerés, hogy egyetlen emberfiával sem találkozott eddig. Megáll és körbekémlel. Sehol nem lát színes pöttyöket a szemközti hegyoldalakon sem araszolni. Elmosolyodik, mert a túraútvonalat valóban sikerült óhajának megfelelően kiválasztania. Tömeg nincs, viszont van körülbelül egy lábnyom keskeny sziklaperem, ami a gyalogösvény, hódító illat és lélegzetelállító kilátás. Közel már a völgykatlan vége, a völgyfő. Itt eldöntheti, hogy lemászik az utolsó faluba és megebédel, vagy tovább megy, a szemközti oldalon vissza és majd csak a szállásadó falujában vacsorázik. Később eldönti. Éppen indulna, de ekkor oldalról egy éles fénycsík világít a szemébe. Egy másod-
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perc törtrésze volt, nem látta honnan. Visszalép egy lépést és számítva az éles fényre, hunyorít, de nem következik be újra a fényjáték. Egészen biztosan a szemközti sziklafalról tükröződött valami. Sóhajt egyet és azonnal eldönti, hogy nem mászik le a faluba, hanem körbe megy. Felcsigázta kíváncsiságát ez a jelenség. Csak arra a valamire tud gondolni. Nem látszik, mert kicsi, de a megfelelő szögben rávetülő napfényt visszatükrözi. Mi lehet? Kizárólag autóalkatrészek jutnak eszébe. Természetesen ez kizárva. Vagy tükörszilánk. Megpróbálja elképzelni azt a nőt, aki ezen az ösvényen előveszi a pipere tükrét és megigazítja a sminkjét, vagy a frizuráját. Nem igazán sikerül, emiatt ezt a lehetőséget is elveti. Amennyire csak tudja, szaporázza lépteit. Nagyjából két óra múlva szemben találja magát azzal a hellyel, ahol egy pillanatra elvakította a fény. Itt a sziklafal annyira meredek, hogy már szinte homorú. Olyan érzése van, hogy a vékony sziklaperem, amin áll, szinte a levegőben lebeg. Kicsit lejjebb viszont következik egy lankásabb rész, ahol a szikla-gyep a cserjéssel majdnem összefüggő növényzetet alkot. Lefekszik az ösvényre, megkapaszkodik a szikla szélében, kitolja magát egy kissé, majd amennyire csak tud, lenéz a mélybe és összpontosít a látására. Ma nem akart sziklát mászni, pedig visszafelé kénytelen lesz, mert ő most ide biztosan levarázsolja magát. Gond nélkül lejut és most a növényzettel borított sziklarész tetején áll. Igen, ott, kissé lejjebb van valami. Felülről a cserjés jobban átlátható és vastag kenderkóc szálakra lesz figyelmes. Biztosan muf- lonsörte. Talán az elhullott állat világos szarván játszott a fény. De ahogy közelebb ér, látja, hogy annál hosz-szabbak a szálak, amelyek kinyúlnak a kis bokrok tövénél a szárai között. Lép még egyet, majd megtorpan. Innen belelát a törpebokrok közé. Középen nincs is növény, csak körbe, mintha védeni akarnának valamit. A napszívta csontokat, melyek va- 
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lamikor egy élő embert tartottak és a szőrruházat darabjait. Az oldalán fekszik és a szikla felé fordult felén még a mumi- fikálódott bőre is kivehető. A férfi érzi, hogy kimegy belőle a vér, elkezdi kapkodni a levegőt, így akarattal kell magára újra nyugalmat erőltetni. Ez hihetetlen! Hogy kerül egy ilyen csontváz ide? Mióta fekszik itt? És mindez lehetséges a dró- nok, siklóernyők, sportrepülők és magángépek korszakában? Hát, igen. Nem olyan régen még hó fedte az ösvényt is. Jó tíz perce nézhette a maradványt és ez idő letelte után se hiszi el jobban, hogy ő most nem alszik, ébren van, itt áll a sziklafalon egy alpesi országban és néz egy elhunyt ember maradványaira. Érdekes módon nem undorodik tőle, inkább enyhe részvétet érez és azt, hogy érdekli, ki volt az illető. Végtelenül lassan, óvakodva körbejárja a bokor-kört és ekkor a másik oldalon a kézcsontok végénél, tőlük pár centire észrevesz egy tárgyat. Először csak nézi, de nem jön rá, mi az. Később egyre biztosabb benne, hogy ez bizony a fényjátékot űző apró dolog. Még jó darabig hezitál, hogy megérintse-e. Belső énjének egyik fele tiltakozik, másik fele azt mondja, hogy vedd kezedbe, ismerd meg, mi az. A férfi úgy gondolja, hogy véletlenek nincsenek. Egészen bizonyos, hogy a sors őt választotta a felfedezésre és így joga van alaposabban szemügyre vennie a tárgyat. Óvatosan a bokrok fölé hajol, majd vár, aztán megtervezett kézmozdulattal lenyúl érte. Ezt leszámítva még soha nem reszketett a keze. Érzi, hogy az izzadság nem csak a homlokát önti el, de a kezét, lábát is. Szinte a rosszullétig izgatott. A tárgy viszonylag stabilnak tűnik. Belerakja a nyitott bal tenyerébe, felemelkedik és alaposan megszemléli. Körben bőr külső résszel ellátott csontból készült darab. A teteje, amin a déli nap sétálva játékot űzött, olyannak tűnt, mint-ha üveg lenne. Egy betört, megrepedezett, elmattult üveg. De nem, mégsem. Várjunk csak! Ez egy vékony hegyikristály lap.
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Szinte csiszolat. Elképesztő! A férfi keze olyan mértékben reszket, hogy a lap alatt megmozdul valami. Vesz egy nagy levegőt és hangosan kimondja, amit gondol: „ Egy iránytű!" A földrajzi felfedezések előtti korból? Ez lehetetlen! Igen, akkor nagyon valószínű, hogy a szerencsétlenül járt ember csak a történelmi középkor táján tévedhetett itt el, nem korábban. Csodálatos darab. Visszapillant a valamikori tulajdonosára, majd újra a remekműre. Lüktető halántéka már szinte összepréseli a fejében villámgyorsan cikázó gondolatokat. Vajon ő maga készítette? Vagy valaki más a számára? És mi történt? Eltévedt és így lezuhant? Meglepte az éjszaka útközben és azért járt szerencsétlenül, mert nem látott semmit? Nem talált élelmet és az éhségtől beleszédült a szakadékba? De ha iránytű volt nála, valamit határozottan, konkrét céllal keresett. Hirtelen azt veszi észre, vágyik arra, hogy jobban megismerje ezt az embert és történetét, sorsát. Majd hirtelen elhatározással bezárja ujjait az iránytű körül és ellép a bokroktól. Mivel ez a mestermunka nem képezi szerves részét a leletnek, - gondolja, enged a sors csábításának és innentől ez az ő talizmánja lesz. Eltervezi, hogyan kapaszkodik vissza a túraösvényre. Pár óra múlva már a szálláson pihen. A falucska főterén még látott megbújva egy telefonfülkét, onnan felhívja a rendőrséget, de még a természettudományi múzeumot is értesítheti. Majd addig még meggondolja, kit kell felhívnia. Tapasztalt szakértelemmel visszahúzza magát a keskeny sziklaperemre és elindul tovább. Fejében, lelkében egymásra licitálva kava-rognak, forrnak, az érzelmek, a gondolatok. Többször megáll, majdnem visszafordul a keskeny peremen.Tudja, hogy emberileg, erkölcsileg bűnt, jogilag bűncselekményt is követ el egyszerre, de nem akar erről tudomást venni. Ragaszkodik az elméletéhez, miszerint nem véletlen az, hogy az ő szemébe vetődött a pilla-natnyi fénycsík és ő pont
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akkor éppen ott járt. Ennek oka kell, hogy legyen. Megegyezik önmagával, hogy próba lesz a délután és az éjszaka. Ha nagyon bántja a dolog, másnap hajnalban visszaviszi és elhelyezi az iránytűt oda, ahol és ahogy feküdt. így a telefonálással is vár holnapig. Teljesen mindegy, hogy 500 év meg még egy nap, vagy nem.Hiába rendkívül fáradt, nem bír elaludni. Csak az iránytűre, annak tulajdonosára és a saját tettére tud gondolni. Egyre nehezebb viselni a súlyt. Mintha belepréselné az ágyba, a matrac rétegei, rugói közé. Éjfél körül jut eszébe, hogy nem is vacsorázott. Hajnalban, mielőtt belezuhanna az álomba, eldönti, hogy reggeli után visszaviszi a szerkezetet jogos tulajdonosának. Ha nem lenne olyan vészesen nehéz és veszélyes a terep sötétben, inkább most azonnal indulna. Onnan helyből pedig felhívja az illetékes szerveket. Meg is fogja őket várni a helyszínen. A megkönnyebbülés nyugalma gyorsan szétárad a testében. A rugók vézna pattogással jelzik, hogy leszáll róluk a fizikai teher.Ő az első a reggeliző asztalnál. A háziasszony népviseletben, dirndliben pakolja rogyásig az asztalt finomabbnál finomabb falatokkal. Közben pedig beszél és beszél, szóval tartja a vendéget. Megosztja vele a legfrissebb hírt is, ugyanis előző nap, sötétedés előtt a hegyi mentők egy csontvázat találtak a völgyben. Réginek néz ki, igaz, mostanában nem is szenvedett itt senki balesetet. Pedig elég kacifántos az az út ott a csúcsrégióhoz közel. Az ő férje is önkéntes, ő is fönt van a hegyen, segít a rögzítésben, elszállításban, no meg az őrzésben. A férfinek nehezére esik lenyelni a falatot. A sors döntött így. Végérvényesen lezárta az ügyét.A következő héten, a cégnél három kőkeményen ledolgozott, megharcolt nap után elcsigázva ébred körúti lakásában. Rutinszerűen benyomja a laptop gombját, mire az bántóan
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tolakodik be azzal a valószínűtlenül kék színével a nap kezdetébe. A híroldalt még fekve szokta átfutni, de most nem nyúl az egérhez. Teljes képernyővel adja tudtára a gép, hogy „Világszenzáció! Hegyi mentők több szempontból is a világ egyedülálló leletére bukkantak az Alpokban. Emberi maradványokra. Az illető nő volt, sőt anya, mert szíve alatt hordta magzatát. A lelet korát a tudósok ötezer évre becsülik. Ezzel elképzelhető, hogy az Ötzi néven híressé vált ősemberrel ismerték egymást, vagy esetleg kapcsolatban is állhatták. Felfedezésük helye ugyanis légvonalban csupán tíz km-re található egymástól. Mostanra a völgyhöz legközelebbi város kórházába szállították vizsgálatokra. A lelet pontos koráról, akkori egészségi állapotáról, halálának körülményeiről a szakemberek egy hónap múlva tudnak biztosabbat mondani. A nő nevét illetően internetes szavazás indult világszerte."A férfi döbbent ábrázattal ül fel az ágyban. Világos, hogy mi történt. A társa eltűnt, ő pedig elindult megkeresni. Méghozzá egy olyan profi szerkezettel, amit Ötzi készített neki. Megborzong. Kiugrik az ágyból és a műkandallóhoz siet. A párkányán ott áll a világot megrengető apró szerkezet, az iránytű. Milyen piciny és mégis mekkora ereje van! Át fogja rendezni az emberiség történelmi ismereteit. Vékony porréteg fedi. A körút. - ingatja fejét. Óvatosan lefújja róla. - Hihetetlen! Ez az egész hihetetlen! - motyogja maga elé. Visszaugrik a gépéhez, bepötyögi a város nevét, majd a repülőtársaság honlapján megnézi a menetrendet. A járatok menüre ugrik, szeme átsiklik az ötszörös áron és megnyomja a foglalás gombot. Három óra múlva indul a repülője, nagyjából négy és fél óra múlva a speciális vizsgálatokat végző kórházban van. Szemével még egyszer, utoljára végigsimítja a csodálatos, titkokkal teli tárgyat, majd megfordul és kiakasztja sötétkék öltönyét a szekrényből.
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Kristófné Vidók Margit

ElrejtettelekEmlékdobozokba rejtettelek, hogy soha ne találhassanak rád, köd-fátyolos múltba mentettelek.- Most rezdülésnyi sóhaj vagy a mában, és fénylő titkok tudója lettél, szelíd borongás a fakókék égen. Nyitom a dobozt,- zenéljen néha, csend partjain dobban szívverésem, sercenésnyi lángszívek éjszakája feltárja kapuját,- rólad álmodom, ezen a helyen csak az enyém vagy, vigyázlak, óvlak, hozzám tartozol.A múló idő rejtett lapjain, felvillannak apró emlékszikrák, neved őrzöm,- újra tanulok élni, lassú léptekkel közeleg a remény, gyógyítva fájó lelkem sebét, megérintettél,- majd elhagytál könnyedén. Nem sétálunk többé holdas éjeken, gyönyör, és fájdalom követ éberen, ismerős csendmoraj, kábult lüktetés, kalitkába zárt emlékek zokognak, a hajnali sugárral izzón lobognak, hol vergődve ölelik át a végtelent.
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Kutyifa Anikó:

AkkorSzófia szélesre tárta a gardrób ajtaját. Minden ruhát átnézett. Látta magát bennük és útra bocsájtotta őket. Az egyik lyukas volt, a másik divatjamúlt. Élvezettel hajította őket zsákba. Egy óra múltán a polcok üresen kongtak a múlt koporsójának fedeleként.A konyhába indult. Most az is idegenül hatott. Minden mo- satlan pohár, minden tányérra száradt ételmaradék erről a pár napja született érzésről tanúskodott: valami beszennyeződött. Minden levegővételnél érezte a balsejtelem árulkodó, fullasztó súlyát.Órák óta tartó emésztő fejfájása lassanként hányingerrel párosult. A fürdőszobába ment, felcsapta a WC ülőkét és várt. Előrehajolva még jobban fokozódott a migrén. Aztán egyszer csak kiadta magából. Nem az ételt. Két napja nem evett szinte semmit. Az elmúlt évek megannyi fájdalmát, dühét és zavarát, elpocsékolt lehetőségeit látta maga előtt. Kicsordult a könnye, ahogy hullámokban jött a tisztulás. Félelmetes volt és gyönyörű. Egyértelmű és elvont egyszerre.A test, amit a pusztulás földi vermébe parancsolunk, megszokja a patkányokat, nem akar a napfényen élni. A megszokás véres barázdákat karmol a szívre és az arcunkra. Ettől ráncosodunk. Az évek során egyre többször küldjük a mélybe vágyainkat. Sírva könyörgünk, hogy hagyjanak békén bennünket, engedjenek szabadon, nem akarunk újra megsebződni. Nem akarunk több meredélyt, mert megijeszt a mellettünk tátongó szakadék. Önfeláldozást hazudunk magunknak, pedig csak mocskainkat takargatjuk.Szófia gyomra és mellkasa megkönnyebbült. A hirtelen támad testi-lelki üresség hosszú percekre a járólapokhoz sze- 
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gezte. Felhúzott térdein könyökölve támasztotta a homlokát. Úgy érezte, nem áldozhatja fel a sokéves, halálig tartó esküszót némi balsejtelem oltárán.Mindent eltervezett. Azt remélte, sikerül megvalósítania, mielőtt Kristófot elhozza az iskolából. Feltápászkodott, átöltözött és kocsiba ült. Gondolattalanul, de céltudatosan vezetett. Egy pillanatra megszédült, amikor a bosszantóan édes tavaszi levegőről a légkondicionált boltba lépett.- Segíthetek? - kérdezte mosolyogva a fiatal eladónő. A húszas évei közepén járhatott, ápolt volt és kedves. Szófiának éppen erre volt szüksége.- Igen, köszönöm - kezdte bátortalanul. - Hálóinget szeretnék.- Tessék jönni! Ilyen pamutra gondolt vagy valami szexi- sebbre? - kérdezte megnyugtató természetességgel az eladó.- Szexisebbre - motyogta Szófia zavartan.Pillanatokon belül sorakoztak előtte a piros, fekete aprócska fehérneműk. Elöntötte a szégyen. Szíve a torkát ostromolta. Erőnek erejével igyekezett visszatoloncolni a mellkasába. Mert egyetlen napot sem akart várni a tervével. A tengerkék, selyem hálóing olyan drága volt, hogy az utolsó aprópénzt is ki kellett számolnia a pénztárcából. Kezébe vette a néhány grammnyi holmit. Nevetségesnek találta az ötletet, hogy ez a pillekönnyű textil képes lesz megoldani mázsásnak tűnő gondjait.Az este csendes elszigetelődésben és a rutin jegyében telt. Amikor Kristófot lefektette, Szófia lezuhanyozott és felvette a hálóinget. Nem tudta, hogy a hidegtől vagy a félelemtől reszket. Miközben a férje felé közelített, meztelen talpán pengének érezte a padló repedéseit. Megint egy jel - gondolta magában, miközben megfeszített állkapoccsal próbálta megállítani fogai kocogását.Ábel a gépén dolgozott. Nem vette észre a közeledő Szófiát. Összerezzent, amikor a nő kezei a vállához értek, és nem fordult meg. 144



- Mire van szükséged? Nem ér rá később? - mordult fel.Szófia már eddig is didergett, most teljesen megdermedt. Arra számított, hogy Ábel megpillantja, és mint a filmekben, egyszerűen megkívánja őt. Átkozta az egész félrecsúszott tervet, a félúton elveszített intimitást, az esküszót, ami erre kényszerítette. Végtelenül magányosnak érezte magát, amikor hátat fordítva kisétált. A dolgozószobából? A házasságukból? Ki tudja. Miért nem látta korábban a kettejük között születő űrt, amikor még csak vékony repedés volt? Ha megreped, akkor már mindegy és a kapcsolat csendben elszivárog? Csak a kétség szürke, mocskos malterja marad, amivel szipogva próbáljuk eltüntetni a rést?Megállt a gyerekszoba ajtajában. A békés szuszogás gyógyír volt reszketeg lelkére. Anyaságában biztos volt. Vajon miben lehet biztos még? Visszament a hálóba és elővett egy könyvet. Néhány perc múlva Ábel lépett be az ajtón. Mosolya furcsa volt. Idegen. De mégis mosoly. Szófia semmi másba nem tudott kapaszkodni. Még mindig reszketve figyelte Ábel ajkait a vállán és ujjait, amint a combját simogatták. Érezte, hogy soha nem fogja elfelejteni ezt az estét. Félelmet és felelősséget érzett magában. Akkor úgy hitte, valami újjászületett közöttük.Egyetlen eltévedt pillantás. Egyetlen felvillanó fény egy mobil képernyőjén. Ennyi a vég. ***Ahogy a férfi száját elhagyták a beismerő szavak, Szófia úgy érezte ki kell szaladnia a világból. Nem csak józan esze, de testi ereje is elhagyta. Lezuhant a földre. Megnyugtató volt őrült dühe és tajtékzó haragja áradatában a járólap hűvös szilárdsága. Ábel odalépett és megpróbálta megsimogatni a vállát.- Ne merészelj hozzám érni! - üvöltötte Szófia. Gyűlölte, annyira gyűlölte a férfi hangjában lévő higgadtságot! A hosszú
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hónapok alatt hozzászokott, hogyan kell megkerülni Szófiát. Nyugodt volt. És félelmetes. Szófia azt akarta, hogy szenvedjen és bűnbánó legyen. Ne sajnálja őt, hanem kérjen bocsánatot. De Ábel arca rezzenéstelen volt. A földön fekvő nő a Titanicra gondolt. Az árbockosárban ülő matrózokra és a szavaikra.„Túl nyugodt, egyetlen hullám sem látszik rajta. Túl nyugodt. És hideg van." Innen nincs tovább. A hajó el fog süllyedni. A jéghegy a víz alatt tízszeres méretű és úgy karcolja végig élete minden darabját, hogy az erek, az inak fülsiketítő robajjal szakadnak szerteszét. A jeges víz tombolva önt el mindent.Szófia tudta, hogy nincs elég mentőcsónak. Ebben a gigászi küzdelemben veszíteni fognak. Életet, hitet, ismerős holnapot.- Hogy történhetett meg ez velünk? - kérdezte, amikor meg tudott szólalni. Azt remélte, minden legalább olyan zavaros Ábel számára is. De tévedett. A férfi döntött. Már hónapokkal ezelőtt. Ezernyi kérdés merült fel benne. Végül egyiket sem tette fel.- Nem szeretlek már. Ami hiányzott, nem tudtad megadni és én mást akarok.Amikor Ábel ehhez a mondathoz ért, Szófia megértette, hogy tényleg vége van. Mert ezeken a mondatokon nem segít gardróbfrissítés, selyemhálóing vagy párterápia. Minden szövetség kezdete és vége egy döntés.Mikor ezt megértette, emberfeletti erő szállta meg. Gerince, amibe Ábel az elmúlt egy órában csigolyánként belevágott egy kést, magától egyenesedett ki. Messze a távolba nézett és az ő hangja is nyugodtan csengett.- Akkor itt a vége. Mennem kell, mert egyedül kell felnevelnem a fiamat.
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Lajkó Gábor

TrianonForró nyári könnycsepp hullik alkonyati égből. Vörössé vált az ég alja a sok magyar vértől. Jeltelenül, tömegsírban fekszenek a hősök. Szétszakított magyar hazát siratnak az ősök.
Mint a gyermek, kit anyjától fosztottak meg végleg. Ki úgy érzi, mindörökre elveszett a lényeg, Csonka ország téged ölel Kárpátoknak karja, turulmadár, fenn az égen búsan fakad dalra.

Mivé lettél apró ország? Megtépáztak téged. Érted nyújtják erős kezük Erdélyben a bércek. Érted lejti nyári táncát szellőben a búza, minden magyart, bárhol éljen, szíve visszahúzza.
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Lakatos Anikó

Csillagokra ha nézelCsillagokra, ha nézel, fűzfaágon ringó éjjel - csak néhány pillanatra, tompa fényem felvillantja
az elhagyott temetőt - gyom-hálóval körbeszőtt.Egy porlepte síremlék testemen márvány nehezék;

fekszem a sírhant alatt, köröttem rideg falak. Ráborulsz a fej fámra, az emlék-patak megárad;
s gyermekem vagy újra, ki nekivág az útnak. Fogom kicsi kezeid, még botladoznak lépteid, 

mint egyszer réges-régen ott lenn, azon a téren - kacagott a selymes szél, míg szedtük a sok gesztenyét.És csak ringatlak egyre - veled szunnyadt az este, a Hold ezüstsugárból, fejed fölé glóriát font - 
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s arcodra a holnap, a búcsúm csókját nyomja - köröttem rideg falak; fekszem a sírhant alatt.
Testemen márvány-nehezék egy porlepte síremlék, gyom-hálóval körbeszőtt.Az elhagyott temetőt

tompa fényem felvillantja, csak néhány pillanatra - fűzfaágon ringó éjjel, csillagokra ha nézel.
László Sándor

A grundA nyár végi nap délelőtti fényzuhatagában egy hétév körüli szöszke fiúgyermek bukdácsolt félmeztelenül rövidnadrágban, lábait dorkóba bújtatva. Hüppögve rohant ki a fűcsomóktól foltokban zöldellő homokos grundról. Szemét dörzsölve időnként megállva visszanézet, majd futásnak eredt. Igyekezet egyre távolabb kerülni, maga mögött hagyni a gyermek zsivajtól hangos, zsibongó méhkast. Átvágtatva a ligetes kis erdőn a házak irányába száguldott arcán végig gördülő sós cseppek által rajzolt sötét csíkokkal. Lehorgasztott fejjel trappolt a házak előtti járdán, amikor hirtelen neki ütközött valami nagy hatalmas sötét alaknak, akiből erős dohány szag áradt. Nem nézet rá, makacsul a földet bámulta. Úgy lefelé hajló fejjel, hatalmas igyekezettel megpróbálta az előtte álló akadályt kikerülni. Nem tudta. Erős kezek megragadták. A fü- 
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lénél érzet valami kellemetlen, húzó, csavaró érzést. Lassan emelte a fejét. Hunyorgó szemekkel felsandított, kelletlenül a kerítés felé húzódva leste a fogvatartóját. A fülét elengedve nagybátyja állt ott előtte. Zsebre dugva kezét, kissé megemelt váltakkal, csodálkozva nézte őt, a síró, pityogó gyermeket.- Hát te? Mondd! Te lurkó, miért bömbölsz?A maszatos arcát, szemét két összeszorított öklével dörzsölő térdnadrágos szaggatottan hüppögte: A grundon a srácok nem vettek be a fociba. Azt kiabálták, hogy anyám pokolba kívánt fattya vagyok. Fattyú, aki sosem lesz boldog.- Hinnye! - Összecsapta a kezét, az ujjak egymásba zárultak, majd kinyíltak.- Mi az a boldogság? - Tette fel a kérdést a gyermek felé hajolva. Az arcát fürkészte, majd hirtelen kiegyenesedett és kifeszített tenyérrel a lógó karjait széttárta. A karok a levegőbe megmerevedtek. A szavakat magába fojtva ismételte.- Mi az a boldogság? - Önmagának sem tudta megadni a választ. A karok fásultan csapódtak a combjához.- Mit érez az ember, ha egyszer rátalál? - Nyakába húzott váltakkal elfordult, de mielőtt tovább lépett volna a kis öcs fején a haját megkócolta.- Nincs min keseregned fiam - Tétován hintázott a lábán.- Ne is keresd azt, ami nincs! -Akarta, de nem tudta hazudni a boldogságot, hiába sajnálta a nagyobbak kegyetlen játékának odadobott gyermeket.- Igazuk van azoknak a sihedereknek. - Szögezte le gyorsan. - Nincs boldogság. - Sziszegte saját életéből leszűrt következtetését.- Talán csak apró pillanatok. Valószínűleg önmagát is próbálta e szavak-kal vigasztalni, miközben könnyed simító mozdulatot tett, ahogy a festő vásznat érinti az alkotás kezdetén, amely kifeszítve áll előtte, tisztán a varázslat előtt. Úgy érin- 
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tette most is a képzeletbeli vásznat, ahogy azt az évek hosszú során megszokta.- Az élettől ellopott, csip-csup, örömök. Pillanattok, amikor valami nagyon tökéletes és teljes. Kényszeredet mosoly villant át az arcán.- Ha nem érzed a boldogságot, csak annak a hiányát... az még nem a boldogtalanság - próbálta szavaival vigasztalni, miközben hideg futott végig a gerincén. Borzongott és a vállait fázósan előre húzta. - Az a mindennapok unalma. - Uno- kaöccsére nézet, és a tenyereit hangos csattanással összecsapta.- A boldogtalanság. Az igen! - Megfogta gyermek vállát, tenyerét óvatosan a tarkójára csúsztatta, finoman megszorította, majd elengedve arrébb lépet. A szemét nem vette le róla.- A boldogtalanság - ismételte meg szájában keserű ízzel e szót. A fejét elfordítva, a járda töredezett szürke beton csíkját kezdte bámulni.- Na, abban sem a boldogság hiánya az, ami fáj. Az ilyen vén csavargónak is, mint én... - Fél szemével a gyermek felé sandított, majd maga elé bámulva mutatóujjával megbökte mellkasát.- Azt nehéz elviselni, ami még hozzá jön. Igen... tudod fiam, beléd hasít valami fájó, kínzó érzés és nem menekülhetsz tőle. A szerelmed... anyád, apád és a gyermeked, mind, aki ismer, az összes barát a képedbe vágja... nem kellesz! Elutasítanak, és ettől kivert kutyaként érzed magad. Szenvedsz, és nyüszítesz. Ez az... a szenvedés, amitől nem tudsz szabadulni. - Mély levegőt vett, és hangosan kifújta a száját berregtetve. - Igen, ezt érezted, ott a grundon. Bizony kis barátom! Fejedhez vágták az ítéletüket kegyetlenül. - A gyermeket bámulta, majd lemondóan legyintet.- Ők se boldogok. - Elfordult, a nedvességtől elhomályosult szemével a távlatokat kutatta. A meggyalázott asszonyokra gondolt, a leányanyákra, akik pironkodva, szemüket lesütve viselték a megvetést a rajtuk elkövetett gyalázat miatt. 151



- Honnan is tudhatnák a kis fattyúk, hogy a hódítok, és a hatalomra éhes kiszolgálói erőszakossága miatt mennyi po- kolfajzat szaladgál közöttük. - Visszalépet magához szorította a gyermeket, ujjaival kócolta a haját. - Máskülönben is, hol van az leírva, hogy neked, vagy nekik boldognak kell lenni? - Beletúrt a nadrág zsebébe. - Szereted a fagyit? - Ökölbe szorított csontos kezét nehezen kiráncigálta, és markának tartalmát a gyermek tenyerébe öntötte.- Szaladj, vegyél magadnak! - Látta a kisírt arcot felragyogni. - Na, eredj! Fuss! Vár a boldogság. - A kincsektől szabadult kezével legyintet oly mozdulattal mintha egy tolakodó darazsat hessentene el. A másikkal, amellyel a vállát ölelte megdörzsölte a hátát. Irigykedve figyelte, ahogy fülig húzott szájjal ragyogva elvágtázott.A zakója zsebéből cigarettát, gyufát kotort elő, és rágyújtott. Az égő cigit az ajkai közé szorítva erősen megszívta. A kezeit zsebre vágta a háta meggörnyedt. A vállai megereszkedve lógtak előre követve a fejét a föld felé.- Most boldog. - A kiengedett füstkarikák közé apró sóhaj keveredett. - Meddig? - Felnézve a trappolva távolodó gyermeket figyelte. Látta az utca utolsó házainak kerítése előtt elnyargalni, és a távolban eltűnni. Úgy rémlett neki, mintha a kanyarból még egyszer visszatekintve felé nevetett volna.
Dr. Lénárt Béla

JanusJanus két arca teljesen egyforma, nincs szebb, vagy jobb oldala, nem ad útmutatást a helyes irány kiválasztásához.Janus arcúnak lenni ma már a kétszínűség, az egymásnak ellentmondás jelképe. Janus arcúnak lenni, azt jelenti, hogy Te csak az egyik arcát ismerheted meg, a másik számodra is- 
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meretlen marad. De vajon örökre? Vagy mégis eljöhet az idő, amikor feltárul az a bizonyos másik arc, és megismerheted az igazság másik oldalát is?A férfi, a lakás tulajdonosa csodálkozva hallotta meg a csengő ismert hangját, ámulata inkább az időnek szólt, ugyan ki csengethet egy dolgos nap után, este kilenc óra tájban bejárati ajtaján? Agyában végigfutott azon ismerőseinek sora, akik ilyen későn egyáltalán kereshetnék, de az csak valami rendkívüli esemény beálltakor történhetett volna meg, remélte most nem kell ettől tartania. Ám, mindez a csodálkozás sem- mi-ségnek tűnt ahhoz a megdöbbenéshez képest, amikor megpillantotta ajtaja előtt a széles mosolyú, karjait ölelésre táró ismerős idegent. Huszonöt éve találkoztak utoljára, amikor a férfinak el kellett hagynia szülei otthonát, és többek között tőle is kapkodóan gyors búcsút vett. 1957 kora tavaszát írták akkor, s neki a forradalomban vállalt szerepéért sürgősen távoznia kellett lakóhelyéről a rá váró internálás fenyegető réme miatt.A beinvitálásra váró - mintha az a bizonyos negyedszázad mindössze néhány hónap lett volna - határozottan lépte át a küszöböt, és kitörő örömmel üdvözölte a még mindig szinte bénultan álldogáló férfit, s a hangokra felfigyelő, szintén kisiető feleségét, aki ismerte őt, éppúgy tudott mindent, mint férje, és, aki szintén alig jutott szóhoz a nagyon régi ismerős felismerése pillanatában.A beszélgetés vontatottan kezdődött és folytatódott, a vendéglátókat minduntalan kétségek gyötörték, mit akar itt ez a régi jó barát, miért épp most jutottak eszébe, és különösen meglepte őket, hogy míg ők jóformán semmit sem tudtak a váratlan látogató sorsáról, családjáról, munkájáról, addig ő túlságosan is jól értesült volt 56 utáni életük alaku-lásáról, a börtönről, az azt követő évekig tartó hányódásukról, majd
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lassú talpra állásukról. Bár igyekeztek eleget tenni illendő házigazdái kötelezettségüknek, amikor váratlan vendégük elment, megdöbbenve vallották be egymásnak, mindkettőjüket sokkolta a látogatás, és annak célját abban vélték felismerni, hogy összefüggésben lehet a férfi nyugati útlevelével, illetve annak megadásával. A férfi feleségének egyik testvére ugyanis akkor Bernben követségi kereskedelmi tanácsosként dolgozott, és mindkét itthoni testvérét, azok párjaival együtt meleg szeretettel várta egy hosszabb svájci látogatásra. A hanyatlását, netán bukását egyre világosabban sejtő szocialista hatalom, ekkor már engedékeny volt, hadd tapasztalják meg állampolgárai a nyugati kapitalizmus kilátásta-lanságát, bárki kaphatott útlevelet. Vagy mégsem mindenki? Mert fe- le-sége, és annak testvére, párja már megkapták útleveleiket, de a férfi még nem.A mintegy másfél órás beszélgetés legfontosabb üzenete az volt, fel kell újítani régi kapcsolatukat, a két család tehát, miután a vendég a közeli nagyvárosban lakott, ezután rendszeresen találkozni fog majd. A legkö-zelebbi ilyen alkalom idejének pontos rögzítésével váltak el, a házigaz-dák pedig nagyon rossz előérzettel hajtották fejüket álomra, amely nem ígérkezett könnyűnek, sokkal inkább az egykori, félelmetes időkben átél-tekhez hasonlónak, amikor a letartóztatás Damoklész kardja minden éjjel ott lebegett fejük felett, s, ami végül be is következett.A házigazda - miközben szüntelenül egykori barátja kései találkozása okán törte fejét - éjjel újra átélte élete egy másik, különös élményét, amelyet épp oly megmagyarázhatatlannak tartott mindmáig, mint ezt a mostanit, pedig már azóta is eltelt egy bő évtized. Valami halványan azt súgta, minduntalan egykori múltjának árnyai lopakodnak vissza, és nem hagyják, hogy azok újra- és újra visszatérő, testét, lelkét gúzsba kötő kötelékeitől végre megszabaduljon.154



A férfi, ekkor már ismét a pedagógus pályán dolgozott, igaz, csak egy nagy ember különös közreműködése nyomán, hiszen nem volt tiszta erkölcsi bizonyítványa, amely e pályának alapvető feltétele volt. Ez akadályozta abban is, hogy régi álmát valóra váltsa, egyetemet végezhessen. Egy nagy szocialista ünnep negyedszázados évfordulója alkalmából, azonban felcsillant a remény. Bizonyos kategóriáknak, amnesztia formájában hajlandóak voltak elfeledni történelmi ballépéseiket, fátylat borí-tani múltjukra, hogy végre tabula rasa birtokosaiként, megkülönböztetés nélkül folytathassák életüket, mint annyi más ember e hazában. Ő beletartozott az amnesztiában részesülők eme szűk csoportjába.Amikor értesült a hírről megmagyarázhatatlan türelmetlenség kerítette hatalmába, nem bírta kivárni az erkölcsi bizonyítvány kiadásának hivata-los procedúráját, azonnal tudni szerette volna, végre egyenrangú pol-gárként tervezheti-e jövőjét? Egy magas rangú rendőrtiszt ismerőse segítséget ígért, hogy kínzó kételyeire gyors választ kapjon.Azon a kora áprilisi napon a férfi belépett az illetékes megyei rendőrka-pitányság épületébe, elhessegette magától a régi emlékek rázúduló, fájdalmas áradatát, azzal a reménnyel, lépkedett felfelé a lépcsőkön, hamarosan annak tudatában halad majd hazafelé, hogy annyi év után, végre jogilag semmiben sem különbözik bármelyik embertársától.Az őrnagy szívesen fogadta, néhány barátságos szó után rátért a kérdéses ügy lebonyolításának megvalósítására. A férfi nevét, adatait el kell küldeni a központi bűnügyi nyilvántartóba, mintha valami törvénytelenséget követett volna el, és hamarosan megérkezik a válasz, nevezett szerepel-e a nyilvántartásban, vagy sem, hiszen az új törvény már hatályba lépett, amely szerint törölni kellett priuszát.A titkárnő kezei alatt kattogott a telex, az adatok kérdésre várva száguldottak a címzett felé az elektromos térben. Majd155 



csönd lett, és az idegtépő várakozás percei alatt senkinek sem volt kedve beszélgetni. Ültek ott mind a hárman és ki tudja mire gondoltak? Az őrnagy talán a legközelebbi vadászatra, majd az azt követő vacsorára, a titkárnő gyermekére, aki az iskolába aznap nem akart menni, hiszen matematika dolgozat réme fenyegette, a férfi pedig gondolattalanul, kiüresedve várta, hogy szerencsétlen sorsa netán jobbra forduljon.Aztán a csöndet a gép annyira várt jellegzetes hangja törte meg, az őrnagy pedig kíváncsian állt mellette a válaszra várva. Arca azonban nem megnyugtató mosolyra derült, hanem elkomorodott, majd elnézést kérve, gyors visszatérésről biztosítva látogatóját, eltávozott.A férfi pedig, aki az őrnagy viselkedését azonnal megértette, szomorúan kérte a titkárnőt, ha nem titkos a válasz, olvassa fel. És a múlt nem tágított, az áhított szöveg helyett felsorolás az egykori hatályos bírósági ítéletekről, és a világos következtetés, nevezett büntetett előéletű továbbra is. A hallottak, hihetetlen módon mégsem döngölték földbe, mert odabenn, a szívében egy pillanatra sem remélte, valaha is megbocsáthatják ősbűnét, hiszen 1956-ban a Magyar Népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedésben tevékeny részvételt vállalt, ezzel pedig meg akarta akadályozni az emberiség legcsodálatosabb álmának megvalósulását, a legigazabb társadalom, a szocializmus, ill. kommunizmus eljövetelét.Az őrnagy belépte szakította meg a férfi gondolatmenetét, és átválto-zása hihetetlen volt. Egy lehangolt, komor tiszt lépett ki az ajtón néhány perce, és most egy vidáman mosolygó ember érkezett vissza a hivatalos helyiségbe. Odament a férfihez, átölelte vállát, és megnyugtatta, kérje ki nyugodtan erkölcsi bizonyítványát, feledje el ezt az egész közjátékot, meglátja, olyan papír tulajdonosa lesz, amely feljogosítja, hogy vágyott egyetemére felvegyék, és többé ne legyen kisebbségi érzése, félelme, intsen végre nyugodtan búcsút azoknak.156



így váltak el, a férfi megköszönte az őrnagy közreműködését, ám az ajtón kilépve maga sem tudta mit gondoljon az egészről, hiszen egy nem felejtő, hivatalos, írásos hatósági válasz a mérleg egyik serpenyőjében, aztán egy megnyugtató, szóbeli baráti gesztus a másikban. Netán két élete lesz ezután? Egy polgári, és egy rendőrségi, titkosszolgálati? És még évekig fogalma sem volt, hogy abban a pillanatban tapintott rá a valóságra, mert a kikért erkölcsi bizonyítvány ugyan úgy érkezett meg, mely szerint nevezett nem szerepel a bűnügyi nyilvántartásban, tehát megfelel az egyetemi követelményeknek. De későbbi, apró jelek mégis arra intették, itt valami nem tiszta, a valóságnak két arca lehet. Az egyik egy büntetlen előéletű magyar állampolgárról szól, ám a másik - talán némi gúnyos mosollyal - arra int, van ennek a speciális esetnek egy másik oldala is, amit azonban az érintett nem tudhat, az örökké titok marad a számára. Nos, az utóbbi arc csupán abban tévedett, még-is eljött ama másik igazság megismerésének pillanata is, de ehhez természetesen romokba kellett dőlnie az egészet működtető ördögi hatalomnak.Az apró jelek egyik markáns példája a kispuska lövészetvezetői engedély körüli sötétség. A férfit testnevelő kollégája arra vette rá, kispuska lövészeti szakkört indíthatnának, ha volna olyan tanár, aki elvégzi a szükséges tanfolyamot, és megszerzi a vezetői engedélyt, tegye ezt meg ő. A férfi ráállt, tanfolyam elvégezve, engedély viszont sehol. A személyes érdeklődésre a kérdezett rendőrtiszt spártai rövidséggel felelt: ezt Ön nem kaphatja meg. A miértre nem érkezett válasz, ám később kiderítette, büntetett előítéletűek nem kaphatnak semmiféle lőfegyverrel kapcsolatos jogosítványt. Ezek szerint van, amikor nem, van, amikor mégis büntetett előéletű, s ez élete végéig így marad!S, most itt ez az útlevél história, és borzasztóan szégyellte
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volna, ha miatta a mindnyájuk által annyira várt svájci utazás álma elröpülne, ezért mindenre kész volt, ezt hamarosan be is kellett bizonyítania!Ez az ügy hajmeresztő történettel rendeződött, az utazásra mégis sor kerülhetett, végül a férfi is megkapta útlevelét. De itt vissza kell térnünk ama 25 év után megejtett „baráti" látogatásra, mert néhány nap múltán újabb rendőrségi akcióra került sor, és így a kettő közötti összefüggés napnál világosabbá vált.A délutáni tanítás utolsó óráján az igazgató kopogtatott a tanterem ajtaján. Kissé feldúltan közölte, irodájában két rendőrtiszt várja, menjen oda, ő addig helyettesíti. Odabent két civil ruhás úr üldögélt, egy idősebb, joviális kinézetű, akiről sokkal inkább egy unokáit dédelgető nagyapa képe derengett fel a megrémült férfiben, a fiatalabbról már nyugodtan hihette, a hatalom mindenre elszánt embere.A beszélgetés valójában a saját feladatával, céljával tisztában lévő, két magabiztos idegen, és egy, érezhetően az ő számára állított csapdában vergődő, ám nyugodtnak látszani akaró férfi között zajlott. Politikai témákat vetettek fel, és véleményére voltak kíváncsiak, akkor már túl voltak a Prágai tavaszon, Lengyelországban a Szolidaritás járta násztáncát, recsegett az oly biztosnak látszó épület, a repedések egyre nagyobb területen terjedve jelezték, valami történni fog a szocializmus addig oly stabilnak hitt világával. De a jelen valósága még az volt, hogy egy hajdani ellenforradalmárt két ember szorongat, és ki tudja, mit akarnak tőle? így a magát sarokba szorítottnak érző férfi minden szellemi képességét bevetette az egyenlőtlen harcban, és egész eszmei világát megtagadva, el akarta hitetni a két fürkésző tekintetű rendőrrel, ő már rég nem az, aki 1956-ban volt, megváltozott, belátta egykori hatalmas baklövését, hinni akar az új világban. Tette mind-
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ezt azért, mert elege volt már a másodrendű állampolgárság életérzéséből, a mellőzésekből, az orra előtt sorra bezáruló kapukból, egykori terveinek megvalósíthatatlanságából, mert világosan tapasztalta maga körül mindenütt, egy egész ország alkudott meg 1956 után, hogy saját céljait, terveit gátak nélkül megvalósíthassa. Nem akart többé kivétel lenni, megunta, hogy örökké a kisebbségi érzés hálójában vergődjön. És nem akarta mindezért még szégyellni sem magát önmaga előtt.Másfél óra múltán álltak fel, lelkére kötötték, hogy erről a beszélgetésről még felesége sem tudhat, majd a kezébe nyomtak egy papírt, és különlegesen hangsúlyozva: „a viszontlátásra" köszöntést, autójukba szálltak.Azonnal elolvasta a papír cetlit, amelyen a közeli nagyvárosban működő egyik cukrászda neve, és egy pontos időpont szerepelt. Most értette meg a hangsúlyos elköszönést, ezek ismét találkozni akarnak vele!Otthon azonnal elmondott mindent, és a félelem ismét beköltözött a lakásba, pedig már volt néhány olyan év is, amikor úgy érezték, talán végleg eltávozott onnan.A cukrászda a finom édességek, a kitűnő kávé, meghitt beszélgetések természetes otthona, mit keres hát itt egy férfi, aki remegő lábakkal nyitott be az ajtón. Tekintete azonnal megpihent a nyugodtan kávézgató, idősebbik rendőr arcán. Sajnálatos módon, ismerősként köszöntötték egymást. Rövid volt az általánosság, a tiszt azonnal a tárgyra tért. Tudják, hogy a család négy tagja hová készül, az ő útlevelének ügye azonban még nem rendezett. Majd egy hajmeresztő vízió felvázolásába kezdett. Amint a férfi beteszi a lábát a nyugati országba, az ottani belső elhárítás emberei - tudva, hogy egy forradalom miatt elítélt, ebből eredően a szocialista rendszert elutasító emberről van szó - azonnal felkeresik majd, és felajánlják, hogy működjön együtt velük, adjon megbízható je-
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leütéseket az ország belső állapotáról. Ezért természetesen anyagi juttatásban, több külföldi utazásban fogják részesíteni. És a bomba a következő mondatok nyomán robbant. Először tanúsítson ellenállást, kérjen gondolkodási időt, majd mondjon igent! Hazatérve pedig hazafias kötelességének eleget téve, jelentsen mindent a magyar hatóságoknak, pontosabban nekik. Útlevele természetesen rendben lesz, ha a pozitív választ egy héten belül megkapják. Ezzel felállt, egy telefonszámot megadva, kézfogással búcsúzva távozott, magára hagyva a teljesen összeomlott férfit, aki még percek múltán sem volt képes, hogy autójába szállva azonnal hazarohanjon, és tájékoztassa feleségét, milyen ára van annak, hogy ők négyen együtt utazhassanak Svájcba.Vannak hetek, amelyek hosszabbnak tűnnek akár egy évnél is, a cuk-rászdai eseményeket követő hetük ilyen volt. Az egyik serpenyőben az „igen" válasz kínálkozott, amely a magyar titkosszolgálatnál talán ügynöki szerep vállalását is jelenthette, a másikban a „nem" az utazás meghiúsulását, és még ki tudja milyen negatív következményeket vonhatott volna maga után.A svájci utazás félelmetesnek tűnt kettőjük szemében, a másik kettő semmit sem tudott az egészről. Első napjaik a remegés, a fürkész tekin-tetek, egy-egy idegen hozzájuk lépése okán érzett rettenet jegyében teltek, ám az annyira biztosnak ígért titkosszolgálat emberei nem jelentkeztek. Félelmük lassan oldódott, és az ott töltött két hét utolsó napjai immár csaknem felhőtlen boldogságban teltek, a magyar rendőr-ség víziói egy kettős ügynökről szerte foszlani látszottak! Ugyan, milyen bomba híreket is tudott volna kijuttatni a svájci titkosszolgálatnak egy egyszerű, vidéki magyar tanár-házaspár?A férfi ma sem tudja, hogy a magyar rendőrség részéről, egyszerű naivitásról volt-e szó, netán tesztelésről, hiszen a
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férfi hazatérve ismét találkozott az öregúrral, és egy három oldalas beszámolóval ajándékozta meg, amelyben feledhetetlen élményeit osztotta meg olvasójával.***Fél évtized múltán a férfi, végre minden 56-os terhétől megszabadulva, immár megyei befolyásos emberként hozzákezdett a bukott rendszer titkainak feltárásához.Ekkor már tudta az idősebb egykori rendőr „ismerőse” nevét, lakcímét, 1990 őszén felkereste otthonában. A már nyugdíjas férfi megdöbbentő arcát mutatta, hová szállt egykori magabiztossága, hová rendíthetetlen nyugalma? Egy, szinte minden ízében remegő, összetört ember állt előtte, aki meg volt győződve arról, hogy az előző rendszerben betöltött szerepéért hosszú börtönbüntetés vár rá. Mi történt a magabiztossággal, hogyan lehet, hogy az már nem az ő tulajdonsága, inkább a másiké, az őt meglátogató férfié, aki szinte sajnálkozva lépett ki ajtaján. Nem is volt kedve még kérdezősködni sem, pedig azért ment oda.Nem sokkal később még egy vacsorára is invitálta, hátha megtudhat valamit az egykori titkok kusza szövevényeiről. A kiváló vacsora és bor, a férfi ígérete, hogy minden kettejük titka marad, sem oldotta meg nyelvét, annyi nyilvánvalóvá vált, ezek ott, amikor minden összeomlott körülöttük, arra tehettek életre szóló esküt, hogy hallgatnak, mindenről hallgatnak. A titkok megfejtését másutt kell tehát keresni.Két év múltán a férfi még egyszer látta őt. Épp autójából kiszállva, két gyönyörű agár kutyát pórázon sétáltató, jól öltözött öregúrra lett figyelmes, lerítt róla a tisztes munka jutalmát élvező nyugdíjas nyugalma, elégedettsége, polgári jómódja. Ő volt, az egykor magabiztos, aztán e tulajdonságát teljesen elveszítő, majd a látottak szerint ismét visszanyerő titkosszolgálati rendőrtiszt. Nem volt kedve megszólítani, ám még
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hosszan nézett utána, és életének, sorsának hihetetlen, megfejthetetlen összevisszaságára gondolt, amit láthatatlan kezek irányítottak minden bizonnyal. Talán Koestler elnevezése volt a legtalálóbb, amikor a mindent látó, mindenről tudó, ördögi gépezetet működtető Nagy Testvérnek nevezte őket.***Aztán eljött az ideje, amikor egy különös intézmény megnyitotta kapuit, hogy a Janus arc ama másik felének titkait feltárja, és megmutassa a Nagy Testvér sátáni arculatát. A férfi - a szükséges engedélyek megszerzése nyomán - megille- tődve vette kezébe az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában rendelkezésére bocsátott testes fondokat, hogy aztán elmerüljön a múlt, számára ugyancsak viharos tengerében, és világosan feltáruljon előtte ama sok kérdőjeles történet minden mozgatórugója, ami vele történt börtönbüntetése utáni életében. Hosszú napok teltek, amíg, a Nagy Testvér szempontjából teljesen racionális intézkedések sorát áttekintve, választ kapott szinte minden kérdésére. Egyúttal rádöbbent naivitására, mely szerint balgán úgy hitte, hogy „bűne" valaha is bocsánatossá válhat szemükben. Neve mindvégig szerepelt az ötvenhatosokról vezetett titkos listán, amelyet bizonyos időközökben felülvizsgáltak ugyan, ám sohasem törölték volna onnan, ha nincs összeomlás. Lakhelyét folyamatosan követték az úgynevezett Lakcím-figyelőlapokon, élete folyásának eseményeit pedig ügynöki jelentések alapján ellenőrizték. Nem rejtegethetett semmit előlük, netán gondolatairól is többet tudtak, mint ő maga.Amikor tehát ama rendőrségi látogatásán, amikor erkölcsi bizonyítványa tartalmát akarta gyorsan megtudni, világos volt, hogy - ámbár a polgári életben valóban büntetlen előéletű lett - a titkosrendőrség számára továbbra is az maradt. Valóban kettős élete volt, egy civil, tiszta lappal, és egy má- 
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sik, levakarhatatlan bűnnel terhelve. Mit képzelt, amikor lövészetvezető engedélyt szeretett volna kapni, még egy teljesen veszélytelen kispuska sem kerülhet egyetértésükkel egy volt ellenforradalmár kezébe!És, amikor első nyugati útlevelét kérte, eljött a zsarolható- ság legoptimálisabb időpontja, netán be is lehet szervezni. Ám először vizsgáljuk meg, járjuk körbe, milyen emberré vált a férfi, küldjünk hozzá egy régi barátot, akinek beszervezési papírjai világosan utaltak a titkosrendőrséggel való kapcsolatára, aztán látogassunk hozzá mi magunk, faggassuk ki, félemlítsük meg, majd zsaroljuk meg, s lesz egy újabb használható emberünk, egy kettős ügynökünk. A férfi ma is elévülhetetlen hálával tartozik a nyugati hírszerzés tunyaságáért, amikor elszalasztották a többé vissza nem térő alkalmat, mert egy valódi forradalmárt szóra sem méltattak akkor odakint.És megdöbbenve olvasta apja, „bűntársai" titkosszolgálati rémtörténeteit, sorsuk szerencsétlen alakulását, megzsaro- lását, és sajnos eltévelyedéseit is.Elege lett mindenből, pedig eredetileg jelentős tanulmány írását határozta el, undorodva, lépegetett le utójára a levéltár lépcsőin, döntő elhatározásra jutott, ha lesz még ideje, ereje írni, nem e világ mélységeiről, alagútjainak sötétségéről, hanem annak magasságairól, ragyogó szépségéről kell vallania. Ámde, valami megmagyarázhatatlan erő újra és újra visszarántja a mélybe, és nem tud hallgatni, nem is akar hallgatni, mert az cinkosságot jelent a bűnnel, a Nagy Testvérrel. És, ma már biztos abban is, múltjának ördögi gazságai elkísérik őt a sírig.
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Lia Zernup

Gagyi szerelem - 2020Eltalált az Ámor nyila, elöntött a mámor. Feltöltöttem a fotónkat, hogy ha tudod, lájkold. A lieblingem Tinderezve ismertem meg, vágod?! Pár sor után, nem kamuzom, felvett engem Skype-on.
Csetelgettünk, aztán mondta, találkozna bárhol. A randinkön kiderült, hogy baromi jól smárol. Hesszelj meg egy képet róla! Ugye milyen sármos?! Itt egy vidi, töltsd le bátran, néhány kilobájtos.

Messengeren küldött szívet. Szerethet-e már most? Mi lesz, hogy ha holnap ez is dobbant, mint az Ákos?Nem rugózom ezen inkább, az idegre káros. Kívánom, hogy kapcsolatunk mindig legyen "smile"-os.
Losonczi Judit

MárciusHagyj magamra, s ne kérdezd, hogy vagyok, ha üres térben táncoló mámornak adtam magam; és mint ki extázisból ébredt, tenyerén az éj szagával, a hajnali gyönyör újra testembe döf; S a kihalt utcák márciusi szele, kiszakítja belőlem az egyetlent, amim van; -mögöttem kavarog szívem söpredéke.
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Lutz Csaba

ÍrTAM VOLNA...Elmentél vele, de én nem szóltam. Mert mit is mondtam volna? Elmentél vele, de én nem írtam. Mert mit is írtam volna?Írtam volna - „Tudd!" Mert jó embernek látnak, Utolsó pénzem ma odaadtam másnak. Írtam volna - „Gyönyörű vagy!" Ám fejed lesunyt Messzi a távol, lásd a nap is kihunyt. Írtam volna - „Nem könnyeztem!" Durvábbak voltak azok... Zokogva törtek ki belőlem mély sóhajok. Írtam volna - „Fáj!" Hogy fáj mindaz, mit látok.Mikor kiáltasz, veled már nem én kiáltok. Írtam volna - „Feléd!" Neked! Mikor Velem voltál, jó volt Veled! Írtam volna - „Eszembe jutsz!" Van naponta száz ok, Hiányzol, mikor már nem is hiányzok... Írtam volna - „Ne félts!" Megtalálom majd utam. Egyszer csak szembefut velem a kisfiam. Írtam volna - „Nézz fel!" Hisz letekint terád.Nem vagyok ott, így csillagod vigyáz reád. Írtam volna - „Óvd!" Vigyázd méhed. Lennék az, aki lennék Érted. Írtam volna - „Szeretlek!" Mint senkit e világon. Nem lenne másé e szavam - Imádom. Írtam volna - „Búcsúzom!" Eltűnök én te-előled. Hisz fáj - az Élet megtagadott tetőled. Írtam volna - „Sírj!" Mert vágyam porrá hullt Velem. Nem kellett sem időm, sem szeretetem.
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Magyar Anita

Édes álomTelten igéző csókja a szádnak, libben az ágyon a langy takaró, sóhaj a légben, ébred a vágyam, lelkemen az érzés felkavaró. Nap sugarának sok pici szára, ablakon égeti lágy ajakam, pattog a szikra, csókod a számra, borral a kézben, a telt poharam.Vágyteli testtel égnek a gátak, roppan a térben a dús akadály, érzem a lázat, hús szele fáknak, oldja a szomjam a hűlt kapunál.
Lágy zeneszólam röptét az éjbe, zörren a légben a trombitaszó, izzik a vérem, olvad a jégbe, zengő hangja a fülben elragadó.Nyitva az ajtó, tárt kapujában, halk szava számnak csókot igéz, röppen az álom, markol az ágyam, átszeli hátam a reggeli fény.Hallom a lépted, látom a lábad, oszlik a térben a zord levegő, csöndben a szívem várja a választ, siklik a vállon a gyűrt lepedő.
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Majzik Ilona

A mai színdarabSokat ígér a mai színdarab:Én játszom az ostobát, a balgát.
Hiába cserélek jelmezt, színfalat, nem győzöm le a közöny hatalmát.

Pedig már százszor beleszakadtam, úgy vágytam valamit kéretlen adni.Éled a mégiscsak, űz hajthatatlan, nem hagy végleg világgá szaladni.
Tűz ég kínlelkemen, ős Kaján, kiált, rí vagy épp dadogva fröcsög.

Feszeng a sültbolondok színpadán, míg a sok kéjittas, üdvös röhög.Bújjak tán a sosem volt semmibe, vagy vágyjam hőn a kereszthalált?
Némán legyek senkinek senkije, nézve a közönynek diadalát?Ó, nem szórok hamut bősz fejemre: Megtépett toliammal vívok csatát.
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Mara

Váratlan szépségRégóta tanulom az idő kusza fonákját, Régóta kutatom a szeretet valódi alakját Régóta képzelem a halál fényes nyugalmát.
Figyelem még a mindenséget Álmodom sokszor a váratlan szépséget. Csodálom néha a határtalan veszteséget, Mit magával sodor, elveszejt az élet.
Kövesd a fényt az óceán felett, Keresd a csillagfényt, ahol nem lehet. Vezesd a szíved, merre sosem mehet Engedd át a lelked más kapuk felett.
Tereld ismeretlen tájakon átHagyd, hogy a pillanat találjon rád. Ismerd a lelket, mely burkában a mélységbe rejt Haladj a sivatagok aranyló homokdűnéin. Halál járta völgyeken.

A váratlan tanít, baljós rejtelem, Ha majd a világ végén a Nap lemegy. Többé nem kel a Hold Saját fényed a mindenségen túlragyog.
Régóta mesélem már e történetetRégóta megállítom az időt, ha lehet. Régóta kerülöm a halált, lehet elveszett. Régóta csak a szeretet követ.
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Halhatatlan az életFigyelem, mert a lelkek mesélnek Mesélnek ősi tekintetek Melyek elűzik a félelmet
Az idő sebez, múlik s nem feled Érdekes játszma ez. Régóta játszom már veled Figyeld a milliárd jelet.

Radmila Markovity

Féltés és félelemAbban az időben a középiskola befejezése után, vitték a fiúkat katonának, akiknek még a tojáshéj a hátukon volt, ezt írta elő a törvény, a szülők nem tehettek semmit.Az én fiam elindult itthonról a többi katonaköteles gyerekkel, de háromszor is visszaszaladt a kapuból, harmadszor azért, hogy magával vigye az indexét, mondván, hadd lássák, nem csak szép vagyok, de okos is. Az elfogult anyai szememnek a magas, kisportolt, szép arcú gyerek a büszkeséget le- gyezgette. Hatalmas szempillák takarják a meleget árasztó szemet, amit egy színésznő is megirigyelne. Persze, a szépségének ellentéte volt a makacssága! Igaz, első nekifutásból felvették az egyetemre. Megérkezett a katonaságtól, annak rendje módja szerint első nap elment Újvidékre. Amikor hazajött, elébem állt, és „okosan" elkezdte.- Tudod anyu, a dékán fogadott bennünket, azt mondta, ezt a műszaki egyetemet átlagban nyolc év alatt fejezik be a hallgatók. Amikor megnéztem, mi a tananyag, semmi abból, amit én szerettem volna megtanulni. Úgy döntöttem, elmegyek inkább dolgozni. Képzeld, ha nem leszek az átlagban, hanem
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még tegyél rá két évet, megkopaszodok, a nyakadon élősköd- nék, azt már nem.- Megkopaszodsz?! Ugyan már! Van még a tarsolyodban valami kifogás? Ne add fel ilyen könnyen! Próbáld meg az első évet, és ha akkor is így vélekedsz, ám legyen.-Döntöttem! Nem megyek az egyetemre!-Jó, ha nem akarsz oda menni, ami öt éves, eredj magyar tanárnak. Az négy évig tart, van érzéked az irodalomhoz is.-Ugyan, anyu, egy életen át titokban számolgassam a zsebemben az aprópénzem, mint te, és még doktorátusod is van mellette. A barátaim többet keresnek középiskolával a szövetkezetben.Mondhattam, amit csak akartam, az én fiam befejezte a tanulmányait, kemény egy napos egyetemista státusszal. Nehezen, de belenyugodtam, az ő élete, az ő döntése, én megadtam a lehetőséget. Belenyugodtam? Dehogy, még ma is magamat okolom, miért nem álltam keményen a sarkamra. Ma talán sokkal könnyebb lenne az élete.Elkezdett dolgozni az én szép, lányszív szomorító Lóri fiam. Élvezte a társaságot. Minden este buliztak, hol itt, hol ott. Nem sokáig tartott a gondtalan vigadozás. Pár hét elteltével a bakaság, meg az egynapos egyetemi tudásszippantás után, behívták a topolyai kaszárnyába gyakorlatra, még pedig két hétre.Azt a pattogást még én sem bírtam hallgatni.- Most jöttem haza a katonaságtól! Már megint vonuljak kaszárnyába?! Ez nem igazság!- Először is nem most jöttél, hanem pár hete. Mit durrogsz megállás nélkül? Hallgass már! Nem szakad le az ég, ha ott leszel Topolyán két hétig!- De én nem akarok!- Akarsz, vagy sem, ott leszel! Nem esik le az arany gyűrű az újadról, ha dolgoztatnak veled.
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Szívem mélyén együtt éreztem vele. Sajnáltam, hiszen tizenkilenc évesen, nem a kaszárnyára áhítozott. Jól tudták az illetékesek, mikor szerelt le. Miért kellett rögtön visszadugni a rideg, "értettem" szóval tisz-telgést követelő helyre.A gyerek éreztette velem a dühét, fájdalmát, bánatát, én sem tudom mit, de fogta a katonai felszerelését, és elment Topolyára.Két hét múlva, amikor hazajött, olyan volt, mint a nyúzott macska.- Beteg vagy kisfiam? - kérdeztem kissé rémülten.- Nem vagyok beteg! - válaszolta ridegen.- Akkor mi történt veled?- Mi is történhetett volna abban a nyavalyás elkerített helyen? Olyan nehéz munkára fogtak bennünket, ha nincs a montenegrói sofőr kolléga, én ott halok meg.- Mit mondasz? Ott halsz meg?! Halljam, mi történt?!Magamban pedig eldöntöttem, elmegyek a kaszárnyába, és majd meg-látom, mi zajlott ott a tartalékosok között. Nem azért neveltem egyedül, keservesen dolgozva látástól vaku- lásig, hogy az egy szem fiamat tönkre tegyék holmi tisztecs- kék testileg, lelkileg. Alig tudtam kinyögni, közben mellé ültem, megfogtam a kezét, szeretetem a tekintetemből áradt felé Most egybehangolódva, kéz a kézben annyit mondtam: drága gyerekem.- Tudod anyu, éhségsztrájkba kezdtem!- Mit csináltál?- Jól hallottad! Napokig nem ettem. Akkor az idősebb montenegrói ember szárnyai alá vett, rászedett az evésre, segített a munkában is. Köz-ben gondolkodtam, és arra az elhatározásra jutottam, ha hazajövök, megkérlek, menjél be a katonai osztályra, most úgyis a Szocialista Szövetség elnöke vagy, neked megteszik, kiíratsz a topolyai kaszárnyából, onnan a községi Területi Védelemhez lennék beosztva. Akik
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ott vannak, azok reggel kimennek a határba gyakorlatozni, estére pedig haza érnek.Aha, szóval erre megy a játék! - ugrott be egy pillanatra. Én hivatalból láttam, hogyan szenvednek a férfiak azon az egyetlen egy napon. Utána nem győzik kipihenni magukat. A határban, kúszás, mászás, teher cipelése, célba lövés, szaladj tovább. Nem iszunk, nem pihenünk a rekkenő hőségben, és így tovább hajnaltól késő estig. Tudtam, ott sem lenne könnyebb.- Drága kisfiam! Nem megyek én sehova! Állítsak be Lacihoz meg Lyubohoz, hogy az én fiam Nyenye Nyunya Tej Vili, nem bír ki két hetet a kaszárnyában, hozzátok át szegénykémet a kishegyesi Területi Védelembe. Ne is szólj semmit! Befejeztem, bár a kétely ott mocorgott körülöttem.Látván fiam csalódott arcát, azon kívül bizonyára haragudott is rám,úgy tettem, mintha engem egy cseppet sem érdekelne a sorsa. Ha tudta volna az én féltve féltett gyerekem, mennyire szerettem volna megkönnyíteni az életét, csak egy mosoly, egy ölelés, és teljesítem a kívánságát.Telt múlt az idő. Nemsokára jött a rettenetes hír: kitört a testvérháború. Félelem, bánat takarta be a falut, meg az országot is, csak azok voltak felvillanyozva, akik saját eszükkel nem tudtak gondolkodni, a tévé, meg az újságok hazugságait szajkózták.Akkor zokogtam fennhangon, sőt átkozódtam is, amikor arról értesítet-tek, az öcsém másnap teljes felszerelésben jelenjen meg Belgrádban a hadiszálláson. Ő magas rangú katonatiszt, aki éppen idehaza volt, és az én telefonomat adta meg, mert ahol laktak, ott nem volt telefon. Ne kérdezze senki, mit éreztem. Féltés, rettegés, harag kavargott a szobámban üvöltve. Alig tudtam uralkodni magamon. Elmentem hozzájuk, amikor értesítettem az üzenetről, egy arcizma sem rándult meg, azt mondta, végignézi a futballmecset, van ideje készülni. 172



Nem igaz, drága testvérem! Elfehéredtél, tudtam, jól tudtam, nem akartad előttem kimutatni: a legrosszabb hírrel álltam eléd. Elbúcsúztam tőle, zokogva mentem haza, de nem csak ekkor, még számtalanszor fojtottam érzéseimet a könnyeim mögé, de úgy, hogy ne lássa senki sem.Rettenetes nyolc hónap várt ránk. Icu, öcsém felesége, amikor a hírek jöttek, akkorra itt volt nálam, néztük közösen a híreket, mert ha valamelyik magas rangú tiszt elesett a háborúban, azt bemondták.Egy alkalommal hírnézés közben beszélgettünk, hirtelen mindketten úgy hallottuk, Tóth Tibor nevet ejtett ki a bemondó, aki elesett a csatában. Icu elfehéredett, sírni kezdett, én meg próbáltam nyugtatni, hogy mintha nem jól értettük volna... de az én könnyeim befelé folytak. Megvártuk majdnem szó nélkül a második híradót, amikor ugyanis Todor nevezetű katonatiszt esett el a harcok folyamán. Akkor örömkönnyeket sírtunk mi, sajnos, valahol, valakik, gyászba borultak. Fájdalmukban mi akkor nem tudtunk osztozni. Ma sem érzem gonoszságnak örömünket, mert nem azért örültünk, hogy szerencsétlen Todor meghalt, hanem azért örültünk, hogy a mi szerettünk életben van.Nemsokára megjelent nálam a kollégám, láttam rajta, valami nyomja a lelkét.- Radmila, én vagyok a fiad felettese. Ha én megyek, neki is menni kell. Ma éjjel eldől minden. Ne szólj neki semmit, csak téged készítelek fel.Nem maradt sokáig. Ment vissza a családjához.Felkészíteni egy anyát arra, hogy a vágóhídra viszik a gyerekét?! Nem hiszek a fülemnek! Nem adom, nem adom! Nem lehet, hajtogattam megállás nélkül. Ez az éjszaka sehogyan sem akart elmúlni. Nem régen olvastam, valakitől egy idézetet, ami szerin a félelem felgyorsítja az idő múlását. Hát, biz ez rám nem vonatkozik! Nekem időtlen időknek tűnt az éjszaka.173



Láttam a fiam a lövészárokban. Magam dorgáltam: nem, nem akarok ilyeneket még gondolatban sem átélni. Hiába vártam a hajnalhasadást, elkerülte a házamat. Elmúlt azért a reggel, a délelőtt, a délután, csak a bizonytalanság, valami megmagyarázhatatlan- ság nyomta a lelkemet, eszemet, testemet Nem bírtam tovább. Felkerestem a kollégámat- Mondd meg, az Isten szerelmére, mire mentetek?-Eredj haza, amíg engem látsz, addig minden rendben van.Nehogy elhitesse velem, minden rendben van. A pillanatnyi veszély tűnt el a fejünk fölül.A fiam látta mennyire aggódok, letört vagyok, egy alkalommal odafordult hozzám.- Ne félj anyám, nem megyek sehova sem. Tudom, sokan elhagyták a falut a háború miatt, de én itt maradok melletted. Nem hagylak el. Ha meg menni kell a frontra, csak Tibi bátyó keze alatt akarok lenni. Megsimogatta a hajamat, nekem meg valami csúnyán beleesett a szemembe, mert könnyezni kezdett.Úgy, ahogy megnyugodtam. A pillanatnyi veszély elmúlt.Gyorsan terjedt a hír a faluban: viszik a terület-védelmiseket a harctérre. Uram Jézus! A három faluból a legtöbbet ismertem. Vagy tanulóm volt, vagy kollégám, vagy rokonom.Kevés idő múltán rettenetes hír érkezett. Torjáncinál nagy harcok dúlnak Sok a sebesült, három halott a mieink közül. Gyászba borult a község.Ekkor nem mondtam semmit a fiamnak, csak amikor a háborúnak vége szakadt, fülön fogtam- Látod, kisfiam, ha akkor átíratlak kérésedre, ki tudja...-Anyám, életed legjobb döntése volt Most is hozhatnál jó döntést, ha hozzám vágnál pár ezer dinárt. Éhezünk. Nézz rám!A jó döntés: most nem kapsz egy fityinget sem, mert amíg száztizenöt kilót nyomsz százkilencvenes magasságoddal, addig nem éhezel. Találj ki valami mást.Hangosan hahotázott, és összekuszálta a hajam.174



Marosvölgyi Gergely 

ŐsztündérSétálni voltam utcán, téren, s az ősztündér jött szembe vélem: mi virág nyílt még, hajba fonta, s egy csókot adott homlokomra; kacérkodva rám nevetett, megölelt volna, de sietett: hullni vágyó lombok hívták (már levelüket alig bírták) - hát szép ecsetét kézbe vette, és mind, mi zöld volt, összekente pár varázslatos mozdulattal: barnával, vörössel, arannyal fák koronáját díszítette - a szőlőt, almát megérlelte, táncát járta ligeten, réten, majd lepihent a folyószélen, simogató fűzfa alatt - ölbe vette fiát, a nyarat: játszott vele, babusgatta, karjába zárva elaltatta...S míg ölelte anya gyermekét, békével néztem szerteszét: új illatok jártak a szélben, fecske suhant fenn az égen, s 'hogy hunyorgott a napfény mélán: tündökölt a kert, a sétány... Már levelek hulltak előttem, s lágy mosollyal eltűnődtem: hogy hiába szép a nyár, míg ég, az elmúlás is lehet szép...
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Mayer Zsófia

ÜnnepenA fehérfalú, tornácos parasztház gömbölyű macskának tűnt a falu kanyargós utcáján, mintha pihenni dőlt volna le, elterpeszkedve az utca porában. Ünnepre virradt a házban, Anna- napot ült a család abban a forró júliusi levegőben, mikor a nyár már kevesebb tennivalóval szolgált. Aratás napja rég elmúlt, a gyümölcs akkor ért a fákon.A kertben, ahol örökös összevisszaság uralkodott, mintha meg-állt volna az idő. A délelőtti napsugarak az utcafronton táncoltak, fényesen ugráltak a ház oromzatán lévő kis kereszten, a homok porának szemcséit simogatták. Az udvarra kevés jutott a természet derűjéből, de a fénycsík folyamatosan kúszott, közeledett a tornác felé. A tornác felé, melynek félhomályában az „öreg" ücsörgött. A ház lakói, s a falusiak hívták így az öreg Istvánt, a már felnőtt fiatal lány, Anna és testvérei, a süldőlány Mária és a kis Erzsiké öregapját. Kendőzetlen nyugalommal vette tudomásul az árnyékban, öregnek és ügyetlennek ítélik a készülődéshez. Esetlen és vén már, igazuk is van. Háborút megjárt ember, ahonnan megnyomo- rodott karral tért vissza fiatalkorában, nem is tudja, mért kellett még Terinek, olyan fiatalon-rozogán. Terinek a két kisgyermekre is gondja volt már akkor, a háztartásra, a megélhetésre, s őrá. Ha nincs az apósa megértő türelme, szerete- te irántuk, az a szokatlanul ritka, Bibliába illő felebaráti szeretet, nem lenne most ez a ház sem, az bizonyos.A lóca korlátjára könyökölt, hosszú szárú pipájából eregette a füst bodrait, zabolázatlan, ősz bajusza rátapadt a pipára.- Kend már megint pöfékel? - lépett egy kis asszony melléje a házból, kivel közös vonásokat viselt az arcán. Nála is aggodalomba hajlottak a jókedvű ráncok.
176



- Örökké a füstöt fújja, édesapám! - tréfálkozott a nő, szabad kezével gyengéden megsimította apja vállát. - Jól van, pihenjen csak, édesapám! Mink majd előkészülődünk, maga majd gyün, ha készen leszünk.Az öreg beletörődve sóhajtott, s tovább eregette a sűrű füstöt. A pipából hol szürkés, hol fehér füstpamacsokat vitt tova a könnyű nyári szél. Sután bólintott. Ismét csupán megfigyelőjévé válhat az ünnepnek, ő maga semmit sem tehet az asztalra.Az udvar közepén diófa ágait lebegtette a szél, mintha csak pö-rölne a sokat termő fával, ám leveleit nem tudta a földre sodorni. Az asztalt alája állították, székek voltak körötte. A fiatalok, s a már nem azok is kisereglettek a házból, sürgölődtek, készült az ünnepi asztal.Az öreg leste az övéit, gyermekeinek, unokáinak, utódainak minden mozdulatát. Már ünneplőben készülget mind, a lányokon mintás ruha, vállukat tömés húzza feljebb, kékfestő ünneplő. A gallér a nagymama keze munkája, hibátlan csipkegallér virul még a kis Erzsiké nyakában is. A nyakában, ahová a Mária-medál mellé apró gyöngysor is felke-rülhetett. Anyai örökség. Nagyanyja ládikájában bukkant rá, addig-ad- dig csodálta, hogy szinte már könyörgött érte, ha mással nem, hát, szemével, hadd viselhesse legalább ünnepnapon. Maris is szép lány lesz, mire egészen felnő, most még csak süldő, esetlen kissé, ügyetlenke, s mostanában olyan szégyellős lett, magába forduló. Pedig okos kislány, nem hiába az István gyereke.Abban a pillanatban felnevetett mindkettő, Mari felszabadultan mosolygott, a kicsi pedig sivítva kacagott. Ahogy a hófehér terítő a magasba emelkedett, majd újra lentre került, kicsusszant a kis ujjak közül a vékony anyag, s belekapott a szellő. Úgy lobogtatta, mintha test nélküli szellem lenne, mintha menekülni kívánna, vissza a szobába, a nagyszekrény pol- 
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cára a társai közé. Menekülni próbált, ahogy a foltos kölyök- macska is, aki tán a lepel árnyékától vagy a ráboruló térítőtől megijedve szaladt keresztül az udvaron anyja felé. Kacagott, nevetett a két testvérlány. Mari szemében megszűnt a tartózkodás, Erzsiké vékony copfjai a szalaggal együtt keltek táncra.A terítő végül is a helyére került, hibátlanul simult az asztal lapjára, majd sorban megtelt, a háznép telerakosgatta mindenfélével. A lányok csivitelve léptek egymás nyomába, a kicsi a nagyot, a nagy a kicsit igyekezett legyőzni gyorsaságban és ügyességben is, vetélkedtek. Az öreg is tevékenykedni kezdett, a hosszúszárú pipa már percek óta mellette pihent kihűlve, kedvetlenül. Az öregember a fáskosárba markolt, s elővett egyet a sok husáng közül, egy vastag fadarabot szemlélt hosszasan, majd farigcsálni kezdte. A borzas szemöldök alól alig látszódtak ki az apróra húzott, sötétbarna szemei.Lassan a bordázott üvegpoharak is az asztalra kerültek, melléjük sorban az ételek. Nagyanyó fekete kendőt húzott a fejére, amely nem a gyász színe volt most, hanem az ünnepnek szólt a viselet, fehér blúzát könnyű kis kabát takarta. Ebben az öltözékben hozta ki a külső konyhából az ételeket, hol sajtos pogácsát rejtett a fehér ruhával letakart kosárka, hol krémmel töltött sütemény érkezett a tálcára rakva, mákos kifli, túrós bélés, s miegymás.Megnyikordult a kapuajtó, lassan lökte be valaki, s máris feltűnt a nagylány, a karcsú Anna. Arca örömteli volt, ahogy az ünneplőbe öltözött legényt húzta maga után, beljebb, s beljebb, az udvar irányába. Mind arra pillantottak, a kicsik talán irigykedve néztek nénjükre, a nagymama és a szülők elismerően tekintettek a fiatalemberre. Ismerték mindannyian, ő is a falu lakója volt, csak éppen a felvégen élt, ahol a meredek hegyoldalba kapnak a ház falai.
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- Isten hozott minálunk, fiam! - az ifjabb István a jobbját nyúj-tóttá, majd az asztalhoz terelte őket. - Ünnep a mai, kettős ünnepnap. Jöjjön, édesapám, az asztalhoz!Az öreg lassan tápászkodott fel, lábát kényelmesen rakosgatta egymás után, bottal kísérte a mozgását, dobbant, csusszant a csizmatalp, ütemesen koppant mellette a diófa göcsörtös botja. Az asztal körül már ott ült a család, a fia az asztalfőn, jobbra az idősebb lány, kinek neve napját ülték, mellette az öreg Márton onokája. Szép szál legény lett ez a gyerek, a minap még libákat kergetett a porban, mezítláb szaladt a libák után, most már daliás legény, fess fiatalember egy takaros lány mellett. Velük szemben a két kicsi, az a kerge Erzsiké és Maris feszeng, képtelen feltekinteni a fiatalemberre. Mellettük az asszonyok, s az üres szék, amely neki szól. Baktatott, de mintha egyre lassabban, komótosabban jönne, majd megtorpant a szék mögött, gyengéden megsimította a felesége vállát, majd az asztalra tett valamit, hogy ő is hozzájáruljon az ünnepléshez.- Legyetek boldogok, kislányom! - szólt a pár felé fordulva.Ott pihent az a valami az asztalon, a fehér térítőn. Egy kismadár, egy galamb volt, amely szárnyai alatt egy kisebbet védelmezett.
Mészáros Panna

ÉgrajzÉg! - ereidben folyó gyönyörű kék, kiömlött tinta, mellyel írni tudnék... Fák simogatják viruló arcodat: verseid ők, s mikor eljön az alkonyat, éjszaka párnája vagy álmos ágainak; hajnalban - megnyújtózva napod fényében - 
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szeleid átfésülik levél-hajukat. Ragyognak, s ha a szél táncra kéri őket, játszva kergetik a bárányfelhőket.Ha újból megszületnék, lennék magas fa ága, s csak simogatnám az eget, karjaimba zárva.
Mezei Attila

HavazásA máskor szelíd Nyikó ordítva tépte darabokra a Hagyik építővállalkozás büszkeségét, a malomfalvi hidat. A minden korona kiadást alaposan megfontoló székelyek meggyanúsították a családot, hogy nem tették bele a megfelelő mennyiségű és általuk már kifizetett építőanyagokat. Lönhart Ferenc Gyulafehérvár érseke hiába vállalt kezességet a vérig sértett családért, nem kaptak munkát a környékben, ellehetetlenültek. Úgy döntöttek, elhagyják Székelykeresztúrt, az „kincses" Kolozsvár és Budapest közül azért választották az utóbbit, mert ott hatalmas építkezések zajlottak, több lehetőséget láttak. Eddigi életük javait pénzzé tették, amit aztán a három testvér elharmadolt. Szétváltak útjaik. Az érsek úr ajánlásának köszönhetően Dulánszky Nándor pécsi püspök kapcsolatait kihasználva sikerült gyökeret verni új hazájukban. János új építő céget alapított, amelyik a fővárosban kezdett el hamarosan izmosodni. Anna hozzáment szerelméhez, a csendes Varjú Jánoshoz, aki a régi vállalkozás kiemelkedő pallérja volt. A híd veszte csaknem megbetegítette, sosem dolgozott többet a szakmájában, a Mecsek egyik falujában telepedtek le. „Mintha Svájcban lennénk, a hegyek is hasonlítanak, csak kisebbek, a velünk élő svábok pedig egy mukkot sem beszélnek magyarul!", ez volt Anna szava járása. András, amikor elvégezte a temesvári erdőőri iskolát, jelentkezett a Selmecbányái
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erdészeti akadémiára. Szállását, ellátását a részéből fizette, a tandíjat pedig a pécsi püspök ösztöndíja fedezte.Amikor diplomáját büszkén lobogtatva bekopogott a főpaphoz, a nagy pohár ürmös bor mellé nemcsak állásajánlatot kapott, ami az egyház egyik pagonya fölötti gondoskodást jelentette, hanem lakhatási lehetőséget is, egy Magyaregregy nevű falu mostanában felújított patakparti erdészházában. Egy órányira attól a helytől, ahol Annáék élnek a svábjaikkal. Az ő pajtájukban voltak letakarva András bútorai is, egy szilfából készült szekrény, kihúzható lapos asztal, két festett var- gyasi szék és az ágy. Amikor ezeket rakodták fel a szekérre, hogy Egregyre vigyék, Anna az összes ágydeszkát tüzetesen átvizsgálta, van-e benne korhadt göcs, nem lakmározza-e vajon a szú. „Nehogy leszakadjon, a főerdész úr nem fog benne sokáig egyedül terpeszkedni, mi leszakadtunk, igaz János?", az ember még erre sem szólt semmit.A fél éve elhalt öreg jáger lánya három háznyira lakott az asztalos urával és a két égetni való gyerekével, a lány kétszer olyan vásott volt, mint a vörös hajú, szeplős kisfiú, olyan igazi „krisztuscsipkedő". Az asszony átjött a kulcsokkal és megmutogatott mindent a mész- és rozmaringillatú házban. A frissen hézagolt kémények tetejére egy kis díszt is raktak, az elsőn még egy fekete szélkakas is forgolódott. A tetőt is átrakták, igaz, régi cserepekkel, olajozott homlok- és széldeszkák, zöldre festett csatorna ölelték az egészet. Az utcai homlokzaton két zsalugáteres ablak zöldellt, a középső szoba és a konyha ablaka, ajtója a mellvédes gangról nyíltak. Hat esztergált hárs oszlop tartotta a tetőt, azok éppen barnára lettek mázolva, köztük jelenleg üres virágtartókat lóbált a szellő. A feljáró lépcső és a tornác élére rakott téglákból állt, az asztalt a szintén téglával burkolt konyhába vitték, a székekkel együtt. Egy sározott, rakott tűzhely volt még ott, ebből a hely
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ségből nyílott a kamra és a szabad köményes füstölő is. A középső szobába került az ágy és a szép szekrény, ahol egy kék búzavirágos cserépkályha magasodott. Az első szoba csak úgy jutott meleghez, ha kinyitották az ajtót.Első este elment a kocsmába és evett egy kocsonyát, nem olyan halovány volt, mint az otthoni, az erdélyi. Ebbe biztosan főztek paprikát is, tormát reszeltek rá és egy emberes szelet fehér kenyeret adtak hozzá. Ivott három deci vörösbort is. Amikor kiment, a többiek elégedetten néztek össze, az új főerdész nem egy nyifánca városinak látszik, talán nem akarja majd megváltani a világot. Hetek mentek el, hogy hajnaltól sötétedésig a két botoserdésszel - errefelé így hívták az erdőkerülőket, mert nem volt puskájuk - bejárták a területet. Először furcsállotta, hogy alig lát fenyőket, de aztán lenyűgözte a több ezer hektáros rengeteg. Elképesztette az elődje gondossága, az erdőrészletek határain minden-hol egy fehérrel festett tábla a terület nevével, számával, nagyságával. Az erdei utak víz-összefolyásainál karbantartott levezető árkok, a forrásoknál madzagon kis zománcozott bögre a szomjazóknak. A szanaszét lévő négy berkenye bekerítve, hogy a gyümölcs ne vesszen kárba, egyenek a vaddisznók mást, ne ezt a finom lekváranyagot.Az asztalosék főztek rá, illő fizetség ellenében, vacsorát és ünnep-napokon ebédet. Hús csak vasárnap volt, de a sűrű levesekben, vagy a főzelékekhez járóan elő-elő került egy darab főtt szalonna, vagy melegített füstölt hurka. Egyik szombaton délután megjelent egy laptikával az a pap, aki olyan ispán-féle volt az egyházmegyénél. Egy sárga marhabőr tokban hozta a puskáját, egy mausert. Figyelmeztette, hogy ez olyan, mint egy ágyú és mocsok módon bele kell kapaszkodni. Ő kipróbálta és papként nem szívesen mond ilyet, de majd seggre esett és a válla is sárga, zöld, fekete színben pompázik azóta.
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Hozott még egy nagy zöld hátizsákot is, tele bárcákkal, felvételi lapokkal, lőszerrel, krétával. Aztán szétnéztek a házban, az egyház akkurátus szolgája egy noteszba jegyzetelt, végül megbeszélték, hogy az erdész egy fogattal megjelenik Püs- pökszentlászlóban és kiválasztja a bútorokat az első szobába. Az ágyakba és a sajátjába is afrikos ágybetéteket kap, a mostani bolhafészek szalmazsákot pedig jobb, ha elégeti. A holmit biztosan haza tudja majd hozni azzal a kocsival, amivel megy, meg azzal a ház előtt állóhoz hasonló laptikával, amit ő használhat ezután, a Csillag nevű lóval együtt. Mindezt mihamarább meg kell tenni, mert jövő hétvégén már jön vadászni két pécsi úriember. A pap még szelíden hozzáfűzte, „A nehézség ütné meg őket!". Megnyugtatta, hogy nagyon ritka eset az, ha neki kell elszállásolni az ilyen megrögzött lövöldözőket, most is inkább azért, hogy hamarabb elhozhassa azokat a bútorokat. Szürkült már, amikor a ló a pappal elpo- roszkált.Hétfőn hajnalban az éppen soros erdőkerülőnek elmondta, hogy neki a berendezésért kell mennie, ő meg gondolkodjon azon, hogy mit csináljanak a hétvégi vadászokkal. „Csak az a kérdés, hogy az erdész úr is úgy gondolkodik-e a vadászat felől, mint az elődje?", kérdezte a tömött bajuszú ember, aki minden reggel frissen borotválva, csillogó-villogó bakancsban jelent meg a kapuban, igaz most jól elvágta magát az ádámcsutkája mellett és a szája sarka is paprikás, zsíros volt. Eddig az volt a regula, hogy minél ócskább helyekre kell vinni az ilyen fícsúrokat, nehogy sok mindent ejtsenek, mert akkor ideszoknak. Ebben maradtak! A vadra még jobban vigyáztak, mint a fakincsre, abból is csak akkor vágtak, ha a régi vevők valamelyike már le is tette az előleget. A kerülő elment nyomozni, az erdész meg az asztalos kocsijával elindult a bútorokért. A szebbek közül sikerült kiválasztani két oromzatos
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fenyőfa ágyat, a hozzájuk való ládát és szekrényt. A kertész, aki a bútorraktárt is kezelte a kolostorban, még egy bölcsőt is rájuk sózott: „Jobb, ha ezek az apácák nem látnak ilyesmit!". Volt ott egy íróasztal is, a lapjára ráépített polcokkal, kis fiókokkal, de azt nem adták, már valamelyik plébánia lefoglalta. Az asztalos egy darab faszénnel lerajzolta a szekrény hátuljára. A Csillag olyan büszkén húzta hazafelé az erdész könnyű kocsiját, mintha a trónörökös pöffeszkedett volna rajta.A nyomozásnak hála a hétvégi vendégek lőttek is, meg nem is, az egyik egy koszlott rókát, a másik egy óvatlan kis kant, ennek ellenére a húsát is haza akarta vinni, így nem időztek sokat. Nem keverték fel nagyon a vizet, csaknem mindennel meg voltak elégedve. Azt nehezményezték csupán, hogy a budi a ház és az istálló között, meglehetős távolságra volt, az meg egyenesen vérlázító, hogy a kocsmában nincs sör. Szar- vasbőgésig a vadászattal olyan sok gondjuk nem lesz, persze csillapítani kell majd a gazdák haragját a kukoricásokban okozott károk miatt. Ez általában arcpirító ígérgetés volt bizonyos tűzifához jutási lehetőségekről, vagy komoly javaslattétel, „Ha nem tetszik, őrizzék a táblákat!"Mindig otthon reggelizett, amikor csak tehette, vastag húsú zöldpaprikákat vágott félbe, mogyorónyi zsírt rakott bele és csak úgy a platnin megsütötte. Igaz, a tűzhely úgy nézett ki utána, hogy az egyik reggel odatévedt Deák nevű fuvaros szerint, ha ezt ő otthon megcsinálná, akkor a felesége biztosan forró vizet töltene a pofájába, amikor elkezd horkolni. Sötétedés után és pirkadat előtt a gangon lévő mosdóállvány lavórjában mosdott, mert ennek a tisztálkodásnak voltak nem az utcai járkálókra tartozó részletei is. Kedd, csütörtök és szombat este melegített két nagy fazék vizet, keservesen előhúzkodta a kamra polca alól a bádog kádat, volt úgy hogy, fél órát tespedt benne. Ezekre a lubickolásokra kezdett átok te-
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lepedni, akkor is a kádban fetrengett, amikor először hallott egy lövést valahonnan a Babina felől. Tudta miről van szó, már a bejáráskor tisztába jött vele, hogy csak két gond van ezzel az egész vadonnal. A kisebbik az, hogy nincsenek meg mindenhol a hatá-árkok, a másik pedig az orvvadászat. Ezek a kalapot előre levevő, misére járkálós alakok és a felmenőik ezt művelik, mióta világ a világ. A vérükben van és sajnos a számukra kielégítő szinten felfegyverzettek. Egyelőre nem sokat kínozta ez a probléma, az annál inkább, hogy két nap múlva érkeznek a nagy budafoki hordógyár átvevői és megkezdődik a jelölés, de nem odázhatja sokáig, legalább a csendőrökkel beszélnie kell, hiszen azokat meg az őrület környékezi. Majd minden temetés alatt a volt társak úgy búcsúznak el a távozótól, hogy lőnek egyet-egyet a falu közelében, nem megnyugtató a parasztoknál az a sok fegyver.A budafokiakért egy fogat ment az állomásra, a Wéber malmában laknak majd, de egyenesen az erdőbe vitették magukat. Elégedetten nézték a tölgyest és a két ötfős fogatos bandát is az erős lovaikkal. Az egyik átvevő, aki sárga bőrcsizmában és bricsesznadrágban volt, az utóbbit a falusiak fingfogónak hívták, az álló törzseket járta körbe, és ha tetszett neki, akkor kacorral jelölte. Közben jólesően hallgatta, hogy mihelyt kicsit eltávolodtak az első fától, a favágók fejszéi már zuhogni is kezdtek. Ketten fejszével hajkoltak, ketten a hosszú fűrésszel döntöttek, aztán ha már két fa feküdt, akkor a másik átvevő az áttolójával mért és jelölte, hol kell leválasztani a törzset. Nekik a 26 centinél vastagabbat kell elvinniük és a rönkök nem lehetnek két és fél méternél hosszabbak. Még azokat sem volt egyszerű dolog felimádkozni az oldal nélküli szekerekre, amiket azután az állomás rámpáján könnyedén legurítottak. A kocsisok általában röviden javasolták is a vagonrakáshoz szegődötteknek, hogy mit csináljanak hátulról
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a nagy ormótlan fadarabokkal. Az erdőben hagyott koronarészekkel a másik csapat foglalkozott, kivágták belőle a szőlőoszlopnak, vagy karónak valókat. A karót azonnal ki is hasították, mivel frissen könnyebb, aztán tucatjával drótozták. A többit méterre vágták, a vastagját hasították, a repege- tésnek is volt aranyszabálya, először akkorát kell csapni, amekkorát csak tud az ember, utána pedig mindig nagyobbakat. Ebből a tűzifából kapták meg a plébániák a nekik járó mennyiséget, innen jutott az erdésznek és a két kerülőnek az éves járandóság, a többit a fuvarosok vették meg és hordták Bonyhádra, általában zsidó családok vásároltak tőlük.András akkor is ázott a vízben, amikor a szászvári erdész, a Salamon ütögette meg a zsalugátert. Nem akart bemenni, biztos volt benne, hogy a kolléga nem egyedül feredőzik, de talán érdekelheti, hogy agyonlőtték azt a balfék Ferdinándot, hamarosan háború lesz. Most jön Pécsről, ott ordítozták a rikkancsok. Már másnap megváltozott minden, elkezdődtek a behívások, csak a katonailag is fontos gyárak tudták megőrizni a munkásaikat és a püspök az erdészeit. A többi fiatal angyalbőrbe bújt és eleinte virágesőben elindult a mészárszékre. A faluból is mentek, közel negyvenen, a szomszédban lakó lány vőlegénye is berukkolt. Ősszel lett volna a lakodalom, hiába örültek a szép szőlőnek, hogy nem kell a názáretinak jönni a bor miatt. A hízók sem a násznép miatt fognak jobblétre szenderülni és a kárászi zenekarnak is lett hirtelen egy szabad időpontja, igaz, a hangászok közül is elvittek hármat. A levelek lehulltak, de az öldöklésnek nem lett vége, 1917 februárjában jött az értesítés, hogy a vőlegény, Papp István valahol a Kárpátokban elesett. Az orosz ágyú telibe találta a fedezéket, nem is nagyon lehetett tudni, a dögészek mit raktak abba a hét, koporsónak hívott ládába.Klára a csaknem három év alatt minden nap elment a Pis-
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táékhoz, rendben tartotta azt a két szobát, ahová majd mennek, ha visszajön az embere és ásózta, kapálta, egyelte, locsolta a kertet is, ahová csak kiszalad majd egy-két zöldhagymáért, ha az ura azt enne éppen. Amikor megtudta a hírt, talán egy kicsit megzavarodott, minden nap elolvasta mind a nyolc levelet, amit kapott, amikor volt bármilyen mise, elment. Hiába mondta neki az apja, hogy ő csak akkor megy legközelebb, ha az isten megmagyarázza neki, hogy miért engedi ezt a hiábavalóságot. A lány szeméből eltűnt a csillogás.Az erdész a Dobogóról hazafelé igyekezett, már harmadik napja nem tudott időben hazaérni, mindig bezárt már a posta, nem tudta feladni a bátyjának szóló levelet, akinek hamarosan születésnapja lesz, meg az is nagyon érdekelte, hogy mi van a testvére lányával, aki Olaszországba ment férjhez valami hajóskapitányhoz. Amikor meglátta az ereszkedő közepén az útra dőlt nagy bükköt, úgy elkezdett szentségelni, hogy még a Csillag is megütközött ezen. Nem lehetett a nagy lejtőn megkerülni, félt, hogy feldől ez a taliga. Szépen „vissza- curikkoltatta" a lovat, és már lemondva a postai szolgáltatásról a Somos felé gördültek haza. Az egyik bokron jó nagy, már feketedő gyümölcsök voltak, a mindig magával hurcolt gom- bászkosarat félig szedte vele, vacsorakor átviszi az asztalosnak, hadd fanyalogjanak a gyerekek. Most már mindegy volt, bement a kocsmába is, megbeszélték az egyik fuvarossal, ott hagy neki néhány kapcsot, amit a rönkök végébe ütnek, hogy ne repedjen tovább. A csapos újságolta neki, hogy világháború ide, vagy oda, búcsúra hozat néhány üveg sört, csak próbára. A kapcsok keresgélése miatt a kosarat maga mellé tette az ülésre, a Csillag, amikor meglátta a házukat, örömében rántott egyet a kétkerekűn, a som leborult a Bíróék kapuja előtt. András először gondosan rávágott ostorral a lóra, aztán az anyaszentegyház sűrű emlegetése közepette lepattant a bak-
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ról, a leugrásnál hátul elrepedt a nadrágja. Csillag nyerített egyet, olyan volt, mintha a jobb sorsra érdemes ruhadarab vesztén röhögne. Klára, a nyerítésre és a mormogásra, amiben nem ismerte fel a gyalázatos trágárságokat, kijött a házból és az apró piros gyümölcsöt hasonló színű fejjel szedegető zöldruhás segítségére sietett. Eddig egyszer beszéltek, az anyjával mentek hozzá elnézést kérni, mert a kacsáik a patakon úszkálva megkívánták az erdész kertjében fejesedő salátákat. A most zaklatottnak tűnő férfi, miután félmeztelen előkeveredett az istállóból, akkor derűsen fogadta a hírt és az asztaloshoz irányította őket, mert ők művelik a kertet. Hazáig azon vihogtak, hogy egy barna, inkább fekete férfinak hogyan lehet szőke szőr a mellkasán. Az anyjára még rá is kellett szólni, mert azt kezdte firtatni, hogy lejjebb milyen színű lehet, talán kék? A lány elmosolyodott, rég történt ilyesmi, megjegyezte, idejét sem tudja mikor evett utoljára somot. Nekik a szőlőben sincs, pedig jó lenne, mert jelzi a lisztharmatot. Az erdész megköszönte a segítséget, a ládában talált üres krétás dobozban adott is vagy három marok gyümölcsöt, megígérte, hogy hoz gyökereset is. Aztán valami furcsa okból hátrafelé lépkedve megkerülte a kocsit és felmászott a padra, mosolygott. Harmadnap a kapun berakva, valami nedves rongyba csavarva ott volt három gyökeres, visszametszett csemete. A Tücsök nevű kutya már kétszer végighúzta az udvaron, mire észrevették. Az ember még morgott is a fehérnépekkel, hogy csak néznek, nem látnak és még jó, hogy nem egy kisgyerek keveredett be az udvarba. Amikor azok mély levegőt vettek és csípőre tették a kezüket, akkor kiment a szőlőbe és a két fölső sarokba ültetetett a kutyanyálas cserjékből, amik meg is eredtek. Addigra már került a kapura gomba, mecseki tea, erdei szeder, karácsonyi boróka és fagyöngy. Amikor Klára a templomba ment, a jáger mindig kint ólálko- 
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dott, beszéltek pár szót, elröhögcséltek azon, hogy amikor a nagy meleg miatt András a tornácon alszik a priccsen, áthal- latszik a horkolása. Néha együtt mentek, cifra dolog lett volna, ha a püspök erdésze legalább a nagyobb ünnepeken nem látogatja meg az isten házát. Klára anyja erősen azon volt, hogy búcsúkor, amikor jön haza az asztaloséktól az ebédből, legalább egy rétesre hívják be.A búcsú előtti nap reggelén, lefogyva, befáslizott bal vállal, katonaruhában hazaérkezett a halott Papp István, aki az ágyúzás előtt egy szemhunyásnyival ment ki járőrbe egy Pettend- re való társával, fél óra múlva már hadifoglyok voltak. Néhány hét múlva pedig már fát termeltek, először az Urálban, utána pedig az Ob mentén. A rétes az erdész nélkül is elfogyott.Hamar megjött a tél, Andrást az erdőben érte a havazás és jobbnak látta, ha a testvéréhez, Annához menekül, gyalog volt és Kisújbánya közelebb volt, mint Egregy. Ott éjszakázott, reggel Varjú Jánossal befogták a lovakat a szánba, lábzsákot, bundát vettek, felhajították András puskáját, hátizsákját. A meleg kabát zsebébe éppen belefért Okos, a pár hetes tacskó, aki ezután az erdészházat fogja majd halált megvető bátorsággal oltalmazni. Már a falu közelében voltak, amikor ismét szakadni kezdett a hó, látni alig lehetett. A kutya, ördög tudja mi lelte, kibújt a melegből és mielőtt az erdész elcsíphette volna, beugrott a hóba. János megállította a szánt, András meg az eb után vetette magát, a lábzsák miatt úgy esett be a hóba, de még egy vetődéssel elcsípte a jószágot. Akkor már kicsit eltávolodott a szántól, megint elcsúszott.Papp Istvánnál és a Táskásnak csúfolt társánál is puska volt, szarvast akartak lőni, hogy a két nap múlva esedékes disznóvágásnál egy kicsivel több kolbász töltésével kelljen bajlódniuk. Amikor elkezdett szakadni a hó, már csak a hazajutással foglalkoztak. Meglepődtek, hogy a nagy hóban evickélő vad-
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disznót látnak a laposvölgyi sűrű mellett. Papp azonnal rálőtt, ha nincs más, ez is jó lesz. Még kettőt léptek és meglátták a szánkót, azonnal tudták, hogy ennél nagyobb bajban még nem voltak, menekülni kezdtek. Varjú János pillanatok alatt előkapta András puskáját, a zsákból egy marok lőszert és addig lőtt a két alak felé, ameddig látta őket, utána meg még négyet, ordítva, bele a havazásba. A két erdőkerülőt az ájulás környékezte, amikor meghallották a mausert, tüzelt és tüzelt, de előtte egy másik lövést is hallottak. Öltöztek és rohantak, ahogy a hóban lehetett, a csendőrpihenőn is abbamaradt az ulti, szálltak a lapok. A botosjágerok találkoztak a halottat hozó szánnal, János őket is befektette a hóba, míg rájuk nem ismert. Aztán átadta a mordályt és megmutatta merre tűntek el a gyilkosok. A nyomokat tudták még követni, vért is láttak. Papp Istvánékat a csendőrök fogták el, sebesültek voltak, Papp hibás válla rombolódott tovább, a Táskásnak meg a jobb fülét vitte el a golyó.Papp Istvánt, mivel a nyomozás alatt kiderült, hogy akár szerelemféltés is fennforoghat, vagyis előre megfontolt is lehet a szándék, a pécsi tömlöc udvarán felakasztották. Bíró Klára pedig szépen felöltözött, kigyalogolt a kárászi állomásra, vett egy másodosztályú jegyet Bajára és a hídról a Dunába ugrott.
Mezei József

Életem csodájaHa szíved mérgezné kétkedés, gondolj ránk, és emlékezz: úgy szerettelek, miként férfi egy nőt szerethet.Életem csodája,érted szállt a végtelenbe szívem megannyi fohásza.
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Te egyetlen, örök, drága angyal, megbabonáztál rögtön, akkor tavasszal. Szétárasztottad bennem önmagad... Emlékeim közt bárki, bárhogy is kutat, egyedül téged talál.Nem győzhet le bennünket semmilyen halál.
Leikeinkre az idő féltő tekintete vetül, múltjának zegzugait adta nekünk rejtekül. Ott jelen-valóság mindig, mi itt csak remény, hogy egyszer majd újra velem legyél!

Molnár Sára

A bódéTisztán emlékszem még arra a nyárra, mikor a gábort megtalálták a bódéban. Igazából mi találtuk meg Julival. Forró nyár volt, és esténként hatalmas viharok. A kalapjáról ismertük fel, még este, a vihar előtt, és azt is láttuk, hogy valami nem stimmel. Mégsem tudtunk csinálni sem-mit.A zöld fabódé a falu közepén van, mindjárt a bolt mellett. Csak egy keskeny ösvény választja el a bolttól, az meg a Kiserdőre vezet. Nem nagyon jár rajta senki, esetleg csak fel a bokrokig, pisilni. Az útnak csak az egyik oldalán van bódé, pedig a busz mindkét irányban megáll. Nem is fából van, hanem furnírlemezből. A falán mindenféle firkák, festékfoltok, meg olajpecsétek vannak, és ki van lyukasztva több helyen is. Lehet a lyukakon leskelődni, de csak bentről kifelé. Kívülről nem lehet belátni, mert bent sötét van. Egy ajtónyi rés van csak a bódén, és azzal szemben egy pad, hozzászögelve a hátsó falához, mama szerint azért, hogy ne lehessen ellopni. A pad alatt mindenféle szemét: nájlonzacskók, sörösüveg, cigaret- 
191



tacsikk. Alul a réseken benő a burján. A buszt nem várja itt soha senki, hanem inkább a bolt előtt, vagy a bolttal szemben, a Nagy Lajosék kapuja előtt. Ott az árok felett van egy palló, és onnan a legtovább lehet ellátni az úton, mindkét irányban. Mikor feltűnik a busz a kanyarban, akkor még mindig van elég idő átsétálni egyik oldalról a másikra.A bolt olyan, mint a többi ház, csak sárga, és az utcáról nyílik az ajtaja. Az ajtó mellett nagy üvegablak. Az a kirakat. Van benne egy piramis halkonzervből, fölötte színes papírdíszek, cérnára fűzve. Piros papírral volt kibélelve, de a nap már kiszívta a színét, most rózsaszín. Szeretjük a halkonzervet, de anyu azt mondja, ami az ablakban van, azt nem lehet megenni, mert le van járva. Bent a boltban pedig nincs konzerv. A ház frontja sárga, a bejárat fölött neoncső betűk, Pravalie, azaz vegyesbolt. A betűknek egy része már nem világít, de apu szerint nem is baj, mert itt úgysem ért románul senki.Másik sárga ház nincs is a faluban. Papó szerint azért nincs, mert a sárga az rusnya román szín, a magyarok nem festik sárgára a házukat, inkább zöldre, barnára vagy vörösre. A bolt is azért sárga, mert államosították. Papó csak egy szót tud románul, magar, szamár, azt mondogatja is nekünk gyakran. Egyszer éppen a tehéncsordát vártuk a kapuban, mikor megállt egy Dácia a ház előtt. A regátból jöttek, és érdeklődtek, hol van a híres derzsi templom. Lefordítottam papónak, hogy a románok mit akarnak. Papó elegánsan mutogatott előre, hogy menjenek csak tovább, arra van. Végül búcsúzóul kezet fogott velük, és még integetett is utánuk a sapkájával. Pedig én azt hittem, utálja a románokat.- Látod, milyen jól tudok románul, papó? - büszkélkedem. - De te nem tudsz! így nem élsz meg ebben az országban - idézem most a tanítónénimet.- Nocsak-nocsak - csóválgatja a fejét és közben gunyoro-
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san mosolyog -, még a végén összekeveredtek ti is az oláhokkal ott a városban!Papó mindig csavaros választ ad, mert székely. Mama szerint papó azért nem szereti a románokat, mert tizenhatban agyonverték a nagyapját.Hol volt az esze az öregnek! - jajgat nagyanyám, ahányszor szóba kerül. Mikor jöttek be a románok tizenhatban, ő kiment a falu végére, és felmászott egy fára, mert elsőnek akarta látni őket. Oda aztán nem volt miért menni! Jaj-jaj! Más örült, ha elbújhatott a szemük elől! Azok meg azt hitték, hogy kém, leszedték a fáról, és agyonverték. Még eltemetni sem lehetett rendesen, mert pap nem volt, és koporsó sem. Levágták egy kanapé lábait, abba rakták bele, és a saját kertjében ásták el, titokban.Az nem úgy volt, te Bori! - kontrázik nagyapám. Nem is a fára mászott fel, hanem a pataknál ásott magának egy gödröt, és oda bújt el. Kíváncsi volt, na. A kutyák találták meg, mert a románok kutyákkal jöttek. Jól megverték az öreget, az igaz, mert előtte már egy román tisztet lelőttek a csendőrök a falu végén, de nem abba halt bele, hanem agyonlőtték. Állítólag már ő könyörgött végül, szegény, hogy lőjjék agyon, mert nem bírja, ne kínozzák tovább, és aztán így könyörültek meg rajta.Háború volt, cudar világ! - sóhajozik nagyanyám. Mennyi kegyetlenség volt, mennyi értelmetlen halál! Az én gyönyörű öcsém is odaveszett. Sok rosszat megértünk már, na. De nektek most bezzeg jól megy dolgotok, leánkák! Nem kell korán kelni, dolgozni sem kell már annyit, mióta kollektív van, mert nincsenek földek. Nem is tudjátok ti, hogy mi az élet!Julival, a nővéremmel szeretünk boltba menni. Nyáron is hűvös van bent, és valami állott, régi szag, petróleumból, kenyérből, sörből, mentolos cukorból. Az ajtóval átellenben van
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a pult, azon a mérleg, mellette sorsjegyek, karikára fűzve. Sorsjegy minden boltban van, és nem fogy el soha. A pult mögött, a falon polcok vannak, rajtuk madzagos, elhúzható függöny. A polcokon nincs más, csak kendő, két stóccal, az egyik virágos, a másik fekete. Nagyanyámnak fekete kendői vannak, hétköznapi, ünneplő, téli, meg nyári, és egyszerre többet is felköt, de mindegyik egyforma. Nekünk virágosat vesz, ha nagyok leszünk, azt mondja. Mi a nővéremmel már ki is választottuk, hogy milyet vegyen. Ő piros virágosat szeretne, én ciklámen színűt. Lehet, hogy mégsem kéne addig várni, amíg mi megnövünk, mert mama minden este azt mondja, ő olyan beteg, hogy mindjárt meghal.Az alsó polcokon van a sör, a pulton egy nagy zacskóban meg a cukorka. Össze van ragadva az egész, rá kell csapni a mérőkanállal, csak úgy lehet venni belőle. Mi mindig veszünk, mamától kapunk rá aprópénzt. Ilonka néni, a boltos, papírzacskóba teszi, aztán hazafelé azt szopogatjuk, mindenünk ragacsos.A boltosné a bolt mellett lakik, de csak akkor nyit ki, ha nincs más dolga otthon, vagy a mezőn. Reggel korán kinyit, miután kimegy a csorda, és ő is végzett az otthoni munkával, de aztán egy óra múlva be is zár, mert menni kell a mezőre. Estefelé, mikor hazaérnek, újra kinyit. De bármikor be lehet kopogni hozzájuk, vasárnap is, és kiszolgálnak. Sört a legkönnyebb venni, mert azt otthon is tartanak, a tornác alatt. De kell vinni csereüveget, mert Ilonka néni azt mondja, hogy neki le kell adni a ládákat, tele üres üveggel.Kenyeret egy héten egyszer hoznak a városból. Mama figyeli az ablakból, hogy mikor jön a kenyereskocsi. De ha sokáig figyeli, és nem jön, akkor csak hátraszalajt minket a boltig, hogy megjött-e a kenyér, csak mi nem vettük észre.- De aztán köszönjetek ügyesen, hogy kézit csókolom, Ilonka néni, tessék mondani, megjött-e már a friss kenyér?194



Sietni kell, hogy mi legyünk az elsők, és ki tudjuk választani a legszebbet. Mama mindig sokáig válogat, a kenyereket egyenként megtapogatja. Végül mégis elégedetlen, és azt mondja, a boltosné a szépet másoknak adta. Ha meg nem sietünk, elfogy a kenyér, vagy boltszagú lesz.- Le sem takarják semmivel - dohog nagyanyám -, pedig még egér is van a boltban. Ahol étel van, ott egér is van, ezt jól jegyezzétek meg! - emeli fel a mutatóujját, majd megigazítja a kendője bogját az álla alatt.Az emberek estefelé kezdenek gyülekezni a bolt előtt, miután hazajönnek a mezőről, vagy a városból a busszal. A pultnál is álldogálnak néhányan, aztán mikor bezár a bolt, kiülnek a lépcsőre sörözni. Mire jön a csorda, általában hazamennek fejni. De előfordul, hogy a bódéban még ül valaki, üveggel a kezében. Felismerni nehéz, mert a bódéban félhomály van, és általában a sapkáját is a szemébe húzza. Ül, vagy fekszik, a pádon, vagy a földön. Mama szerint ezek részeg disznók, és még azt is tudni véli, kik azok. Marci, vagy Istók, azok a sem- mirekelők, és hogy az ilyenek a pokolba jutnak. De reggelre, mire az első buszok jönnek, üres a bódé. Csak a foltok maradnak a földön.Egyszer mégis felismerjük valakinek a kalapját. Hatalmas, fekete kalap, széles karimával. Nem nagy dolog felismerni, mert ilyen kalapban csak a gáborok járnak. És láttuk is aznap a kalapos embert a faluban. Gyakran jönnek, a reggeli busszal, vagy a vonattól, gyalog, és házalnak valami portékával. Az asszonyok lábtörlőt árulnak kukoricaháncsból, ágseprűt, mosófazekat, vagy mázas edényeket, és azt nem is lehet máshol kapni. A gáborok csatornázni jönnek.Ez az ember magas volt, sovány és elegáns, mint papó vasárnap. Csak a haja nem fehér, mint papónak, hanem fekete, és nagy, lógós bajusza van. Fehér inget visel, barna bársony-
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zakót, vasalt, fekete szövetnadrágot, hozzá fekete, hegyes orrú, fényes bőrcipőt, és fekete kalapot a fején. Bekiabál minden kapun, hogy kell-e új csatorna, vagy kell-e javítani a régit. A mi kapunkon be is jön egyből, mert nincs bezárva, és kutyánk sincs, hogy félni kelljen tőle. Papó mondja neki, hogy nem kell csatorna, menjen, de az ember marad. Még a zsákját is leereszti a kerítés tövébe, és álldogál, zsebre dugott kézzel. Mama is kijön a házból, mutatja neki, hogy az egyik ereszcsatorna lyukas, és végigfolyik a víz a ház falán. Az pedig nem jó, mert a vakolat megázik, és a hidegben fölfagy. Úgyhogy meg kéne hegeszteni a csatornát.-Sémmi baj, mégjavítjuk - mondja a gábor kicsit éneklős hangon, és kinyitja a zsákját.Kihúz belőle egy sötétzöld ásványvizes üveget, óvatosan a betonra állítja, aztán újra behajol a zsákba. Mama közben hadarja, hogy ő ezért a munkáért egy üveg pálinkát ad, finom házi szilva, tavalyi termés. A gábor erre felegyenesedik, és sértődötten mondja, hogy ő pénzért dolgozik, nem pálinkáért, azzal visszapakolja az üveget, felkapja a zsákját, és elindul a kapu felé. A kapuból aztán csak visszafordul, és kér valami ennivalót, kenyeret, szalonnát. Mama bemegy a házba, de csak almát hoz, meg egy pohárka pálinkát. A gábor fölhajtja a pálinkát, zsebredug két almát, azzal kimegy a kapun. Kérdem papót, hogy mi volt a zöld üvegben.- Az sósav. Azzal marja ki a bádogot, hogy meg tudja hegeszteni a csatornát. De ahhoz ti hozzá ne nyúljatok, leánkák!Hogy nyúlnánk hozzá, ha egyszer elpakolta a gábor, és már el is vitte.Mama viszont mérges. Azt mondja, ilyenekkel nem jó dolgoztatni, mert mindig többet kérnek a végén. Üzletelni sem jó velük, mert átvernek. Úgy számolják a pénzt, hogy kevesebb legyen. Sőt, lehet, hogy még hamis pénzük is van. És az
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áru is hibás. Ha edényt árulnak, lyukas, vagy le van menve a máza, ha seprűt, vagy lábtörlőt, az nincs jól megkötve, és hamar szétszakad, ha málnát, vagy áfonyát, akkor a vödör tetején van a szép, az alján pedig a romlott. Azt is mondja, hogy most hamar szaladjunk hátra a pajtába, és nézzük meg, hogy megvan-e az összes csirke, nem fogta-e meg a gábor a legszebbet, úgy, hogy mi észre sem vettük. Még a kapun sem jó beengedni őket, mert azonnal eltűnik valami.Mégis beengedték az emberek, és munka is kerülhetett, mert a gábor ott maradt estig a faluban.Este, mikor fejés után visszük Julival Irmuska néninek a tejet, látjuk, hogy a bódéban ül. Már nem olyan elegáns, mint reggel: az inge kicsúszott a nadrágból, a nadrág gyűrött, a cipő poros. Egy sörösüveg van a kezében, a kalapját a szemébe húzza és iszik.Irmuska néni a mama nővére és a falu másik végén lakik. Éppen vacsorát főz, amikor megérkezünk. A tejet kitölti, fölforralja, a macskának is tölt. Aztán leültet vacsorázni. Túrós puliszkát főzött. Julival észrevesszük, hogy a túró mozog. Apró kukacok nyüzsögnek benne. Irmus néni nem lát jól, komótosan eszi a kukacokat. Minket is biztat, hogy együnk, nagyon finom. Óvatosan, falatonként adagoljuk a macskának, hogy Irmus néni észre ne vegye, mert akkor baj lesz. így is azt mondja, hogy neveletlen, rossz leánkák vagyunk, még enni sem lettünk megtanítva, nem is lesz így belőlünk semmi. Elfogy a puliszka, fellélegzünk Julival. Most süteményt kapunk. Száraz, de megesszük, mert a macska már jóllakott.Mire elindulunk hazafelé, koromsötét van, az úton már nem jár senki. Vihar készülődik, dörög, villámlik, hatalmas szél van. Zúg a Kiserdő, recsegnek a fák, egészen kísérteties ez a zaj. Juli megfogja a kezem, ő sokkal bátrabb, mint én. Ahogy közeledünk a bolthoz, döngetést hallunk. Valaki veri a bódé
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oldalát. Átmegyünk az út túloldalára, és mikor a pallóhoz érünk, kilesünk a bokrok mögül. A bolton a betűk gyéren vi- lágíta-nak. A fényükben látni lehet, hogy az ember még mindig ott ül, ültében előregörnyed, és valami folyik a szájából. Valami furcsa, erős hörgést hallunk. Nem emberi hang ez, egészen irtózatos. Juli azt mondja, biztosan rosszul van, segítenünk kell neki. Juli orvosnak készül, a csirkét is ő vágja le, mert nem fél a vértől. A bódéhoz odamenni azért ő sem mer.Hanem akkor megdörren az ég, iszonyatosat villámlik, és a villám egy pillanatra megvilágítja a bódét. Az ember mintha felénk lendítené a karjait, majd egész felsőtestével felénk bukik. Közben nagy fehér fogakat látok, és véres szájat. A bolton kialszanak a betűk.- Vámpír! - visítom torkomszakadtából - A cigány egy vámpír! Gyere meneküljünk!Megiramodunk, csörömpöl a kantáros fazék, ahogy szaladunk hazafelé. Futunk, ahogy csak bírunk, nem merek hátranézni. Úgy érzem, a cigány végig a nyomunkban van. Csak akkor pillantok vissza, mikor elérjük a kaput: hatalmas árnyékok gomolyognak az úton, süvölt a szél, vagy a farkasok üvöltenek a Kiserdőben. Juli gyorsan bezárja a kaput. Reszket a lábunk, kapkodjuk a levegőt.- Na, leánkák, ti hol voltatok ilyen sokáig? - kérdi papó, mikor belépünk a házba.Megnyugtató a hangja, mint mindig, és milyen jó itt bent a konyhában. Mégsem jön ki hang a számon, le kell ülnöm egy hokedlire. De Juli hamarabb magához tér, mondja, hogy a gá- bort láttuk, aki reggel nálunk járt. A bódéban ül és hányik. Nagyapám csodálkozik, hogy miért nem ült fel az esti buszra, mert később már nincs mivel elmenni innen, meg kell várni a reggelt.- Az ejsze, túl sokat ivott - csóválgatja a fejét végül.
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- Kellene hívnunk a mentőt! - erősködik Juli. De nagyapám csak legyint:- A városból? Ebben az időben? Reggelre sem érne ki.Másnap délelőtt mama palacsintát süt. Megkeni cukros ordával, rárakja egy tányérra, aztán előveszi a fekete füles táskát, hogy vigyünk belőle Irmuska néninek is, mert úgy odavan szegény a cukrosért. Irmuska néni azért szegény, mert alig bír fölkelni az ágyból, olyan kövér. A táskába még sok minden belefér, és hogy ne vigyük üresen, mama rak bele szilvalekvárt, meggybefőttet, ribizlikompótot, mert az nénémnek orvosság, mondja. Végül olyan nehéz lesz, hogy ketten is alig bírjuk. Juli fogja az egyik fülét, én a másikat, és úgy megyünk hátrafelé. Mama szokás szerint kiáll a kapuba, és utánunk kiabál, hogy aztán köszönjünk ügyesen mindenkinek, hogy kézit csókolom, a táska fülét pedig ne rángassuk, mert leszakad.Már a hídról látjuk, hogy a bolt előtt sokan állnak. Nagy La- josné is kint áll a pallón, és magyaráz, mutogat. Mikor odaérünk, mi is látjuk, hogy a gábor még mindig ott ül a pádon. A feje hátrabicsaklott, a kalap lecsúszott róla. Vértócsában ül, véres az arca, az inge, a nadrágja, még a cipője, meg a zoknija is. Az orra sárga és nagyon hegyes.Nagy Lajosné azt magyarázza az embereknek, hogy éjszaka az ember nagy zajt csapott, verte a deszkát, és ők ki is kiabáltak neki, hogy mit akar, de értelmes válasz nem jött, ők meg azt hitték részeg.- Az részeg is vót már este, mikor bejött a botba! -, szólt közbe valaki.Hajnalra aztán csend lett, a vihar is elvonult, akkor meg azt hitték, elment a hajnali busszal. De reggel, mikor engedte ki a tehenet a kapun, látta, hogy ott van még az ember, és már meg is van merevedve a pádon.- Habos a vér, ami a szájából kijött, és föl van marva az ar-
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ca, meg a nyaka is, édes jó Istenem, én ilyet még nem is láttam! - sopánkodik. - Akkor gyorsan átszaladtam Ilonkához a boltba, és telefonáltunk a városba, hogy vigye el valaki.Nem siettek a városból, mert még délkor is ott volt az ember, mikor mi mentünk.Ácsorgunk egy ideig az úton, az emberek között. A táskát nem tesszük le, mert nincs hova. A füle belevág a kezünkbe, akkor megcseréljük a kezünket.Az emberek is csak kívülről nézik, a bódéba nem megy be senki. Találgatják, hogy vajon hová valósi lehetett. Van, aki azt mondja, hogy derzsi, vagy muzsnai, más azt állítja, hogy a dályai busszal jött. Azt is mondják, úgysem lehetett volna csinálni semmit. Orvos nincs a faluban, éjszaka a busz nem jár, autó se nagyon van. Még a kórházba sem tudták volna bevinni. De még ha sikerül is bevinni, úgyis késő. Ott sem tudnak csinálni vele semmit. Jobb, hogy meghalt, ember nem lett volna már belőle, ha egyszer sósavat ivott.
Monostori András István 

AgyagistenekMilyen érzés, amikor véget ér a gyermekkor s te felszínre értél éppen a legjobbkor és ifjonti éveid dédelgető melegágya torz arcot ölt s megfakult mostanára?
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Milyen érzés, amikor tudatosul benned, hogy Isten humora volt, mi világot teremtett, melyben az emberi faj nevű legrosszabb vicce, az, ki élhetetlenségét legmesszebbre vitte?
Milyen érzés, mikor tulajdon emberi fajod minden rút mérgét cseppenként kortyolgatod? Te kelletlen tűröd, mivel nem tehetsz egyebet. Ők azok, minek maguk hiszik: agyagistenek.

Montlika Vivien

FőnixElhamvadtam. Hamis énem porrá lett. Attól féltem, nehéz múltam hamarosan eltemet. Tán az Ég küldött volna imáimra választ? Angyalra leltem, ki ragyogó fényt áraszt. Vagy ő talált rám? Megmondani nem tudom. Szavaival gyógyítja minden sajgó bánatom.S mintha minden földi élet tőle fakadna, gyengéd kezével nyúlt szürke hamvaimba. Kivett belőle engem. Nincs páncél se fal, csak maga a lélek, mely soha meg nem hal. Főnix lettem én szárnyai alatt, 
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megmutatta nekem a legmélyebb nyugalmat.Nem tudok már más lenni, mint aki valóban vagyok, szívem, mint az övé, épp ugyanúgy ragyog. S ha napnyugtánál talán eltűnne örökre, hálám követi majd tovább a végtelenbe...
Nagy Ferenc

HazafeléLassan ballagok az úton. Úgy öregesen, csendesen. Mögöttem hosszú tömött sorban követnek emlékeim, élményeim. Némelyikük a sor végéről előre furakodik, és beül a memóriaegységem központjába. Sokáig időzik ott. Nem tudom elkergetni.Aztán jön helyette másik. Tőle sem tudok egykönnyen szabadulni. Vagy nem is akarok?Lefoglalnak. Nem hagyják, hogy az útra koncentráljak, pedig már a vége felé járok. Fontos lenne a még előttem lévő szakaszra figyelnem, hogy ne tévedjek el egy-egy útkereszteződésben.Most is egy ilyenhez érkeztem. Jobbra, vagy balra? Egyenesen nem lehet, mert arra nem vezet út.Melyiket válasszam?Aztán megrohannak.Csing-ling-ling száncsengő..., meg ne lássalak sapka nélkül..., fiam!..., vigyázz!..., szeretlek..., én is..., apa! A ló áll!..., észt isz elmeszéled?..., minden hiábavalóság..., jöjjetek énhozzám!...Most el kellene kergetnem ezeket mind. Csak egy lehet közülük fontos.Igen, de melyik? Oly kedves mindegyik.Az útkereszteződés csak vár, csak vár türelmesen. Várja a döntésemet.Tétovázok.Inkább leülnék itt a kellős közepén és várnék valamire-va- 
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lakire, hogy segítsen. Talán egy jelre, vagy egy belső indítékra?Valahonnét a sor közepe tájáról jelentkezik.... keskeny úton. Ez az! Erre vártam!Megnézem melyik a keskenyebb. A jobb oldali sokkal szélesebb, tehát a bal oldalit választom.Ballagok rajta tovább.Néhol kicsit göröngyös, néhol meredek, de látom a nyomokat, hogy azért néhányan jártak már előttem rajta. Remélem, találkozom velük az út végén.Az emlékek sora közben átalakult. Előttem, mögöttem, jobbról, balról körbevesznek. Majdnem mindegyiket látom. Vannak közöttük szépek, jók, de akadnak olyanok is, amelyek fájdalmat okoznak. Ezeket szeretném kitiltani közülük, de nem lehet. Velük együtt kell továbbhaladnom. Rájuk is szükségem van, hiszen sokat tanultam tőlük. Nélkülük nem jutottam volna el erre az útra, melynek a végét már derengeni látom.Csendesen, békésen együtt haladunk tovább.Közben egy kis dalrészlet döngicsél a fülemben.„Filléres emlékeim, oly drágák nekem..." - hallom a dalt. És én még el akartam kergetni őket!Remélem, velem maradnak majd akkor is ha hazaértem.
Nyőgéri Tünde

ÚjraindításLehangoló őszi nap volt. A parkban már nem futkároztak gyerekek, a sápadt napfény céltalan vándorolt a kihalt tájon. A régi pad helyén csak egy kráter maradt, a szerelmeseket elnyelte a messzeség, csókjuk rég feledésbe merült, boldog ifjú éveik elszálltak.Az idős férfi megállt egy pillanatra és elrémült a látványtól. Ilona. Szemét ködfátyol homályosította, miközben elmeren- 
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gett a múlton. A lányra gondolt, majd megrázta magát és vánszorogva folytatta útját.Odébb, a régen kerítéssel elzárt területen két veszett kutya marakodott, egykori gazdáik a túlélésért vívott harcukra koncentráltak. Az öregember távolról szemlélte őket.„Milyen megviselt, megkeseredett koravének" - gondolta. „Vajon van-e családjuk? Élnek-e még szüleik, rokonaik? Csontsoványra fogyott, toprongyos két lány, az biztos. Ó, ha egy évvel visszaforgathatnám az idő kerekét!" - sóhajtott.Váratlanul egy éles kő csapódott fejéhez. Egy másodpercre megszédült, mielőtt a vér elborította az arcát. Az ütés erősebb volt, mint amilyennek érezte, a kő ijesztő sebet hagyott maga után. Feldúltan fordult a kárörvendőn vigyorgó kölyök felé, aztán szó nélkül felvette törött szemüvegét a földről, nehézkesen a fejére illesztette és szétnézett.Nem tudott túllépni az egykori park látványán. A szürke, porral borított levelek nehézkesen ültek a megmerevedett ágakon, s mintha ólommal lennének töltve, lassan mozdultak az erős szélben. A nap fakó sugarai elvesztek az egykori tó kiszáradt medrében. Mindenhol egységes hamu borította a tájat. Lehangoló környezet, egészségtelen gázok, pusztulás mindenütt....„Sajnálom, hogy meg kellett ezt érnem. Ha fotón látnám, el sem hinném, hogy ez megtörténhetett" - gondolta az öreg. „De ez itt maga a valóság!"„Csupán száz méterre jöttem el az óvóhelytől, de ez a park látványa elveszi maradék életkedvemet, megöli emlékeimet" - merengett szomorúan. „Vajon mennyi van még hátra? Hetek, vagy csak napok?"Lehorgasztotta fejét.„Gyötrelmes élet, betegségben, félelemben, megaláztatásban. Kívánom a mielőbbi elmúlást....."
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Furcsa moraj, majd óriási dörrenés rázta meg a vidéket. Az utolsó mondatait rekedten kiáltotta az egyre erősödő szélbe:- Ne, nem érhet így véget! Indítsuk újra, kérem!Gyönyörű őszi nap volt. A parkban önfeledten futkározó gyermekek haján meg-megcsillant a napfény. A félreeső pádon szerelmespár csókolózott, kizárva a világot, egymásba feledkezve. Boldog ifjú évek.Az idős férfi megállt egy pillanatra és elmerült a látványban. Ilona. Szemét örömkönnyek lepték el, mikor jelenén elmerengve a lányra gondolt, majd megrázta magát és lendületesen folytatta sétáját.Odébb, egy kerítéssel leválasztott területen két kutya ker- getőzött, gazdáik elmélyülten figyelték játékukat.Az öregember távolról szemlélte őket.„Milyen szépek, fiatalok, életrevalóak" - gondolta. „Vajon van-e már saját családjuk? Vagy még a szüleikkel élnek? Csinos, szemrevaló két lány, az már biztos. Ó, ha húsz évvel fiatalabb lehetnék!" - álmodozott.Váratlanul egy gumilabda csapódott a fejéhez, pillanatra megszédült, de az ütés nem volt olyan erős, mint elsőre érezte, úgyhogy cinkosan odamosolygott a megszeppent kölykök- re. Megigazította elegáns szemüvegét, mely kicsit elbillent füléről, majd szétnézett.Nem tudott betelni a táj szépségével. A színpompás őszi levelek úgy ringatóztak a lágy szélben, mintha valzert játszanának hozzá az égi hegedűsök. A nap bágyadt sugarai még meg-megcsillantak a tó tükrén, mielőtt visszavonultak esti pihenőjükre. Idilli környezet, csodás budai levegő, pezseg az élet mindenütt...„Hálás vagyok, hogy részese lehetek - ha festményen látnám, talán giccsesnek tartanám" - gondolta az öreg. „De ez itt maga a valóság!"
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„Csupán száz méterre az otthonomtól ez a kis ékszerdoboznyi park visszahozza az elmúlt fiatalságomat, szerelmemet, emlékeimet" - merengett tovább. „Vajon mennyi van még hátra? Hónapok, esetleg évek?"Felszegte fejét.„Boldog életem van, egészségben, szeretetben, megbecsülésben élek. Pozitívan nézek az előttem álló jövő felé" - Az utolsó szavakat már fennhangon kiáltotta a feltámadó szélbe.Madárcsicsergést és Ilona szeretett hangját hallotta, amikor hirtelen ráeszmélt - a Mennyországban van.Az Újraindítás sikeres volt.
Pataki Anett

Amikor meghalunkAmikor meghalok, majd új nevet adtok nekem, és soha ki nem kopó tintába mártott ecsettel festik ügyes kezek egy vékony fadarabra fel.Amikor ti meghaltok, nektek is új nevet ad valaki, és azokat is ugyanúgy, ugyanolyan fára festi fel valaki másnak a keze.Amikor meghalunk, valaki egészen máson múlik, hogy ugyanabba a sírba kerülünk-e, és ha nem, akkor ez a búcsú ideje, mert együtt bolyongunk majd ismeretlen nevektől tintás néma kiáltásainkkal.
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E.B. Pelsőczy Katalin

Ha lennék...Ha lennék, tündérléptű, költő Kinek kevés egy emberöltő, Elmondanám, mit látnod kellene, Hogy rég megvakult már lelkeink szeme...
Ha lennék aranytorkú díva Ki számodra csak szent kurtizán, céda A szférák hangjait lelkedre lehelném... Minden bánatodat vállaimra venném

De így mit tehetnék?.- csak szeretni tudok - A mennyei fényből csillagport kapok, Abban mártják meg a pennám végét S lelkeitekben felsejlik a szépség...
Dr. Pintér Ákos

Diófa alattRagyog a Nap, a kertben virágok nyílnak. A tavasz pompázik, hétvége van. Megvetem kültéri hintaágyunkat, elnyújtózom a diófa alatt.
Lágy szellő lengedez, madárkák dalolnak. A magasban repülő ad ki hangokat. Bogárka zümmögésre leszek figyelmes, teljes a nyugalom a diófa alatt.

207



Távolban autók és néhány motoros hangja jelzi, hogy a városban vagy. Hétköznap feladata most nem ostoroz, jól érzem magam a diófa alatt.
Valaki érkezik, kertajtó csattan.A zaj elmúlik, a csend megmarad. Halk beszéd hallatszik, a kutya vakkant. Elringatózom a diófa alatt.

Pocsai Piroska

EmléktárSétáltam az öreg szülői ház előtt. Pókhálós tornácán lusta macska ült.Halvány fény kezdett pislákolni bennem, maradj még! - súgta - emléktár ez, szentem.
...és láttam anyámat, ott állt a gangon, távolba nézett, dúdolt édes hangon, mintha ringatná a régen volt múltat, szépet, kedveset, nem a fájón csúfat.

...és egyre gyengébben pislákolt a fény, mint hullócsillag a képzelet egén, rám zuhant a hiány, göcsörtös keze szívembe vájt, s fojtott, mart a múlt nesze.
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Molnár József:

Tedd le a fegyvert!Számtalan világ kering körülötted, egy közülük a föld, talán a legszebb; ne sértsed, ne gyalázd, ne tedd tönkre: tedd le a fegyvert!
Arra születtél, hogy a teremtődet, imával, szóval, szeretettel éltesd, mutass az állataidhoz emberséget: tedd le a fegyvert!

Ha gyűlölet van benned, olvass könyvet, ha hátadon vágják a fát, tűrd közönnyel, a mennyben vagy a pokolban könnyebb?: tedd le a fegyvert!
Pókok, viperák sisere hada jár át, nehéz a légzés, betegség tüze, járvány mossa homlokod, családod, mátkád: tedd le a fegyvert!

Nagyurak kényének sosem fogsz megfelelni, majd mások fognak helyedbe lépni; fogsz te még reszketve élni, elégni: tedd le a fegyvert!
Majd ha a józanságod visszajön egyszer, felébredsz, kábító álmaid vesztve; gyermeked megtagadott már ezerszer: tedd le a fegyvert!
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Száraz sivatag lesz a föld, egykor éden, te tetted ezt, mutatnak rád földön, égen, egyedül vagy, kémlelnéd bár a messzeséget: tedd le a fegyvert!
Minden lépésed alatt fekete lyuk tátong, megássák sírod üvöltő sakálok;csitulj el, most hagyd abba, míg nem bánod: tedd le a fegyvert!

Te rád ragyog százegymilliárd csillag, álmos sötétségben a fény kigyullad; tetteink elől senki el nem bújhat: tedd le a fegyvert!
RÁcz Roland:

Az utolsó félidő- Csak még öt percet Marci bá'! - a bátyám minden nyári délutánon így kérlelte a portás bácsit, aki bezárni készült az iskola udvarának kapuját, ahol a falu egyetlen olyan tere állt, ahol lehetőség volt focizni. Nem volt pályának nevezhető, de akadt két kapu a két szélén és emiatt az élmény mindig magával ragadta a téren futkározó srácokat.- Nem létezik! A világon nincs ilyen! Szemtelen suhancok!- öblös hangtól visszhangzott a torna udvar, majd rögtön nevetésbe fordult.- Jól van, még öt perc - megenyhült Marci bácsi -, de csak azért, mert te is Marci vagy - válaszolt a bátyámra nézve és megjegyezte a rendít-hetetlen érvet. Mindkettejük keresztneve Marci volt.- A név kötelez - mondta nekem Marci bácsi, majd mosoly- 
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gott egyet és visszaült a hintaszékbe, ami a portásfülke előtt billegett. Tudta jól, hogy az öt percből úgyis lesz még egy félidő. A hintaszékből szívesen merengett a visongó gyerek ka- valkádon és kémlelte az udvaron játszódó történteket. Ezért sokáig nem kellett győzködni a szürkületbe nyúló meccsek folytatásáról. Egyáltalán nem bánta.Marci bácsi egyedül élt már, nem sietett sehová. Messzire sem kellett mennie, hiszen a háza az iskola mellett állt. A faluban ő volt az egyetlen, aki egész életében a szomszédba járt dolgozni. Mielőtt nyugdíjas lett, a falu iskolájában tornatanárként dolgozott. Nyugdíj mellett pedig azért vállalt munkát, mert nem szeretett tétlenkedni, ezért délutánonként felügyelte a játszani vágyó gyerekeket.Felesége már nem élt ekkor. Az egyetlen fia a családjával együtt a fővárosban élt. Ritkán látogatták meg Marci bácsit, alig látta unokáját. Néha beszélt róla, hogy olyan idős, mint én és ő is olyan nagyfiú már, mint én. Szívesen hallgattam az unokáról szóló történeteket, de arra gyorsan rájöttem, hogy nagy részét Marci bácsi csak kitalálja, hiszen annyit nem láthatta az unokáját, mint amennyit mesélt róla. Én szívesen hallgattam, mert tudtam, hogy bátyámnak így segíthetek a legtöbbet. Amíg én érdeklődő figyelemmel hallgatom Marci bácsi meséit, addig ő focizhat tovább.Az egyetlen történet, ami Marci bácsi unokájával kapcsolatban biztosan megtörtént, az volt, amikor utoljára a falunkban járt. A fia néhány órára magára hagyta Marci bácsit az unokájával és ezalatt Marci bácsi snapszerezésre tanította a kisfiút. Mikor a fia visszaért indulatosan kezdett beszélni Marci bácsival, mert nem örült annak, hogy a fia kártyázni tanult. Akkor nem értettem még, hogy ez miért volt baj, de az biztos, hogy azóta nem jártak itthon.
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Az iskola udvarán kívül sok lehetőségünk nem volt a faluban, ahol összegyűlhettünk. Gyerekkorunkban még az is focizott, aki nem szeretett. De nem is az volt a lényeg. Mivel egyikünk sem származott tehetős családból, ezért a mi életünkben a vízparti nyarakat felváltotta a poros torna udvar. Ott zajlott a vakáció.Nemcsak a sötétedésig tartó meccsektől voltunk hangosak. A torna udvaron születtek barátságok, lobbantak fel az első szerelmek, csattantak el az első csókok. Itt szívtuk el az első cigit, amit Marci bácsi senkinek sem hagyott befejezni, mivel mindig résen volt. Megtaláltuk a szépséget azokban az években és egyáltalán nem volt hiányérzetünk azért, mert nem láthattuk a Velencei-tavat vagy a Balatont.Marci bácsi sok időt töltött velünk. A gyermekzajjal teli torna udvar tartotta életben. Már tornatanárként segítette a faluban élő gyerekeket. Felfigyelt a tehetséges sportolókra és igyekezett segíteni a maga módján azoknak, akiknek nem volt más lehetőségük. Élsportoló senkiből sem lett ugyan, de azok a diákok, akik Marci bácsi közbenjárásával jó iskolákba kerültek, azok mind jobb lehetőségekkel indulhattak az életben, így kezdődött a bátyám, Marci szerencséje is.Marci nemcsak jól focizott, hanem minden sportban igyekezett jó eredményt elérni. Indult erdei futóversenyen, biciklizett, kézilabdázott és mindent kipróbált, amit az iskola lehetővé tett. De minden sportteljesítmény mellett a legfontosabb mégis az volt, hogy kitűnően tanult. A tanulmányi versenyeket ugyanolyan komolyan vette, mint a futást az erdőben. Hetedikes korára több tanulmányi versenyt nyert, mint amennyit az iskola történetében bárki. Büszke voltam rá. Marci bácsi pedig titokban egyengette a bátyám útját.Mit sem sejtettünk arról, hogy a szüléinkkel többször beszélt arról, hogy jobb lenne Marcinak, ha középiskolai tanul-
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mányai alatt kollégiumban lakna, így a tanulás mellett jutna ideje a sportolásra is. A falunkba este hat óra után már nem jött sem busz, sem vonat. Az edzések pedig általában akkor értek véget. Marci bácsinak apánkat kellett meggyőznie a kollégiumról, de nem volt egyszerű rábeszélni. Később tudtuk csak meg, hogy Marci bácsi hányszor járt nálunk, mire végül megenyhült apánk.Marci bácsi a tanári évek alatt, sok családnak próbált hasonló segítséget nyújtani. Csak jó szándékkal meggyőzni a szülőket, hogy engedjék el a gyereket kollégistának. De kevesen hajlottak rá. A gyereknek iskola után otthon a helye, hogy segítsen a ház körüli munkákban. Nagyon sok családban vallották ezt. Ezért sok tehetség kallódott el akkoriban.A bátyám végül megkapta a lehetőséget. A szüléink megengedték Marcinak, hogy már középiskolásként kollégiumban lakjon, amire nem lett volna szükség. Sportolt és kiválóan tanult tovább. Nyáron pedig, ha volt rá idő, mindig kimentünk a torna udvarra, ahol Marci bácsi büszkén fogadott bennünket.Az első diákolimpia után, ahonnan győztesen tért haza Marci, egy ajándékot hozott Marci bácsinak. Kimentünk a torna udvarra és örömmel adta át a kék szalaggal átkötött pakli kártyát, amiről Marci bácsi jutott az eszébe. Tartottam egy kicsit, hogy mégis mit szól majd Marci bácsi a bátyám ajándékához, hiszen jól tudtuk, hogy a kártya miatt nem láthatta évek óta az unokáját. Gyorsan kiderült, hogy nem kellett volna aggódnom. Könnyes szemmel köszönte meg Marci bácsi, hogy a bátyám gondolt rá. Szerintem az ajándék nem is érdekelte igazán. Csak az, hogy Marci nem felejtette el.Ennek köszönhetően tanultam meg a snapszerezést még azelőtt, hogy betöltöttem volna a tizedik születésnapomat. Ugyanis ettől kezdve, ha Marci arra kérte Marci bácsit, hogy legalább öt percig még hagyja nyitva a torna udvart, akkor
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újabb partit kellett leosztanom. Csak azt nem értettem a snapszerezésben, hogy miért kellett mindig nekem megkeverni a paklit. Marci bácsira valahogy sosem került sor osztóként, de mindig nagyon jól érezte magát. Én pedig büszke voltam a bátyámra - emiatt is -, mert Marci bácsi ettől kezdve sosem mesélt kitalált történeteket az unokájáról, akit évek óta nem láthatott. Marci focizott, én pedig játszottam Marci bácsival, még le nem ment a Nap.***Ahogy teltek az évek Marci és én egyre kevesebbet jártunk a falu torna udvarára a nyári estéken. Végül teljesen elmaradt. A bátyám nem kért már Marci bácsitól még öt percet a folytatásra és én sem kártyáztam szürkületig. Elmúltak a gyermekéveink. Felnőttünk. Az emlékeink érté-kén az sem változtatott semmit, amikor felnőtt fejjel felvilágosított minket édesanyánk, hogy a szeretett Marci bácsink szenvedélyes kártyajátékos hírében állt, amit a felesége - egészen a haláláig - nehezen viselt. A fia emiatt költözött olyan messzire, hogy ne kelljen rendszeresen Marci bácsival találkoznia, és emiatt volt annyira dühös, amikor Marci bácsi az unokájának megtanította snapszerezést. Ezért soha többé nem láthatta a családját.A szomorú családi történet sem Marciban sem bennem nem változtatta meg a Marci bácsiról kialakult képet. Minden nyárra szívesen emlékeztünk azután is, hogy megismertük Marci bácsi hibáit. Nem tartottuk rossz embernek, mert mindkettőnk életében segítséget nyújtott.A bátyámból ügyvéd lett. A sikerein felbuzdultam és követtem a példáját. Ezt egy kicsit Marci bácsinak is köszönhettük. Marci sportösztöndíjjal került be az egyetemre, ahol jogászként diplomázott. Pár év múltán én is. Talán egyikünknek sem sikerül, ha Marci bácsi évekkel korábban nem győzi meg apánkat, hogy Marcit engedje el a kollégiumba. Tehetséges volt,
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jutott ideje az edzéseket látogatni és tinédzser korában önállóságot tanult.Én nem szerettem annyira a sportot, mint Marci. A tanulás viszont nagyon közel állt hozzám is és jó példával járt előttem a bátyám. így rövid időn belül mindketten ügyvédként dolgoztunk, és a szüléink nagy büszkék voltak ránk.A snapszerezés nem volt ránk rossz hatással. Pontosabban talán annyira, hogy a családi összejövetelek alkalmával, amikor hazalátogattunk a szülőfalunkba mindig félrevonultunk Marcival, hogy játszunk egymással egy-két partit. Közben pedig felidéztük a páratlan vakációkat. Emlékeink egy része az évek múlásával lassacskán megfakult. Mégis bármennyi idő telt el a végtelennek tűnő, torna udvari meccsek óta, Marci bácsi mindig eszünkbe jutott. És abban mindig egyetértettünk, hogy Marci bácsinak nagyon sokat köszönhetünk.Marci bácsi hogyanléte felől minden alkalommal az idősek otthonában dolgozó anyánktól érdeklődtünk, mivel Marci bácsi élete alkonyán ott élt már. A fia sosem bocsátotta meg neki a történteket, ezért az unokájával sem találkozhatott. A bátyámmal többször is meg akartuk látogatni, de mindig azt üzente anyánktól - nemcsak nekünk, másoknak is -, hogy nem szeretné, ha a megromlott egészségi állapotában látnánk. Tolószékbe került.A falubeli emberek, a régi diákok a torna udvarról, vagy a régi kollégák az iskolából egy idő után nem is kérdezősködtek az egészsége felől. Beletörődtek, hogy Marci bácsi elszigetelte magát a világtól. Két ember nem akarta elfogadni Marci bácsi kérését. A bátyám és én.***Ahogy teltek az évek a szülőfalunkban is kezdetét vette az átalakulás. Fejlődött a közlekedés, ezért nem kényszerültek kollégiumba a diákok, mint a mi időnkben. A legnagyobb meg-
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lepetés - amely megmelengette a szívem az volt, amikor kiderült, hogy az iskola torna udvarára egy szabályos pályát építenek. Azonnal tudtam, hogy eljött az alkalom, amire Marcival vártunk.- Mondtam már számtalanszor, nem akarom, hogy így lássanak! - förmedt rá anyánkra Marci bácsi, mielőtt a bátyám és én beléptünk a szobájába. Az ajtó mellett állva végighallgattuk - valóban sokadszor -, hogy anya arról győzködi Marci bácsit, tegyen kivételt velünk és fogadjon minket. Szívesen meglátogatnánk, csak egy fél órára zavarnánk. De hajthatatlan maradt. Végül úgy döntöttünk, hogy most az egyszer nem fogadunk szót és megyünk a saját fejünk után. Ezért, amikor Marci bácsi leteremtette anyánkat a kérése miatt, beléptünk a szobájába. A bátyám és én együtt érkeztünk Marci bácsihoz, mint régen. Csak már nem a poros torna udvar portás fülkéjéhez, hanem az idősek otthonába. A kicsi szobában, Marci bácsi egyedül feküdt a heverőjén, ami az ablak alatt volt szemben az ajtóval. Ott töltötte az egész napját. Vagy az ablakon bámészkodott kifelé, vagy az ajtót kémlelte. Tagadta, de mindig várt valakire. Ezt azonban sosem volt hajlandó elismerni senkinek sem.Megjelentünk a szobában és megfagyott a levegő. Hosszú másodpercekig egyikünk sem szólalt meg. Anyánk megható- dottan nézett ránk, majd bocsánatkérően fordult Marci bácsi felé. Talán elnézést akart kérni tőle, de látta, hogy nem lesz rá szükség. Marci bácsi szeme ugyanolyan könnyes volt, mint évekkel korábban, amikor Marcitól kapott egy pakli kártyát. Ez a pillanat örökre bevésődött mindannyiunk emlékezetébe.- Szép jó napot kívánok! - törtem meg a kínos csendet.- Hogy tetszik lenni Marci bácsi? - követett a bátyám.Marci bácsi nem válaszolt, csak nézett ránk. Talán arra gondolt, hogy miért nem hagyta nekünk, hogy hamarabb jöjjünk
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hozzá, hiszen már attól jobb kedvre derült, hogy meglátott minket.- Mi járatban fiatalok? - szólt végre hozzánk Marci bácsi, kikerülve Marci kérdését. Örültünk, hogy megszólalt, ezért nem foglalkoztunk azzal, hogy nem kaptunk választ.- Arra gondoltunk, megmutatjuk Marci bácsinak az újjá épült tornaudvart - rögtön a lényegre tértem, bár tartottam attól, hogy az ötletem újabb felháborodást vált ki Marci bácsiból. Évek óta nem találkozott senkivel sem, most pedig el akarjuk vinni magunkkal. Mindenkit meglepett a válaszával.- Már azt hittem sosem jöttök el szemtelen suhancok! - a régi szitkozódással szólt hozzánk, ami hosszú idő után mosolyt csalt arcára egy pillanat alatt.Marcival azt találtuk ki - két okból is -, hogy Marci bácsit elvisszük a felújított tornaudvaron lévő pályához. Egyrészt azért, mert itt mindig jól érezte magát, itt figyelte a tehetségeket, ami egész életében fontos volt számára. Másrészt pedig azért, mert Marci bácsi mindig is azt akarta, hogy ez a kis falu - ahol gyermekéveinket töltöttük - haladjon és fejlődjön. Abban bíztunk, hogy a felújított, szabályos pálya puszta látványa, vagy a torna udvaron játszadozó gyerekek visongása jobb kedvre deríti Marci bácsit és visszahoz számára valamit a múltból, amitől jobban érzi majd magát.Marci és én felváltva toltuk a torna udvarig Marci bácsi kerekesszékét. Önmagáról nem beszélt, de végigkérdezte az utat. Felváltva válaszoltunk. Úgy éreztem, hogy ebbe a néhány órába megpróbálja belegyömöszölni az elmúlt évek minden történetét. Büszkén mosolygott mindkettőnkre, amikor a sikereinkről meséltünk. Külön-külön gratulált és örült, hogy haladunk az életünkben. Mi voltunk a családja.A torna udvarra érve mindannyian meglepetten vettük tudomásul, hogy mennyit fejlődött az egykori iskolánk. A foci-
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pályát gyerekek uralták. A múlthoz mért változás annyira látványos volt, hogy percekig meg sem szólaltunk. Amiről Marci bácsi csak terveket szőtt tanári évei alatt, az megvalósult. Szabvány méretű pálya, körbekerítve, műfüves talajjal. A kapuk helyett, amiket régen mi ácsoltunk össze, fekete-fehérre festett lécek díszelegtek. De a gyerekek ugyanúgy szaladgáltak, mint rég.Marci bácsi kivirult. Arra kért minket, hogy járjuk körbe a tornaudvart. Minden sarokról eszébe jutott egy régi történet. Viccelődve mesélte el mindet. Mi pedig úgy nevettünk minden csattanó után, mintha először hallottuk volna. Pedig mindet ismertük. Sokban részt is vettünk annak idején.Közben a gyerekek csapatokra oszlottak. Több meccset játszottak egymás után. Marci bácsival megálltunk a pálya mellett - pontosan ott, ahol a portásfülke állt egykor - és néhány mondat erejéig megpróbáltunk szakértőén beszélni a látottakról. Marci bácsi vitába szállt velünk. Legfőképp Marcival. Persze minden szóváltás után Marci bácsinak lett igaza. És ez így volt rendjén.Megnéztünk néhány meccset, végigszorítottunk pár félidőt. A gyerekcsapatok sorra váltották egymást a pályán. Marci bácsi ugyan nem mondta, de biztos voltam benne, hogy kiválasztott legalább egy, tehetséges srácot, akinek szívesen egyengette volna a pályafutását.Az idő közben elszaladt. Nem sok volt már hátra a napból. Tudtam, hogy egy órán belül lemegy a Nap és beszürkül a tér körülöttünk. Rég nem töltöttem ennyi időt a pálya körül. Jól éreztem magam Marci bácsi és a bátyám társaságában. Kellemes emlékeket ébresztett bennem a gyerekzsivaj, a lemenő nap, a környék illata. És persze Marci bácsi meséi. Láttam, hogy Marci is nosztalgikus hangulatba került és jó érzéssel töltötte el ez a délután. Mégis ő volt az, aki felhívta a figyelmet a körülöttünk némán múló időre.218



- Lassan indulnunk kell! Mindjárt beesteledik - szólt Marci bácsihoz miközben megsimogatta csontos vállát.Marci bácsi szótlanul bámult maga elé és elmélázott a fáradhatatlanul futkározó gyerekeken. Lassan a kerekesszék oldalához emelte a kezét és erőtlen ujjaival kinyitotta a patentes zsebet. Megerőltetve karját egy darabig kotorászott a zsebben. Egyikünktől sem kért segítséget. Kissé kellemetlenül éreztem magam, ugyanúgy, mint a bátyám. Nem akartuk zavarni, mert tudtuk jól, ha segítségre van szüksége, akkor kéri majd. Végül abbamaradt a kutakodás. Megtalálta, amit keresett.Óvatos mozdulattal emelte ki a tárgyat, amit évek óta őrzött. A legfél-tettebb kincsét megláttam és tudtam, hogy a pályaszéli nosztalgia még nem ér véget egy darabig. Feslett, kék szalaggal volt átkötve a megsárgult kártyapakli. Az a pakli, amelyet Marcitól kapott sok-sok évvel korábban. Nagyokat nyeltem, de egy könnycsepp mégis a szemembe szökött, mialatt Marci bácsi remegő kézzel a bátyám felé nyújtotta, és halkan elrebegte egyetlen kérését.- Csak még öt percet Marcikám!
Radnai István

Járványkerek egész a kő a jégbe zárt anyag tűzbe égett molekula örök a fagy ős-hidrogén alkotta mutáció véletlen változás lét-molekula ítéletet hirdet első stáció elektron-kacsokkal fojt pokol ura kristályba fagyott halál erenes-anyag élősködik bennünk a kapzsi láncolat 
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mely hajt és morzsol akár kemény követ hitetlen sejtjeinkbe falja magát a bölcsesség elhal feleselsz öreg időd lejár babona-spirál achát ha megszólal benned a teremtő tudat magadban véled keresed a tévutat ha kénsárgán elpárolog a lélek kevély tested mint földköpeny törékeny melyen áthalad a teremtő lényeg gőgjében gúnyolódik az igéken a kövek szépsége e parányi tökély túlél az érc vak szolgaösztön ösztökél nem észleled hogy hit a szerves léted a rend a véletlen sejt fölé emelt alkotni szólani rendelt az élet a múlandó köt meg amikor letelt táncol az élet határán a véletlen szólít az úr de benned kő és jég terem
RÁtkay Edit:

Könnyező csillagokHa kifognék egy aranyhalat az általa felajánlott három kívánságból csak egyet vennék igénybe: az általam írt versek és prózák kinyomtatva a könyvesboltokban megjelenhessenek.Erről ábrándozott a nyolcvan éves litográfus, aki a második világháború előtt újságíróként dolgozott. írásai, versek és prózák rendezetlenül hevertek egy megsárgult dossziéban.- Meg kell próbálnom kinyomtatni. Évek óta úgy dédelgetem írásaimat, mint annak idején gyermekeimet. Nincs már sok időm. Muszáj lépnem! - mondogatta magában.Felesége csöndes szemlélője volt irodalmi próbálkozásainak, lánya és fia bolondos vénembernek tartották.220



Heteken keresztül töprengett kit kereshetne fel, kiben bízhatna annyira, hogy legféltettebb kincsét rábízza. Futottak a nevek, mintha filmet vetítenének fejében, s hirtelen eszébe jutott egy kedves tanítványa Tudorka. Ezt a nevet osztálytársai ragasztották rá, akik irigyelték általános műveltsége miatt. Gyermeki örömmel lelkendezett, hogy eszébe jutott a mindig tisztelettudó, szorgalmas, segítőkész tanítvány. Megkeresésével nem kis feladatra vállalkozott. Majd harminc év telt el utolsó találkozásuk óta. Hosszú kutakodás után sikerült rátalálni. Félve kérte, ha teheti, látogassa meg otthonában. Volt tanítványa örömmel vállalta a találkozást, hiszen nagy tisztelője volt a becsületéről, tisztességéről, és nem utolsó sorban szerénysé-géről híres mesternek.Találkozásukkor olyan hosszasan ölelték egymást, mintha a harminc év elmaradt üdvözléseit szeretnék pótolni. Egy délutánt betöltő beszélgetés következett. így a legkevesebb idő arra jutott, amiért meghívta tanítványát. Mint szűzlány, aki először vetkőzik le férfi előtt, oly szemérmesen nyitotta ki a vastag, megsárgult dossziét. Tanítványa első rátekintéssel felmérte azt az őskáoszt, ami egyik - másik lapon uralkodott. Rendezett sorok, majd firkák, kihúzott betűk, széljegyzetek, majd ismét folyamatos írás. Tanára azt kérte, segítsen összerendezni, kiadót és nyomdát szerezni, hogy könyv formájában megjelenhessenek munkái.- Ebben az életben nem vágyom másra csak erre. Itt olvashatsz ifjúságomról, elvesztett első feleségemről és gyermekemről, érett férfikoromról és mai énemről. Van egy kis megtakarított pénzem, igaz nem sok, de talán a segítségeddel elegendő lesz. Ami nagyon fontos, a családom nem tudhatja, mi történik körülöttem. Ugye segítesz? - kérdezte könyörgő hangon.- Nem tudok erre most választ adni, mert a műszaki szer-
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kesztéshez nem értek, viszont egy jó barátom könyvszerkesztéssel foglalkozik, megkérem, segítsen. Úgy gondolom honorárium nélkül is szívesen összerendezi az anyagot. Felhívom, s ha vállalja, megkérem, jöjjön el a következő találkozásunkra. Addig megnézem, hol lehet aránylag elfogadható áron kinyomtatni.- Én csak benned bízom. Nem szeretném idegen kezébe adni.- Nyugodtan megbízhat benne is.Búcsúzáskor megölelték egymást. Tanítványa lelkében felkavarodtak az emlékek, s elhatározta segít, hogy mesterének - aki soha senkitől nem kért semmit - álma valóra váljon. Másnap felhívta ismerősét, aki egy hármas találkozót elvállalt, de többet egyelőre nem.Elvira megérkezésekor egy idős asszony nyitott ajtót. Zavart mosoly ült az arcán. Bemutatkozott, majd a bejárathoz közeli kis szobához kísérte.- Már azt hittem nem jössz! - mondta barátja.- Nehéz eligazodni a lakótelepi labirintusban.Míg ezt kimondta kezét nyújtva közeledett a fotelban ülő idős férfi felé, aki úgy üdvözölte mintha száz éve ismernék egymást. Közben a riadt szemű feleség kis tálcán összerendezett süteménnyel kezében, becsoszogott.- Kérnek egy kávét? - kérdezte erőltetett mosollyal.Olyan benyomást tett, mintha azért is elnézést szeretne kérni, hogy levegőt vesz.- Nem, nem köszönjük. Nagyon kedves, de ne fáradjon - mondta Elvira. Finom hanghordozásával oldani akarta az asszony félénkségét.- Nem fáradság, szívesen elkészítem és ha...- Ne zavarj minket! Menj, csináld a dolgodat! Itt most fontos megbeszélés zajlik! - hangzottak férje utasításai.Alig várta, hogy felesége elhagyja a szobát. Egy pillanat alatt
222 



kiterítette az asztalra írásait, majd fontoskodóan turkált köztük, mint aki tudja is, meg nem is, hogy mit akar. Igazából nem volt elképzelése. Mint sánta ember a mankóját úgy várta Elvira segítségét.- Először egy pár szóban, röviden mondja el mi a mondanivalója az írásaival. Mit szeretne üzenni az olvasóknak? - kérdezte Elvira, aki nem sejtette, hogy a kisöreg nem tud röviden beszélni. Ez a felkérés még inkább szófolyást eredményezett. Este tíz óra lehetett, amikor az érdekfeszítő világból felocsúdtak, melyet a kisöreg eléjük tárt.- Ajjaj! Nagyon elszaladt az idő. Mennem kell. Egy hét múlva találkozunk, - mondta kedvesen Elvira.Ahogy egyedül maradt a sötét ismeretlen utcán a megrázó törté-nelmi múlt ólomsúlyként nehezedett lelkére. Érthetetlen volt számára, aki a háború alatt minden szeretett családtagját elveszítette, megélte a borzalmak poklát, hogyan maradt optimista, jó humorú, a szépet és jót kereső ember. Tetszett, ahogy a nőkről beszélt. „Mindent nekik köszönhetek. Ők adták az erőt, a bizakodást," ismételgette beszélgetésük mondatait. És megszületett a határozott válasz. Elkészítem nyomdakészre az anyagot. Ezt másnap tudatta barátjával, ő pedig a kisöreggel, aki kitörő örömmel fogadta a jó hírt.A művek elolvasása nem jelentett hosszú időt. Amennyire bőbeszédű volt a szerző olyan tömören fogalmazott, amikor írt. Elvira hamar kiválasztotta azokat a verseket és prózákat, amit ő nyomtatásra adna, megtervezte a könyv formáját, betűtípusát, borítóját. Újabb találkozásukkor régi barátként üdvözölték egymást, de a munka során akadt egy kis vita. A kisöreg egyik-másik versét a következő kötetébe gondolta, amely megjelentetésével egész életműve nyomtatásra kerülne. Elvira tudta, anyagi nehézségek miatt nem lesz második kötet, ezért az általa legjobbnak tartott írásokat ebbe a könyv-
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be szerkesztette. Prózáit nagyon jónak, verseit gyengébbnek találta. Ahogy kialakították az anyag végleges tartalmát a megcsendesedett lelkek újra a múlt ösvényein jártak. A kisöreg mesélt, Elvira pedig magába szívta a hol aranyos, hol szívet tépő, hol igencsak vicces történeteket. Egy dologban már biztos volt, az öreg nagy huncut lehetett fiatal korában. Nagy huncut, de alapjában tisztességes. Az írásért ugyanúgy rajongott, mint a nőkért. Nem tudott volna békében távozni e világból, ha nem jelenik meg saját könyve. Most, hogy ennek reménye felcsillant, jó irányba változott fizikai és lelki állapota, bár ebben a változásban Elvirának is nagy szerepe volt. Nemcsak abban, hogy nyomdakész állapotban átadta barátjának az anyagot, hanem az őszinte érdeklődésével, amellyel végighallgatta a kisöreg történeteit. Találkozásaik sűrűsödtek, és minden alkalommal hosszabbra, és hosszabbra nyúltak. A kisöreg egyre jobban érezte magát. Gyógyult! Majd egy napon Elvirát felhívta barátja, aki elmondta, hogy mestere új családja rossz szemmel nézi kettejük találkozásait.- Nem! Ez nem lehet igaz! - hitetlenkedett Elvira.- De bizony az! Nem tudják elképzelni, miért látogatod ily sűrűn, s mi az, amiről órákig beszélgettek.- Ez borzasztó! Mondtam, hogy ennek a titkolózásnak nem lesz jó vége. Terveibe be kellett volna avatni a családját is. Igazából a nagy gondot abban látom, hogy évek óta nem beszélgettek vele. Hiába élnek egy családi közösségben, olyan magányos, mint Csontváiy Cédrusa. Én azt sajnálom, hogy az elmondott történeteit nem rögzítettem hangszalagra. Teli vannak humorral, bölcsőségekkel, jobbak, mint a papírra vetett anyaga. Prózáinak túlnyomó része a háború éveiben megsemmisültek. Most pótolhattam volna, ha nem a személyiségére fordítom figyelmemet. Semmi más baja nincs azon kívül, hogy a külvilágból és családjából kirekesztetten él. Ő abban a ke-
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gyetlen időszakban is megtartotta emberi méltóságát, hitt a jóságban, az emberek összetartó erejében.- Szerintem már sejtik, hogy az írásairól van szó. Valószínű bolondságnak tartják, hogy erre pénz áldoz. Nyugodj meg, és ne tudjál erről az egészről.- Erről nem lehet nem tudni! Hogy gondolod?- Ugyan már! Intelligens ember lévén tudod, hogyan kezeld ezt a kérdést.Elvira a telefonbeszélgetést követő találkozásra félórás késéssel érkezett. Hússzor körbejárta a lakótelepi tömböt. Harcos, karakán teremtés volt, aki másokért, az igazságért képes ölre menni, de ebben az esetben félt, ha olajat önt a családi tűzre, hatalmas lángok csaphatnak fel, és ártani nem akart. Önmagával szállt vitába, és döntött.- A legrosszabbat teszem, ami csak lehetséges, de ez lesz az utolsó találkozásunk - motyogta magában. - Nem ezt nem tehetem, teljesen le fog robbanni egészségileg..., de ha továbbra is találkozunk, a családja széteszi a lelkét.A nehéz döntést követően megnyomta a csengőt. Hosszas várakozást követően nyílt az ajtó és legnagyobb megdöbbenésére családi sorfal fogadta. Elvira nyelt egy nagyot és emelt fővel végigvonult a sorfal előtt, eltűrve a családtagok szúrós tekintetét. Belépett az apró kis szobába. Egy ágy, egy pici asztal, két szék és egy fotel, ami most üresen állt. Tulajdonosa ágyban feküdt.- Jöjjön! Üljön ide az ágyam szélére... Ne! Ne! Mégse! - mondta ideges hirtelenséggel.Ismerték már annyira egymást, hogy erőltetett mosolya nem tudta Elvirát megtéveszteni. Itt nagy balhék lehettek, fordult meg fejében.- Hozom a széket, és ide ülök az ágya mellé - mondta természetes egyszerűséggel, elhitetve a kisöreggel, hogy nem
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vett észre semmit. Leült, s ahogy minden alkalommal ráncos, remegő kezét sajátja közé szerette volna zárni. De rezzent kis madárként, nehogy keze rabságba kerüljön kirántotta onnan, ahol eddig megnyugvást, békét talált. Elvira most már biztos volt abban, hogy itt történt valami.- Mi a gond? - tette fel félve a kérdést.A kisöreg lesütötte szemét, nem mert Elvirára nézni. Családja helyett ő szégyellte magát. Nagyon szaggatottan kezdte mondanivalóját.- Kislányom! Nagy cirkusz volt itthon. Muszáj volt feltárni titkomat. A fiam vén hülyének nevezett. Azt mondta, sose voltam normális, de most ez már mindennek a teteje.Nagyon izgatottá vált. Elvira attól félt, menten rosszul lesz. Viszont tudta, hogy egy izgatott embernek nem szabad azt mondani, hogy nyugodjon meg - akkor, amikor nem tud megoldást -, mert még izgatottabbá válik, ezért kis erőszakkal ugyan, de mégis megfogta remegő kezét, s mintha semmi furcsa esemény nem történt volna, mélyen a szemébe nézett, s nyugodt hangon, a legnagyobb szeretettel és tisztelettel azt mondta:- A Könnyező csillagok című könyv elkészült.- Köszönöm!A válasz szívet tépően keserű, lemondó hangon szólt. Ridegen, megadóan, mintha nem is ez lett volna legnagyobb vágya, hiszen elvesztett szeretteinek, barátainak ezzel akart emléket állítani. Elvira látta, már ővelük van, nekik mesél egy gyönyörű, szebb világról. Elengedte kezét, s amilyen csöndesen tud szólni a száj csak ennyit mondott:- Isten áldja! Isten áldja, s egy könnycsepp végiggördült kedves kis arcán. Csöndesen becsukta az ajtót, ami mögött ottmaradt az álom a kétségbeeséssel, a remény a reménytelenséggel, a boldogság a boldogtalansággal, a kilátástalanság a lemondással. 226



Elvira másnap felhívta barátját, és kérte sürgősen szállítsák le a már elkészült könyveket. Ha csak tíz darab van kész, akkor azt a tízet vigyék.- Miért ilyen sürgős? Mi történt?- Most nem, de majd elmesélem. Te csak tedd, amire kértelek.Elvira letette a telefont, s hisztérikusan, hegyeket megmozgató hangerővel ordította:- Még látnia kell, olvasnia kell, sírni és nevetni saját sorsán mielőtt a végső útra lép.Az elkészült könyveket másnap leszállították. A kisöreg szobájában a megsárgult papírok szanaszét hevertek, s két hűséges társa, szemüvege, és tollszára a földön hevert. Ő kórházba került. Elvira és ba-rátja, könyvének egy példányával bementek, de későn érkeztek. Kórházi ágya már frissen felöltöztetve üresen állt.
Rigó Bagi Eszter

UtópiaGyökerek ölelik körbe a töredezett követ. Mintha vigyáznának rá, megőriznék, hogy egyben maradhasson. Arrébb lép. Újabb kő és gyökerek. A sav marta szürkeségen elmosódott számok - feledésbe merült évszámok. Szél vonul végig az pusztán, megrezegteti a páfrányok leveleit, csörögnek a spórák, mint apró hangszerek egy kezdetleges korból, mikor még nem is gondoltak arra, hogy egykor mi fog történni. Felnéz. Ameddig a szem ellát, kövek, kövek és kövek.- Jesszus. - Már érti. Tudja, hol van. - Mégis hogyan? És miért? Mi történhetett velük? - Hangja a szélbe merül, az ajkairól a meleg levegő molekuláról molekulára ugrik tova a végtelen messzeségben.Megborzong. Hűvös van, az égen szürke felhők gyülekez- 
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nek - mintha az ezernyi sírkő tükröződne az Isten taván. Megigazítja kesztyűjét, ráhúzza a kabát ujjára. Leveszi a maszkot. Zsebre gyűri. Nem lesz rá szüksége. Ez nem az a világ. Már nem. És ő ezt tudta. Nem mondta soha senkinek, még magának sem, ahhoz túl kegyetlen lett volna, ijesztő a maga bizonytalanságával. De a csontjaiban érezte, gyakorlatilag várta, hogy hol, milyen körülmények között fogadja majd ez a látvány. A sírkövek megnyugtatták. Ő maga sem gondolta, hogy ezt fogja érezni, amikor rátalál. Végre. Felsóhajt, beengedi a természetet a tüdejébe, a friss föld és közelgő zápor illata kisöpri a maradék elképzelését is a jövőről. Örül? Talán. Szomorú? Lehet, hogy az is egy kicsit. Elszántnak elszánt, minden porcikája bizsereg a felfoghatatlantól.Nehéz bakancsa ellenére könnyed léptekkel indul el. Talán megkereshetnék a többieket. Kell lenniük hozzájuk hasonlóknak. Olyanoknak, akik keresnek. Akik szabadok. Akik élnek. Ő és a társa. Talán más körülmények között a feleségének hívná. Ezt a mondatot is a szélre helyezi. A semmiben, avagy a lehetőség mindenében - ez nem egy elmosódott határ, a kettő együtt, egyszerre van jelen - nincsenek ezek a civilizált szavak. Itt ő van és a nő, aki a semmis minden része. A társa. Mert ő válaszol. A természet él, de neki válaszai vannak, meg kérdései alkalomadtán.Ha az ember sokat van az otthonában, kell egy másik hely, ahol vendég lehet, ahol figyelni kell arra, amit és ahogyan tesz. És kell, hogy ez az otthon olyan legyen, ahol az ember nem csak lehuppan a levelekre, szükség van valamiféle összera- kottságra, valami egységre, szabályszerűségre benne.Szóval, a társa. Aki lelkében ő az a bizonyos vendég. Szólni fog neki, hogy már nincs szükség a maszkra. Végre újra láthatja az arcát. Elhatározza, hogy meg is fogja érinteni. De csak úgy óvatosan, a kesztyűs kezével. A kesztyű marad. Még hideg van. Még kell egy kis idő.228



***A valaha-kórház falain vékony törésnyomokat hoz létre a borostyán. Kis patakok, melyek össszegyűjtik a tetőről az esővizet, elvezetik, le a talajnak. Táplálja magát a borostyán. Szerteágazik, beborítja zöld leveleivel a falakat. A tetőre csak alig ér fel. Ott, a cserepek között ki-kinéznek másfajta levelek, uj- jakat imitálva nyúlnak az ég felé. Ha lenne még ember, azt mondaná, pontosan olyan, mint Az A Festmény.Zöld-szürke-zöld-szürke váltakozik a világban. Nem tudni mióta van így, az idő miszlikekbe tört évekkel, sőt talán vala- ha-időszámítás szerinti évtizedekkel ezelőtt. Már nincs szükség minderre.Szél van. Legtöbbször szél van. Meg eső. Valószínűleg tiszta víz hull az égből. Később, mikor kitisztul az ég, a város örök álomra szenderült épületei halkan énekelnek. Ablaküvegek csörögnek, sziporkáznak, csillannak a gyenge, ébredező napfényben, a falakba vert szögek nyikorognak a rajtuk ülő indák súlyától, régmúlt liftek láncai koccannak egymáshoz újra és újra, villannak, ahogy a már-nincs-tetők cserepei közül melengeti őket a fény. Az egyik cserépről tűzpiros virág tekint diadalittasan a semmis mindenbe - szerepe a cserepével megfordult, most ő tartja, vékony gyökereivel körbefonja. Tükörközepe napsárga dalt énekel a széllel.Aláhullottak a téglák, hogy összemossák a magasságot a mélységgel, utat engedjenek egy fenyő tekintélyes tűleveleinek. Már senki nem fogja azt mondani, hogy méregzöld. Soha. Törzsét kettévágja házának ablaka, a fa összezáródik a fal fölött.A bevásárlóközpont millió üvegpillanatra van törve, cserjék táncolnak a szökőkút medencéjében, a lépcsőkorlátokról levelek tapsolnak nekik. Édes gyümölcs hull rájuk a fákról. Az ünneplők sora egészen az utcáig ér, a gyökerek utat tör- 
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tek a beton repedéseiben, míg ők határozták meg a repedéseket.A közelben sínek húzódnak, levelek ernyőszerűen árnyalják az ott honoló békét. A vasútállomás rozsdás oszlopain mohák gyülekeznek. Az útirány halott, utolsó leheletének emlékét egy képernyő betört közepe őrzi. A semmi mozdulatlan.Madártávlatból talán észre sem venni, hogy egykor itt élénk város volt a puszta lélegzései elmúlásérzettel megérintik a betonmozaikot, felfénylik fém és vas a teljes sötétségbe borulás órái előtt. Éjszaka a hold és a csillagok túl távol vannak. Elhúzódtak a világot újra egységgé maró sav elől, hogy éjfekete leplet borítsanak rá, mikor álomba zuhan az egész.***Ők már tudják.
Selekffy Selek Máté

Zrínyi horvát vitéze

Anno 1664Délre tartván, kapitányát várván, Mesés gelsei tisztás megigézte És mezőillatú szalmapárnán Elaludt a Zrínyi horvát vitéze.Körülötte tarka lepkék szálltak, Szivárvány festette az égi kéket. Álmodott győzedelmes csatákat, Álmodott bort, búzát és békességet.De felverte kürt az álma csöndjét; Valóságtól süvöltött a föld s ég, A tisztást soha-látásra ítélve.
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Keblében harag és bocsátás dúlt.Zokogott, majd Kanizsának indult (A halálba) Zrínyi horvát vitéze.
Sulyok Csaba

ÉrtékrendAmeddig a villamos ablakán keresztül figyeltem az elsuhanó kirakatokat, a reggeli napfény teljesen betöltötte a hajnali utcákat. Egy jól öltözött nő ültette le kisfiát egy szabad ülésre, a nehéz iskolatáska a korlátnak csapódva megnyomta a leszállásjelzőt, majd a villamos padlóján landolt egy koppanással.Második vagy harmadik osztályos lehetett a kisfiú. A nő sűrűn a gyerehez hajolt, és már jól hallhatóan magyarázott neki: Figyelj rám! Az iskolában szépen elmondod, hogy miket vásároltam neked a hétvégén. így mondjad! Figyelj ide! A cipőd a-di-dasz, a pulóvered to-mi hil-fi-ger. Mond ki! A cipőm a-di-dasz, a pulóverem to-mi hil-fi-ger. Újra! To-mi-hil-fi-ger!A kisfiú küzdött az idegen szavakkal...Nem igaz, hogy nem tudod kimondani! Ha, azt a hülye verset meg tudtad tanulni, akkor ezt, hogy nem tudod megjegyezni! Elfogy a türelmem!Figyelj már ide! To-mi-hil-fi-ger!Nem tömi higer! Mond ki újra!Gyere már, itt szállunk le! Nem igaz, hogy nem tudsz figyelni!Az ajtó élesen sípolt, majd becsukódott. Az eldöcögő kocsi ablakán keresztül is leolvasható volt a nő szájáról: Mond ki: to-mi-hil-fi-ger! Ez fontos!Én még egy megállót mentem, azt hiszem, de ez nem fontos...
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A. M. Summer:

Leszámolás a Velencei-tónál- Megöltem - szólalt meg mellettem Gergő a fűben fekve.- Tessék? - riadtam fel kiejtve a kezemből a könyvet.- Megöltem egy csajt, vagyis jobban mondva egy nőt, egy feleséget, egy anyát.Hirtelen azt sem tudtam, hogy most akkor négy emberről beszél vagy csak egyről, aki egy személyben volt mindegyik, és nem is mertem visszakérdezni, csak megmerevedve hallgattam tovább Gergő vallomását, és éreztem, ahogy a vér csor- dogálása is megáll az ereimben. Futni támadt kedvem, miközben döbbenten bámultam a vízpart felé arra gondolva, hogy kivel is töltöttem el ezt az eddig csodálatosnak tűnő szerdai napot.Reggel hét órakor még nem számoltam egy ilyen vallomással, ami-kor az éjjeliszekrényen heverő telefonom ébresztőjét elfelejtettem a „szundi" üzemmódra húzni, és kénytelen voltam felülni az ágy szélére, hogy el ne aludjak, és le ne késsem a vonat indulását.Nyár közepére végre sikerült szerveznem magamnak egy szabadnapot, hogy hátrahagyva a mindennapi taposómalmot, nyaraljak is. Már előző este összeszedtem azokat a dolgokat, amelyekre szükség lehet a nap folyamán, és bepakoltam őket egy hátizsákba. A reggeli készülődés, illetve szendvicskészítés után felkaptam a hátamra a táskát, bezártam magam mögött a lakásom ajtaját, és kisétáltam a megállóba.Amíg többedmagammal vártam a villamost, elővettem a nadrágom zsebéből a fülhallgatót, bedugtam a telefonom aljába a jack dugót, a hangszórókat pedig a fülembe helyeztem, majd zenét kerestem a mobilom lejátszóján. A nevemre keresztelt mappából a legújabb kedvencemre kattintottam, mely Ava Maxtól a Kings & Queens. Amint felcsendültek az első dal- 
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lamok, a lábam ütemre kezdett mozogni, és magamban dúdoltam a slágert. Ha lett volna elég bátorságom hozzá, akkor dalra is fakadtam volna.Megbeszéltük Gergővel, hogy nem fárasztjuk magunkat az autópálya forgalmával, hanem inkább a klímás, modern vonattal élvezzük az utazást.Próbáltam nem halálra unni magam az alatt a fél óra alatt, amivel hamarabb odaértem az állomásra. Néztem a körülöttem ácsorgó vagy éppen elsuhanó embereket. A zene elhalkult egy másodpercre, jelezve ezzel, hogy üzenetem érkezett.- Gina! Úton vagyok, hamarosan érkezem, csak még veszek egy kis útravalót - írta Gergő pár perccel a vonat indulása előtt, mikor én már szinte minden pillanatban az órámat lestem.- Itt várlak a négyes vágánynál - írtam vissza neki gyorsan, hogy a keresgélésemmel se teljen az idő, majd visszacsúsztattam a telefont a nadrágom jobb zsebébe.Eszembe jutott, hogy a fiúk nem kapkodnak, nem idegeskednek. Lesz, ami lesz alapon működnek, vagy mindenre van B tervük. Nem tudom, hogy csinálják, de az biztos, hogy ez hatalmas különbség férfi és nő között. Mi azonnal lerágjuk a körmünket, ha valami nem a tervek szerint alakul.Teljesen nyugodtan, egy perccel a vonat indulása előtt ért a peronra Gergő. Már az esélytelenek nyugalmával néztem, mikor indul a következő vonat, de az utolsó pillanatban még, egy gyors pusziváltás után elértük a kiszemelt járművet. Találtunk egy négyes blokkot, ahol egy kedves nagymama ült.- Szabad ez a két hely? - kérdeztem meg tőle illedelmesen, mert engem még így tanítottak.- Igen, persze, üljenek csak le nyugodtan! - mutatott a szabad ülések irányába.- Köszönjük szépen! - mosolyogtam vissza rá, majd a hátizsákomat a felettem lévő polcra helyeztem.
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Gergő leült velem szembe a néni mellé. Az ásványvizes palackot és a mobilomat a kis asztalra tettem, hogy kéznél legyenek. Bár ma a főnökömtől szabadnapot kértem, sosem lehet tudni, hogy mikor hív fel mégis valamilyen ürüggyel. Hosszú, szőke hajamat összefogtam a csuklómon lévő vékony, fekete hajgumival.Az unokáihoz utazó hölgyet egy ideig szóval tartottuk Gergővel, hogy ne unatkozzon, és közben a vonat ablakán bámultunk kifelé, figyeltük, hogy merre járunk. Velence állomásnál szállt le. Gergő segített levenni a bőröndjét a feje fölötti tárolóról.Agárdon mi is leszálltunk a vonatról, ami mostanra már szinte teljesen ki is ürült. Pár ember ment tovább Székesfehérvár felé. A majdnem harminc fokos levegő és a tűző napsugár kísért minket a part felé vezető rövid úton. Gergőt pár hónapja ismertem meg. Egy közös barátunk mutatott be minket egymásnak, mert úgy gondolta, hogy lenne pár közös témánk. Marci ebben nem is tévedett.- Itt a tó. Vagy itató? - jegyeztem meg magamban egy mosolyt erőltetve az arcomra, mikor végre megpillantottam a rövidre vágott fű folytatásaként a nap sugaraitól csillogó zöldeskék árnyalatot.Gergő hirtelen megállt, én pedig izmos hátának ütköztem, mert a tó látványa teljesen elvarázsolt.- Itt jó lesz? - kérdezte, miután hátra fordult, két kezével megfogta a vállam, mert látta, hogy instabillá váltam a koccanástól. - Minden rendben? - nézett rám érdeklődve csillogó barna szemeivel.- Naná! Majdnem miénk az egész part - örvendeztem. - Látszik, hogy hétköznap van, de nem is hiányzik a tömeg. Végül is pihenni jöttünk - tettem hozzá.A tisztás közepére leterítettünk egy plédet, és kipihentük magunkat mielőtt ellenőriztük volna a víz hőfokát. Ezzel egy
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baj volt, hogy a testünk felhevült, így mire eldöntöttük, hogy be kéne menni a tóba - hisz azért jöttünk -, kissé hidegnek tűnt első merülésre.A parton lévő öltözőben átöltöztünk, és a lopásgátló törölközővel letakart csomagjainkat hátrahagyva a tó szélén lévő lépcsőn haladtunk fokról fokra, kissé félénken. Egy kislány várakozott mögöttünk, akiről lerítt, hogy magában nagyot kacag rajtunk, hogy miért vagyunk ilyen félénkek, hisz a tó vize tökéletes a fürdőzéshez. Minden bátorságunkat összeszedve aztán belevetettük magunkat a habokba, de húsz percnél tovább nem bírtuk, és kimentünk inkább napozni.Gergő próbált aludni, én pedig egy könyvvel szórakoztattam magam. A vízibicikli kölcsönzéssel foglalkozó fickó körülbelül öt percenként elsé-ált a part mellett, a szabad strand végéig, majd vissza a vízi járművekhez, amit a mai napon nem igazán béreltek ki az emberek. Nem tudtam róla eldönteni, hogy most esetleg ő az önkéntes úszómester, vagy csak kilométer hiánya van. Gergő mindeközben valami furát álmodhatott, mert valami motyogást hallottam. Fél óra múlva aztán fel is riadt.- Hol vagyok? - kérdezte, mikor a szemébe tűző nap teljesen elvakította.- Szerinted? - viccelődtem vele. - Ahol egy fél órája is voltál, a Velencei-tónál. Miért? Minek tűnik? - érdeklődtem.- Ennek örülök, mert akkor az azt jelenti, hogy nem a börtön ablakán süt be a nap - tette a jobb kezét a homlokára nap- ellenzőként, hogy lásson valamit az erős sugárzástól.- Te meg miről beszélsz? Napszúrást kaptál? - kérdeztem mosolyogva, és hideg vízzel kínáltam, hogy magához térjen.- Megzsarolt egy maffiavezér, hogy ártani fog a családomnak, ha nem teljesítem a kérését - felelte Gergő, miközben elvette a palackot, és belekortyolt, majd folytatta. - Két lehetőség
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közül választhattam. Vagy elteszem láb alól régi ellenségének a feleségét, vagy fizetek neki ötvenmillió forintot.- Ez nagyon durva - néztem rá értetlenül.- Igen, én pedig inkább megöltem a csajt, mert semmi esélyt nem láttam arra, hogy három nap alatt összeszedjek annyi pénzt. Annyira már te is ismersz, hogy tudd, a család nálam az első.- Igen, tudom, hogy nagyon szereted a szüléidét és a testvéreidet - mosolyogtam rá remegő ajkakkal. - Hogy ölted meg a csajt? - érdeklődtem tovább feszülten.- Elmentem a megadott címre. A kertvárosban lévő ház egy palota volt, mint az amerikai filmekben, medencével, kertésszel karbantartott kerttel. Az autómból figyeltem, hogy van-e mozgás. Egy óra múlva megjelent egy nő a kapuban. Tudtam, hogy ő lesz a célpont, mert illett rá a személyleírás. Hosszú, barna hajú, harminc év körüli, elegáns megjelenésű hölgy tipegett ki az utcára piros kosztümben és fekete magas sarkú cipőben. A bal kezében egy táskát tartott. Fél percen belül megérkezett a taxi, a sofőr kiszállt, és kinyitotta a nőnek a hátsó ajtót. Beindítottam az autóm, és követni kezdtem őket. Egy belvárosi kávézó előtt szállt ki, ahol már várta a barátnője. Leültek a teraszon egy asztalhoz. Fél óra múlva kérték a számlát. Ekkor kipattantam az autóból fekete öltönyben, mely alatt fehér inget és fekete nyakkendőt viseltem.- El sem tudlak úgy képzelni - szakítottam félbe a történetet.- Lassan átmentem az út túloldalára, megvártam, míg a barátnő elköszön a leendő áldozatomtól, majd odaléptem az asszonyhoz, és azt mondtam neki, hogy a férje küldött elé, mert várja egy étteremben, és megkért, hogy vigyem el oda, mert van egy meglepetése. A nő biztos hozzá volt szokva az effajta helyzetekhez, mert kérdés nélkül követett az autóig. Kinyitottam neki a jobb hátsó ajtót, ő pedig elegánsan be-
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szállt a fehér bőrülésre, és maga mellé tette a fekete lakk táskáját. Kérdezte útközben, hogy mégis hova megyünk, de csak annyit mondtam, hogy a város szélén egy kis étterembe. Elhagytam a várostáblát, amikor megijedt, és könyörgött, hogy hadd szálljon ki. Nem is sejtette, hogy ezzel megkönnyíti a feladatomat. Lehúzódtam az út mellé. Nem várta meg, hogy kinyissam neki az ajtót. Kiszállt és elindult visszafelé a város irányába. Utána kiabáltam, hogy álljon meg, mert üzenetem van a számára. Közben a hátam mögé nyúltam a derekamhoz rejtett revolverhez. A nő ekkor fordult meg, és szembe találta magát a kezemben lévő pisztollyal. Az üzenet a férjednek szól - mondtam, mielőtt meghúztam a ravaszt, és a nő azonnal a földre rogyott. Gyorsan odafutottam a tíz méterre lévő holttesthez, a hóna alá nyúltam, és behúztam az út szélén lévő bokrok közé.- Tényleg kezdek tőled félni - mondtam, miközben izzadó tenyerem törölgettem.- Nem is ez a legdurvább, hanem hogy a rendőrség fél perc múlva le is kapcsolt, mert a maffiafőnök biztos, hogy szólt a zsaruknak, hogy mikor, hol, és persze, mire készülök. Mire kijöttem a bokrok közül, több fegyverrel találtam magam szembe, mint egy akciófilmben. A semmiből teremtek ott. Civil autóval követtek a kommandósok. Hátrabilincselték a kezem, és betuszkoltak az egyik autóba, amire közben kitették a szirénát. A kapitányságon aztán kihallgattak. Több órán át kínoztak, hogy kiszedjék belőlem, miért öltem meg a nőt, és ki bérelt fel. Nem akartam elárulni, mert ha bemártom, akkor egyből megöli a családom, és azt nem engedhettem meg.- Nem tudtam, hogy neked ilyen gyilkos hajlamaid vannak - vetettem oda csodálkozva, és egy kicsit meg is ijedtem. - Ezek után óvatosabb leszek.- Nagyon vicces vagy - bökött oldalba Gergő. - Ez csak egy álom volt. Ártalmatlan vagyok, mint egy ma született bárány.237



- Ártatlan - javítottam ki.- Mindegy, a lényeg, hogy az őrsön bevittek egy zárkába, ahol rajtam kívül még vagy tíz bűnöző várta, hogy átszállítsák őket a börtönbe. Szúrós szemmel néztek rám. Nem tudták mire vélni az elegáns öltözékemet, aztán arról faggattak, hogy mit követtem el. Elmeséltem nekik mindent. A többség kinevetett, hogy amatőr vagyok, páran pedig megsajnáltak.Vettem egy nagy levegőt, felpattantam az immáron megszáradt törölközőről, és belebújtam a forró papucsomba.- Szerintem, menjünk a vízbe, hűtsük le magunkat - javasoltam az újabb csobbanást.Elúsztunk a bójáig. Onnan néztük, hogy balra mennyi vitorlás száguld a hátszél által megtámogatva. Előre tekintve pedig egy fehér hajót láttunk a távolban, amint lágyan lebegett a vízen háttérben a Turul-emlékművel. Körülöttünk nem voltak emberek, mindenki inkább csak a parthoz közel lubickolt. Matracokon feküdtek, vízi pisztollyal lövöldözték a gyerekek egymást, a nagyobbak pedig labdáztak. A párok egymás karjában próbáltak meg úgy tenni, mintha úsznának.- Nincs nálad egy vízi pisztoly véletlenül? - kérdeztem viccelődve. - Igazán lelőhetnél vele.- Ne is mondd! - csapott bele két kézzel a tóba Gergő. - Még azzal sem játszottam túl sokszor, nem hogy igazival.A víz selymesen ölelte testünket. Hol hidegebb, hol melegebb áramlatot éreztünk a lábunk alatt, így leginkább arra törekedtünk, hogy a felszínen maradva lebegjünk vagy pancsoljunk egy kicsit, hogy mozgásban maradjunk. A lágy hullámokon feküdve pedig a felhős égboltot kémleltem. A nap sugarai egyszer forrón égettek, máskor egy felhő mögött megbújva várták, hogy újra előtűnhessenek.A kellemes órák gyorsan repültek, viszont a naptej semmit sem ért az erős sugárzás elleni védelemben. Beszélgettünk
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az élet nagy dolgairól, amikor Gergő egyszer csak megállapította rólam, hogy "kacéros huncut" vagyok. Nem tudom, ez hogy jutott az eszébe, de gyorsan felírtam, mert ezt még senki nem mondta rám.Miután újra megszáradtunk, összepakoltuk a holminkat, és kisétáltunk a vonathoz az agárdi állomásra. Vagyis az inkább majdnem futás volt, mert egy kicsit elnéztük az indulást, de szerencsére még mi vártunk egy percet, mire befutott a vonat a peronra.- Jövő héten is benne vagy egy hasonló kirándulásban? - kérdezte Gergő, miközben a vonat száguldott velünk a főváros felé.- Miért is ne? - adtam meg a frappáns választ. - Egy ilyen hétköznapi pihenő napban bármikor benne vagyok, és nem haragszom meg, ha közben nem aiszod magad gyilkosra.- Igyekszem - kacsintott rám Gergő, aztán mosolyra húzta a száját, és a távolba meredt.A hangosbemondó szerint egy perc múlva a végállomás következett. Gergő segített levenni a polcról a hátizsákomat, aztán a sajátját is leemelte, amiből egy fémtárgy esett a padlóra. Gyorsan felkapta és zsebre tette.
Szabó Andrea

Fekete AngyalA lány egy kis városban dolgozott egy Hospice Házban. Szerette a munkáját. Rendületlenül hitte, hogy jót tesz az emberekkel. Legfőképp idős emberekkel találkozott, időnként azért néha fiatallal is. Éjszakákon át fogta a kezüket, mesélt nekik. A hozzátartozók is szeretettel gondoltak rá. Túl fiatal volt még ehhez a munkához. A betegek között csak úgy ismerték, mint a Fekete Angyalt. Tudták, hogy ha meg akarták tartani embe- 
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ri méltóságukat, hozzá nyugodtan fordulhattak. Szájról szájra járt köztük, hogy hozzá fordulhatnak. Soha senkinek nem mesélték el, csak egymásnak, hisz tudták, hogy mi vár rájuk. Meghalni szerettek volna ember módjára. Igyekezett senkit sem közel engedni magához, senkit sem megszeretni. Mikor vége volt a műszakjának, sokszor maradt még tovább. Mesélt a bentieknek a kinti életéről. Arról, hogy fut. Ő így vezeti le magából azt a sok fájdalmat. Volt egy nagy álma, egyszer maratoni fut. De ez az álom csak álom volt eddig.Egyik nap egy fiatal fiút hoztak be. Korabeli lehetett. Beesett arc, vékony karok, a fején baseball sapka. De a szeme az mosolygott. Amint meglátta a lányt, elkezdett vele viccelődni. A lány sokszor ült az ágyánál, és beszélgettek. Beszélgettek mindenről. A lány elmesélte, hogy a kinti életben fut. A ház mellett van egy futópálya, ott szokott edzeni. A halál mellett az élet. Ő állandóan ebben a körforgásban élt. Halál után élet, majd újra halál. A legtermészetesebb dolog a világon. A fiú is mesélt az EZELŐTTI életéről. Családja nincs. Nem volt ideje családot alapítani, még fiatal, és csak a szenvedélyének élt. Már megbánta, hiszen most egyedül maradt. Csak a lány állt mellé. A lányban önmagát látta. A betegség előtti embert. A fiú maga volt a csoda. Az orvosai három hónapot jósoltak neki. Már fél éve volt a ház lakója. Mindenki szerette. A soksok átvirrasztott és átbeszélgetett éjszaka után a fiú egy kéréssel állt elő.- Hadd kísérjelek el futni!- Nem lehet, baj lehet belőle.De a fiú addig erősködött, hogy míg a lány végül engedett. Egy este csendben kitolta a futópálya szélére a fiút, akinek az arca teljesen megváltozott. Mint akit kicseréltek. Újra otthon
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volt. Nézte, hogy fut a lány. Amikor odaért hozzá, elmondta, hogy hogyan is kellene futnia. A technikán lenne még mit javítani. És az érzésen. Szívből kell futni, nem erőből.Egyre többet és többet szöktek ők ki így ketten. A fiú folyamatosan ellátta jó tanácsokkal. És közben észre sem vették, hogy ő is erősödött. Már nem volt szüksége tolószékre. Lassan, de egyedül járt. Mintha egy kicsit hízott is volna. Az orvosok nem tudtak mit kezdeni vele, hiszen neki már halottnak kellett volna lennie. A lány elmesélte, hogy nagy álma a ma- raton. A fiú elmondta, hogyan készülhet rá. A pálya széléről adta az instrukciókat. Amikor pedig hosszú futókirándulásról ért vissza a lány, úgy, ahogy volt, még futós ruhában, iz- zadtan rohant, hogy elmesélje: újabb csúcsot döntött. Még egy fél évig ment ez így. A fiú csodájára jártak az orvosok. Szakmai konferenciák témája lett. A kezelő orvosa lassan kezdett hinni a csodákban.Amikor a fiú elérkezettnek látta az időt, kérte, hogy a lány nevezzen be a versenyre. Sajnos elkísérni nem kísérhette el.A lány a rajtnál már nagyon ideges volt. Végig a fiúra gondolt, arra, hogy mit tanított neki. Becsukta a szemét, és érezni kezdett. Majd elindult a verseny. Csodálatos tájon haladt az út. A lány gyönyörködött benne. Mindent úgy tett, ahogy tanították neki. Élvezte a futást. Amikor frissíteni kellett, frissített. Élvezte a napot, a szelet, az utat, a madarak hangját, az illatokat. Észre sem vette, hogy vége is lett az egésznek. Célba ért. Örömmel rohant be a fiúhoz, hogy elújságolja a jó hírt. Az ágya üres volt. Kérdezte az orvost, mi történt, hová költöztették át.- Elment, csendben a mi csodánk. Már fent van valahol. Egy levelet hagyott neked.Az üres papíron csupán néhány szó szerepelt:- Tudtam, hogy megcsinálod! Köszönöm!
241



Szabó Szalay István

Megkésett sírató...
evokáció Radnóti Miklós 
Sem emlék,sem varázslat 

című versére 
az Űz völgyi hősök emlékére.

semmim se volt s már nem is kell nekem amim van azt is lassan menni engedem irigység gyűlölet távol áll szívemtől hegyről lecsurgó vízként szomjas földre dől őrzöm még mindig magamban ősi dacom mivel egykor vádoltam esendő világom de a világ saját útját követi valahol falakat épít magának s törvényekben szól mikor terhes idők jönnek ha fordul a nap kérkedő ábrándokkal hogy lesz-e holnap
semmim nem volt és nem is kell nekem amiként érkeztem úgy megyek el meztelen nekem nem volt hozsanna angyalok hada csak felvillant egyszerűen létem csillaga valahol ágyú szólt egy kürt elhaló szava s hívta őket a parancs kijelölt halálba maradtak temetetlen... mint dicséret hangzik ha utókor majd emléket és szobrokat állít vagy csak egyszerű fejfa kerül vénült sírokra mig elkoptatja azt is az idők vasfoga
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Szepesi Jolán

Ha majd...Ha majd tűzbe vetjük íjainkat, nyilainkat visszadugjuk a tegezbe. Ha majd a dühök lecsendesednek, káromlások jégcsappá dermednek szavak formálása közben.Ha majd az átok szótagokká törve hull alá a szájból, csapni készülő ökölből potyognak mindenféle férgek. Ha majd a szavak átfordulnak bársonyos felükre, s csak őszinte mosolyok ragyognak az arcokon, álnok maszkok összevissza töredeznek.Ha majd a hazugságok odaragadnak a szájhoz, nyelv megbénul, fogak koccannak össze.Ha majd Munch sikolyát lehalkítjuk, tenyerünket felfelé fordítjuk: békével jöttem, ....akkor útra kelhetünk újra.
Szigeti Orsolya

Világok köztVégül rájöttem. Léggyökér vagyok.Fény és víz a táplálékom, de egyre fonnyadok.
Csak az a föld kéne.Az a fekete, a zsíros.A sajátom, amit magamba szívok.
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Elképzelem, ahogy táplál, itat, etet.Régi ízek járnak át. Ez a fő, verő-erem.És közben kóstoltam más földek zamatát.De egyik sem volt ízletes semelyik lakomán.
Mindig csak az az egy, a fekete, a zsíros.Azt vágyom szüntelen, habár illúzió.

Szoby Zsolt

McKinley kocsmájaGeorge a belváros felől hajtott be kocsijával, egy tűzpiros Ford Mustanggal az utcába, amely viszonylag közel volt lakásához - ám ennek ellenére még sohasem járt erre. Közeli helyet keresett terve megvalósításához, melynek ideje éppen ma este jött el. Lassan ment, mert a köd egyre inkább sűrűsödött. Bosszankodott miatta, de örült is neki, mert így legalább nem veszi észre senki sem, miközben véghez viszi azt, amit már hónapokkal ezelőtt gondosan eltervezett. A kocsijában jó előre elkészített mindent, amire szüksége volt. Egy pisztoly, melyet régebben álnéven vásárolt, egy elnyűtt pulóver, viseltes tornacipő - amiket tegnap vett néhány fontért az ócskapiacon - egy gumikesztyű, valamint egy kalapács. Elégedett volt magával, mindent alaposan megfontolt, hiszen
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a legapróbb hiba is végzetes lehet. Már csak egy csehó kellett, ahol alibit igazolnak, mert ez volt a legfontosabb. Tudta, ő lesz az első számú gyanúsított, ezért mindent a legapróbb részletig kidolgozott.A ködben alig-alig látta az utca két oldalán viliódzó feliratokat. Csak kell, hogy legyen egy kis lebuj errefelé - gondolta szemét meresztgetve a szinte átláthatatlan szürkeségben.Az utca bal oldalán végre meglátta azt, amit keresett. Piros neonreklám hirdette: McKinley's Pub. Leparkolt előtte, és még egyszer átgondolta, mit kell majd tennie. Bezárta kocsiját és határozott léptekkel benyitott a sörözőbe.Bent csaknem telt ház volt, a cigarettafüst pedig közel olyan sűrű, mint odakint a köd. Próbált helyet keresni magának. A hátsó sarokban egy kétszemélyes asztalka épp felszabadult, a pincér a poharakat szedte össze a távozó vendégek után. Helyet foglalva whiskyt rendelt, miköz-ben az órájára nézett: kilenc óra múlt pár perccel. Időben van, eddig minden rendben. A pincér megérkezett a pohárral, és éppen letenni készült, mikor George - ahogyan előre eltervezte - meglökte a könyökét. Az ital fele a térítőre löttyent.- Bocsánatot kérek, az én ügyetlenségem miatt történt - szabadkozott, mialatt egy szalvétával próbálta felitatni az asztalterítőre kiömlött whiskyt. Kérem, hozzon egy másikat - mondta bocsánatkérően, és még egyszer elnézést kért.Alaposan szétnézett, amíg az italára várt. Volt még ideje, mert kocsival innen a lakása alig tízpercnyire volt. Csak ez a fránya köd ne lenne - morgolódott, mert ezzel nem számolt, de így sem lesz több tizenöt percnél. Maximum negyedóra hazáig, legfeljebb öt-tíz percet tölthet ott, és ugyanennyi vissza. Ez hozzávetőleg bő fél óra, ennyi idő alatt vissza kell érnie, hogy még hihető legyen a távolléte. A pincér már látta, s bizonyára meg is jegyezte, ám egy másik tanúra is szüksége
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volt. A pult mögött néha megjelent a tulajdonos - legalábbis ő annak vélte - egy vörös, tagbaszakadt, tipikus ír férfi, aki most egy ápolatlan külsejű, vékony, erősen kopaszodó férfit próbált meg kitessékelni. Ez épp kapóra jött George-nak. Felállt, és odament hozzájuk.- Kérem, hagyja, meghívom az urat egy italra - mutatott a férfi felé - úgy látom, meginna egy pohárkával. Maga itt a tulaj? - fordult a vörös hajú férfihoz.- Igen, én vagyok, de figyelmeztetem, csak óvatosan ezzel az emberrel! Ismerem, mint a rossz pénzt. Gyakran jár ide, és nem mindig hagyja ott azt, amit a szeme meglát. De, ahogy tetszik, innentől a maga vendége.George elégedetten konstatálta, hogy most már biztosan jól megjegyezték. Meghívta a sovány, már-már keszeg férfit az asztalához, és whiskyt rendelt neki. Johnnak hívták, nem volt senkije, elmondása szerint a kocsmákban tengette napjait. A dupla whiskyt úgy tüntette el, mintha ott sem lett volna. Hozatott neki egy másikat, az övét is odaadta hisz vezetnie kell, nem kockáztathatott könnyelműen. Az órája lassan háromnegyed tízet mutatott. Indulnia kell, mert a felesége mindig kedvenc esti műsora után készül aludni, aminek minden nap tíz óra előtt van vége. A hasát tapogatva fájdalmas arccal megkérte Johnt, hogy vigyázzon a zakójára és a slusszkulcsra - amit feltűnően az asztalon hagyott - amíg visszatér a mosdóból.- Sajnos a hasam eléggé gyakran rendetlenkedik, de ha visszajövök, fizetek magának még egy italt - mondta, és fájdalmat színlelve elindult a mosdó felé. Amikor John már nem láthatta, feltűnés nélkül kisurrant a kijáraton, zsebéből elővette a pótkulcsot, kocsijába ült és indított. Amilyen gyorsan csak tehette megfordult, és elindult hazafelé. Alig negyedóra múlva, ahogy tervezte, lakásától kissé távolabb parkolt le, hogy még véletlenül se lássák meg a kocsiját a ház előtt, bár ebben a cudar időben senki sem járt az utcán.246



Kivette az előre elkészített táskát, amiben ott volt minden. Cipőt cserélt, felhúzta kezére a gumikesztyűt, a pisztolyt kibiztosította, és gyors léptekkel elindult ház felé. A hátsó terasz üvegajtaját törte be a kalapáccsal úgy, ahogy egy betörő is tenné. A riasztó azonnal megszólalt. Tudta, hogy innen maximum öt perce van, amíg az ügyeletes járőr megjelenik a háznál. Belépett a kitört ajtón át, ügyelve arra, hogy ne érjen az élesen meredő üvegszilánkokhoz. Ahogy sejtette, felesége a riasztó hangjára hálóingben, kezében a tőle kapott pisztollyal megjelent a nappaliban. George a sötétítő függöny mögül előlépve azonnal lőtt, kétszer egymás után. Az asszony holtan rogyott a padlóra. George feldöntötte az útjába eső virágtartót, kirántott néhány fiókot a nappaliban álló komódból, tartalmukat a padlóra szórta. A riasztó folyamatosan szólt. Tudta, hogy már nem sok ideje maradt a rendőrség megérkezéséig, mert a riasztó oda is bejelez. Óvatosan kilépett a teraszra, és az órájára tekintett. Még két-három perce van.A sziréna fülsüketítően visított, de a szomszédok, ahogy várta, nem kíváncsiskodtak. Emberi hozzáállás és pszichológia az egész. Senki nem akar bajba keveredni, ezt tudta, és számolt is vele. Elővette a használt pulóvert, végighúzta a bejárat törött üvegének éles szélén, mintha a betörő akadt volna fent rajta menekülés közben. Fürgén visszaosont kocsijához és elindult a folyó felé, hogy minél hamarabb megszabaduljon a bizonyítékoktól. A legelső mellékúton balra fordult, megállt, lekapcsolta a kocsi világítását. Visszahúzta bőrcipőjét, azután mindent gondosan visszatett a táskába, mialatt várakozott.Miként számított is rá, kis idő múltán villogó fénnyel egy járőrkocsi ment arra, amerről ő jött. Miután a rendőrautó hátsó fényei eltűntek, kitolatott az útra és amennyire gyorsan csak lehetett, megindult visszafelé. A folyón átívelő hídon egy
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pillanatra megállt. Szétnézett, de sehol egy teremtett lelket sem látott. A táskát, amiben a kompromittáló tárgyak voltak, a vízbe dobta. Nem látta ugyan, de hallotta a csobbanást.Visszaült kocsijába, és a kocsma felé vette az irányt. Minél előbb vissza kell érkeznem - sürgette magát, miközben a hömpölygő ködben próbált tájékozódni. A kocsi világító órája negyed tizenegyet mutatott. Igyekeznie kell, hogy időben visszérjen, s az némileg nyugtalanította, hogy nem tud gyorsabban haladni. Öt perc múlva fordult be abba az utcába, ahonnan indult, csak most az ellentétes irányból, a folyó felől közelítette meg a kocsmát. Az előbb bal kézre esett McKinley kocsmája, most jobbra kell lennie - futott át az agyán, és feszülten figyelte a fényeket az utca jobb oldalán.Lassan hajtott, nehogy a köd miatt túlszaladjon rajta. Végre megpillan-totta a pirosán izzó feliratot: McKinley's Pub. Sietősen leparkolt vele szemben, majd szapora léptekkel a bejárat felé sietett. Már nem volt olyan nagy tömeg, mint amikor elindult. A helyiség végén lévő asztal felé furakodott a pult előtt iszogató vendégek között. Az asztalnál nem ült senki, a zakója és a kocsi kulcsa is eltűnt. A poharak sem voltak már ott, minden bizonnyal a pincér elvitte őket, aki a whis- kyfoltos térítőt is lecserélte.Igaza volt a tulajnak - aki most is a pult mögött tüsténkedett - hitvány, megbízhatatlan alak volt az alkalmi partnere. Faképnél hagyta, ráadásul még a zakóját is magával vitte a kocsi kulcsával együtt. Megmondta neki előre, hogy egy piti kis tolvaj, de nem baj, csak emlékezzen rá, ha később a nyomozók megtalálják és faggatják a mai nappal kapcsolatban. Hogy John lelépett, a tervét nem befolyásolja, mert úgyis taxival ment volna haza, ha keresik majd a rendőrségtől - morfondírozott magában.Leült és intett, hogy rendelni szeretne. A pincér éppúgy,
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mint korábban, tüstént ott termett. Dupla whiskyt kért, mert úgy érezte, szüksége van rá. A csudába, az a szemét John meglógott - szitkozódott mérgében. Nem lehet senkiben sem megbízni - nyugtázta a történteket, de talán ez is az ő malmára hajtja a vizet - gondolta. Valamelyest megnyugodott, amint a pult mögött serénykedő izmos, vörös hajú tulajra nézett. Ha más nem is, ő biztosan emlékezni fog rá, no meg a felszolgáló, aki meg-érkezett a rendelt itallal.- Most jobban vigyázok, mint az előbb - szólt hozzá, ám a pincér fura pillantást vetve rá válasz nélkül a söntéshez ment.George teljesen biztos volt abban, hogy terve sikerült. Könnyebb volt, mint gondolta. Felesége halott, ő pedig ebben a kocsmában töltötte az éjszakát. Erre több tanú is lesz, a rendőrség pedig nem tud ellene sem-mi konkrét bizonyítékot felhozni. Az a néhány nap kellemetlenség a rendőrségi kihallgatásokon megér közel negyedmillió fontot, ugyanis ennyit fizet a biztosító a felesége halála esetén. Persze, lesznek kellemetlen kérdések, de az alibije bombabiztos, a fegyver, valamint a többi kellék a folyóban úszik valahol a tenger felé. Semmi nincs, amiért őt gyanúsítani lehetne. A rendőrség egy idő után feladja a nyomozást, lezárja az ügyet azzal, hogy a tettes ismeretlen. Akkor a biztosítónak fizetnie kell, és ő végre dúsgazdag lesz.Elégedetten dőlt hátra a székben, és izgatottan várta, hogy csengjen a telefonja. A harmadik whiskynél tartott, mire végre megcsörrent. Egy nyomozó volt és kérte, jöjjön azonnal haza, mert baj történt a feleségével. Intett a pincérnek és megkérte, rendeljen számára taxit. Húsz fontot nyomott a markába az elfogyasztott italokért, majd odakint a járdán toporgott fázósan a taxi érkezéséig. Kocsiját a söröző előtt hagyta, mert ittasan ugyebár mégsem vezethet, meg amúgy is, John elvitte a kocsi kulcsát, amit az asztalon hagyott. Ő az, aki minden es- 
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hetőségre gondol, nehogy véletlenül is hiba csússzon a számításába, - gőgösködött magában, s melle szinte dagadt az önteltségtől.Ahogy a taxi megállt a villogó fényű rendőrautók mögött, olyan megmagyarázhatatlan, különös érzés kerítette hatalmába, de azon nyomban el is hessegette magától. Nem szabad gyengének tűnnöm, határozottan kell válaszolnom mindenre, hogy semmiképp se legyek gyanús - biztatta magát, hiszen eddig minden pontosan úgy történt, ahogyan előre kitervelte, a jelentéktelen kis malőrtől eltekintve.A rendőrségről kirendelt hadnagy részvétét nyilvánította, utána beszámolt a történtekről.Szokványos rablótámadás történt: a betörő a hátsó bejárati ajtó üvegét törte be, mire a riasztó megszólalt, amire valószínűleg nem számított. A felesége éppen lefekvéshez készülődhetett, mert már hálóingben volt. Az üvegcsörömpölésre, és a riasztó hangjára lejött az emeletről, hogy megnézze, mi történt. A behatoló megláthatta a kezében a pisztolyt, és lelőtte. A riasztóval azonban nem boldogult, ezért zsákmány nélkül távozhatott, csupán néhány fiókot borított ki sietségében. Az ablak szilánkosra tört üvegébe azonban menekülés közben beleakadt a ruhája, mert apró ruhafoszlányt találtunk rajta, no meg néhány, gumitalpú cipőtől származó nyomot a parkettán. Ezek talán segíthetnek beazonosítani az elkövetőt - sorolta az eddig már tényként megállapítottakat a rendőr-tiszt.George teljesen megnyugodott, bejött a számítása: rá semmiképpen sem terelődhet a gyanú, hiszen ő abban a bizonyos kocsmában volt, és sem a ruhafoszlány, sem pedig a cipő nem hozható vele összefüggésbe, amellett a kezén sem találnak lőpornyomot.A hallban várakoztatták, miközben számtalan kérdésre kellett válaszolnia. Megtörtnek próbált mutatkozni a keresztkérdések alatt, és úgy vélte, sikerült is.250



- Perc türelmét kérem, megnézem a kollégákat - szólt a hadnagy, miután a nappali felé indult. Mihelyt George egyedül maradt, a nála lévő slusszkulcsot észrevétlenül visszaakasztotta a bejárati ajtó mellett lévő kulcstartóra, ahol eredetileg is volt. Kereshetik a tettest - örvendezett magában.- Visszaviszem a kocsijához és megkérdezzük, valóban ott volt-e - jelentette ki szigorú tekintettel a hadnagy, miközben kisvártatva visszatért. Tudja, ilyenkor ezt nekünk kötelességünk megtenni - szabadkozott. George örömmel elfogadta, legalább az alibijét is igazolják, hiszen a tulajdonos és a pincér is látta őt. John pedig biztosan előkerül valamikor az ellopott holmijával együtt. Még talán jó is, hogy így történt - bíztatta magát, így hihetőbb lesz az alibije.- Hol hagyta a kocsiját? - érdeklődött a rendőrtiszt.- McKinley kocsmája előtt, ahol egész este egy számomra fontos üzleti szerződés megkötését ünnepeltem -válaszolta George. Beültették a hátsó ülésre és elindultak vissza a belváros felé. A köd makacsul tartotta magát. A hadnagy megkérdezte társát, aki a gépkocsit vezette, hogy ismeri-e az odavezető utat.- Sajnos innen a folyó felől nem, pláne ilyen időben, de a város felől sejtem, merre kell menni, hallottam már erről a helyről - válaszolta a fiata-labb nyomozó. A rendőrségi autó északi irányból, a belváros felől hajtott be az utcába. Lassan haladtak, mert alig lehetett látni valamit a tejfehér gomolyagban. Végre bal kéz felől felvillant a keresett felirat: McKinley's Pub.- Ez az, itt voltam! - kiáltott fel megkönnyebbülten George, miután meglátta a neon vörösen viliódzó fényét. A pub előtt azonban nem volt ott a kocsija. Hitetlenkedve nézett körül, de az autót nem látta sehol sem. Ellopták, amíg otthon faggatták. Micsoda környék! Ez csak John lehetett, vagy valamelyik hasonszőrű cimborája, hisz nála van a kulcs - forrt benne a düh. 251



- Melyik a kocsija? - tudakolták tőle.- Egy piros Ford Mustang, itt kellene lennie. Fogalmam sincs hová tűnhetett, pedig biztosan a bejárattal szemben parkoltam le, erre határozottan esküszöm.- Menjünk, kérdezzük meg odabent, talán tudnak valamit róla - tessékelték befelé, szúrós pillantást vetve rá.George hátán végigfutott a hideg, pedig érezte, hogy nem tévedhetett. Ő itt volt mindvégig, ezt többen is igazolni fogják. John, a pincér, a tulaj, meg a taxis, aki idejött érte. És hogy a kocsija eltűnt amíg őt odahaza kérdezgették, arról igazán nem tehet. Ez nem volt a terv része, de nem is befolyásolhatja azt. Rossz érzését lerázva magáról belépett az ajtón.A kocsmában már szinte senki sem volt ezen a késői órán. A vörös hajú ír tulajdonos a pult mögött állt, és a poharakat törölgette. Rajta kívül már csak két vendég tartózkodott odabent. Egy tetovált, bőrruhás férfi részegen imbolygott az ajtó felé, üveges szemekkel bámulva rájuk. A másik a terem végében ült, háttal a bejáratnak egy kétszemélyes, whisky- foltos asztalnál. Vézna, kopasz emberke volt, enyhén viseltes öltözetben. A közelgő léptek hangjára megfordult, és szemrehányóan nézett George-ra, aki halálra válva, meghökken- ten bámult rá, mintha kísérteiét látna.- Csakhogy visszajött, mert a tulaj - biccentett fejével a pult felé - rám akarta sózni a cechet. Már azt hittem végleg hazament. Láthatja, vigyáztam mindenre, ahogyan kérte. Bár azt mondta, csak a toalettbe megy, és hamarosan visszajön, de ennek már több órája. Hol a fészkes fenében járt? Nem egy itallal jön nekem, hanem legalább hárommal. Tessék, itt van a kocsija kulcsa és a zakója! Inkább mentem volna a másik McKinley kocsmába - vicsorogta mérgesen John.- Hogyan mondja, van még egy ugyanilyen nevű söröző? - fordult meglepődve a hadnagy a cingár férfihez.
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- Persze, hogy van, de sokan nem tudják. A másik sörözőnek Steve ikertestvére, Thomas McKinley a tulajdonosa. Ez Steve sörözője, Thomasé egy háztömbbel lejjebb a folyó felé, az utcának szintén ezen az oldalán található. A berendezéstől kezdve a legutolsó szögig minden teljesen azonos a két kocsmában. A hecc kedvéért úgy alakították ki a belsejüket, hogy azok a megszólalásig egyformák legyenek épp úgy, mint ők. S az csupán ráadás, hogy még a pincérek is ikrek, akiket alkalmaznak. Csak a törzsvendégek tudnak különbséget tenni közöttük feltéve, ha nem isznak túl sokat - vihorászott John.George rogyadozó térddel, falfehéren állt a bárpultnak támaszkodva, amíg az őrmester néhány perc múlva visszatért, és megerősítette a John által elmondottakat:- Lejjebb is van egy McKinley's Pub, ami ennek pontos mása, a két tulajdonos pedig valóban ikertestvér lehet, mert szakasztott egyformák.- Jöjjön George, nézzük meg mi is - szólt ellentmondást nem tűrő hangon a hadnagy. Beültek a kocsiba és lépésben elindultak az utcán a folyó felé. Talán száz métert, ha mehettek, amikor a sűrű ködből lassacskán előbukkant a járdát pirosra festő, George által már olyan jól ismert neon felirat. Lábai reszketni kezdtek, gyomra remegett és homlokán verejték- cseppek gyöngyöztek, amint megpillantotta kocsiját.A bejárattal szemben, az utcai lámpák homályos fénykörében ott állt a tűzpiros Ford Mustang. Pontosan ott, ahol legutoljára leparkolt vele.A bilincs kattanását már szinte nem is hallotta, döbbenetében csak annyit látott az autó hátsó ülésén ülve, hogy a vörösen viliódzó neonfény - mely teljesen megbabonázta - lassanként eltűnik az éj sötétjében, amint a rendőrségi autó kikanyarodott vele a bíborszínben fürdő járda mellől.
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Szolnoki Irma

SzavakMeghatározói életünknek. Az első, gügyögve kimondott szó, és az utol-só, rebegő sóhajtás. Amit a két szó közt eltelt időben mondunk ki, jel-lemzi egész lényünket, tetteinket, gondolatainkat.Szeretek játszani a szavakkal. Egyenként kimondani őket, hallani a rit-musukat. Elgondolkodni azon, miért éppen ezt jelenti a szó, és vajon, ki mondta ki először és miért?Utca. Cuppan a „c", mintha sártócsába léptem volna. Cuppan. Imádni való az a dupla „p". Érzem gyermekem leheletét, ahogyan két kis kezébe fogja az arcomat, és rácuppantja pusziját. Gyermekemről eszembe jut a férjem és az esküvőm.Esküvő. Benne az a hosszú „ő". Ő, aki meghatározza további életem. Anyámnak mit jelenthetett az én esküvőm? Az esküt és a vöt? Nem, nemcsak ezt, az ő életében már benne volt egy másik „ő".A temető. Temet - ő. Jaj, ez a hosszú „ő", mennyire más, mint az előző, pedig ugyanaz az „ő"!Koporsó, fűzi tovább agyam a gondolatot. Csupa mély hangzó, borzongó, kongó, zord szó. Még ott dübörög a fülemben, ahogy a rögök kíméletlen ridegséggel koppannak apám koporsóján. És máris itt az új szó: koppan. Milyen más ez a dupla „p". Nem cuppan, nem simogat lágyan, hanem könyörtelenül üt, rombol, semmivé tesz, fájó. „Ó", ez az állandóságot jelentő furcsa, hosszú „ó". Csak szomorúságot hordozó? Lehet mosolygó, kacagó, vigadó. Mulató, borozó, falatozó. Szomjazó, korgó gyomornak imádnivaló szó, mint a hordó, a korsó vagy a borsó és a lecsó.- Ó, a lecsó! - jut eszembe a vacsora, a sok hozzávaló, és az eladó.
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Nézem a piaci felhozatalt és az árakat. Kis táblák mutatják, melyik áru hol termett és milyen ára van. Olvasom a krétával írt szöveget: Kari, pari, padli, burgi, hagyi, cukki, „k" (ez a legjobb, akármi lehetne, ha nem látnám, hogy káposztafej). A diákcsemege tálkáján a „nyami" szót olvasom. Kapkodom a fejem, értetlenül bámulok. A citrom ugyan spanyol, de én magyar vagyok... Igaz, modern időket élünk, de ennyire?Mély levegőt veszek, és bátran uborkát kérek, ubi helyett. Uborka, kedveskedő, becéző szó, nem egy rideg, nyekkenés: ubi, mintha malac büfögne. Fizetek, sietve hagyom el a piacot. Kicsit szégyenkezem. Miért nem tetszik ez nekem? Maradi vagyok? Öregszem? Nincs időm a válaszon töprengeni, utam a kifőzde előtt vezet el. Hatalmas tábla hirdeti a menüt: karileves, spöri, mpöri, petburgi, hambi, lángi. Jézusom! Még jó, hogy a sört nem lehet rövidíteni, a bor is érthető, de az üccsi, vajon milyen löttyöt takar? Nevetek ugyan, de fejcsóválva indulok haza. Szép anyanyelvűnket elsodorta a száguldó technika karaktereket kurtító világa.- Irma! Várj! - kiált utánam egy ismerős hang. Megfordulok, örömmel fedezem fel a régen látott osztálytársamat. Babakocsit tolva, siet felém, mosolyogva integet. Ahogy mellém ér, hirtelen megcsörren a telefonja. Fejével türelemre int, majd sietve hadarni kezd:- Hali!... Nincs, de van báni... Tali? OKÉ!... No para, na hali, hali! - rögtön kinyomja a gombot és felém fordulva szabadkozik:- A tesim volt, bocsi. Figyu! - és büszkén a babakocsiba mutat. - Az első uncsi. Ugye édi?A gyerek fölé hajolok. Szép baba. Unoka, a várva várt csoda! Értem az uncsit, de mégsem értem. Unoka, eleve becéző, bizalmas. Uncsi, ugyanannyi betű, nem rövidebb, számolom dühösen. Uncsi? Mióta az eszemet tudom, a legjobban unott dolgot jelenti. Hogy lehet uncsinak nevezni, a világ legdrá- 
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gább gyermekét! Nem unalmas, nem egyhangú, nem szürke és lapos, akkor miért? Hízelgő szavakkal gratulálok, és gyorsan tovább megyek. Még hallom, ahogy vonul a járdán, ennek annak odakiabálva, dicsekszik a babával: - Uncsi, az én kis uncsikám!- Szia! Mit főztél vacsorára? - kukkant be kíváncsian a konyhába az éppen hazaérkező férjem. Kukkant. Ez is milyen jó szó. Kíváncsi, kicsit bizalmas, a sok „k" olyan, mint egy diszkrét kopogás.Belém bújik a kisördög. Férjem szereti a humort, érti a vicceimet, most is megtréfálom őt.- Nektek lecsi, nekem sáli. Vacsi mellé sör vagy üccsi. De, ha mást akarsz, kajcsizz szalit! Van mellé pari, hagyi, ubi - hadarom a zagyva szavakat.Férjem tátott szájjal néz rám, érti, amit mondok, de nincs kedve nevetni. Félve kérdezi, mi bajom.Egy mondatba sűrítve, hatalmas sóhajjal fújom ki magamból a keserűségemet:- Ha unokánk lesz, nem fogom unni, szeretni fogom és tisztelni, ahogy édes anyanyelvem szavait is.
T. Tamás Ferenc:

Miért utálok táncolni?Sokan tudnak, és még többen szeretnek táncolni, de én nem tartozom közéjük. A válaszért vissza kell menni vagy 40 évet, a gyerekkoromba.Szóval, az általános iskolában egy átlagos osztályba kerültem, ahol gyorsan kiemelkedtem egyrészt magasságom, másrészt sajnos hasam mérete miatt. Mindig is jó tanulónak számítottam, de ez más lapra tartozott. Az első három osztály így csendben és nyugalomban eltelt. Aztán jött egy váro- 
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si tanácsi határozat, hogy a csökkenő gyereklétszám miatt az addigi három osztályból kettőt kell csinálni a következő évben. Ez minden pedagógiai elvnek ellentmond! Látszik, hogy már az akkori városi elöljáróknak sem volt fogalma az iskolák világáról, ahogy most sincs.Szóval, megcsinálták az összevonást és én a gyenge tanulók közé kerültem, a 4. B. osztályba, pedig eredményeim miatt simán ott lehettem volna a 4. A. osztály éllovasai között. Erre az egy évre ráadásul kaptunk egy új tanítónőt, aki ebből a lesajnált osztályból ki akart hozni valami különlegest. Ez nagyon jó ötletnek tűnt, hiszen meg kellett mutatni a nagyképű 4. A-nak, hogy mi is vagyunk valakik. Tanulmányi versenyekről persze szó sem lehetett, hiszen nem volt nálunk jó tanuló, bár én a matek versenyeken rendszeresen elég jól szerepeltem, de ugye egy fecske nem csinál nyarat.így Edit néninek eszébe jutott, hogy csináljunk egy tánccsoportot, amibe persze kötelezően be kellett lépni mindenkinek, akit Edit néni kiválogatott. Én, mint az osztály legmagasabb fiúja, nem maradhattam ki. Hiába mondtam, hogy semmilyen ritmusérzékem nincs, viszont iszonyú falábam, az van; de a tanítónő hajthatatlan volt. Mindenáron ott kellett lennem első táncosként!Szeptember végén kezdődtek a próbák, amiket ő maga vezetett. Heti kétszer próbáltunk, mindig ebéd után. Ez nekem azért is rossz volt, mert nem voltam menzás, így mindig mehettem vissza a suliba. Ráadásul az egyik próba idejére esett az a matematika szakkör, amire nagyon szerettem volna elmenni, de ezt a tanítónő kerek-perec megtiltotta.Az gyorsan kiderült, hogy valami népies táncot adunk elő: egy bonyolult lépéseken alapuló magyar táncot. Nekem egyáltalán nem ment: állandóan tévesztettem, mindig elvétettem, örökké kiestem a ritmusból. A másfél-két órás próbák
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után alig kaptam levegőt a kimerültségtől, még sírni sem volt igazán erőm. Október közepén már rettegve vártam a próbákat. A többieknek úgy-ahogy ment a dolog, de én iszonyú béna voltam. Sírva könyörögtem, hogy hadd ne kelljen csinálnom, de a „drága" Edit nénit semmi sem hatotta meg. Szüléimét is kérleltem, hogy ne kelljen többet mennem, de ők is csak visszazavartak és még jobban erőltették a dolgot.Egyik napon úgy október vége felé kicsit belázasodtam, így kóválygott a fejem, de a suliba bementem, hiszen szerettem tanulni. Aztán már a táncpróbán szóltam hogylétemről és mondtam, hogy aznap sajnos aznap nem tudok táncolni. Na, akkor kaptam az első pofont a tanítónőtől. „Hogy képzelem ezt? Mit hiszek én?" Meg a többi válogatott szidás. Összeszorított foggal, de végigcsináltam a délutánt. Hazamenve másnap reggelig aludtam.Mivel alig egy hónap volt hátra a versenyig, ezért sajnos heti három próba lett. November elsején délután megint elvétettem az egyik fordulót, így kaptam egy akkora pofont, hogy szó szerint a fal adta a másikat. Kóválygott a fejem, de muszáj volt folytatni - hol voltak akkoriban még a diákjogok?! Onnantól ha délután nem vétettem semmit, akkor másnap délelőtt megszólalhattam, de ha bármit is elvétettem, akkor jött a kiadós pofon és a másnapi kötelező hallgatás. Hát, őszintén szólva, igen sokszor voltam némaságra kárhoztatva...Két héttel a verseny előtt Edit néni már folyamatosan szidott minket és minden apróságért lehordott a sárga földig. Felnőtt fejjel immár én is tanár lettem, de máig nem értem, hogy ez az önfejű, hisztis, agresszív nő hogyan maradhatott meg a pedagógusi pályán. Szerencsétlen párom, az osztály legnagyobbra nőtt lánya sokat vigasztalt a kapott pofonok miatt, de ő sem tudott sokat tenni ellenük. Persze mások is kaptak néha 1-2 nyaklevest, de a lényeg én voltam, az első táncos. Tehát én kaptam messze a legtöbbet.258



A verseny előtti héten volt olyan próba, hogy 3-4 pofont is kaptam és már a párom is sírt tehetetlenségében. Pedig csak azért vétettem el a lépéseket, mert a frissen kapott fellépő ruha csizmája rettenetesen törte a sarkamat. Másnaptól alaposan kibélelt csizmában roptam a táncot, bár a lábam attól még fájt.Eljött a várva várt verseny! Edit néni idegesebb volt, mint valaha. Nagy nehezen összehoztuk a koreográfiát úgy, hogy mindenki mosolygott. Még a tánc utáni meghajlás is megvolt! Kivételesen egy lépést sem rontottunk el, pedig ilyen még egyetlen próbán sem volt. A hibátlan előadás után mosoly, meghajlás, vége. Levonultunk. A tanítónőnk persze folyamatosan korholt a hibáinkért, amit ő látni vélt. Engem a változatosság kedvéért csak leszidott, valamiért a pofozás most kimaradt. Az eredményhirdetésen kiderült, hogy az elsők lettünk. A 4. A. osztály csapata meg helyezetlen maradt. Győztünk!Azt hittem, hogy ezzel végre vége a kínjaimnak. De csalódnom kellett, hiszen első helyezettként bejutottunk a megyei versenyre, így hétfőn kezdődtek az újabb próbák. Minden mozdulatot tökéletesíteni kellett és minden mosolyt, meghajlást újra és újra át kellett venni.A többi fiú jól járt, hiszen ők tudták nézni az én mozdulataimat, amit csak le kellett utánozni, de én kit nézzek? Hová forduljak? Közben utána olvasva megtudtam, hogy a magyar néptáncban felszabadultan lehet ropni és bőven lehetnek egyedi, táncosok által kitalált elemek is. így tudtam meg, hogy örömmel szoktak táncolni. Ezt nem hittem el! Öröm, boldogság, egyedi elemek!? Én nem tudtam felszabadulni soha, egy pillanatra sem - teljes rémálom volt az egész! A koreográfia akkor és ott szigorúan tartandó volt. A tanítónő hozzáállását sem értettem, hiszen soha nem dicsért vagy emelt ki pozitívan senkit, hanem mindig csak szidott és legorombított kivé-
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tel nélkül mindenkit. A pokolba kívántam az egészet! Az állandó stressztől elkezdtem fogyni és délelőttönként még jobban bezárkóztam a magam kialakította matek-központú világomba. Ezzel a tanítónővel egy percet sem akartam közös légtérben lenni, de ott voltam sajnos egész nap - vele! Érdekes módon viszont a pofonok mennyisége csökkent a városi siker óta, hiszen néha már volt olyan hét is, hogy csak egyet kaptam.Március közepén volt a megyei verseny az alig egy órányi autóbusz-távolságra lévő megyeházán. Már előző nap kóválygott kicsit a fejem, de azért mindent végigcsináltam hibátlanul. A verseny napjára viszont kicsit belázasodtam és sajnos hánytam is. Nagy volt a baj, de egy lázcsillapító meg pár pohár víz segített. Enni sajnos nem tudtam, mert féltem, hogy rögvest kijön belőlem. Megcsináltuk az újabb fellépést összeszorított fogakkal, hibátlanul. Volt mosoly, meghajlás, taps. Függöny. Lementünk a színpadról. Ott aztán kiment alólam a talaj. A fáradtságtól és a kimerültségtől összeestem. Nálam, az erős és masszív fiúnál soha nem volt ilyen. De akkor kimaradt pár perc.Néhány gyorsan összetolt széken eszméltem arra, hogy a párom lassan ébresztget és megpróbál megitatni. Azt már csak a szemem kinyitása után láttam, hogy csupa könny a tekintete: a kedves Edit néni őt pofozta fel azért, hogy én össze mertem esni. Amikor magamhoz tértem és feltápászkodtam, akkor persze én jöttem. Az első pofon még fájt, utána már nem érdekelt. Csak ne a szerencsétlen páromat pofozza fel én miattam!Eredményhirdetéskor aztán kiderült, hogy a megyei versenyt is megnyertük. Jaj! Mi lesz itt az országosig? Nem tudom, hogy miért, de abban az évben kivételesen elmaradt az országos forduló és ezt már rögtön hétfőn reggel megtudtuk,
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így reméltük, hogy vége a kínzásnak. Ám a megyei tanács kárpótlásul rendezett egy gálaműsort május közepén, ahol megint fel kellett lépnünk. Alig párat próbáltunk, mivel szerencsénkre Edit néni ezt már cseppet sem vette komolyan. Összeszorított foggal, de megcsináltuk ezt is. Nyitott téren lévő színpad. Rekkenő hőség. Hibátlan előadás. Mosoly. Meghajlás. Vége.Akkor, 10 évesen valami összetört bennem. Nagy néha rávesznek, hogy táncoljak. Jó, inkább rákényszerítenek, mivel magamtól ilyet soha többé! A táncparketten soha nem tudom elereszteni magamat. Nem tudok szívből táncolni, mert még most, őszbe csavarodó fejjel is érzem a kapott pofonokat. Soha nem vagyok vezértáncos, vagy hogy is hívják mostanában. Mindig nézem a többiek lábát és megpróbálom leutánozni. Nem igazán sikerül. Ha számolom az ütemet, akkor ki tudom matematikázni a lépések sorrendjét, hiszen az is csak egy algoritmus. De magamtól soha nem megy - az a hajó végleg elment.Maradt a lényeg: Hibátlan előadás. Mosoly. Meghajlás. Vége. Ja, és most már soha nem ájulok el...
Tápai Liza

Tisztán látniZsófika az édesanyja mellett fekszik és egyenletesen szuszog.Már elaludt, de Adrienn nem bír elszakadni mellőle. Szíve minden szere-tetével öleli magához. Halkan suttogja: Csak Te vagy nekem, kincsem.Amikor elköltözött otthonról, várandós volt.Döntését sokszor végiggondolta azóta, de soha egy pillanatra sem bánta meg.Karácsony szenteste van.Zsófikával feldíszítették az apró karácsonyfát, égősort is vett rá és egy angyalt a tetejére. Gondolatban az angyalhoz
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fohászkodik: Csak egészségesek legyünk mindketten és felnevelhessem a kislányom!Állandó félelme: Mi lesz Zsófival, ha velem történik valami?Már a gondolatra is jeges rémület fogja el!Aztán megrohanják az emlékek.Hogyan is került ő egy gyermekkel ebbe a szegényes albérletbe?Olyan sablonos, ami vele történt.Másodéves egyetemista volt, amikor teherbe esett a barátjától. Zsolt nem akarta még elkötelezni magát és nem is tudta volna eltartani őket, hiszen még ő is egyetemre járt. Ettől a hírtől úgy megrökönyödött, hogy rögtön elmúlt a lány iránt érzett szerelme.Ezt kereken meg is mondta és egy hét múlva átadott egy borítékot, melyet a szülei azért küldtek, hogy kapcsolatuk kellemetlen gyümölcsétől sürgősen szabaduljon meg.Soha nem fogja elfelejteni Zsolt rideg pillantását, ahogy kezébe nyomta azt a borítékot.Az ő mondanivalóját meg sem hallgatta.Közölte vele, hogy ezen nincs mit megbeszélni, ő erről többé nem akar hallani.- Nem képzeled, hogy tönkreteszem az életem, emiatt?Ezek után sürgősen el kellett volna mondania otthon, milyen helyzetbe került, de nem volt mersze, pedig az idő könyörtelenül szorította.Adrienn éjszakákon át nem aludt.Nem tudott másra gondolni, csak a kis életre, amely ott volt benne, vele.Egy napon azonban olyasmi történt, amit racionálisan nem lehet megmagyarázni. Éppen előadáson volt, amikor erőteljes érzés kerítette hatalmába. Mintha egy hang a fejében azt mondta volna: Kislányod van. Azután pedig egy név a semmiből: Zsófika. 262



Az egész annyira valóságos volt, mint amennyire képtelen.Ettől a pillanattól kezdve megnyugodott.Döntött. Vár még azzal, hogy elmondja otthon, míg szülei már semmire sem kényszeríthetik.Tanult, bejárt az egyetemre, tette a kötelességét.Tanárnő akart lenni, mint az édesanyja. Ezt már általános iskolás korában elhatározta.Egy alkalommal barátnőjének magyarázott el egy matek feladatot. Próbálta megértetni, hogyan kell alkalmazni az azonosságot. Ahogy végigvették lépésről lépésre a megoldást, egyszer csak felcsillant barátnője szeme, arca szinte ragyogott és ő pontosan látta rajta, hogy most megértette, még mielőtt azt mondta volna: Adrienn, te olyan jól el tudod magyarázni, jobban, mint a tanár néni.Ebben a pillanatban döntötte el, ez lesz a hivatása.Milyen nagyszerű érzés megtanítani valamit. Ez maga a siker.Anyja szemében a sikert az eredmények jelentették.Emlékszik, soha nem volt vele elégedett. Ha négyest kapott egy nehéz dolgozatra, csak hallgatott, éreztette, hogy kevés.Ha egy versenyen második vagy harmadik helyezést ért el, csak annyit mondott: Miért nem első?Otthon mindig arról számolt be, hogy az ő tanítványai jobb eredményt értek el, mint a kollégáké. Az ő osztálya írta a legjobb tesztet. Az ő diákja lett az első a versenyen.Anyja csak a legjobb teljesítményt értékeli.Annyira másként gondolkoznak, annyira nem értik egymást, egy világ választja el őket.Apja jelenléte a családban a közös étkezéseken kívül nem érzékelhető.Informatikus. Folyton a laptopján dolgozik vagy játszik. Igazi kocka.Neki úgy a legkényelmesebb, ha minden döntést feleségére, hagy. 263



Megteszi, amit mond neki, cipeli a csomagokat vagy leviszi a szemetet.Gyermekkorában apja sokat játszott vele. Társasoztak, legóztak, meg-tanította biciklizni és persze a számítógépen játszani. Emlékszik milyen menő volt az osztályban, amikor megmutatta informatika órán a METIN játékot, amiben karaktere a legmagasabb szintet érte el.Ahogy múlt az idő, már látszott, hogy felszedett néhány kilót - hiszen a hatodik hónapban járt -, amikor hétvégén reggeli után kitette az asztalra terhes kiskönyvét.Anyja először észre sem vette, aztán később Adrienn szólt, hogy nézze meg, mert az a füzet nagyon fontos.Amikor Zsuzsa felfogta, hogy mit tart a kezében és ez mit is jelent valójában, elfehéredett és remegni kezdett. Magából kikelve csapta az asztalra a kiskönyvet.Minden szóra emlékszik, amit akkor anyja a fejéhez vágott.Azt mondta: Te tönkretetted az életünket! Ez a hála, amiért mindent megtettünk érted? Mindent megkaptál. Semmit nem kellett dolgoznod, megkíméltünk. Mit mondjak most a kollégáknak?! Mit mondjak a barátainknak?! Mit fognak gondolni rólunk?! Na és ki az apja?A válasz persze, ha lehet, még jobban bőszítette. Tombolt és ordítozott: El kellett volna vetetni, amíg még lehetett!!Ekkor Adrienn hirtelen mindent tisztán látott.Anyja számára csak egy a fontos, a tökéletes élet látszatának fenntartása.Az, hogy mit szólnak a barátok, a kollégák, felülír mindent.Anyja utolsó mondata az volt: Takarodj a szemem elől!Néhány nap múlva, apja segítségével elköltözött otthonról. Vele azóta is tartják a kapcsolatot, havonta egyszer felkeresi őket, és anyagilag is támogatja lányát.Tőle tudja, hogy anyja idegösszeomlást kapott, aztán munkahelyet váltott. 264



Nem hajlandó beszélni Adriennről. Tudja, hogy férje rendszeresen meglátogatja lányát és unokáját, de soha nem kérdez semmit.Képtelen feldolgozni a történteket.Karácsony szenteste Adrienn szülei nem állítottak karácsonyfát. Szótlanul ültek a nappaliban.András a számítógépén bíbelődött, Zsuzsa valami filmet nézett.Hirtelen megszólalt András: Tegnap voltam náluk. Zsófikénak most volt a születésnapja. Már egy éves. A telefonommal lefényképeztem őket. Az a kislány olyan szép és olyan okos, teljesen elvarázsolt.Telefonját felesége közelébe tette és visszaült a laptopjához. Jól ismer-te Zsuzsát, tudta, ha azt mondja neki, nézd meg, csak az ellenkezőjét éri el.Ezért hagyta, hátha végre győz a kíváncsiság, a józan ész, vagy a szeretet.Zsuzsa az elmúlt egy évben csalódott önmagában és a nevelési módszerében, hiszen a saját lányával csődöt mondott. Hiába nevelte arra, hogy soha ne elégedjen meg a középszerűséggel. Legyen a legjobb, ha egyszer az is lehet!Neki mindig a legjobbnak kellett lennie, hiszen csak így volt esélye kitörni abból a szegénységből, amibe született. Csak így nyerhetett ösztöndíjat, hogy tanulhasson. Mennyit küzdött életében. Ezért nem volt Adrienn-nek testvére sem, mert nem akarta, hogy a gyermeke nélkülözzön, hogy bármiben hiányt szenvedjen. Szinte dühödten meg akart adni a lányának mindent, amit ő nem kapott meg. Mindezért cserébe ezt érdemelte?Aztán eszébe jutott, milyen boldog volt, amikor Adri megszületett. Milyen melegség járta át szívét! Ahogy felidézte ezt az érzést, keze öntudatlanul elindult a telefonért.Megnyitotta a képek mappáját és ... ott volt. - Uramisten,
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de szép! Barna fürtök, gyönyörű, nagy, kék szemek és mosolyog. Zsuzsa szíve megsajdult, vasmarokkal szorította a szégyen. Most úgy érezte, tisztán lát mindent. Ő erre a gyermekre kimondta a halálos ítéletet, még a születése előtt. Mintha ő lenne élet és halál ura. Hát milyen ember ő? Az ő véréből való. A szeme, mintha a sajátját látná.Hirtelen és határozottan szólt férjének: - Holnap karácsony. Reggel szerzel valahonnét egy karácsonyfát és már indult is előszedni a díszeket.Párja értetlenül nézett Zsuzsára, aki csak annyit mondott: Elmegyünk értük. Te tudod hol laknak.Karácsony ünnepén megszólalt Adriennék ajtócsengője.El sem tudta képzelni, ki lehet az, s amikor ajtót nyitott, szinte megnémult. Szülei álltak az ajtóban, és anyja köszönt elsőnek: Szervusz, kis-lányom. Bemehetünk?Csak annyit tudott mondani a meglepetéstől, hogy: Tessék! Zsófika a nappaliban játszott. A hangok hallatán felnézett és örömmel indult nagyapja felé: Papa!András felemelte kis unokáját a szőnyegről, megpuszilta és azt mondta: Zsófika, ő itt a nagymamád, adj neki is egy puszit!Zsófika odahajolt és cuppantott egyet az ismeretlen néni arcára, majd a szemébe nézett és mosolygott. Zsuzsa kinyújtotta karját, hogy átvegye a kislányt, ő azonban félénken bújt Andráshoz, aki megjegyezte: A szeme tisztára olyan, mint a tiéd. Várj egy kicsit, mindjárt megbarátkozik.Zsuzsa leült a keskeny kanapéra.Halkan kezdte a beszélgetést: Tudom, hogy a múltat nem lehet meg nem történtté tenni, de a jövőt még jobbá tehetjük.Lassan Zsófika is hozzászokott az új látogatóhoz és odaadta neki egyik játékát, aztán nemsokára az ölébe ült. Zsuzsa csak nézte és nem tudott betelni vele. Könnyei fátylán keresztül Zsófika szemének tükrében önmagát látta. Tudta, soha
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nem bocsájtja meg magának, hogy kidobta lányát abban a nehéz helyzetben. Nem is érti, hogyan tehette ezt.Aztán Adriennhez fordult és azt kérdezte: Megpróbáljuk együtt? Zsófikénak is jobb lenne, neked is könnyebb volna. Nem kell azonnal döntened. Szeretnénk, ha a kis unokánk minél több szeretetet kapna.Adrienn alig mert hinni a fülének. Anyja nem azt mondta, hogy Zsófikénak mindene meglegyen, vagy, hogy te egyedül úgysem tudnál tisztességesen gondoskodni róla.Azt mondta, hogy minél több szeretetet kapjon.Ez igazi csoda.A kis angyalkára nézett a kicsiny karácsonyfa tetején és magában csak annyit rebegett: Köszönöm.
Tátrai S. Miklós

Az utolsó kívánságA júniusi délelőtt napsütéssel, meleggel kedveskedett az embereknek. Az iskolás gyerekek a tantermek ablakain át ábrándoztak a közelgő nagy szabadságról. Az óvodásoknak majdnem mindegy volt, hogy mit mutat a naptár, csaknem egész nap az udvaron játszhattak. A nagy park játszóterén kismamák és nagymamák ügyeltek az apróságokra. Délben egyre többen hazamentek, egy óra után már csak két-három pádon üldögélt valaki. Vivien könyvet olvasott, közben fel-felpillan- tott a kis Zoéra, aki neki hátat fordítva ült a hintán. Megnyugodva látta ügyességét, ahogy kapaszkodik, ahogy lábacskáit lengedezve hajtja a hintát. Majdnem hároméves volt, eleven, ügyes kislány, sokszor mondták rá, két fiú veszett el benne. Persze ilyenkor csak mozgékonyságára, huncutságára gondoltak, hiszen a teremtő igazán bájos arcocskával áldotta meg.A park melletti úton feltűnt egy fehér Renault furgon, amely
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úgy állt meg, hogy a hintától csak huszonöt-harminc méter választotta el. Ablaka lenyílt, jól lehetett látni, egy férfi és egy nő ül benne, akik a játszóteret nézik. Néhány perc múlva kinyílt a baloldali ajtó és egy sportosan elegáns, jó megjelenésű, harmincöt év körüli fiatalember szállt ki. Határozottan elindult Vivien felé, aki annyira belemélyedt könyvébe, hogy csak akkor vette észre, amikor megszólította.- Jó napot kívánok asszonyom! Elnézést kérek, amiért megzavartam. Mátéfalvi András vagyok a „Vigyázzunk gyermekeinkre" alapítvány fő-munkatársa. Tessék itt az igazolványom!- Igen, látom! - nézett rá Vivien a személyi igazolványnál nagyobb mé-retű kártyára, amelyen jól lehetett olvasni az alapítvány és a férfi nevét - Segíthetek valamiben?- Egy propaganda, vagy inkább úgy mondanám, oktatófilmet készítünk az alapítvány megbízásából, amely a televízióban is látható lesz. Ebben szeretnénk felhívni a szülők figyelmét arra, hogy a mai világban mennyire kell vigyázni a gyerekekre.- Ez nagyszerű, de miért mondja ezt el nekem? Én tudok vigyázni a gyerekemre.- Pontosan erről van szó asszonyom. Hosszabb ideje figyeltem, hogy milyen gyakran néz fel arra a hintázó kislányra. Ön minden bizonnyal gondos anyuka, ezért szeretném felkérni magát és a kislányát, szerepeljenek a filmben. Vannak már hasonló amatőr közreműködőink, nem kell aggódnia, egyszerű a feladat. Nem sokat, de némi honoráriumot is tudunk fizetni.- Mégis miről lenne szó? - mérte végig az asszony a szimpatikus férfit, és kezdte érdekelni az ajánlat.- Azzal indítanánk, hogy a kollégám filmre veszi a mi megbeszélésünket. Megállapodunk abban, hogy ön eljátssza a figyelmetlen anyukát, én pedig elcsalom a kislányt, és beültetem abba az autóba. Azután idegurulunk önhöz, a kislány kiszáll,
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és kész. A szerződést most megírjuk, aláírjuk és a végén átadom önnek az ötvenezer forintot.- Ötvenezer forint, néhány percért? Ez nem rossz, de nem fog sikerülni! Zoé nem megy el idegennel, ezt már megbeszéltük, és betanítottuk neki.- Semmi baj, az is nagyon jó jelenet lesz, ha a gyerek okosan viselkedik. Akkor az lesz a pozitív példa a filmünkben. Sőt, talán ez lenne a legjobb variáció, a magam részéről örülnék neki. Nos?- Jó, nem bánom, próbáljuk meg! Gyorsan kitöltőm a szerződés rám vonatkozó részét, aláírjuk, és kezdjük el a filmezést. Zoé úgysem erre néz.Mátéfalvi András intett az autó felé, amelyből a hölgy kiszállt. Kezében kamerát tartott, nyakában az alapítvány igazolványa lógott. Nem köszönt, nem szólt egy szót sem, de udvariasan meghajolt, és megkezdték a munkát. Előbb András mondta el a felvétel célját, majd Vivienhez fordult, rövid bemutatkozást kért. Ezután visszavette a szót, és az anyukával ismertette mi történik a következő percekben.- Kedves Vivien! Ön tegyen úgy, mintha olvasna és nem is figyelne ránk. Én visszamegyek az autóhoz, és egy dobozban kiscicát viszek oda Zoéhoz, akinek ez nyilván nagyon fog tetszeni. Megengedem, hogy megsimogassa, azután felajánlom, hogy nézze meg a másik két kismacskát is ott az autóban. Szerintem velem fog jönni, és valószínű beszáll az autóba is. Ekkor én is beülök, becsukom az ajtót és indulok. A néhány méterre lévő villanyoszlopig megyek, ahol megállók. Addigra ön is odaér. A kolléganőm végig filmezni fog. Ha esetleg a kislány nem akar velem jönni, akkor azt vesszük fel.- Rendben van kezdhetjük! - mosolygott Vivien és jól megnézte a szim-patikus, jóképű férfit.Minden a megbeszéltek szerint indult. Zoé szemmel látha-
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tóan megörült a kiscicának, simogatta, kivette a dobozból, megölelgette, majd visszatette. Vivien nagy meglepetésére elindult az autó felé, és valóban beszállt az oldalsó ajtón. A hölgy is beugrott mellé. Mátéfalvi gyorsan becsukta az ajtót, beült a vezető ülésbe, és indított. Nem állt meg a villanyoszlopnál! Felgyorsított, kihajtott a főútra. Vivien döbbenten állt, hosszú másodpercekre volt szüksége, amíg rádöbbent: ellopták a kislányát! Kétségbeesetten rohant a főút felé, de a fehér furgont már sehol sem látta. Szíve hevesen dobogott, nem sok kellett ahhoz, hogy elájuljon. Kétségbeesetten kavarogtak gondolatai, majd leintette az első taxit és a rendőrségre vitette magát.Vivien és Zalán nem találta helyét a lakásban. Elkeseredett, reményvesztett állapotban hallgatták Lajtai Nóra pszichológust, aki vigasztalni próbálta őket. Nóra a rendőrség munkatársa volt, empatikus, tapasztalt szakember. A nyomozást vezető Ormai alezredes úgy ítélte meg, a fiatal házaspárnak elsősorban lelki segítségre van szüksége azért, hogy ne egymást okolják a történtek miatt, hanem együtt reménykedjenek a szerencsés megoldásban. Ettől persze még nagyon messze voltak. Vivien egészen jó személyleírást adott, és meglepően higgadt volt a fantomkép elkészítésekor is. Az autóról, azontúl, hogy nagy fehér, semmilyen érdemi információt nem tudott adni, sem típusáról, sem rendszámáról. A színlelt szerződésben sajnos kiadta adatait, azzal bármikor visszaélhetnek. A játszótér környékét hiába vizsgálták át, semmi nyomot nem találtak, ami a gyermekrablókhoz köthető lett volna. A hivatkozott alapítvány természetesen nem létezett, és úgy tűnt, senki sem akart filmet készíteni ebben a témakörben. Ez nem is csoda - vélekedtek a nyomozók -, hiszen tizenévesek, huszonévesek, főleg lányok eltűnése, elcsalása, elrablása sajnos nem egyedi jelenség, különösen az ország
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keleti részében, de ilyen kisgyerekek elrablására szerencsére nagyon ritkán van példa. Az alezredes - mivel jól eltervezett, előre kigondolt akcióval álltak szemben - három verziót tartott a legvalószínűbbnek. Az első szerint a gyerekrablók váltságdíjat remélnek a jól menő vállalkozó apától. Második lehetőség, hogy a kislányt megrendelésre lopták el, el akarják adni egy gazdag, gyermektelen külföldi családnak, de az is lehetséges, hogy valaki - akinek nem lehetett gyereke, vagy elvesztette azt - magának akarja megtartani. Az első feltételezést ítélte a legkevésbé, a harmadikat a leginkább valószínűnek. Csekély esélyét látta annak, vagy talán inkább maga is ezt remélte és kívánta, hogy Zoé élete, testi épsége veszélyben lenne. Úgy döntött, egy napot mindenképpen várnak a hír nyilvánosságra hozatalával, hátha jelentkeznek az elkövetők valamilyen ajánlattal. Megérzése helyesnek bizonyult, de mégis nagy meglepetést okozott. Senki nem tudhatta, hogy a gyermekrablók igazat mondanak, vagy trükköznek a rendőrség előtt.Este tizenegy óra után Vivien mobiltelefonjára hívás érkezett. Amint azt később megállapították, a még létező kevés utcai telefonfülkék egyikéből. Elváltoztatott hang közölte vele, hogy ne aggódjanak, a kislány jól van, semmi baja, és ha nem vonják be a rendőrséget hamarosan visszakapják, azonban rendőrségi akciók esetén lehet, hogy soha többet nem fogják látni. A fiatalasszony sírva könyörgött, hallani akarta Zoé hangját, de a készülék kattant, a hívás megszakadt. Döbbenten néztek egymásra, fogalmuk sem volt, mit tegyenek. Ha az elkövetők igazat mondanak, akkor a rendőrség nélkül is visszakapják a lányukat. Viszont, ha hazudnak, akkor a nyomozás leállításával hatalmas előnyt adnak részükre, amit talán sosem lehet behozni. Felrémlett előttük a Portugáliában elrabolt a kis Madeleine esete. Fogalmuk sem volt mi lenne a
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legjobb megoldás. Egész éjjel ezen töprengtek, semmit sem aludtak, ahogy a lelkiismeretes és segíteni akaró Nóra sem.Ormai alezredes csapatánál sem volt jobb a helyzet. Elemezték a hívást, a hangot, átkutatták a telefonfülkét, közben mások a park környékén lévő térfigyelő kamerák felvételeit vizsgálták. Sajnos a játszótér nem volt bekamerázva, de a fehér furgon kétszer is feltűnt a környéken. Rendszám nélküli Renault Trafic volt. Azonnal megkezdték ezen típusok tulajdonosainak kigyűjtését, a közelmúltban ellopott ilyen autók megállapítását, bár nem sok eredményt vártak tőle. Emberileg megértették Vivien hisztériás tiltakozását a rendőri akció ellen, azonban szakmai tapasztalatuk nem sok hitelt adott az ismeretlen bűnözők ígéretének. Mégis úgy döntöttek, a nyilvánosságot egyelőre kizárják, azonban a munkát nagy intenzitással folytatják, még nemzetközi kapcsolataikat is bevonják.A fantomképet és Zoé fényképét valamennyi rendőrkapitányság és határátkelőhely megkapta azzal a feladattal, hogy járőröző, ellenőrző munkatársaiknak sokszorosítsák. Négy nap telt el érdemi eredmény nélkül, amikor érzékelni vélték az első reménysugarat. Egy szolgálaton kívüli rendőrnő, aki éppen nagy bevásárlást tartott a zalabogdányi Tesco áruházban, felismerni vélte a fantomképen szereplő személyt. A pénztárnál állt sorba, amikor jól látta, hogy a szemben lévő gyógyszertárból kilép az a férfi, akit szerinte keresnek a gyerekrablás ügyében. Bevásárlókocsiját nem tudta ott hagyni, azonban az időpontot megjegyezte, és azonnal riasztotta kollégáit. A kiérkező nyomozóknak a biztonsági kamerák és a gyógyszerészek segítségével nem volt nehéz kideríteni, hogy abban az időpontban három receptet váltottak be. A gyanúba került férfi igen nagy valószínűséggel a hatvanhét éves özvegy Kerekes Mártonná részére vásárolt gyógyszert, aki a közeli Alsótamásdi faluban lakott. Valószínűtlennek tűnt, hogy
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az idős hölgynek bármi köze is lehetne a gyerekrabláshoz, azonban a kamerafelvételek alapján nem volt kizárható, hogy a fantomkép az ott látható férfiről készült. A gyenge gyanú is megér egy utánajárást döntött Ormai, miután értesült az eseményről. A megyei bűnügyi osztály vezetőjét arra kérte, óvatosan nézzenek körül a néni környezetében, különös tekintettel a gyógyszert kiváltó férfire.Alsótamásdiban mindenki ismerte a jó szándékú, szerencsétlen sorsú Kerekes nénit. Férjét tizenkét évvel ezelőtt, két idősebb fiát még gyermekkorukban elvesztette, harmadik, legkisebb fia nyolc éve külföldön élt. Fáni néni egyedül maradt bánatával, egyre zárkózottabb lett, ami lassan, de biztosan felőrölte erejét, egészségét. A doktor azt javasolta a szomszédoknak, hogy próbálják meg elérni és haza hívni Fáni fiát, mert nagy valószínűséggel csak egy hónap van hátra a néni életéből. Berci, aki korábban csak két-három évente látogatta anyját - igaz időnként pénzt küldött neki -, most az első hívó szóra hazatért. Barátnőjével érkezett, aki nem volt magyar, nem is beszélte a magyar nyelvet. Rögtön látták, az orvosnak igaza van, sőt, talán még el is túlozta a reményt. Fáni néni nagyon gyenge volt, már nem tudott felkelni az ágyból, a szomszédasszony ápolta. Persze nem ingyen, megfizették fáradozását. Berciék beköltöztek a házba, sokat volt édesanyjával, néha beszélgettek, de leginkább csendben nézték egymást. Időnként valahova elmentek barátnőjével, aztán visszajöttek, senki nem tudta merre járnak. A falu körzeti megbízottja mindezt pontosan tudta, gyerekkora óta ismerte Bercit, bohém, de jó szándékú embernek tartotta. Nem sokat foglalkozott vele, örült, hogy semmi munkát nem adnak neki. Éppen ezért furcsállotta a parancsot, miszerint diszkréten körbe kell néznie Fáni néni portáján, és ha valami furcsát, szokatlant tapasztal, vagy esetleg egy kislányt lát, vagy
273



egy fehér Renault furgont, azonnal jelentse. Megkapta Zoé fényképét, és a fantomképet, amely kétségtelenül hasonlított Bercire, de a főtörzsőrmester nem sokat adott az ilyen irkafirkákra. Úgy gondolta, civil ruhában megy el, mintha csak beteglátogatóba érkezne. Az első meglepetés a ház előtt érte. A nagykapu és a kiskapu szokatlan módon zárva volt. Kopogott, csengetett, de semmi válasz nem érkezett. Tanácstalanul álldogált néhány percig, azután átment a szomszéd asszonyhoz érdeklődni.- Berci kérésére már öt napja csak akkor mehetek Fáni nénihez - panaszkodott Vali -, ha hív. Naponta kétszer, esetleg háromszor. A fia azt mondta, az utolsó napjaiban minél többet szeretne vele kettesben lenni, ha már annyi éven át elhanyagolta. Bezárkóztak, hogy senki ne zavarja őket. Beszélni sem engedi szegényt, ha valamit mondani akar nekem, azonnal leinti azzal, hogy ne fárassza magát. Szép, szép, de mégis furcsa, meg aztán a barátnője is furcsa egy ember. Néha látni az udvaron, köszönésként át is biccent, de ha átmegyek, bevonul a másik szobába, mintha félne tőlem. Mindig zeneszó hallatszik ki. Biztosan valami muzsikus lehet, azért kell neki az a nagy autó.- Na és Berci mit csinál?- Hát, én nem is tudom. Rendet tart, de olyan zavarodott, mintha titkolózna. Csak azt nem tudom mit.- A doktor mit mondott?- Tegnap előtt volt itt, csak legyintett. Azt mondta: pap kell már ide, nem gyógyszer.- Vali! - gondolkodott el a főtörzs - Mit mondtál az előbb?- Nem én mondtam az orvos. Pap kell ide ...- Nem azt - vágott szavába a körzeti megbízott -, előtte valami nagy autóról beszéltél.- Igen, mert az. Nagy fehér, külföldi rendszám van rajta! Hátul áll az udvarban. 274



- Hű, a nemjóját! - vakargatta tarkóját a főtörzs - Te, egy gyereket nem láttál?- Gyereket? Milyen gyereket? Nincs ott semmi gyerek, azaz - bizonytalanodott el Vali - az előszobában láttam egyszer egy kiscipőt, de akkor nem tűnt fel, Persze most, hogy mondod...Három rendőrségi autó villogó kék lámpákkal, nagy sebességgel fordult be Alsótamásdiba. Kerekes néni háza előtt álltak meg. Kivágódtak az ajtók. Az első autóból Ormai alezredes és két munkatársa szállt ki, a másodikból a zalabogdányi kapitányság egyenruhás járőrei, a harmadikból Lajtai Nóra pszichológus. A kiskaput nyitva találták, de a ház ajtaja zárva volt. Nem csengettek, nem kopogtak. Ormai utasítására az egyik nyomozó bekapcsolta a kezében tartott megafont, és hangos felszólítást akart tenni, amikor kinyílt az ajtó. Ott állt falfehéren Bertalan. Kézen fogta a szemmel láthatóan egészséges és vidám Zoét. A férfi rend-őrökre nézett, hangja remegett amikor megszólalt.- Meghalt édesanyám! Visszaadom a kislányt, már nincs szükségem rá. Sajnálom!Mindenki meglepetten állt, erre nem számítottak. Nóra a kislányért ment, csak annyit mondott neki: „Gyere kicsim, megyünk anyához!" Beszálltak a harmadik autóba és elmentek. A többiek Ormaira néztek, várták a parancsot ebben a döbbenetes helyzetben. Az alezredes már kezdte sejteni mi történt. Az egyenruhás rendőröknek megköszönte a segítséget, és visszaküldte őket a kapitányságra. Biztosan tudta, hogy semmilyen erőszakra nem lesz szükség a lelkileg összetört emberrel szemben. Csendesen, csaknem barátságosan kérdezte Bertalant.- Kerekes úr! A társa is itt van?- Igen, édesanyám mellett sír a szobában. Visszamehetek hozzájuk?
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- Most még igen. Búcsúzon el az édesanyjától! Ha tud és akar, intéz-kedjen az elszállításra, de utána velünk kell jönniük. Ormai alezredes vagyok a Budapestről. Mondja meg nekem őszintén, miért rabolták el a kislányt?- Édesanyám mindig azt mondta, annyi bánat érte már az életben, hogy nem akar addig meghalni, amíg nekem családom, gyerekem, neki pedig unokája nem lesz. Két évvel ezelőtt azt hazudtam neki, hogy megnősültem, kislányom született. Amikor most megérkeztem néhány nappal ezelőtt, az unokáját kereste, őt akarta látni. Ez volt az utolsó kívánsága, amit teljesíteni akartam. Nem ismertem senkit Magyarországon a falubelieken kívül, akinek két-három éves gyereke van, és ide adná nekem azért, hogy becsapjam a haldokló anyámat. Ezért kellett nekem egy gyerek. Hamis igazolványokat gyártani ma már semmi gondot nem okoz. Azt hittem egy legfeljebb két napról lesz szó, azután hazaviszem a kicsit, én pedig a barátnőmmel együtt visszamegyek Hollandiába. Sosem találnak meg, valószínű nem is keresnek. Másképpen alakult a helyzet. Sajnálom a kislány szüleit, bizonyára sokat aggódtak, de higgye el, Zoé remekül érezte magát. Feline jó pótmamája volt, tisztességesen ellátta. Ha lehet, bocsánatot kérek mindenkitől, azután jöjjön, aminek jönnie kell.
Tibiássy Adalbert István

A rejtett zseniNyikorgott a szék. Az alapvetően kék színű, idegesítően zöld pálcikákkal teleszórt mintázatú ülés minden egyes elinduláskor megnyikordult, ezzel adva a kocsiban utazó összes olyan embernek a tudtára, akinek nem volt fülhallgató a fején, hogy egy személy foglal rajta helyet. Fiatal, középmagas, világos-
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barna hajú fiú ült rajta, aki ezen a nyári napon már éppen elkezdte élvezni, hogy az érettségin túl, az egész szünidője tökéletes szabad és kötelességektől nem terhelt, így határtalan jókedvvel nézett ki a villamos jókora kézlenyomatokkal tele tapicskolt ablakán. Ekkora szabadságot soha nem érzett, a körülbelül-akármire-van-időm érzése uralkodott el rajta, ezért a kéznyomok tulajdonosain gondolkodott, hogy vajon ki és mért hagyhatta ott azokat. Néhol a Nap előbukkant a nagy irodaházak takarásából, és jobban megvilágította a plexit, ezáltal még több absztrakt, neoavantgárd stílusú, erős expresszionista jegyekkel ábrázolt emberiségtörténetet szimbolizáló tenyér- és ujjlenyomat kavalkádot tárva a megfigyelők szeme elé, amely az utókornak a következő takarításig lett hátrahagyva.Az egyik kanyarban a villamos hatalmasat visított, ahogy a villa-mosok szokták a máig megmagyarázatlan természetű nyikorgó, nyekergő hangjukat kiadni. Erre hirtelen a fiatalember felkapta a fejét, ahogy a zörej hatására felocsúdott az ablak analizálásából, és eszébe jutott egy irodalomóra.„Kosztolányi írta egyik novellájában, hogy feljajdulnak a villamosok..." - és egyszer csak a neuronjaiból és szinapszisaiból egy csodálatos verssor került tudatának felszínére. Olyan hirtelen érkezett gondolat volt, hogy fel is sóhajtott, és kikerekedett szemmel nézett felfelé a villamos megállóit ábrázoló egyszerűsített, gráfszerű térképre. Nem akart feltűnést kelteni, az amúgy eléggé feltűnően hatalmas sóhajával, ezért megpróbálta a tekintetét nem azok irányába fordítani, akik meglepődött fejjel és a szegény-srác-megkattant-az-érettsé- gi-alatt gondolatot az arcukra öltve konstatálták, hogy le akarnak szállni a következő megállónál. A fiú, viszont amilyen gyorsan érkezett a kellemetlenség, annyira gyorsan túl is tette magát rajta. A verssort ismételgette magában, néhol egy-
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egy alapvetően beképzelten hatható - „Lehet, én leszek a következő nagy költője a nemzetünknek" - gondolatokkal teletűzdelve, nehogy elfelejtse legújabb és legcsodálatosabb szellemi alkotását. Már egyáltalán nem is koncentrált arra, hogy ki néz rá furán és miért, csak arra a tökéletes mondatra tudott gondolni, amiből meg fog születni az irodalomtörténet következő mérföldköve, amely mellett az irodalomkönyvek nem haladhatnak el szó nélkül, és minden magyar embernek ismernie kell majd. Annyira belemerült az ábrándozásba, hogy majdnem elfelejtett leszállni a megfelelő megállónál. Az ajtók lámpájának felvillanásai és az idegesítően sokáig hangzó „Az ajtók záródnak!" hangeffektus nyers csendülése kizökkentette zakkantságából, és gyorsan ki is csúszott az ajtó szárnyai között egyre szűkülő résen. Majdnem el is felejtette, hogy mi történt vele, hogy a sors kiválasztotta őt, hogy népének, a saját nemzetének új költő csodája, intellektuális vezére legyen. Felfrissítette magában a sort, mely naggyá fogja tenni, és boldogan ismételgette tovább.Ahogy tartott hazafelé, és ahogy egyre jobban beleélte magát a rejtett zseniségébe - illetve ennek kibontakozásába - néha halkan elkezdett suttogni, sziszegve, hangosan gondolkodott. Megérkezett a lakáshoz, ahol élt, és izgatottan benyomkodta a házszámot és a kapukódot, majd sietősen lenyomta a kilincset a bejárati ajtón, hiszen fel kellett rohannia az otthonába, hogy lejegyezze a mesterművét.A bejárat és a lépcsőház között egy kis kert feküdt, tele virágokkal, amik ontották magukból a dús, erős illatukat. Kissé mérgesen a kezét szája és orra elé tartva - nehogy akár a virágillat elvonja gondolatait a versről - futott át a fiatalember a kiskerten. „Csak el ne felejtsem!" - jajongott magában. A lépcsőházból a szomszéd öreg néni lépett ki, és az ifjú költő hirtelen lelassított és dagadó mellel, mutatva, hogy ő be-
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lőle lesz a nemzet következő nagy szellemi alakja, fennkölt stílusban, kedvesen köszönt az öregasszonynak:- Kézit csókolom, Edit néni, hogy érzi magát ezen napon által igen perzselően meleg napon? - kérdezte udvariasan, de a választ nem várta meg, és azzal sem törődött, hogy a néni összezavarodott fejjel nézett rá az értelmetlen mondata miatt, hanem egy hosszú és magabiztos lépéssel elindult a lépcsőházban az úticélját jelentő magasságba törő lépcsőkön felfelé. Minden második fokon megállt és elismételte a sort magának, valamint elgondolkodott már az első verseskötetének címén: „A villamosi gondolatok... Nem az túl modern hatású, legyen inkább a Neomodern népiesség hangja, igen, ez jó lesz, legyen a Neomodern népiesség hangja".A büszkeség és a zseniség gondolatai árasztották el az agyát, és amint felért a lakásukhoz - kapkodva -, szinte berúgta az ajtót. Izgatottsága egyre csak nőtt, ahogy közeledett cipőjét le sem véve és kezet sem mosva az íróasztalához. Lassított felvételként, kívülről látta magát, ahogy a nyikorgó, öreg, fekete, szakadt kárpitú gurulós irodai székére áhítattal leült. Hirtelen valami megzavarta az átszellemültségét. Ez a valami egy tény volt, mégpedig, hogy nincsen tolla. Az érettségi befejez-tével bedobozolta az összes iskolai holmiját és elrakta a padlásra, mondván, hogy nem kíván többet foglalkozni tanulással a nyáron, és hogy augusztus 31-én újra előveszi a tolltartóját, minden tollával és ceruzájával együtt, és felszenteli őket az egyetemre, a középiskola profán világán túli emelkedett és halandó ember által soha el nem érhető magaslatokat súroló, mindent átfogó tudások lejegyzésére. „Most nem tanulni fogok! Most a művész angyal szárnyait engedem szabadjára!” gondolat által vezérelve hangosan felkiáltott:- Alkotásom galambja, repülj! - üvöltötte áthatottan, és elindult elővenni az egyébként direkt elképesztően eldugott 



dobozt a padlásról. Sietve elment a konyhába, ahonnan nyílt a feljárat a padlásra. Izgatottan, remegő kézzel lenyitotta a csapóajtót a plafonról, és az összes útjába kerülő dolgot azzal „a cél szentesíti az eszközt” gondolattal félredobta, nem törődve azzal, hogy a régi babaágyára akasztható Bogyó és Babócás, lágyan zenélő játékát - amelyet csak úgy is szeretett nézegetni a konyha lámpájára akasztva - leverte az asztalról, ezzel az egyik figurát összekakaózva.Feltörtetett a padlásra és belevetette magát a dobozokban el-hantolt, az örök feledésre ítélt tárgyak temetőjébe. Céltudatosan, az első kötetének borítójának a képét maga előtt látva tört és tört előre a kartonmonstrumok között. A felszálló port megvilágította egy apró beszűrődő napsugár és a piciny szemcsék szinte egy utat mutattak a félhomályban. Amikor az ifjú költő észrevette, jelnek tekintette. „Biztosan az a doboz lesz, ahová a fénysugár vezet!" - gondolta magában, és elindult annak irányába, az izgatottságtól és a várakozástól felsóhajtva.Ahogy elért a dobozhoz sietősen térdre vetette magát, és azonnal letépte a láda tetejét, amit elsőnek talált ott, nem foglalkozva a felirattal rajta, ami adott esetben felhívta (volna) a figyelmét arra az apró tényre, hogy abban a dobozban egészen biztosan nem fogja megtalálni azt, amit keres. Piros, végig nagybetűkkel írt felirat jelezte (volna) a dobozt kinyitó kutató számára, hogy a papírláda tartalma „GERGŐRE 24-25- ÖS TÉLI SPORTCIPŐ" névre hallgat.Az ifjú költő csalódottan nézett maga elé és lelki szemei előtt ködbe burkolódzott az írói és szerzői karrierjének tökéletes, felhőtlen indulása. Hirtelen eszébe jutott, hogy a tolláit és a volt tanszereit a hálószoba egyik sarkába vágta az érettségi bizonyítvány kiosztó ünnepségről való hazatérésekor, és utána a mindig jól beváló fiús módszert alkalmazva
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egy köteg használt pizsamát dobott a tetejére, ezzel elintézve a szoba esztétikáját. Gyorsan levetette magát a padlásról, és nekiindult a hálószobáját teljesen felforgatni a tollai után kutatva az éjjeli ruházatok hegyei alatt.Soha nem látott gyorsasággal, szinte repülve suhant be a szobája nyitott ajtaján. A kudarctól félve körülnézett:- Hol vagytok tollak? - kérdezte a négy faltól, abban a hi- szemben, hogy a vakolat választ fog adni a feltett kérdésére, de - természetesen - semmiféle reakció nem érkezett, azon kívül, hogy a parketta megreccsent a talpa alatt. Megpillantotta a szennyesből alkotta tornyot a tiszta, mosott ruhákból álló kupac mellett az ágya közelében, és diadalittasan megindult a költői fegyverkészletét jelentő tolltartójának sejtett helyének irányába. Büszke, túlzottan magasztos mozdulattal lesöpörte a felső négy réteg koszos ruhát a kupac tetejéről, amik alatt nem bukkant másra, mint... Még több ruhára. Még több szennyes pizsamára, amiket egy hónapja hordott. Az emelkedett mozdulatait félretéve nekiesett teljes lendülettel és elszántsággal a tollak felkutatásának. Lélegzetvisszafojtva dobálta maga mögé a ruhákat, ezzel szobája meglehetősen nagy részét háborús helyszínhez hasonlatossá téve, annak ellenére, hogy az eddig ott uralkodó állapotok sem voltak túlságosan távol azok elképzeléseitől, akik nagy pusztítások után hátramaradó körülményeket kívánnának bemutatni. Egyre növekvő vehemenciával és akaraterővel hajította szanaszét a célpontot takaró és az azt befedő rongyokat, azzal a tudattal biztatva magát, hogy kötete annyira sikeres lesz, hogy majd saját takarítószemélyzetet fog fogadni magának.Két perc serény keresés és entrópia növelés után rátalált a tol-lakra. Egy zöld zipzáras henger alakú tolltartó kísérte végig gimnáziumi éveinek köves útján a szárnyait bontogató ifjú művészt, aki büszkén, könnybe lábadt szemekkel nyitotta ki lassan a zipzárt. 281



- Tollak, hát itt vagytok! - sóhajtott meghatódottan.Óvatosan és megfontoltan kiválasztotta legszebb és legér- téke-sebb tollát, hogy felmagasztalja arra a nemes feladatra, hogy életének első versét - a tökéletes művet - lejegyezze vele. Felállt és elindult az asztala felé. Az íróasztala felé. Az íróasztal, amely majd évtizedekkel később felbecsülhetetlen értékű lesz, mert ennél az asztalnál írták meg azt a verset, amely megfordította, és új hangot, új szemléletet vitt az emberek gondolataiba. Azt a verset, amellyel egy új, eddig rejtett zseni, ki nem bontakozott költő óriás megmutatta magát a világnak. Kihúzta a székét az asztal mellől, boldogan, eltelve a büszkeségével leült rá, ezért az meglehetősen hangosan felnyikordult, és ahogy a költő behúzta magát az asztal mellé - felkészülve az írásra - a kerekei kattogva zörögtek. Már csak papír hiányzott, hogy elkezdje betűkben és szavakban lejegyezni, és örökké olvasható formába önteni a művét. A születőben lévő zseni kihúzta a fiókját. Egyetlen egy fehér lap volt már csak benne, mintha ezt konkrétan neki hagyták volna ott, hogy azon fogjon először költői ihletettséggel kezében tartott tolla, hogy azon váljanak valósággá az addigi ábrándozásai, hogy annak a felületéről nyíljon meg az új verse-lé- si és költői univerzum.A papír és a fiók anyagának egymáson való súrlódásának hangját hall-gatta, amint óvatosan kihúzta a lapot, felkészülve arra, hogy átadja az emberiségnek a sort, azt a sort, amit ő talált ki. Lehelyezte maga elé a gondosan kivett papírt, és bekapcsolta a tollat, fémes kattanására különösen, soha ehhez fogható figyelmességgel koncentrálva, hiszen ez az a kattanás, amellyel végérvényesen is beindult a költői élete. Mint ahogy egy startpisztoly dördül el, úgy hangzott fel a toll hegyének a kupakhoz való ütközésének hangja. „Rajta, vesd papírra azt a csodás verset!" Felsóhajtott, hangosan beszívta a
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levegőt és jó lassan kifújta utána a száján. Rátette a kezét írásra készen a papírra, torkában gombócot érezve a vidám izgatottságtól, amikor egy hatalmasat ütött a szíve. Megrázta a fejét és kikerekedett a szeme, ahogy a felismerés fájdalma belehasított a tudatába. A sorból a létezésén kívül mindent elfelejtett.
Teleki Levente

Lehűlt a levegőMélybe vetem testem, mikor a szülőföldemen küzdőm át magam, kutatom az összetartozásokat, eltéréseket. Minden isteni csoda elmarad itt, ő teljes terjedelmében távolságtar- tóan szemléli a különböző emberi fajokat, társadalmaik működését.Délvidékről beszélek, azt jártam, látogattam arra. Átkeltem a Tiszán, száguldoztam a bánsági puszták forró útjain, lopódz- tam a tág világban, a szabadság pillanatnyi, de múló ígéretével és engedelmével. Felettem a roppant és tengerszín ég, leskelődő gomolyfelhők meredeztek. Vaktában, szélvészként irtottam a kilométereket valamerre, a még csak térképről ismert utakon rohanva, hidakon átkelve.Lassítottam, begurultam egy zsákfaluba, azonnal láttam, egy volt sváb településre érkeztem. Szerb lett, az egyik kopott sváb épület kék oldalára kifeszített zászlajuk, közepén a címer, suhant el előttem. Lejárt járdák, egy árva lelket sem vettem észre rajtuk, néhol megroggyant házak, fentről a kizökkent tetők kúpcserepei lógtak.Déltájt lehetett, el is múlhatott már a nap állásából ítélve. Ehetnékem támadt, eltikkadtam a hőségben. Nem láttam semmi falatozóhelyet, lassítottam, befordultam az italozók csapata elé, hozzátartoztak ők a falusi csöndességhez. Jól számoltam,
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ők jelezték nekem a bolt ittlétét. A pádon három, 30-35 éves sovány, kopott férfi gubbasztott a kirakat előtti fa hűvösében.Főleg sörösüvegek magaslottak előttük. Egyikükön, a középsőn értelem látszott, a többiek csak az ital kedvéért bárgyú szemekkel kuksoltak itt. Köszöntem a nyelvükön, viszonozták. Betértem az üzletbe, szerény eledelt vásároltam a szűkös választékból.- Ülj le közénk! Mit iszol? - szólt hozzám kinn a középső.- Vezetek, nem lehet.Leültem a velük szembeni padra, elővettem a kenyeret meg a sajtot, törtem és falatozni kezdtem.- Hollandiából jöttél?Bólintottam. Megszoktam a tévesztést, a nagy h-t elnézték, sűrűn előfordult, hát rájuk hagytam.Éreztem, hogy kell nekik az új társaság, ritkán fordul be idegen ebbe a zsákfaluba. Zárt országhatárban végződött a település, néha a csempészek jelentős forgalmat hozhattak létre, de ez a mesterség nem a barátkozásról szólt itt sem. Csak pillanatnyi káprázatot okozott és vontatottan folyt az élet tovább.- Én is voltam külföldön, Kanadában éltem tizenkét évig. Aztán visszajöttem. Két éve.Kérdően nézhettem rá, éreztem, hogy volt oka visszatérni ide.- Pedig igen jól éltem, lumpoltam is eleget. Zvonko Bogdan koncertjén minden dalszöveget végigüvöltöttem, kívülről tudtam őket. A koncert végén reggelig mulattunk, az asztalon nőket táncoltattunk, Zvonko szája bűzében fetrengtem... mégis ...nem ment tovább - sóhajtott, legyintett és folytatta:- Nagy adósságot okoztam. Tizenötezer dollárnyi kárt idéztem elő... Eljöttem, nem az én világom.- Meg kellene téríteni - okoskodtam -, nyugdíj formájában visszajön az a pénz egyszer...- ...nem izgat,... annak már vége. A kamatokkal lesz az harmincezer is a végén - mondta belenyugodva.284



Éreztem, ismertem a mindenkori tűz előttem, tűz utánam balkáni gondolkodást. Ebben itt már nincs joga senkinek semmit hozzátenni az elmondottakhoz. Nem veheted el azt a szabadságot, amiért kiállt. Halkabban folytatta:Döntsd el hát magad, igazam volt-e? Éppen egy gyógyszertárt hagytam el, mentem le a lépcsőn. Előttem egy öregember botorkált fölfelé, láttam, hogy nehezére esik neki a korlátot fogni, meg lépegetni. Belekaroltam, így értünk fel. Megvártam, míg vásárolt. Szintén belekaroltam, így ereszkedtünk le lassan. Semmi lényeges közlendőm nem volt, ő kihúzta magát, angolul szólt hozzám:Ez nem kanadai ember viselkedésére vall, ők nem szoktak segíteni. Te európai vagy. Honnan jöttél?- Balkánról - válaszoltam.- Mégis honnan?- A volt Jugoszláviából.Végignézett rajtam, látta, mi nemzet tagja lehetek, majd szerbre váltott: Onnan honnan?- Hát, Szerbiából. Láthatod.- Közelebbről...?- Vajdaságból.- Melyik részéből?- Bánátból.- Melyik településről?Megmondtam.- Utca?Ezt is.- Házszám?Közöltem.- Abban a sváb házban születtem! Nagyapámé volt a ház - és ezt nyugodt szemmel közölte.... Rosszul lettem, megkapaszkodtam a korlátban. Én is a
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nagyapámra gondoltam, végül engem ért utol az idő kereke? Tudvalevőleg lassan őröl, nem lehet megakasztani. Rázott a hideg, minden szőrszálam égnek állt. Még most is, mikor visszaemlékezem. Látod a karomat?Meredeznek! Ebédre hívott másnap, mit keressek én most is az ő otthonában!? Dehogy mentem el! Világért sem!Ezt már majdnem kiabálva, tempósan mesélte, heves taglejtésekkel rázkódott előttem. Nehéz kezekkel szorongatta a fejét.Látta, világos volt előtte, ismertem a történelmet: elvették a svábok vagyonát. Ha csak elvették és elzavarták őket, és nem falu környéki kukoricások, búzamezők alatt nyugszanak még ma is, már boldognak mondhatták magukat. Folytatta:- Még Kanadában is utolért a sors keze, látod? Önvád gyötört, darabokra törtem, nem vigyáztam senkire és semmire... hazavetődtem. Ez a hely, mert ez itt nekem is az, otthonom! Neki is, kétségtelenül, mert ha szétnézel jobbra-balra, száz kilométerekre itt minden sváb. Ők alapították ezt a falut is, ők adták a nevét, ők tanítottak meg bennünket dolgozni..., ők mutatták meg mi a kultúra..., itt a közeli városban, Versecen Herczeg Ferencnek még szobra sincs..., a szülőházában tudod, ki van?Bólogattam, hogy igen.- Mi csak betelepültünk, visszaéltünk a helyzettel, meg tudtunk-e valamit őrizni művükből?- Szégyenlem... ajh! ...mindig ez jut eszembe, ha bemegyek itt ebbe a házba... - csapott egyet.Félőrült arccal tört ez fel belőle az utolsó monológjában. Vétkesnek érezte magát.Átvillant bennem, hát igen, száz évvel ezelőtt kellett volna erről számot vetni. (Mert most a 2020. év van.) Istenük ékesszóló dicséretével hiába gyógyítgatják a lelkűket, italba fölöslegesen forgatják be a testüket, tetteiket nem lehet eltakarni
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semmivel. Épkézláb törvény, szabály nem fakadt, szándékosan kedveztek kapzsi, szadista vezéreszméjüknek. A lelkiismerettel, bizony élni kell nemzedékeken át.***Összepakoltam az ebédem maradványait. Szó nélkül útra keltem, az iszonyatot sebesen magamban cipelve. Egyáltalán nem vártam ezt a körülményt: amíg élsz, mozogsz, semmilyen magaviselettel sem lehet a máglyatüzet megszokni.Zagyva tőmondatok vergődtek a velőmben. Megárthattak. Lehűlt a levegő.
Tóth Gabriella

KötveÉrtelmét vesztett, hasztalan percek, minden olyan kimért, dekázva, grammokat osztva libben tova a nap, csak ennyi, mi megmarad, valahogy fakó lett a tér, kiürültek a tegnapi lapok, mit dobott az élet, kietlen peremvidék ez, előre menni, tenni, lenni, venni egy nagy levegőt, s kezdeni újra a kihűlt világba begyújtva, pezsegni, s haladni előre, nem, kit sodor a száradó patak, s fennakad egy letört ágon, lógva, cérnaszálon, nem, kit elkerül a sodródó folyó, nem, ki mellett elhalad az éj s táguló nap, 
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haladni, nem ingoványbán fekve kúszva, térdepelve, fulladni meg a sárban,vártam, hadd legyek túl az egészen, mikor feladni véltem, de egy fénycsóva az égen, egy falatnyi reményben rám köszönt, s adott ösztönt, mit kihaltnak véltem, így napok értelme ennyi, szeretni s szeretve lenni.
Török Nándor

Térdig az avarbanA lomb gyérszövésű rojtos függönyén, száz sugárba törve a csupasz ágakon erőlködés nélkül csordogál rám a fény, arcomat fürdeti, jól esik, hát hagyom: a híg káprázattól botorkálok vakon.Egy recsegő szajkó torkának dallama a tömör csend ívét tompán metszi ketté, s a pillanat némán kétfelé hajlana, telkemet kitárva összefogom eggyé: ereimben a vér nem savanyú meggylé.A monoton hulló tétova levelek sárga zörejében bújócskázik e csend, és én önkéntelen benne teheverek s a táj hűs nyugalma szabadságot teremt: egyszerre fogad be mind a fent, mind a lent.
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VÁGÁNY JÓZSEF

FaluszélenFaluszélen, kint a gáton hol a végtelen is kezdet, megállók a folyóparton, szinte hallani a csendet.Távolban a Mátra hegység kéklő vonulatát látom, lenyűgöz a messzi szépség, mint egy mesebeli álom.Nem lüktet itt a városnak hangos, süketítő zaja, búcsút intek a gondoknak, nem árt senki bántó szava.Karnyújtásra van a szépség, innen szinte már elérem, oly közel a végtelenség, mégis behunyt szemmel nézem!
Varjú Zoltán

Ott vagyok veledOtt vagyok veled, ahol egekbe szöknek a fák. Ahol a bérei szelek hozzák a fenyőgyanta illatát.Ott vagyok veled, ahol egy a szó a szív velem. Ahol minden föld csak neked, csak nekem terem.289



Ott vagyok veled, ahol szeretve-büszkén száll a szó. Ahol bérceim kövén megpihen a hófehér hótakaró. Ott vagyok veled, ahol felhők felett azúrkék az ég. Ahol tapintásod izzik, csókjaidtól minden felég.
Ott vagyok veled, ahol fülembe cseng a gyermeki zsivaj.Ahol együtt örvend a megbecsült idős, a boldog fiatal. Ott vagyok veled, ahol a szülő átöleli a gyermekét. Ahol együtt minden lélek, hiába élnek szerteszét.

Ott vagyok veled, ahol megannyi könny a szenvedés. Ahol mindennél többet ér egy igaz testvéri ölelés.Ott vagyok veled, ahol a bánatot űzi el a felhőtlen öröm. Ahol egymásért él a nép, nem létezik a rút közöny.
Ott vagyok veled, ahol mit sem ér a könny, mit sem ér a bú. Ahol hiába dúl a földeken poklon túli égi háború.Ott vagyok veled, ahol még egy az igaz Isten, Ahol a család, ha szegény, nélkülözés akkor sincsen.

Ott vagyok veled, ahol szent a föld és szent a nemzet. Ahol holtamban ér majd a vég, ahol hajdan ért a kezdet. Ott vagyok veled, ahol bennem-veled egy a vér.Ahol, ha testem nem lehet, a lelkem hozzád visszatér!
Vasicsek JÁNOS

Amikor ölellekAmikor ölellek összebújnak a csillagok, s köröttük fényesebb a glória.
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Amikor ölellek finoman rád olvadok, mint a dér szőlőhegy karóira.Amikor ölellek felborul a koordináta - rendszer, összedől az X és az Y.Amikor ölellek alkonyatba vált a reggel, s langyos tejre édes bort iszom.Amikor ölellek megszáll kristálytiszta mámor, élesebben érezlek, mint egy szikét.Amikor ölellek érintésed kivág a mából, hogy az örök holnapra legyek tiéd.Amikor ölellek gyakran elsírom magam: tudom, mindez csak akkor és ott igaz.
Amikor ölellek szorítlak, hisz vigaszom, ha van, csak Te vagy, s maradsz a síromig az.

Vass József András

PanniA nagyszoba sarkában hatalmas tükör állt. Három részre osztva úgy tervezték meg, hogy a középső eleme pontosan kétszer akkora legyen, mint a mellette álló szárnyai, melyek
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jobbról és balról helyezkedtek el. Hasonlított egy olyan oltárhoz, amelynek, ha becsukják az oldalsó képeket ábrázoló részeit, akkor pontosan illeszkedve, a középső képet elfedve, eltakarják annak titkait. A tükör behajtható részei rendszerint félállásban voltak hajtva a nyitott és a zárt helyzet között, ezért amikor valaki belepillantott, egyszerre láthatta magát benne szemből, valamint jobbról és balról. Sötétbarna, polcos állványra szerelték rá, és úgy állították fel a szoba sarkában elfordítva, hogy szélei egyformán érintsék mindkét mellette levő falat. Az állvány is három részre volt osztva. Jobbról-balról három kisebb fiók helyezkedett el, középen kettényitható, ajtóval ellátott, nagyobb dolgok tárolására alkalmas polc. A tükörkép kétszer akkorára varázsolta a szoba méretét, mint amekkora valójában volt.Őszinte, nagy tükör volt, a legtöbb embernek az igazat mutatta, nem azt, amit az látni szerettek volna, hanem a kendőzetlen igazságot.Panni nagyon szerette nézegetni magát benne, de neki hazudott a tükör, amellyel ő kezdetben nem foglalkozott. Annál inkább volt nehezen elviselhető a szüleinek a látvány, amely visszatükröződött. Hiába volt a tükör melletti falakon széles ablak, melyen a szikrázó fény napkeltétől-napnyugtáig beáramlott. Hiába világította meg hatalmas csillár a kislányt hátulról, illetve a tükörből visszaverődő fény szemből is, a látvány más volt. Nagyon más.Panninak szőke haja volt, amolyan szalmaszőke. Itt-ott szinte fehér. Anyukája szerette volna, hogy a lánynak hosszú haja legyen. Remélte, hogy egy ideig tudja álcázni vele a látványt, amelyet a kislány arca mutatott.Amikor édesanyja befonta, színes masnival díszítette. Már csak egy doboz hiányzott a háta mögül. Olyan színes dobozka, melynek első oldala átlátszó, és amelyben az alvós babá-
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kát árulják a játékboltban. Tarka-barka, fodros ruhába öltöztette, hogy azzal is elterelje a bámuló tekinteteket. Sokat gyakorolta a hajfonás tudományát, hogy a végeredmény minél tökéletesebb legyen. Közben mesélt régi időkről, első szerelmekről. Pannit leginkább a szerelmes történetek érdekelték. Az édesanyja természetesen úgy mesélt róla, hogy egy ilyen kislány számára is érhető, minden részlete nagyon szép és érdekes legyen. Pont ezért is hallgatta a kislány tátott szájjal.Óvodás korában a pajtásai sokszor megdicsérték Panni haját, mindig figyelték, hogy aznap milyen módon fogja viselni. Az óvodás évei boldogságban teltek. Az óvó nénik tisztelettel kezelték a másságát, a gyerekek pedig a maguk módján természetesnek tartották, hogy van ilyen.Később Panni is beletanult a hajfonásba és saját maga készítette el a hajkölteményeket. Volt, amikor csak egyszerűen jobbról és balról elválasztva viselte, de amikor egybefonta, különleges alkotások születtek. Színes bársony masnival díszítette. Általában csak a végét kötötte össze vele, de nemegyszer bele is fonta a pillanatnyi formát követve. Idővel ezek a masnik a hangulatjelzés elemeivé váltak. A vidámságot a kék, a nyugalmat a zöld, az idegességet a piros, a szomorúságot a fekete szimbolizálta.Az első igazán fájdalmas dolog az általános iskolában, rögtön a tanév kezdetén történt. Az egyik fiú, akit Petinek hívtak, valami rettenetes dolgot mondott neki. Amikor hazaérkezett a fiókjából hatalmas ollót vett elő, és levágta a copfjait. A tükör szárnyait becsukta, ne is láthassa magát benne. Ebben a pillanatban lépett a szobába az édesanyja.- Panni! Pannikám! Mi történt a hajaddal? - kérdezte.A kérdésre kérdés volt a válasz.- Anya, mit jelent az, hogy „mongol idióta"?- Hol hallottad ezt kincsem? - folytatta az anya.
293



- Az iskolában mondta rám egy fiú, akit úgy hívnak, hogy Peti.- Szóval ezért vágtad le a gyönyörű, hosszú hajad? - kérdezte az anya, aki ekkor már könnybe lábadt szemekkel nézett a lány arcába.- Nem azért. Peti azt mondta, hogy ezen a fejen, ami nekem van, nem segít a hosszú haj, még akkor sem, ha szépen be van fonva, és színes szalag van benne. Ezért vágtam le.- Majd beszélek én azzal a Petivel - nyugtatta az édesanyja.- Anya! Nem akarok többé habos-babos ruhákban járni. Lehet, hogy ezért is neveztek „mongol idiótának"?- Lehetséges Pannikám, bár nem hinném - az asszony erős lelki fájdalma nem engedte, hogy mást mondjon. - Tudod, az emberek hajlamosak az alapján ítélkezni, amit az adott pillanatban látnak. Ha szeretnéd, lecseréljük a ruháidat valami egyszerűbbre.- Anya! Én nem akarok többé abba az iskolába menni. Ott bántanak engem.Édesanyja még suttogott valamit, szinte olyan halkan, hogy még maga sem hallhatta, majd elfordult és a könnyeit töröl- gette. Félt, hogy ez a nap egyszer majd eljön, de remélte, hogy sokkal később kell kezelnie egy ilyen helyzetet. Pár év, vagy néhány hónap is sokat segített volna neki. A gyermekek az iskolában, akik Pannit körülvették, csak őszinték voltak. El sem tudták képzelni, hogy a szavakkal mekkora fájdalmat tudnak okozni. Peti viszont tudatosan használta a sértéseit. Később nem véletlenül lett az osztály legrosszabb tanulója.Madárszárnyon repültek tova az évek. Panni 16 éves lett. A lány valamennyire megtanulta már kezelni, hogy külseje az embereket két táborra osztja, de megszokni sohasem tudta. Vagy teljesen elfogadták őt - ebből voltak kevesebben -, vagy kirekesztették. Az igazán fájdalmas az volt, hogy a két véglet között nem volt átmenet. Sokáig kereste a helyét a világban,
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hogy a másságát kendőzve megmutathassa a valódi énjét. Próbálkozott énekléssel, de egy meghallgatáson csak újabb sérelem érte.- Kislány, a hangja szép, de azért lássa be, ezzel a külsővel ön nem színpadképes - mondta a zsűri elnöke.Panni abban a pillanatban nem értette, hogy mit is jelent valójában az a szó, hogy színpadképes, de tudta, hogy a nyilvános szereplést el kell felejtenie. Hetekig tartott, amíg túltette magát a dolgon.Segítő édesanyja biztatta, hogy próbálja ki magát más területen is, ezért versírásba kezdett. Ott nem kell vállalnia az arcát. Hófehér papírlapok és egy csodálatos golyóstoll lettek a legjobb barátai. Eleinte csak a saját szórakoztatására írogatott. Később az egyik barátnője javasolta, hogy érdemes lenne elküldeni valahova a verseket, ő tiltakozott ellene. Olyan szépek voltak ezek a versek, hogy kár lett volna a világot megfosztani ettől az élménytől. Ezért barátnője a Panni édesanyja segítségével titokban elküldte írásait a helyi újságnak. Amikor az anyukája megmutatta neki a megjelent újságban, már egyáltalán nem volt mérges, sőt majd kiugrott a bőréből örömében.Az újság fiatal szerkesztője hamar felfigyelt a lány tehetségére. Hétről-hétre jelentette meg az újabb verseit. Később elhatározta, hogy Pannit a születésnapján egy verseskötettel lepi meg, amelyben a lány versei szerepelnek. Tortával a tenyerében és a szépen becsomagolt könyvvel a hóna alatt csöngetett be Panni szülőházába. A lány nyitott ajtót, és nagyon meglepődött.- Te ki vagy? - kérdezte a vendégtől.- Peti vagyok, az újság szerkesztője. Úgy tudom, ma van a születésnapod, ajándékot hoztam neked.A fiút egy pillanatra sokkolta a látvány, de hamar túljutott
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az első döbbenetén. A lány sokkal nehezebben kezelte az első találkozást.- Peti? Peti? Tűnj el innen! Peti, nem akarlak látni! Peti nem, nem. Peti nem! - toporzékolt, és úgy vágta be az ajtót, hogy a torta majdnem a vendég arcába csapódott.A becsukott ajtó mögül is hallani lehetett, amint a lány még mindig kiabálja odabent.- Peti nem! Nem! Nem Peti!A fiú nem értette, hogy mivel zaklatta fel így a lányt, de a kételyeit a hamarosan kiérkezett édesanyja eloszlatta. Kiderült, hogy még az általános iskolában egy olyan mély fájdalmat okozott neki egy Peti nevű fiú, melyet az óta sem tudott feldolgozni. Peti kérte, hogy később telefonon beszélhessen Pannival. Az édesanya igent mondott. Az első alkalommal a fiú kezdeményezte a hívást. Szép lassan, gondosan megválogatva a szavait haladt előre a beszélgetésben. Egyre sűrűbben keresték egymást telefonon, de az idő még nem érkezett el ahhoz, hogy ismét személyesen találkozzanak.Az első verseskötetet további kettő követte. Peti ismét felbátorodott, és immár három kötettel a hóna alatt és egy tortával kezében Panni 18. születésnapján csengetett be az ismerős ajtón. Panni nyitott ajtót. A fiút már nem sokkolta a látvány, hiszen gondosan tréningezte magát arra, hogy a helyzetet kezelni tudja. Most végre bebocsátást nyert. Örültek a személyes találkozásnak. Később Panni szüleivel együtt a tortát is felszeletelték, és hosszasan beszélgettek. A fiú érezte, hogy percről-percre hevesebben ver a szíve a lány közelében. Először magának sem merte bevallani, mert a saját érzései is meglepték, de érezte, hogy beleszeretett a lányba. Amikor ismét kettesben maradtak megosztotta Pannival az érzéseit:- Azt hiszem, nagyon megszerettelek. - kezdte a fiú.- Hiszed vagy tudod? - kérdezte a lány.
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- Rosszul fogalmaztam - szabadkozott a fiú - Panni! Biztosan tudom, hogy szeretlek téged.- Peti, Te nem lehetsz szerelmes egy Down-szindrómás lányba! Látod, hogy nézek ki.- De Panni... - próbálkozott a fiú ismét.- Várj! Mégis hogyan képzelnéd el a kapcsolatunkat? Szánalmat érzel irántam, vagy csak kalandra vágysz egy „mongol idiótával"?- Panni! Ezek nagyon súlyos szavak. Méltánytalan az ismeretségünkhöz. A telefonban egészen másképp beszéltél velem.- Peti. Látod, megint ki mertem mondani a neved. A telefon az egészen más. Ott nem láthatod az arcomat, nem befolyásol a látvány. A Teremtő jól összekeverte ezeket a kromoszómákat. Amivel nekem több van, mint neked, azt büntetésképp ilyen ábrázat formájában jelenik meg. Ez nem olyan, mint egy megfázás, ami idővel elmúlik. Nem egy belső szervi elváltozás, amely nem látszik. Itt az arcom az, amit legelőször meg- pil-lantanak az emberek. Vagy azonnal elfogadnak, vagy örökre kirekesztenek. Az emberek azt hiszik, hogy aki Down-szind- rómában szenved, azok egyúttal értelmi fogyatékosak is. Ebben sajnos nem tévednek. Ez ennek a betegségnek a másik oldala, a mongoloid arcon kívül. Én más vagyok, a mások között. Kicsit lassabb vagyok az átlagnál, de kaptam annyi intelligenciát, hogy felfogjam, mi is történik körülöttem a nagyvilágban. A magukat tökéletesnek látó emberek azt gondolják, hogy én vagyok az, aki nem normális. Most mondjam azt, hogy számomra pedig a többi, 23 pár kromoszómával megáldott ember a nem normális? Nekem is csak egy másik „mongol idiótát" kellene társként elfogadnom?A tengerkék mandulaszemekből könnyek indultak el. Az érzések bősz csatározásba kezdtek. Megkedvelte a fiút, hovatovább szerelmes lett belé, de nem tehette ki őt annak a
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kockázatnak, ahogyan a társadalom viselkedik a Down-szind- rómásokkal szemben.Igen. Amikor arcába néznek az emberek, először ráfogják: aranyos. Ez csak az első pillanat, mert még önmaguknak sem merik bevallani, hogy milyen borzalmas látvány. A társadalom sajnos még nem nőtt fel igazán a másság kezelésére. Én már rég megbocsátottam nekik. Talán az idő majd itt is jó sebgyógyító lesz. Szakirodalmak foglalkoznak vele, hogy megfogalmazzák az embereknek ezt a pillanatnyi, nagyon különleges, ellentmondásos érzését, amelyet éreznek egy Down-szind- rómás ember közelében. Valameddig önmagukkal is harcolnak, hogy elfogadják a látványt. Ez tulajdonképpen dicséretes. Később mégis az el nem fogadás, szélsőségesebb esetben az undor nyer. Még inkább érdekes ez a dolog, amikor valakinek az ismerősei közül születik egy Down-szindrómás gyermeke. Hazudik a szülőknek és önmagának is, hogy milyen aranyos is a kisgyerek. Még a ripacskodásba is belemennek, hogy leplezzék ezt az érzést: „Igen. De aranyos a kicsi. Szinte fel sem fog tűnni az embereknek. Ha nem mondod, észre sem vettem volna. Hidd el, minden rendben lesz. Ismertem egy olyan embert, aki ismert hasonló helyzetben levő szülőket. Majd kaphatsz rá támogatást, és ha elég szánalmat sikerül ébresztened az emberekben, még előre is engednek a sorban." Közben viszont azt gondolja, hogy: „Nem. Még, hogy én hazavigyek egy ilyen gyermeket? Vele éljem le az életem? Lássam minden nap? Na, azt most azonnal felejtsd el!"Peti türelmesen várt, majd így szólt a lányhoz.- Tudod Panni, te most véget akarsz vetni valaminek, ami igazán el sem kezdődött. Meghallgattalak, de most hadd mondjam el, én mit gondolok!- Peti, várj! Jól gondold meg, mit mondasz. Ha velem akarsz elkezdeni egy kapcsolatot, akkor mi nem csak itt a négy fal
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között találkozunk, majd ugye? Időnként ki kell mennünk az utcára. Az emberek ujjal fognak mutogatni ránk, és szánalmat fognak érezni irántunk. Mondják: „Nézd, ott az újság egyik szerkesztője! Ez is hogy összeállt azzal a szerencsétlen lánnyal. Nem igaz, hogy nem talált valami normálisabbat magának." Peti, amikor bemutatsz a szüleidnek, mit fognak ők mondani? Olyan nincs, hogy mindenki egyformán el tudjon fogadni engem. A szerkesztőségben is elveszítheted a munkádat miattam. Nekünk nem lehet közös gyermekünk! Elég nagy az esélye, hogy örökölni fogja a betegségem. Mi nem lehetünk egy pár!Peti még türelmesebben várt, mint azelőtt. Csak egy rövid kérdést tett fel.- Panni, végeztél?A lány szomorúan lehajtotta a fejét.A mandulaszemekből mostanra már elapadtak a könnyek. Peti átölelte a lányt és megcsókolta.A lány remegett. Először a meglepettségtől, utána a csodálattól. Érezte, hogy a további kifogásoknak most már semmilyen keresnivalója nincs.Panni volt ő. A Down-szindrómás lány, akire életében először rátalált a szerelem.
Velenczey Dávid

A fiókA kisváros főutcáján hárman ballagtak a vidéki élet hétköznapjainak kora délelőtti csendjében. Feketében voltak mindannyian, a jobb szélen egy középkorú nő fekete kosztümben, a bal oldalon egy kicsit idősebb férfi fekete öltönyben és kettejük között idősebb nő szintén fekete ruhájában sétált, merengő némaságban, kart-karba öltve, a két szélső támaszt
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nyújtott a középen haladónak, bástyaként védelmezve mindkét oldalról.Lassan lépdeltek, időpontra mentek, de mégsem siettek. Minek is siettek volna? Ami most rájuk vár, az már megvárja őket.A város templomában a harangok elütötték a kilenc órát, éppen időben értek céljukhoz. A magas, barna hajú férfi felnézett a réztáblára, elkomorodott a kiíráson: „közjegyző". Kinyitotta az ajtót és belépett, majd követték a többiek is.A közjegyző titkárnője, az ajtó nyitásának hangjára, kis asztala mögül kilépett és fogadta őket.- Jó reggelt kívánok! - szólalt meg. - Jöjjenek, a közjegyző úr már várja Önöket. Mindent előkészítettünk.- Jó reggelt kívánok! - szólalt meg a barna férfi halk, de mély hangon.A társaság többi része is köszöntette a titkárnőt, és követték a nőt a közjegyző irodájába.Az irodába vidám napsütés áradt be a kinti világból a nagy ablakokon keresztül. Az érkezők eddigi útjukon észre se vették, hogy süt a nap. Saját bánatukkal voltak elfoglalva.Az idős, hatvan és hetven év közötti, ősz hajú közjegyző antik tömörfa íróasztala mögött ülve iratait böngészte, de meglátva vendégeit ledobta asztalára olvasó szemüvegét, azonnal felugrott és odasietett hozzájuk, miközben a titkárnője kisétált és becsukta maga mögött az ajtót. Magukra maradtak. A közjegyző a magas, barna férfivel kezet fogott, a két nőt pedig puszival köszöntötte, látszott, hogy régi ismerősei.- Jó reggelt kívánok! - szólalt meg végül a közjegyző.- Kérem, foglaljatok helyet! - mutatott a szobában lévő sötétbarna bőr ülőgarnitúra felé és az idősebb nő könyökét óvatosan megfogva odave-zette a kétszemélyes kanapéhoz. A nő megtörve rogyott le.A másik nő is a kanapéra ült, míg a barna hajú férfi a kanapé mellett álló fotelbe dobta magát. A közjegyző pedig vissza- 300 



sétált íróasztala mögé és leült székébe. Szétnézett a társaságon, arcán vigasztaló mosoly rebbent.- Nagyon sajnálom, hogy ebből az alkalomból kell találkoznom, de rám hárult a kötelesség, hogy a hagyatéki eljárást lefolytassam. Ha megengeditek, nem a közjegyző szól most hozzátok, hanem a barát - mondta a koros közjegyző bátorítóan mosolyogva vendégeire. - Tudom, nehéz időszakon vagytok túl és még csak egy hét telt el a temetés óta, de ez a rendje a dolgoknak. El kell engednünk Jánost, ő is ezt akarná. Szeretett titeket, gondoskodott a feleségéről, a lányáról és a fiáról is. Legyetek rá büszkék! Jó ember volt, akit az egész város szeretett és most a hiányát szenvedik. Mindenkinek hiányzik, köztük nekem is. Higgyétek el, én is egy barátot veszítettem el vele.Az íróasztallal szemben ülő család némán bólogatott. Szemükben ismét felderengett a halott férfi alakja, akit még idősödő kora sem tört meg. Büszkén, kihúzva járt és nem hajlott meg háta az átélt évtizedek alatt. Elismert és kedvelt mérnökként, megyéje rengeteg épülete köszönhette létét munkájának.Az elhunyt felesége megfogta a lánya kezét, megszorította és a másik kezében lévő zsebkendővel egy könnycseppet törölt le a szeme sarkából. Melengették lelkét a kedves szavak.- Most azonban térjünk rá a hivatalos részre! - szólalt meg kis szünet után újra a közjegyző. - Tudom, meglepetésként ér titeket, de János végrendelkezett és a saját kezével írt végrendeletét rám bízta már ezelőtt tíz évvel. Senki nem ismeri a tartalmát, tíz évig hevert a széfben, várva szomorú sorsára.Az elmondottakra a gyászoló család tagjai felkapták a fejüket. Csak a halott felesége arcára ült ki egy könnyű mosoly, miközben csukott szemmel emlékezett. Igen. Jellemző! A férje mindent megtervezett, nem szabad csodálkozni ezen sem.A közjegyző felemelte az asztalról a megsárgult borítékot, a papírvágó késért nyúlt, mellyel óvatosan felnyitotta. Egy301 



összehajtott lapot vett ki a borítékból és felemelve megmutatta a családnak.- íme! Férjed és édesapátok végrendelete. - mondta közben az idős férfi a családnak.Megköszörülte a torkát, felállt és ünnepélyes hangon hozzákezdett az olvasáshoz:„Drága Családom!Örülök, hogy együtt látlak titeket! Tudom, most még nehéz, de lassan minden visszatér a régi kerékvágásba és folytatjátok megszokott életeteket. Ennek is el kellett jönnie és ne búsuljatok, jó helyen vagyok...„Drága Feleségem!Szeretlek és szeretni is foglak! A gyerekek majd a gondodat fogják viselni. Tudom, hiszen mi neveltük őket!Drága Fiam!Élj úgy, ahogy tanítottam neked: tisztelet és becsület! Büszke vagyok rád!Drága Lányom!Hazudtam neked! Mindig azzal nyugtattalak, hogy örökké fogok élni.Ahogy ma már láthatod: Nem, nem éltem örökké! Emiatt kérem, bo-csáss meg nekem, de hidd el benned élek tovább!Most pedig mindannyitokhoz szólok:Régi határomra hagyom ezt a végakaratot, de most nem az anyagiakról fog szó esni. Arról gondoskodott István, ez neki a feladata. Tudom, hogy mára teljesen és hibátlanul összeállította a vagyonleltárt és a törvény szerint, igazságosan fogja az örökséget szétosztani közöttetek. Köszönöm István!"A közjegyző hangja egy pillanatra megbicsaklott olvasás közben neve említésére, neki is összeszorult a szíve, a fájdalma, az emlékei tompán kongtak a barát hiányának ürességében. Szétnézett a meghatódott családon és fátyolos szemmel folytatta a felolvasást: 302



„Most egy titkot szeretnék veletek megosztani.Nem, nincsen eltitkolt gyermekem. Teljesen másról van szó és feloldozást kérek tőletek. Mert mindegyikőtöket megloptalak.Elvettem azt, ami az egyik legfontosabb volt az életemben: a közösen töltött időt. Elvettem és másra fordítottam.Életem, általatok ismert részében legalábbis, a komoly mérnök szerepében tetszelegtem, de nem ez volt, ami igazán kitöltötte az életemet. A mérnöki lét csak a munkám volt, merev szabályaival, a szabványok és szabályok csak keretbe foglalták életemet.Az írás. Az írás volt az, ami minden este, lefekvésetek utáni magányos csendben, varázzsal töltötte meg az életemet. Minden gondolatomat, minden érzelmemet papírra vetettem és félretettem nektek és az utókornak.Volt mit írnom. Megszülettem, éltem, házasodtam, gyermeket neveltem, dolgoztam és titokban alkottam.Volt mit írnom. Megéltem két világháborút, éheztem, fáztam, megismertem a szerelmet, láttam megszületni a gyermekeimet és láttam felnőni is őket. Eltemettem a szüléimét, voltam szomorú és voltam boldog. Titokban pedig írtam. Minden nap írtam. Amit nem tudtam elmondani, azt leírtam. Nyomot akartam hagyni, iránymutatást nektek és az utókornak.Ez most rátok vár, az íróasztalom minden fiókja tele van az írásaimmal, időrendbe szedve, kiadásra készen. Ez az én szellemi hagyatékom. Ismerjétek meg!Csak annyit kérek, hogy olvassátok el együtt, és egy év múlva, a halálom évfordulóján, tegyétek közkinccsé. Ha rajtatok kívül egyvalaki elolvassa és megérti, hogy mit akart, mit érzett ez a vén bolond, én már boldog leszek!Kérem feloldozásotokat! Ne haragudjatok, amiért titokban tartottam és nem veletek voltam, de csak így tudtam teljesen megélni saját magam. Remélem, azért nem voltam teljesen rossz apa és férj... 303



Zárom soraimat, nehogy István határom szája kiszáradjon a felolvasás közben. Puszilok mindenkit, legyetek jók, és csak a jóra emlékezzetek!"Ezzel letette a közjegyző a papírt az asztalra, könnyektől vörös szemmel bámult maga elé és vele szemben, a barátja családja is, egymást ölelve sírt. Egymást vigasztalva borult egymásra a három ember és csak arra tudtak gondolni, hogy nem volt rossz apa és nem volt rossz férj. Szerették.
Vernyik László

Fény-versVakok-e a világtalanok?És kövekből lesznek a sziklák,a bércek, tényleg halhatatlanok?Vagy időtlen idő rak le bennük ikrát gyors sodrású, hegyi patakokban?...Az biztos csak, hogy belül felemészta szívemet elöntő dózis!Mert megtapsolom az utcazenészt, s a patológia ajtajában csak várom a metamorfózist.A krumpliföldek oly gyönyörűek. Csodájukra jár egy mákgubó....Semmi haszna sincs az „egyszerűnek” hisz csak összetett igazság lehet az emberben lélekáruló!Én úgy állok már az igazsággal,hogy keresem minden cáfolatát!Karón ülő varjú a lelkem, csőrében tartja a lét fonatát...Beteg rögöktől meddő a kertem,
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a Nap is csak hazudja a fényt!Elengedtem a nyomorúságot, de bőségre sem formálok igényt!...és...érzem, mint szívemre a gránitvégtelen időkre ránehezül...Az éjszaka mondhatna bármit, magamra öltöm a csend ruháit, s fénnyé válók észrevétlenül...
Vönöczkiné Gmeindl Margit

Az egyetem docenseHideg őszi reggel volt, mindenki fázósan húzta össze magán a kabátját. Éles volt a szél, az ember úgy érezte, beleszánt a húsába. Napközben viszont ismét szelíden simogatott a napsugár, sokan üldögéltek az áruház és az iskola közti padokon. Ez így ment, már egy hete, mikor megjelent egy idegen. Még ha csak idegen lett volna, de egy koszos, kissé áporodott szagú, (hogy finom legyek) loncsos hajú és természetesen megállapíthatatlan korú férfi.A buszmegálló melletti padot szemelte ki magának, mert az iskolából jövő gyerekek, ott szokták szemétbe dobni a maradék tízórait, vagy az éppen „nemszeretem" uzsonnát.Természetesen, csak a rendesebbje!Az ember ezeket gyűjtögette egy szakadt, ám láthatóan jobb időket látott hátizsákba. Nem kéregetett soha, nem szólt senkihez. Késő délután, mikor sötétedett, mindig eltűnt. Hová, merre vitt az útja senki nem tudta, hisz ki is törődött volna egy koszos, bűzlő hajléktalannal. A korai sötétben, meg igazán nem leste senki, még az a néhány alkoholista sem, akiknek a környékben még meg volt a lakásuk és nyomorúságos nyugdíjakból, vagy éppen rokkantságiból tengődtek.
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Ez így ment napról napra. Már kezdték megszokni a buszra várók, hogy olyan pontosan jött, mint azok a szerencsések, akiknek volt munkájuk és várták a különjáratokat, ami szétszórta őket a városon kívül elterülő ipari létesítményekbe, vagy épp az AUDI gyárba.El lehet mondani, hogy egy csendes, nem beszélgetős ha- bókos hajléktalan volt.Egyik kora délután, mikor ott üldögélt megszokott helyén, fura dolog történt vele.Egy anyuka jött, aki még új volt a környéken, (a fiúcskát általában az apuka szokta hozni és vinni egy szép kocsival) elsétáltak az emberünk mellett. A gyerek kezében szalámis kenyér volt, nyilván az uzsonna, amit nem evett meg. Vagy, mert nem ízlett, vagy volt még a tízóraiból, lényeg, hogy hirtelen gondolattól vezérelve, elindult a hajléktalan felé, hogy odaadja neki a kenyerét.Az anyja viszont úgy ráordított, hogy az egész váróterem odakapta a fejét azt gondolva, hogy talán egy oroszlán bődült el a közelben.- Nehogy odamenj! Hogy gondolsz te olyat, hogy egy ilyen mocskot megközelíts? Lehet, hogy beteg vagy éppen tetves! Még csak az hiányzik, hogy valamit elkapj az ilyen embernek nem nevezhető féregtől!Mind ezt olyan hangosan és olyan vehemensen adta elő, hogy a gyereknek legörbül a szája ijedtében.A nő meg kikapta a kenyeret a kezéből és messziről, mintha a köztük lévő levegő is fertőző lenne, a szemetesbe hajította a maradékot.Majd gyorsan átmentek az út túlsó oldalára.Az eddig is összegörnyedte ülő szerencsétlen, még jobban összehúzta magát és a pad mellé dobált csikkeket kezdte felszedegetni, már amelyiket elérte, mert fel nem állt. Mintha féltette volna azt a helyet, ahol naphosszat üldögélt.306



Ez így ment hetekig. Reggel jött, estefelé eltűnt. A semmiből a semmibe.Mire beköszöntött a hideg és már két kabát is elkelt, hogy ne vacogjon, pulóverek és egyéb ruhaneműk kerültek a pad mellé.Senki nem szólt senkihez, csak letette, amit éppen hozott.Az öreg hisz annak nézett ki, ezeket összeszedte, még az ételmaradékokat is, mert volt, hogy nem a kukából kellett kihalászni, hanem jobban, rosszabbul, de becsomagolva azok is a ruhák mellé, vagy épp a tetejükre kerültek. Fura módon, a közelébe lévő szemetesbe is szalvétába, de legalább is papírba csomagolva került a legtöbb maradék.Mikor összeszedett mindent, és elég sötét volt ahhoz, hogy eltűnjön az esetleges kíváncsi szemek elől, elindult a maga külön útján.Meggörnyedve a cipekedéstől, a külváros felé vette az irányt, arra, ahol a hő vezetékek voltak. Erre nem nagyon jártak emberek. Itt állt egy papírváros.Azok a hajléktalanok, akik nem akartak bemenni a szállóra, itt éltek. Kartonpapírokból, az áruházak környékén összeszedett vastag papírdobozokból és deszkadarabokból összeeszkábált kulipintyókban.Ezek a papírvárosok, sokfelé megtalálhatók voltak.A hajléktalan is ide jött, megállt a szélső bodegánál és beszólt, hogy itt a szállítmány.Mindenfelől előtünedeztek a torzonborz fejek és köréje gyűltek. Ő pedig elkezdte osztani, amit összegyűjtött a szemetes edényből, és amit kapott.Még a csikkeket is egy nagyobb zacskóban odaadta az egyik, a sok szabad ég alatt eltöltött évtől cserzett arcú férfinak. Lelkére kötötte, hogy igazságosan osztozzanak mindenen.Ezután épp oly csendben, ahogy jött, visszament a közelben lévő lakótelep egyik eldugott házához, amit egy szép magas kőkerítés vett körül. 307



Rongyai zsebéből kihalászott egy kulcscsomót és bement a kapun. A garázs felé vette az irányt.Itt már gombnyomásra, automata nyitott ajtót.Egy nagy sóhaj után vetkőzni kezdett.Ha ezt valaki látta volna, biztosan rendőrt hív. Ám ez az ember teljes nyugalomban volt és már szinte pucéran lépet be a garázsból a pár lépcsővel feljebb lévő lakásba.Itt egyenesen a fürdőszobába ment és egy nagy kád mellett levetette a még rajta lévő alsóneműt, megengedte a vizet, habfürdőt is jócskán öntött bele és mikor már félig volt a kád elmerült benne. Először megmosta az arcát majd lehunyt szemmel átadta magát a meleg víz nyújtotta gyönyörnek. Közel háromnegyed órát töltött így, azután megmosta a haját és láss csodát, egy ötvenöt, hatvan év közötti, úr lépett ki a kádból. Megtörölte magát, kicsit a haját is megdörzsölte, felvett egy köntöst és a szobák felé indult. Volt itt dolgozószoba is, csodálatos ó barokk íróasztallal.Leült, bekapcsolta a számítógépet és írni kezdett.írt a megaláztatásáról, ami naponta érte.Számba vette, miket vitt ki a papírváros lakóinak és még hosszan részletezte azt, ami vele és ez által nyilván a többi hajléktalannal történik, bárhol is élnek a város területén.A hajnal hat óra most is a megszokott helyén találta. De később, mikor elkezdtek szállingózni a gyerekek szülővel, vagy éppen szülő nélkül az iskolába, ő már egy fekete BMW mellett álldogált. Néha, még rá is támaszkodott! Mint aki valamire, vagy valakire vár.Ez így is volt.Mikor meglátta az oroszlánhangú anyukát, aki természetesen az út túlsó oldalán volt, bár jobb oldalon álltak meg és szálltak ki a kocsiból, mégis inkább került, csak közelébe se keljen menni egy hajléktalannak, aki ekkorra már ismét rákönyökölt a motorháztetőre.308



Magában kuncoghatott, mikor az asszony mérges arcát meglátta.Utánuk nézett és látta, hogy, nagyon gyorsan bepaterolta a kisfiút a kapun, majd bőszen telefonálni kezdett. Eközben, mint prédára váró vad, úgy figyelte a rongyos embert.Alig tette le a telefont, megjelent két rendőrautó megálltak a BMW előtt és mögött.Az asszony önelégült mosollyal araszolt feléjük.- Biztos úr! - szólította meg az egyik rendőrt. Ez a tolvaj biztosan fel akarta törni a kocsit, mert ott nézelődött és még rá is könyökölt! - ezt harsogta és várta a hatást, vagy talán a dicséretet, hogy ő eleget tett állampolgári kötelességének, hisz megelőzött egy bűncselekményt.Ám ekkor nem várt fordulat következett, amire senki nem számított.A rendőr miután elkérte a hajléktalan papírjait, harsányan nevetni kezdett.Sokan álltak a buszmegállóban, jöttek az iskola felé, de senki nem tudta mire vélni ezt.Csak akkor esett le a tantusz, mikor a közelben állók meghallották mit mond a rendőr.- Docens úr! Ön még mindig a írja a hajléktalanokról a könyvét? Azt gondoltam, már nyomdába adta!Ezt a diskurzust hallva a rendőrséget riasztó anyuka, meg- szégyenülten igyekezett eltűnni a tömegben.Azóta is azon rágódhat, hogy egy docens, hogyan süllyedhetett odáig, hogy olyan koszos rongyokban ott üldögéljen és kukákat kotorásszon, szemetesből szedjen ki ennivalót.Az meg sem fordult attól a pénztől és gazdagságtól csökött agyában, hogy a docens, tisztességes nevén Dr. Hollóházi Kálmán ezzel nem csak egy könyv anyagát gyűjtötte össze első kézből, maga megtapasztalva a megvetettséget, de közben segítette is a kitaszítottakat, a papírvárosban élőket.309



Wister Leó

Valami végénTél van. Legalábbis amikor kinyitom a szemem, a harmadik emeleti magaslatok adta lehetőségeknek köszönhetően a szomszéd háztetők hóval hintett látványa tárul elém. Az úttesten gondolom már egy gramm se maradt, ezt teszi a hétfő reggeli autósforgalom.Egy jó adag kávé intravénásán, bajnokok reggelije, és már is mehet a menet.A bejárati ajtó külső oldalára kerülök, a kulccsal bebotorkálok a zárba és kizárom magam. Az ajtón egy kedves post-it:- Gerzson! Mostantól ne keress!Hát jó, akkor a virágveszést kihúzhatom a listáról. Nem mintha akkora logisztikai probléma lett volna, pont a kapuval szemben van négy négyzetméter tavasz, a nap minden órájában.Már a villamoson. Lenget a tehetetlenségi erő, legjobb alkalom a mélázáshoz. „Mostantól ne keress!" Ne keress... de hát mi nem kerestük egymást egy pillanatig sem, csak úgy, jó szokás szerint egymásra találtunk... „Ne keress!" Esküszöm, ez a kijelentés egyetlen reakciót vált ki, keresni akarok. Ha szó nélkül eltűnik, eszembe nem jutna, hogy valami elveszett, de most hiányérzetem támadtNincs mit tenni, megszegem ezt a kellemes kis kérést. Tárcsázok. Kicsöng. Kinyom. SMS.- Halott vagy számomra!Na tessék, akkor mégis csak kelleni fog az a kurva húsz szál tavasz, vagy mennyi jár egy halottnak. Lehet, cserepes virág kellene inkább, úgyis élőlény hiányba vagyok. Hát visszamegyek.- Jó napot!- Napot.- Még nyílnak...? - kezdeném a kérdést, de a szavamba vág.
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- A szokásos kis csokor lesz? - kérdezi a figyelmes eladók bizalmaskodásával.- Nem, ez most halottnak lesz.- Részvétem.Hirtelen távolságtartóvá válik, nem bánom. Csendben szemlélem a felsorakoztatott szépségeket, vörös lámpás negyed.- Melyik a legmacerásabb? - kérdezem.- Hát nézze, a cserepesek mind azok, élőlények - mondja lesújtóan.- Értem.Milyen ironikus, a szemem egy cserepes orchideára téved. Na igen, ez lesz az. Most valami egész hasonlót vesztettem el.- Megveszem!- Csomagolhatom?- Feketébe ha kérhetem.Fizetek, kimegyek Azt hiszem ezt a napot most skippelem. Talán szerelmes vagyok máris, halálosan, ahogy egy eltávozott lehet csak.Hazamegyek, új társammal asztalhoz ülünk, szemlélem a szemfedőt. Belesek, leveszem.Gyönyörű. Gyönyörű és gonosz. Hisztis és követelőző, már így némaságában is. Rosszabb mintha még hangot is tudna adni ennek Elviselhetetlen. Akárcsak én.- Szivecském - szólítom - akkor mostantól ásó, kapa. Kicsit elmosolyodik, látom, élvezni fogjuk egymás túlélését.
Zádori-Molnár Ágoston

Hajnal, üstökösselNyári langyos éj ében boltján a Nagy Medve hűs lábainál ringat egy különös látomást a rejtelmes csillagóceán.
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A krisztusi jel útra kel nyűtt köpenyének rojtja lobban mint örökfényű tarka lelkem ő sem lángolhat, éghet jobban.
Rőt vásznát teríti a hajnal, karmazsin pillantása éget, magasra repül madárdallal, 

s az égre vág harmatos léket.Fényostorával üstököst űz s lángra lobban a Teremtett Tűz.
Zelenka BrigittaA csended hallgatomIstenem, még hadd maradjak, szórjak hagyatékot magnak, várjam a fényt, s ha rám zuhog, őrt álljak itt, amíg tudok. Álmom tar ágon koronát, szívem őrizzen száz csodát, angyalringató csillagéjt, ezüstbe fürdő holdkaréjt, hajat, ha fésül lenge szél, partnak a hullám mit mesél, s ahogy a zsenge ágra száll, épp most, egy apró kék madár.

Uram, a csended hallgatom, messzeség nem vonz, se vagyon, elég, ha átölel az est 
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s emlékszirmokat falra fest. Engedd, hogy fogjam kis kezét, tücsök-bogarat, száz mesét, varázsszót mondok, dúdolok, amíg a nap s az éj forog. Szeretve óvjuk, míg vagyunk, csillagvirágos hajnalunk, s kicsi szíve, ha megriad, hozzánk találjon mentshidat.
Uram, tudom, ez mind kevés védelmezni, ha cselvetés éri őt, s botló lépteit ki vigyázza, ha nem Te itt? Szeressed égi Fényjel őt, növessz kertjébe zöld fenyőt, arcát ne marja rút csalán, legyél kenyér az asztalán s ha kell, kétségre válasza, vezesse minden út haza.

Zentai Eta

A könyvtáros

A hatalmas olvasóterem már esti arcát mutattaAz asztali lámpák célzott fénye, csak a könyvek fölé hajlók vonásait világította meg, köröttük a tárgyak színe, és kontúrja árnyékba burkolódzott. A kötelező csend neszei, a könyvek lapjának halk zizegése, apró sóhajok, óvatos motozások a táskákban, elfojtott köhögések, könnyű, az asztalok fölött szálló beszédfoszlányok, finom alapzajjá sűrűsödtek.
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A könyvtáros elégedetten dőlt hátra székén, ez itt a nyugalom szigete, a tudományé, melynek súlyos szavai ott szunnyadnak a könyvtár testében rejlő polcokon, meghitt barátságban az irodalom és a költészet olykor acélos, de mindig gyönyörű szavaival. Aki ide belépett, azonnal megcsapta a régi könyvek titokzatos, kicsit poros illata, és az újak, nyers, friss nyomdaszaga. Szerette volna az olvasókkal megosztani mindazt, amit neki a könyvtár jelentett. Szerette volna, ha őket is elvarázsolja, megérinti, még a falakból is áradó szellemiség. Ha kilépnek a kapun azt remélte, magukkal visznek valamit ebből a termékeny csendből pajzsként, a zajos, kinti világ ellen.Amikor fürkésző szeme, és az évtizedes gyakorlat jelezte, hogy szükség van rá, mozgásba lendült. Törékenyen, zajtalanul suhant végig a termen. Szürke szoknyája, cipője, az utcák megtiport havára emlékeztető haja, talán beleolvad a környezetbe, akár árnyék az árnyékok közé, ha ragyogó, fehér blúzának sietős villanásai, nem teszik láthatóvá. Az olvasók tudták, ha ő közeleg, az fehér lobogás a napsütésben, derítő, szelíd fény a borongós napokon. A makulátlan, fehér blúz embléma volt, megkülönböztette a többiektől.A nevére nem emlékezett már senki, a Váradi Ilona lassan, észrevétlenül kopott le róla, kinőtte, mint a gyerekruhát. Fiatal korában sem lehetett társítani hozzá szerelmeket, csalódásokat, később férjet, gyereket, családi házat kerttel, jóízű vasárnapi ebédeket.Ő a Fehérblúzos volt, hivatásának megtestesült esszenciája.Fogalom lett a könyvtárban, a kollégái eleinte furcsállták, majd elfogadták, később tisztelni kezdték. A könyvtár látogatói, idősek és fiatalok rajongtak érte. Különös megérzés kötötte össze az olvasókkal, mintha valami megmagyarázhatatlan tudás birtokában lenne, azonnal megérezte, ha valakinek szüksége volt rá. Hangtalanul és váratlanul, mint szívben a
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kívánság ott termett. Ráncokkal körbehurkolt, okos szeme figyelmesen, kérdőn csillogott, majd apró kezével sebesen motozott a megfelelő könyvben. A bajbajutott csak arra eszmélt, hogy minden rendben.A Fehérblúzos boldog volt egészen addig a percig, amíg az olvasóterem kiürült, és a könyvtár bezárt. Akkor átöltözött, a szürkéhez szürkét, vagy feketét, jobb napokon kedvetlen barnát vett fel, a fehérblúzt gyengéden becsomagolta, táskájába tette. A kapun túli világ, a város, az utca, a ház ahol lakott, nem érdemelte meg a ragyogást.Félve lépett ki a zajba, idegen volt ebben a felgyorsult, ingerült világban. Gondolatai ott időztek továbbra is a csendes, tágas teremben, visszapergette a nap eseményeit, közben ment, ahogy a lába vitte. Figyelmetlenségét a város azonnal megtorolta, autók dudáltak rá, ismeretlen kifejezések repültek felé, sokszor nem is értette őket, csak a hangerőből sejtette, nem hízelgőek.A vásárlás külön megpróbáltatás volt. Eleinte a szupermarketekben szerezte be vacsoráját, szeretett elvegyülni, eltűnni az emberek között, de a hatalmas léptékű áruházak útvesztőiben, a millió ismeretlen áru megrémítette. Egy lakásához közeli kisboltra váltott. A boltos nagyhangú volt és bizalmaskodó, ha nem volt elég gyors, cinkosan a mögötte várakozók türelmetlenségére játszott. Mire hazaért, az apró, fájdalmas megaláztatások egész csokrát gyűjtötte össze.Nem szerette a panelt sem, ahol lakott, de mégis megkönnyebbült, mikor becsukta maga mögött az ajtót. A legtöbb, amit az apró lakás adhatott, a biztonság volt. Evett, aztán kimosta a blúzát, megnézte postáját, számláit, otthoni léte csak a másnapra való felkészülésből állt. A reggeli visszautat mindig gyorsabban tette meg, hiszen a végén ott volt az oázis, ahová legyűrhetetlen, intellektuális szomjúság hajtotta.
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Korán érkezett, átöltözött, fehér blúza tartást adott, eltűnt a félénk, esetlen öregasszony, ezen a helyen, ebben a közegben csodálnivaló, szerethető valaki volt.Mikor az íróasztalán megszólalt a telefon, otthonosan nyúlt érte, a Főigazgató titkárnője kérte, jöjjön fel az irodába. Kedvesen betessékelte a „szentélybe", ahol az igazgató, széles mosollyal az arcán sietett elé. A dohányzóasztal melletti fotelhoz vezette. A titkárnő tudta a dolgát, már hozta is a forró feketét. Várakozóan, kicsit értetlenül ült le, ha jutalmat kapott, sose volt ekkora felhajtás. A barátságos szemek figyelmesen néztek rá.- Elszaladt az idő, mióta is dolgozik nálunk Ilona, negyven éve? Az ijedtségtől nem jött ki hang a torkán, csak bólintott.- Elérkezett a megérdemelt pihenés ideje. - Az igazgató hangja megértő volt, készséges, mintha az asszony rejtett kívánságát teljesítené. Hosszan ecsetelte, mennyire elégedettek voltak a munkájával, és a becenév, amit ráragasztottak, felér bármilyen kitüntetéssel.A méltató szavak nem értek el hozzá, csak a számára rettenetes mondat kalapált az agyában, nyugdíjba küldenek. Elűznek az egyetlen helyről, ahol otthon vagyok, megfosztanak mindentől, ami fontos nekem, és ahol én is fontos vagyok. Kilöknek az életemből.Vékony alakja hirtelen összeesett, a ragyogás elhalványult, blúza tompán fehérlett, eltűnt mögüle, kialudt a lényéből áradó fény. Kétségbeesetten kuporgott az óriás fotel ölén, rémülten, mint akit most megfenyítenek, és nem tudja miért? Szájában egymást tiporták a könyörgő szavak, de dermedt ajka nem tudta megformálni, világra segíteni őket.Az igazgatót elragadta, saját beszédének nagyszerűsége, szinte tobzódott a dicsérő mondatokban, csak éppen arra nem figyelt, akit illettek. Nem vette észre a változást, hogy a
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remek szónoklat alatt megroskadtak a gyönge vállak, nem olvasott a kitárulkozó, meztelen arcban, foglya volt a maga teremtette ünnepi pillanatnak. Végül a remegő kezek fölé hajolt leheletnyi kézcsókra, ami csak jelzés volt, és a mozdulattal egy időben kiemelte a karosszék öléből, a könnyű testet.A telefon megszólalt, bocsánatkérő gesztussal búcsúzott, és utána szólt, kéri, hogy tanítsa be az utódját.Az olvasóteremben egy fiatal, frissen diplomázott lány várta. Beszédes és kedves volt, így nem tűnt fel szótlansága. Megkérdezte, hogy a fehér blúz kötelező-e? A nemleges válaszra megkönnyebbült. Egy hét alatt megmutatott mindent, amit lehetett, csak a lehetetlennel nem próbálkozott. Keserédes időszak volt. Az édes az volt, hogy még ott lehetett, a keserű pedig, az elodázhatatlan távozás, és a rá váró értelmetlen, semmibe hulló, magányos napok sokasága.Az utcákon a szokásosnál is figyelmetlenebbül közlekedett, a kis boltot nagy ívben elkerülte, nem volt éhes, gyomra egyedül a teát fogadta be. Egy hét alatt annyit fogyott, hogy a leggyengébb szellő is eljátszott vele. Az egyetlen dolog, amit változatlan buzgalommal mindennap elvégzett, a blúz mosása, vasalása volt.Elérkezett az utolsó nap. Szótlanul üldögélt a régi íróasztal mellett, már nem fürkészte az olvasókat, akinek gondja volt, az új drill szerint az asztalhoz járult. Nem nézett senkire, nem vadászott a hálás, szomorú, búcsúzó pillantásokra, befelé figyelt, önmagába. Olyan csendes volt, hogy fiatal kolléganője aggódva leste. Alakja a széken, könnyű kézzel odavetett tusrajznak tűnt, a ruhán átütött a finom csontozat.Zárás után meghitt búcsúztatót tartottak, és megajándékozták „ A világ legszebb könyvtárai" című gyönyörű albummal. Mikor ketten maradtak, boldogan szorította magához a könyvet, és kérte, hogy menjen el nyugodtan, szeretne pár percig egyedül maradni. 317



A lány megértőén bólintott, kilépett az alkonyodó utcára, és azonnal beszippantotta őt az izgatottan zsibongó város, mely zajosan készülődött az éjszakára. Elődjére gondolt, lehet, hogy a könyvtár csendes falai között, millió alvó csoda rejtőzik, és megismerésükhöz több emberöltő is kevés, de az igazi élet a könyvtár falain kívül van, és Fehérblúzossal ellentétben, neki csak a kettő együtt adhatja a teljességet. Az élet, nem mindig boldog, olykor kudarcokkal, csalódásokkal tarkított, de tele van vágyakkal, tervekkel, szenvedéllyel. A könyvtár kicsi jelen és hatalmas múlt, az élet percenként bekövetkező jövő.Másnap észrevette, hogy Ilona ott felejtette a táskáját. Gondolta bejön érte a nap folyamán. Nyitás előtt végigsétált az asztalok között, és az egyiken egy nyitott albumot talált.- Ejnye, Fehérblúzos - nevette el magát - ezt te hagytad elől.A könyv fölé hajolt, hogy megnézze mi volt, ami utolsó napján így elvarázsolta. A képen egy szép, belső teret látott, a keszthelyi Helikont ismerte fel. Ahogy nézte, valami oda nem illő foltot észlelt a díszes tölgyfalépcsőkön. Ráfújt, majd kezének könnyed rebbenésével végigsimított a lapon. Azt hitte apró pille, vagy rovar tévedt oda. A parányi látogató azonban nem ijedt meg, makacsul ragaszkodott pozíciójához. A lány megigazította szemüvegét, és egészen közel hajolt. A lencse megnagyította, és odakínálta az apró, fekete-fehér vibrálást. Lekapta a szemüvegét, megdörzsölte a szemét, és újra a kép fölé hajolt.Kezében megremegett a könyv, olyan ismerős volt ez a leheletkönnyű árnyékfigura. Szokatlan játékot űz vele képzelete. Megrázta a fejét, mintha a látványt egy mozdulattal elűzhetné, és ettől a következő pillanatban helyreáll a rend. Az ő világába nem fért bele, amire nem talált magyarázatot, aminek nem tudta az okát. Az általa ismert valóságot akarta
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látni. Közben a káprázat, mert csak az lehetett, megmutatta az arcát. A lány egy szívdobbanásnyi ideig szembenézett vele, majd óvatosan behajtotta a könyvet, és lassan letette maga elé az asztalra.Az ajándék album címének betűi, ott táncoltak szédítő gyorsasággal a szemei előtt.Egy darabig tehetetlenül állt fölötte, és érezte, ahogy megkísérti, egy számára elfogadhatatlan összefüggés. Elhessegette, józan elméje bizonyosságra vágyott, cáfolatra. Arra készült, hogy ismét fellapozza a könyvet, de megjelentek az első olvasók.Elhatározta, hogy délután elviszi a táskát, és a könyvet Ilona lakására, pontot tesz a dolog végére. Nem lapozta fel újra, mert az azt jelentené, hogy elhiszi, amit látott.Sokáig csengetett, de senki nem nyitott ajtót. Kérésére a gondnok beengedte, hátha baj történt. A lakás üres volt, a szemben lakó állította, sötét volt egész este. Ha holnapra sem kerül elő, értesítik a rendőrséget.A táskát a lakásban hagyta, de a könyvet - maga sem tudta miért - elhozta. Hazavitte és feltette a polcra társai közé. A napok hetekké sűrűsödtek, de Váradi Ilona nem került elő. A könyvtárban sokáig találgatták hol lehet, sajnálkoztak eltűnésén. Fiatal utódja mélyen hallgatott.Esténként álmodozva nézte a könyvet, mint egy különleges, tárgyiasult titkot, és erős kísértést érzett, hogy belelapozzon, leleplezze, megfossza attól a varázstól, amit talán meg sem érdemel, de ellenállt, valami mindig visszatartotta. Egy idő után úgy érezte, amit őriz, az egy gyönyörű illúzió, törékeny ábránd, ami eltűnik, szertefoszlik, ha megzavarja azzal, hogy kinyitja a könyvet.Már nem akart bizonyosságot, cáfolatot, csak otthont akart adni, menedéket, nyugalmat, ennek a hihetetlen, gyönyörű ideának, aminek véletlenül birtokosa lett.
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Mécs Gábor (Hermész) 

BelenyugvásMár nem vár, s nem várom. Volt álom, de látom semmivé, Hogy bánom? Az igazság három.Egyik Tiéd, ki nem értené? Veszíteni el csakis azt lehet, Mihez, kihez ragaszkova élünk, Félünk veszni hagyni, kérünk övéből életet, de nem lehet. Tovább élet csakis úgy mehet, Ha nem érzel, teret adva semminek. Másik igaz tőlem való, én élem meg. Tenni tudni nincs mit, régi kosár, újra fonva kaptad, de ősi vessző, Kopár világ, újrakezdő életfonál, Csak érezni ne! Akkor semmi sincsen, Semmi kincsen ne jajongj már! Volt, hogy igen, ám, ha nem vár, Vedd úgy, ez időd volt, s éppen lejár.Harmadik, mi igaz, közös.Egyezség, hogy érzés fölös nem marad, kell a végső bezáródás, Késő, fogyott, mi volt, nem Te kellesz, Ha érezni fogsz, vérezni kezdesz. Maradj távol mindenedtől, s ettől a tettől végül megnyugvás lesz.A tévedés joga fenntartva, értelem kell, nem érzelem, s mi végtelen, nem érthető, hát ne is akard! Hibáid ne más nyakába varrd! Nyugodt maradj, érzéketlen legyél, Vagy fájdalmad mindent felél.
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Ambrus József

VitrinreformokSzívből utálnak a törvények, mégiscsak magyar állampolgár vagyok, tízparancsolatokban a töltények, és boldog, mert mindent leírhatok. Betonfal, szögesdrót védi sorsom, lakható legyen a magyar világ, nem a hírnévre bízom csontom, mely embert-káromló formaság.Száz éve ugyanazt énekelem, nem tudok mást, csak szolga vagyok, pár verset írok, de hősiesen, ha felkérnek a lázadó évszakok.
Csönddel keveredik az állapot, elloptam a Napot, a fényeket, gyomrom éjjelnappal kavarog, de megemésztem a körülményeket, amíg a kompromisszumot kerestem, felkészültem mindenféle rosszra, - mert zseni voltál, és tehetségtelen, gyertyáid a tétlenség kioltja.

Törvényekkel teli, vitrinek között, káromkodni csak belülről szabad, új toliam jelszavakkal ütközött, de a helyemen kavics sem marad.
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Alexander R. Coney

Karácsony egy más világbanSosem hittem, nem vártam, míg vele éltem családban.Azt kaptam, mit nem kívántam:Karácsonyt, egy más világban.
Nincs itt most, hogy melegítsen, és kedves szívvel felderítsen.Hol otthon volt, most semmi sincsen.Nincs Isten ki megsegítsen.
Most itt díszítem fájdalomból, tőle kapott magányomból. Önmagámtól, énnekem. Karácsonyi énekem.

Neked szól e hamis ének:A most karácsony szellemének.Add vissza, ki már nem ölel! Ki nélkül új ünnep, így nem jön el.
Andaházi Szeghy Lajos

SzomszédokMátra tövében egy aprócska falu szélén, magasra nőtt fenyőfák árnyékolták be a házakat. Elhagyott volt ez a vidék, mint ahogy mondani szokták „itt még a madár is csak ritkán jár".Szépen rendezett környezetben, egymás szomszédságában, két öreg házaspár lakott. Egyikük Jolán és Józsi, és szomszédaik Juci és János.
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János alacsony szikár ember volt, amolyan morgolódó típus. Gyakran elégedetlenkedett. Mindenkit kritizált, sokaknak beszólt.Józsi sokszor ékelődött vele: Hogy s mint vagy savanya Jani, hogy ityeg, a fityeg? Kétszer kell rád nézni, hogy egyszer észre vegyenek.János mindjárt tromfolt is: tudod, hogy Te meg elég marha nagydarab ember vagy?Igazán egymásra nem haragudtak soha, ezért szívesen zri- kálták is egymást.Abban talán, hogy viszonylag jól megfért a két férfi egymással a feleségeknek döntő szerepük volt. Az asszonyok abból a valódi molett fajtából valók voltak, akiket akármilyen heves vihar sem tudna a nyugalmából kimozdítani.Mindkét asszony rendszerető, házias és nagyon dolgos volt. Férjeik legnagyobb megelégedésére jól főztek, jól vezették a háztartást. Ezek mellett a ház körüli kerti munkában is tevékenyen részt vettek.Hétvégére rendszeresen finom sütemény is került az asztalra. A vasárnapra készített süteményből bőven adtak kóstolót egymásnak. így a férjeik sem maradtak ki soha semmi jóból.Szegény Juci időnként kapott némi szemrehányást Jánostól: Te miért nem tudsz soha olyan omlós finom pogácsát készíteni, mint a Jolán? Miért nem lesed el a titkos fortélyokat Jolántól?Juci ilyenkor nyelt egy nagyot, de mivel már megszokta a hasonló morgolódásokat hamar túl tette magát ezen is.A hétvégéhez hozzá tartozott a misére való járás is. Juci, Jolán és Józsi ilyenkor ki csípték magukat, a legszebb ünneplő ruhájukban indultak a templomba.Józsi e jeles alkalmakra frissen megborotválkozott, a legillatosabb arcszesszel jól be is dörzsölte magát. Szokta mon-
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dani: ájuldozzanak csak a köröttem lévő fehérnépek, így legalább jól megszédítem őket.János nem volt rendszeresen templomba járó ember, kivéve talán karácsonyt és húsvétot. így nélküle általában csak hárman jártak templomba. Jucinak Jolánék szóltak át, amikor elkészültek, hogy együtt tudjanak indulni.Mise után a kertjükben leültek egy kupica pálinkát meginni. Bevett szokás volt, hogy egyszer Jánosék, másszor Józsi- ék voltak a vendéglátók. Jánost a pálinka nagy szakértőjeként is jegyezték. A különlegesen zamatos ágyas barackpálinkájával lett híres.Poharazgatás közben rövid időre el is beszélgettek az életről, a mindennapi eseményekről, rokonokról, gyerekekről, unokákról, majd ki-ki ment a saját portájára készülődni az ebédhez.Az asszonyok már előzőleg megfőztek, így az ételt csak melegíteni kellett és máris tálalni lehetett.A hétvégeket külön megszépítették azok a napok, amikor a gyerekek, unokák is meglátogatták az öregeket.A szomszédok viszonya tartósan jó volt egészen addig, amíg a két asszony jó egészséggel bírt.Juci betegeskedett időnként, igaz ebben közrejátszhatott az is, hogy fiatal kora óta rendszeresen dohányzott. János miután utálta a cigaretta füstöt, morgott is érte eleget.Jolán nagy szerencséjére (talán a génjeiben is benne volt) ritkán volt igazán beteg, majd kicsattant az egészségtől.Azt mondják a baj nem jár egyedül. Váratlanul rosszra fordultak a dolgok. Jolánt gyorsan ragadta el a halál az egyik hajnali órában. Utólag szívelégtelenséget állapítottak meg. Józsi egyik napról a másikra szinte éveket öregedett. Barátnője halála Jucit is nagyon megviselte. A napok egyhangú szomorúsággal teltek.
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A sok házkörüli teendő egy kicsit elterelte a figyelmet. Tavasszal különösen sok munka adódik a kertes ház körül. A változékony idő következtében Juci a kerti munkák közben kimelegedve meghűlt, ágynak esett és rövidesen elhunyt.Úgy mondták, hogy valami szövődmény volt az oka a halálának.Az asszonyok halála után a férfiak magukba roskadtak.Nem volt kedvük még egymással sem beszélgetni, szinte kerülték egymás társaságát.Teltek múltak a napok, hetek. Az időjárás jobbra fordult így egyre több időt kellett tölteni mind a két férfinak a kertben. A kerítés mellett, amikor összetalálkoztak, köszöntek egymásnak, néha pár szót váltottak is, azután ment mindegyik a maga dolgára.Egyik alkalommal mikor megint összefutottak Józsi viccesen úgy köszönt Jánosnak, „szervusz Jani bácsi"János kicsit meg is haragudott, mert kettejük között még hat év sem volt a korkülönbség és ez a pernahajder szomszéd képes lebácsizni őt.Józsi idejének nagy részét a házkörüli munkák lekötötték. Gondosan művelte a kertjét. Szépen zöldellt a vetemény, a sokszínű virágos kertet hangos zümmögéssel köszöntötték a bogarak.János naphosszat csak a tévét nézte, vagy heverészett a díványon. Nem sokat törődött a házkörüli dolgokkal. Kivétel talán a kertben lévő óriási vilmoskörte fa, amit mindig megcsodált. Szeretettel gondolt öreg apjára, aki valamikor régen ültette.Ahogy csendben teltek a hetek, elmúlt a nyár. A körtefa szépen érlelte gyümölcseit. A fa néhány ága sajnos átnyúlt a szomszéd kertbe Józsihoz. A gyönyörű kívánatos gyümölcsök szinte hívogatóan kínálták magukat. A nap fénye vakítóan csillogott a hatalmas körtéken. Józsi, amikor ránézett a körtékre, előre
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érezte a finom zamatukat. A körték látványa úgy vonzotta, mint mágnes, a vasreszeléket. A kísértés egyre nagyobb lett, nem lehetett ellenállni. Először csak egy körtét evett meg. Érezte, ahogy a finom ízek szinte az egész testét átjárják. Nem volt megállás. Nemsokára megint megevett két körtét, aztán már napi rendszerességgel kettőnél alább nem is adta. Ez így ment egészen addig, amíg az összes átnyúló ágakon lógó körtéket befalta. Nem tudta visszafogni magát és ameddig elért, pár körtét a kerítés túloldaláról is átvarázsolt.János észrevette, hogy a körtéi rohamosan fogyatkoznak, szólt is Józsinak: képzeld szomszéd, valami nagybelű hernyó pusztítja a körtéimet. A múltkor egy pillanatra mintha láttam volna a randa dagadt képét. Kék svájci sapka volt rajta és szürke melegítő.Józsi kihúzta magát és hetykén válaszolt: Ahogy Te is ismersz, én törvénytisztelő ember volnék, és a törvény szerint, ami a szomszédba átlóg az a szomszédot illeti meg. Jánosban felment ugyan a pumpa, de türtőztette magát. Nem szólt semmit, csak sértődötten odébb állt és még egyszer mérgesen hátranézett a foltozott drótkerítésnél álló szomszédja felé.A kerítés Jánosé volt, de nem sok kedve volt a javítással vesződni, a kerítés tövénél elég tágas lyukak éktelenkedtek.Józsinak szép baromfi udvara volt. Libák, pulykák és termetes kendermagos tyúkok népesítették be a baromfiudvart. János semmilyen baromfit nem tartott, nem volt kedve bajlódni velük.Egyetlen állata egy öreg nyugdíjas korú macska volt, aki az egerészést már csak szép emlékeiből idézte, inkább naphosszat heverészett és jókat szundikált a bódító napon.Egyik szép őszi derűs napon Józsi éppen ebéd előtti rendszeres sétáját végezte, s büszkén nézett végig a szépen gondozott kerten.
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A rózsái tündöklő színekben pompáztak, és a csodás látvány nagy gyönyörűséggel töltötte el.A kerten átsuhanó széllel hirtelen ínycsiklandozó illatot érzett az orrában. Nem volt nehéz megállapítani, hogy az illat egyenesen János konyhájából áramlott, és szinte az egész környéket beterítette. Józsi önkéntelenül nyelt egy nagyot.- Ez nem lehet más, mint finom Újházi tyúkhúsleves - morfondírozott magában. - De, hol is vett János tyúkot? Az üzlet zárva, Jánosnak nincs tyúkja, vagy mégis? - folytatta magában a töprengést. Hirtelen valami gyanús balsejtelem villant át az agyánEbben a minutumban a terasz lépcsőjén kopogott a kő és János libegett le serényen.Józsi nem állhatta meg szó nélkül: Csak nem tyúkhúslevest főzöl szomszéd?- De bizony, és milyen finom lesz! - így János.Mire Józsi: Úgy tudom, hogy a macskán és a bolháidon kívül soha nem volt más állatod. A tyúkot hol vetted és mikor?János rögtön felelt: A törvény az törvény! Ahogy a múltkor mondtad - ami a szomszédba átlóg, az a szomszédot illeti meg! Reggel nagy meglepetésemre az egyik szép kendermagos tyúkod átlógott hozzám s én éltem a törvény adta lehetőséggel gondolva, hátha így meghívhatnálak egy jó ebédre.Józsiban kicsit munkált a méreg, de túltette magát rajta. Úgy döntött, hogy a furfangosan kieszelt invitálást elfogadja, még ha tudja is, hogy a saját tyúkjából fog ebédelni.Vigyázni kell, mert ez a ravaszdi szomszéd képes lenne egyedül megenni más tyúkját. Haragját félretéve és a körülményeket mérlegelve át is ment a szomszédjához ebédre, és illendőségből egy üveg bort is vitt magával.A verandához érve összetalálkoztak.János szólalt meg először: Tudod Te, hogy elég nagy marhák vagyunk mindketten. Az viszont vigasztal, hogy kettőnk közül Te vagy a nagyobb darab. 327



Józsi nem késik a válasszal: Sok a duma pajti, Te sem vagy jobb a deákné vásznánál fene a rusnya pofád. Gyere közelebb, ha mersz, hadd ropogtassalak össze!A két szomszéd barátságosan összeölelkezett.Úgy érezték, hogy ez a találkozás mind kettőjüknek nagy meg könnyebbülést jelentett. János zavartan köhintett egyet, majd elfordult oldalra és gyorsan pár könnycseppet törölt ki a szeméből
Andó István

Költőnk és kora

A Föld napjának szellemébeníme egy mai költemény, és példán formázott sora. Ma senki sem beszél keményen, mámoros lett színpadias kora, színe vérbő fesztiválon lenne, vele úszik a sok semmi benne... s hintett pora.
Sorban játszik, újong évente, zenés slam poetrys a Világ, lehetőség tere róla zengne ~ hetvenöt milla! - hát nekivág.Dal a dalról zúg, remegve, lent kíséri a vonós árok - fent harsonák!

Ki van székben ki fölött, ki ad hálót, ki szór halat?Ingázhatsz rendszerek között, hát van élet a csillagok alatt,
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festett fény a semmiségbe, fordítva áll - még nincs vége - vár a gondolat.Űrből lóg az élet - látod, műhold szemek védik fönn, digitális gép a te barátod, de én remetének öltözöm, nem való ez, abszurd álom, úgy nevezik: trend világom. - Már költözöm!A távolból végzetes a csend. Világunkban a tőke dolgoz, jó státuszos bízva örvend, hazudva jövőt kamatoz. Kérlek, hadd most ezt el az esti lézerfényt az esttel, mi tombolva oroz!Piros ég alján haló tarló, a klíma durván belenyúl, fényes szikrák - sír az apró, a perzselt ág lekonyul.Lágyan ülnek ki a boldog zöld halmon eloltott foltok - mégis alkonyul!
B. Moravetz Edith

Tó parti szerenádEsti Szellőlányka szoknyája libben, kecsesen sétál Balaton partján.Dúdolgat magában, nehogy zajt keltsen, játszi ujjak futnak a víz fodrán.
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Tó felől Szél úrfi hulláma fröccsen, lányhoz szerenád hangzik a lantján. Igaz szerelemről szól dala hűen, mindig reá vágyik, rossz a magány.
Te vagy nekem az, te drága leányka, kiért epedezek nap nap után.Te lennél életem legszebb virága,

nélküled a Nap sápadt, halovány.Mosolyod lelkem legszentebb varázsa, nekem zengjen hangod kis csalogány!
Bajnai Zsolt

A tízesA nagy ABC-vel szemben, az út menti árok fölött, a járdára vezető átjárón estem el. A meredek lejtő vagy a derékszögű kanyarodás, esetleg mindkettő közrejátszhatott. De az is lehet, hogy csak nem tudtam rendesen fogni a huszonnégyes bringa kormányát, mert az egyik kezemben a barna dobozos Sopianae multifiltert, a másikban meg a visszajáró fémtízest szorongattam.A tanító nénink, Sárika néni, nagy bagós volt. Meg Klárika néni, a matematika tanár, az Á-sok osztályfőnöke is. Minden szünetben ott ácsorogtak a kisiskola udvari ajtajánál, szinte hadarva beszélgettek, egyik karjuk keresztben a mellük alatt, azon könyökölt a másik, amiben a mutató és a középső ujjak között füstölögtek a cigaretták. Sárika néni barna dobozos Sopianaet szívott, Klárika néni meg piros-fehér tasakos Symp- honiat. Miközben az udvaron szellőztünk két óra között, a ci- 
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garettáik hol a szájukban, hol testüktől eltartva, az ujjaik között fogytak. Minden nap legalább három szünetben. Meg reggel, az érkezőket várva, és sokszor délután, a napközi meg a szakkörök előtt is. Naponta egy doboz biztosan elszállt.A kisiskola, ahová az alsósok egyik fele járt és az ABC is a falu központjában volt. Az iskolaudvar után állt a kultúrház, főbejárata előtt a vörös csillagos emlékmű, majd a keresztutcában a rendőrség, a pártház meg a takarékszövetkezet, aztán a kereszteződésénél a nagy ABC. Pár évvel korábban nyitott, hatalmas kirakatos, fémborítású, lapos tetős bolt volt, tetején a városokból irigyelt világító, színes neonbetűkkel. Nekünk úgy tűnt, mindent árulnak benne. Apám ott vette a huszonnégye- semet, az első bringámat, amit nem a bátyám nőtt ki nekem. De oda jártunk írószerért, hirtelen pótolandó ruhákért, sőt anyám az akkoriban újdonságnak számító mirelitért is. Ha meg csak úgy, a szülők nélkül néha bemerészkedtünk, hosszasan csodáltuk az eladó motorokat, a kék csepptankos MZ-t, a sárga JAWA-t, meg az aranybarna Rigát, amikre a falusi nagyfiúk többsége a nyolcadikos ballagás vagy a tizenhatodik születésnapjuk után átnyergelhetett. Nagyon vártuk, hogy ez velünk is megtörténjen.Sokszor kellett Sárika vagy Klárika néninek valamit elintéznem tanítás közben. Borítékot vittem a nagyiskolába, szemléltető anyagot hoztam az utca túlsó végén lévő hosszú iskolából, átmentem a kultúr földszintjére bezsúfolt könyvtárba vagy csak a négytermes kisiskola valamelyik, másik osztályába. Csak a jó tanuló lányokkal kellett ezért a kiváltságért versengeni. Bár őket messzebbre, főleg egyedül se Sárika néni, se Klárika néni nem küldte. Pisti jöhetett még szóba, az osztály legjobb tanulója, a példás magatartású rajtitkár, de ő a közelben lakott, gyalog járt suliba. Én viszont a falu végéről bringával. Eleinte a tesómtól megörökölt kék-fehér fülessel, aztán a béna, vé-
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konykerekű orosz szamárral, harmadiktól meg azzal a zöld-fehér huszonnégyessel, amit névnapomra vettek nekem 850 forintért. Bringával bármit gyorsan elintéztem. Minden utcát, bukkanót, veszélyes kanyart, beláthatatlan sarkot, elfogyó járdát ismertem. Télen hóban, ősszel, tavasszal esőben is tekertem.Olykor elestem, de mindig azonnal felpattantam. Aztán este, fürdésnél megszemléltem a napi sebeket, de csak a csúnyábbakról számoltam be anyuéknak. A nagy ABC-vel szemben, az út menti árok fölött, a járdára vezető átjárón azonban nem ugrottam fel. A barna dobozos Sophinak nem lett baja, hiszen a másik oldalra dőltem. A nagy fémpénz, a pálmaágat feje fölött tartó lánnyal viszont eltűnt. Kiszabadultam a rám dőlt bringa öleléséből, és négykézláb kezdtem keresni a fűben. Tudtam, hogy nem mehetek vissza az iskolába nélküle, hiszen egy kék papírhúszast kaptam, tíz forint volt a doboz cigi, amit a visszajáróval kellett Sárika néni kezébe nyomnom. Tíz forint nagy pénz volt. A felénk lévő Káló Pista boltjában három harmincért olykor Coca-Colát lehetett kapni, háromért meg LEO jégkrémet, puncsosat vagy csokisat. Ha a családban valakitől olykor öt vagy tíz forintot kaptam jutalmul vagy ajándék helyett, azokat azonnal eltettem, mert valamire mindig gyűjtöttem.Az összes levél és fűcsomó alá benéztem, és minden feleslegessé lett mozdulat után éreztem, gyűlik a gombóc a torkomban. Tudtam, ha máskor is akarok olyan megbízásokat kapni Sárika vagy Klárika nénitől, amik miatt a többiek vagy irigyelnek, vagy felnéznek rám, hisz a tanár nénik dolgait intézem, és akár óra közben is kimehetek az iskolából, akkor nem mehetek vissza azzal, hogy eltanyáztam, a visszajáró tízes meg elvesztett. Sárika néninek ugyanis Klárika néni előtt ígértem meg, miközben a pénztárcájából elővette a meztelen férfis húszast, hogy vigyázni fogok. Bizonygattam, hogy a
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nagyszünetben simán megjárom bringával az iskola meg a nagy ABC közötti utat, és még akkor is visszaérek csöngetésre, ha az általában kihalt délelőttön lesznek páran a boltban. Kosár se kell, csak leveszem a cigit, fizetek, és tekerek vissza. Igyekeztem. Csak az eséssel nem számoltam.Meg az ismeretlen férfival, aki az átjárón az eldőlt bringám meg fölém magasodott, és azt kérdezte, megütöttem-e magam. Szipogva tagadtam, és gyerekes bizalommal rögtön hozzátettem, inkább az a baj, hogy elgurult a tízes, amit a Sophival együtt kell visszaadnom Sárika néninek, aki talán már izgul, hisz mindjárt becsöngetnek. A férfi hátranyúlt, a farzsebéből elővett egy lapos, fekete pénztárcát, széthajtotta, majd a csa- tos részéből kivett egy nagy, kerek tízforintost és felém nyújtotta. Ismeretlentől semmit se fogadunk el, hasított belém apám minden nélküle tett utazás előtt százszor elmondott figyelmeztetése. Éreztem, elgyengülök. Aztán mégis a bennem élő apám lett az erősebb. Nagyot sóhajtva ráztam a fejemet. Majd apád megadja, mondta a férfi, és valahogy belekerült a tenyerembe az az érme.Minden rendben volt, csak sorban kellett állni, füllentettem Sárika néninek, miután a bringámat bevágtam a tárolóba, és rá se nézve a kezébe nyomtam a barna dobozt meg a tízest, hogy mielőbb beállhassak az épület felé kígyózó gyereksorba. Este a vacsoránál se tudtam semmi érdekesről beszámolni. Nem akartam elmondani, hogy elestem, elvesztettem Sárika néni pénzét, és egy ismeretlentől is pénzt fogadtam el. Bíztam benne, hogy az a férfi soha se jelentkezik majd apunál a tízeséért.
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Bánlaky László

IlonkaÁció, káció, vakáció - az utolsó betű is felkerült a táblára. A Kerekfalu-i iskola diákjai a tanévzáró ünnepélyre gyülekeztek, ami egyúttal a búcsúzó nyolcadik osztályosok ballagási ünnepe is volt.Gál Ilonka is ballagott. Telt, formás alakja idősebbnek mutatta társainál, de a derékig érő szőke copfjai még a kislányra utaltak.Örömmel mutatta bizonyítványát, amelyben a négyesek mellett két hármas is megbújt, de példás magatartásáért osztályfőnökétől külön dicséretet is kapott. Édesanyja megha- tottan ölelte magához legkisebb gyermekét (két bátyja várta otthon), a mindig komoly édesapja is elégedetten simogatta meg szöszke buksiját.Nos, döntöttek már, megy gimnáziumba a lány? - kérdezte osztályfőnöke édesanyját.Hát, még megbeszéljük - volt a bizonytalan válasz. Itthon is nagyon elkelne a munkás kéz. Az idősebbik fiam jövőre végez a mezőgazdasági szakiskolában, addig nem számíthatunk rá. A kisebbik pedig nem vonzódik a földhöz, autószerelőnek tanul. Sok így kettőnknek az urammal az öt hold, meg a jószág. Az orvos figyelmeztette is az uram, jobban kellene vigyáznia a szívére, a frontszolgálat megviselte. Két év az orosz fronton, még szerencse, hogy a hadifogságot elkerülte.A tanárnő megértőén, de szomorúan bólintott. - Gondolják meg - mondta még búcsúzóul.Annak ellenére, hogy hétköznap volt, finom kétfogásos ebéd várta az ünnepeltet. Máskor csak vacsorára főzött az asszony, nap közben férjével a földeken dolgozott.Ebéd után Ilonka apja ledőlt egy kis pihenésre, a fiúk kimentek megetetni az állatokat. 334



Ketten maradtak, anya és lánya. Nehezen indult a beszélgetés. Nagyon szeretnél a gimnáziumba menni?Tudod, Anya, ha leérettségizhetek, olyan sok lehetőségem lenne életpályát választani. Ha itthon maradok, mi vár rám? Itt az a szokás, hogy a lány maradjon az anyja mellett, tanuljon meg mindent, amit egy jó háziasszonynak tudni kell. Eltelik egy-két év, és párt keresnek hozzá, bekötik a fejét. Nálunk a 18 év feletti lány már vénlánynak számít. Én nagyon jól érzem magam itthon, szeretem a föld szagát, az állatokat, de ennél többre vágynék. Szeretnék magam dönteni az életemről.Megértelek, lányom, de itthon is nagyon elkelne a segítség. Édesapádnak egyre nagyobb teher a gazdaság, bátyád is csak egy év múlva végez. Kell a munkás kéz.Már beszéltem az igazgató úrral, szívesen várnak, a kollégiumban is meg van a helyed - lépett be végszóra Ilonka apja. A lány boldogan borult apja nyakába. Anyja szemében megjelent egy könnycsepp.A padlásról előkerült Nagyapa katonaládája. Ez kíséri Ilonkát holmijával a városba.A kollégium két saroknyira volt a gimnáziumtól. A szobákban négy ágy volt, Ilonka a szomszéd kisvárosból jött három lánnyal osztozott. A másik három egy iskolából jött, régóta jól ismerték egymást. Míg elrendezkedtek, folyamatosan járt az etetőjük, hiszen sok közös emléket hoztak magukkal.Ilonka csendben rendezkedett. A lányok kuncogta rajta, hisz ruhatára olyan „falusias" volt. Abban az időben még sokban őrizték a régi hagyományokat,Felpróbálhatom? - kérdezte ingujjára mutatva az Irén nevű szobatárs. Ilonka készségesen nyújtotta oda a kért ruhadarabot. Irénke illegette magát benne a tükör előtt, és megállapította, hogy ez neki is jól állna.Ezzel megtört a jég. Kérlelték Ilonkát, meséljen a családjá-
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ról, a faluról. Bátyjai nevének említésére felcsillantak a fruska-szemek, sűrű kérdészápor hullott Ilonkára, hogy milyenek, mit csinálnak, hány évesek. Szavát vették, hogy hamarosan bemutatja őket, hiszen most ők is itt élnek a városban.Teltek, múltak a hetek, Ilonka nagyon szorgalmasan és sokat tanult, szép eredményeket ért el. Esténként, mikor eloltották a villanyt, gondolatai sokszor otthon jártak. Hiányzott neki a család, a falu. Itt még a levegő is más.Más? Ugyan miért más? Mi hiányzik itt neked?A trágyaszag - felelte kissé zavarodottan. Azt jelzi, hogy sok jószág van az istállóban.Elképzelni sem tudom - kuncogott Irén. És a „trágyaszag" rajta ragadt Ilonkán. „Kis trágyaszagú" - így szólították maguk között. Nem haragudott érte, mindenkinek volt valami csúfneve. Ez divat volt a gimiben, ebből a tanárok sem maradhattak ki.Végére járt az év, közeledett karácsony. Már a szünidőn járt az esze minden tanulónak. Ilonka is izgatottam készülődött, már nagyon hiányoztak a szülei, a régi barátok.Karácsonyra vásárolt egy szép fehér zsebkendőt, négy sarkába színes mezei virágokat hímzett. Édesanya biztos örülni fog a szép ajándéknak. Édesapával nagyobb volt a gondja, hiszen zsebkendőt mégsem hímezhet egy férfiembernek. Hosszas töprengés után úgy határozott, hogy egy szép piros zsebnaptárt vesz ajándékba. A lányoktól kapott színes karácsonyi papírba csomagolta, így ünnepibb lett az ajándék.Az állomáson szülei várták. Ilonka szorosan belekapaszkodott anyja nyakába, szorította, nem akarta elengedni. Nem láthatta, hogy az Édes csendesen sírdogál.Aztán mindenre fény derült. Az őszön szervezték a termelő szövetkezetét, városi emberek jártak házról házra „agitálni" a belépésre. Ilonka édesapja nem akart a közösbe menni. Már a szomszédjai is kérlelték, ne makacskodjék, rossz vége lehet a dolognak. Elvégre „módos" ember, hamar rásütik, hogy nem336 



teljesítette a beadást, és viszik is a börtönbe. Nem hitt a szóbeszédnek mindaddig, míg egy éjszaka a kerítésére meszelték, hogy „kulák!" Megtört, vitték a tehénkéket vitték a két szép lovát. Először rá akarták beszélni, legyen az elnök, hiszen kiváló gazda. Hallani sem akart róla, így a növénytermesztő brigádba osztották. Nagyon megváltozott: szigorú arcáról eltűnt a mosoly, napokig szótlanul járt-kelt, a fulladás is többször jelentkezett, mint azelőtt (a szívével nem volt minden rendben).Szomorúra sikeredett a karácsony. A kislány zavartan próbált eligazodni az újfajta falusi életben, a városban semmit sem tudtak a történtekről. Téblábolt az udvaron, az üres istállóban, hiányzott a reggeli fejés öröme. Nehéz szívvel vett búcsút az ünnepek után, mikor újra kezdődött a tanítás.Már készülődtek a húsvéti vakációra, amikor Ilonkát az igazgatói irodába hívatták. Elszorult szívvel lépkedett a pedellus után. Még soha nem volt bent, a „szentélyben". Még inkább megdöbbent, amikor édesanyját látta az igazgató úr mellett, fekete ruhában. Valami nagyon rossz érzés markolta a szívét. Anya a sírástól szólni is alig tudott. Tegnapelőtt az emberek kocsin hozták haza a férjét. „Lefordult a traktor üléséből, azóta nem tért magához” - mondták az orvosnak. A doktor ismerte a betegét, szíverősítő injekciót adott, és hívta a mentőket. Jó 20 percbe telt, mire megérkeztek, de csak a halál beálltát tudták megállapítani.Ilonka zokogva állt testvéreivel a koporsó mellett. A tisztelendő szép beszéddel búcsúztatta, de Ilonka egy szót sem értett belőle, zokogott, és édesapja arcát látta maga előtt.Miből telik ezután az iskolára - ez a kérdés csak másnap lett otthon beszéd tárgyává. Édesanyja papírt és ceruzát hozott, számolt. Akárhogy is próbálkozott, mindig egy eredményre jutott: a három gyerekre nem tud keresni. A két fiú már végzős, és a férfinak fontosabb a kenyérkereset, így hát
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Ilonkának kellett feladni az álmait.Osztálytársai sírva búcsúztatták. Nagyon megszerették Ilonkát. Velük sírt az osztályfőnökük is.Mint „iskolázott" lány az irodába kapott beosztást. Bánatát a munkába temette. Lassan-lassan belenyugodott, hogy a sors úgy akarta, élje tovább szülei életét.Eltelt néhány év. 19 évesen megismerkedett egy jóravaló fiúval a szomszéd faluból. Szerelmi házasság volt. A két fiú megnősült, elköltözött otthonról. Ilonkáék hozzá építettek az öreg házhoz két szép szobát, volt külön konyhája, fürdőszoba is (két éve kiépült a vízvezeték).Már nem sírt a város után. Itt nőtt fel, itt érezte magát otthon, az övéi között.Szép, kora tavaszi nap volt, már melegen sütött a Nap. Vasárnapi ebéd főtt a konyhában. Ilonka kiállt az ajtóba. Férje a konyhakertben palántázott, két éves kisfia a cicával játszott az udvaron.Arcát a nap felé fordította, és mélyen beszívta a jázmin bokrok mámorító illatát. Aztán elnevette magát: valami még most is, évek múltán is hiányzott neki a levegőből. A trágya szaga.
Baranyi Imre

HonvágyKövek között a fürge víz szalad tova, mint csipkedísz fodrozza hab ruháját. Érből patakká szélesül, partjára lomha béka ül és próbálgatja hangját.
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Futottam én is, mostoha sorsom volt annak ostora, kerültem új hazába. Vágyódtam vissza és nem is, mint akit forró vére visz, de látod mindhiába.Lelkem maradt gyökértelen, nem jött be lám a végtelen, a messzeségbe vágyás.Fényképed nézem óhazám, közöttünk már az óceán, szívemnek súlya mázsás.
Hová lett az a régi ér, mi álmaimba visszatér és torkomat szorítja? Makacs terhemmel vállamon megannyi szúró sóhajom fordítja léptem vissza.

Bárdos Edit

Új LÉLEKzetvételKis talpalatnyi csend, mi elvarázsol, Röpít messze nagyváros zajától. Jöttem, mert vágytam már béke szigetét, Erdő öleli szívem melegét.

339



Rőt avaron táncot lejt egy fénynyaláb Mélyen megbúvó tisztás színpadán, Nyugalom honol a fakó fövenyen, Gondolat loccsan fehér köveken.
Magányos ökörnyál ezüstön mereng, Zölden csillanó víztükör felett.A Duna párát sóhajt, közel-távol

Vízcsepp hull, mint könny, a parti fákról. Feltörő sóhajom repül a széllel, Örvényt ölel a folyó vizével.
Báthory Attila

Kérés - hozzádFent a magasban hunyorog a vén Hold. Szép álom tán, hogy itt vagyok Veled! Fátyolszerűn borul ránk az égbolt, féltőn, óva fogom két kezed.
Mámoros érzésként tör reám az ihlet. Itt jártam én Veled nem is olyan rég! Simogat a szellő, körülölel minket, susogva szólít, vár a messzeség!
Jöjj velem, együtt, szálljunk magasra, repüljünk a széllel hegyen-völgyön át!Tegyél boldoggá, ne hagyj magamra, szépítsd meg, kérlek, éltem alkonyát!
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Borsos Irén

Üdvözlégy MáriaKépzőművészetet és grafikát tanítottam hajdan a zeneiskolában. László kislánya is a diákom volt. Ő időnként elkísérte a gyereket, ezért ismertük egymást. Akkoriban jó kiállású, csinos férfi volt, noha a lábaival már akkor is gondok voltak. Egy vonatbaleset okozta sérülés miatt, térden alul csonkolták a lábát, amit később műlábbal pótoltak. Ügyesen kerékpározott, és a lépcsőjárás sem volt gond számára.Én felneveltem gyermekeimet, majd később elváltam. Nyugdíjba menetelem után pedig, visszaköltöztem a szülői házba. Már csak Édesanyám élt, szüksége volt rám. Örültem, hogy segítségére lehetek. Természetesen másnak is segítettem, ha tudtam. Amikor kedves szomszéd asszonyom combnyaktörést szenvedett, minden nap én mentem az ebédjéért, a közeli idősek otthonába. Ott találkoztam össze Lászlóval. Ő is ebédért jött. Sok, sok év után is megismertük egymást. Ugyanolyan udvarias és előzékeny, mint akkor volt. Láttam, hogy a kapott ebédet, az otthon melletti téren, a pádon ülve fogyasztja el. Máskor is láttam, hogy ott ebédel a parkban. Szegényes öltözete miatt is sajnáltam. Régen volt családja, de vajon mi történt? Egész nap eszik-e még valamit ezen kívül?Egyszer egy délután, csináltam szendvicset, odamentem hozzá, és felajánlottam. A kis uzsonnával mellé ültem a pádra, és „ott ragadtam" Ettől kezdve, gyakran találkoztunk, minden nap vittem neki vacsorát. Egyre többet beszélgettünk. Elmondta, hogy élete akkor vett rossz irányt, amikor munkanélküli lett. Mechanikai műszerész volt a szakmája. A lába miatt csak ülőmunkát tudott vállalni, mindig is varrógép-műszerészként dolgozott. Amikor a varrodák megszűntek, akkor munkanélküli lett. A cég útilaput kötött a tal- 
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pára, a család szintén... Felesége, az anyja biztatására, még a válópert is beadta.- Csak addig voltam jó, amíg pénzt kerestem... egy kiszu- perált Suzukiban lakom a Homokon." - mondta nagy szomorúsággal. Elmesélte, milyen csapást jelentett számára, milyen fájdalmat, amikor valaki bezúzta a kocsi szélvédőjét... Hullámpapírral tudta csak pótolni, majd viaszos vásznat ragasztott rá.Sokszor találkoztunk délelőtt, és délután is. Két pogácsából csak az egyiket fogadta el tőlem. Jött a közeli boltból is egy fiatalember, aki péksüteményt hozott Lászlónak. Ő a kettétört kifli nagyobbik felét nyújtotta nekem: Magának még nőnie kell!Nagyon szeretett rejtvényt fejteni, igaz én is. Együtt fejtettünk rejtvényeket. Egyszer csak felkiáltott: Máté! A fia ment el előttünk kerékpárral, de nem állt meg, úgy tett, mintha nem hallaná... László csendesen könnyezett. Azt mondta: Magán kívül, nincs énnekem senkim! Szeretem magát! Nem, mint nőt, hanem mint Embert!Nekem sem volt senkim. Elmeséltem neki, miért váltam el annak idején. Magának se lehetett könnyű élete! - mondta elgondolkodva. Sokszor késő estig beszélgettünk. Egyik alkalommal, sztaniolpapírba csomagolt finom desszertet eszegettünk. A barátnőm ajándéka volt. Amikor felköszöntött azt mondta: Aztán nehogy annak a csavargónak add! Fájt ez nekem nagyon. Szomorú, hogy az emberek jó része, külsőségekből ítél... Egy darabig eszegettünk, azután látom, László precízen kiteríti, simítgatja, hajtogatja a papírokat. Mi lesz ebből?Az aranyszínű sztaniolból egy karikagyűrűt csinált nekem, az ujjamra húzta, és azt mondta: Most már a menyasszonyom! Egy szívecskét is csinált, ami nagyon meghatott.- Meg tudod rajzolni a szerelmet? - kérdeztem. Rajzoljuk meg a Szerelmet!
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- Mi ez házi feladat?- Igen, házi feladat!Én, összeölelkező virágokat rajzoltam, ő meg egy csodás képet! Egy szép, lombos fa alatt egy pad van, körülötte virágok. A pad karfáján egy madárka ül. Egy másik madárka a csőrében egy gyűrűt tart, éppen most akar leszállni... Egymás társaságának a keresése, része volt a mindennapjainknak: együtt fagyiztunk, együtt fejtettünk rejtvényt, művészeti társasjátékot játszottunk, ami a festészetről, meg az építészetről szólt. Kiderült belőle, hogy László mennyire okos és fogékony ember, minden érdekelte. Tettünk is látogatást együtt a helyi Múzeumba, a Csohány Galériába, az Oskolamester házba, ahol látható egy szőttesem is! A Két tannyelvű iskola Könyvtárszobájában egy nagy falikárpit van, ami szintén az én kezem munkája címe: „Madár, hegyek, mezők" Amikor a parkban üldögéltünk, és beszélgettünk, sokszor énekeltem neki... főleg népdalokat, de volt Lászlónak egy kedvence, Karády dala, a „Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a szívvel játszani, jaj nem szabad!” Soha nem unta, inkább kért, hogy énekeljek még!Szerette, ha a gyermekkoromról beszélek, azt szokta mondani: Meséljen még.Amikor a parkban beszélgettünk, egyik alkalommal kivittem a kedvenc fényképalbumomat, melyben benne vagyunk a húgommal, hiszen ikrekként születtünk! Benne vannak szeretteink, immár halottaink; jó anyám és a család. A családunkról is sokat meséltem.Igazából az számít, hogy milyen lélek valaki. A szeretet és a jóság számít! Amikor mentem hozzá, és meglátott azt mondta: Itt jön az én angyalkám!Amikor látogatást tettünk a temetőben, László leült a sírra, beszélt Anyámhoz; Gizi néni köszönöm, hogy felnevelte a két
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pici gyermeket. Különösen az egyiket, aki közel áll hozzám. Köszönöm, hogy felnevelte Nekem őtet!Szinte éjszakába nyúlóan beszélgettünk, aztán amikor elköszöntünk, mindig megkérdezte: Mikor jön legközelebb? Egyszer elmondtam neki: Én elkövettem valamit... beléd szerettem, s ezen én már nem tudok változtatni. Úgy éjfélig beszélgettünk. Mondtam Lászlónak: Az én ajtóm, előtted mindig nyitva áll! Azt válaszolta: Mi nem házasodhatunk össze, mert ha veled történne valami, én azt nem élném túl! „Sírok, mert velem megtörtént a csoda, itt a mitológiai szerelem, és mi lesz velem, vagy mi lesz veled, ha elveszítjük.., ha kettőnk közül egyszer meghal valaki." (Szabó Magda)Az idősotthon dolgozói kérdezték Lászlót: Mi lesz magával, ha jön a hideg? Az otthon, mégiscsak kényelmesebb lenne! Az intézkedésben, ügyintézésben segítettek is Lászlónak. A bekerülés előtti ügyintézéshez részletes orvosi vizsgálat kellett. Teljesen egészségesnek találták! Jó ideig találkozgattunk még a parkban, azután beköltözött az otthonba. A kimustrált Suzukiből végleg az idősek otthonába került.Felkerekedtem és meglátogattam. Az udvaron, a pádon olvasgatott. A11-es szobában lakik. Négyen vannak egy nagyobb szobában. Ezután mindennapos vendég voltam Lászlónál. Sokat rajzoltunk. A Biblia is mindig a keze ügyében volt. Nemcsak olvasta, hanem aszerint is élt.Egyik reggel telefonált: Mikor jön ma hozzám?- Máris megyek! Már indultam is. Valami baj van? - kérdeztem rosszat sejtve.- Nem, nincs semmi baj, csak nagyon hiányzott - mondta. Foglalkoztatott a gondolat, hogyan érdemelhettem ki ezt az őszinte és mélységes szeretetet?Megint csak Szabó Magda mondása jutott eszembe: „Nem tudom meddig élek, de ameddig élek, meg kell tanulnom milyen
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az, amikor az ölel magához, akinél ott felejtettem a telkemet."- Adjon Isten jó éjszakát! - köszöntem búcsúzáskor, és megcsókoltam az arcát. - Szerettek! - mondtam.- Én is szeretem magát! - válaszolta.Legutoljára, amikor így este elköszöntünk, magához ölelt, és azt mondta: Nagyon szeretem magát! Nagyon szeretem! Másnap, amikor bementem hozzá, üres volt az ágya... Szobatársa azt mondta; Elvitték a kórházba, mert rosszul tett! Ne tessék aggódni, csak kivizsgálják! Nagyon sírtam...Eszembe jutott, mit mondott egyszer: Én rákban fogok meghalni. A családunkban már voltak ilyenek: Anyám és a nővérem is.A következő napon beszéltünk telefonon. László elmondta, hogy a vizsgálat rákot mutatott ki. Megoperálták, majd néhány nap múlva haza is engedték.Itthon mesélte el, hogy tulajdonképpen nem „operálták" csak felnyitották, és látták, hogy már késő, már áttétek is vannak más szerveken. Az orvos akkor közölte vele, hogy körülbelül két hónapja van még.Amikor a kórházból kiengedték, már kerekes székben töltötte napjait. Közlekedni sajnos nem tudott. Mentem hozzá délelőtt, és délután is. Nagyon hamar elfáradt szegény. Volt, amikor azt mondta: Drága Mária, ugye nem haragszik, ha most elküldöm? Szemmel láthatólag, rohamosan gyengült. Délután pihenés után, újra kicsit jobban érezte magát. Törtem a fejem mivel tudnék segíteni? A patikustól kértem gyógyteát. Ginzeng teát vittem neki. Amikor odaadtam, felemelte a hangját: Értse meg jó asszony, rajtam senki nem segíthet, csak a jó Isten, mert rákos vagyok! Eljöttem, nem tudtam visszatartani a könnyeimet. Mások elmondták Lászlónak, hogy sírok...Tagadni akartam: Bocsáss meg kedvesem...- Ha még egyszer ríva megy ki innen, akkor nagyon nagy baj fog történni - mondta László.
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Sajnos ez a nagy baj, nemsokára, valóban bekövetkezett.Egyik nap már nem a saját ágyán feküdt, hanem egy kórházi ágyon, mert az mozgatható. Már ülni sem tudott, csak feküdt. Rohamosan ment lefelé... Ételt is alig fogadott el. Valami folyadékot kapott, amit tápszernek neveztek, de nem használt semmit. Az ételt behozták, s mivel már nem tudott enni, ki vitték.Az ágyvégéhez kötött géz kapaszkodóval tudott csak megfordulni, avval is nehezen. Kért, hogy szóljak a nővérnek. Itt vagyok én! A hátát, és a forgó táján kellett bekennem. Jó ideig, csak simogattam a kenőccsel. Azt mondta: maga jobb, mint a nővérek!Miután már köztudomású volt, hogy elmegy, hogy meg fog halni, napról napra, szemlátomást gyengült, akkor eljött a volt felesége a gyermekeivel. Az utolsó időben mindig fázott, és kérte, hogy húzzam fel a zokniját, még törölközőt is csavartam a lábára, és úgy takargattam be. Imádkoztam érte, és futva mentem hozzá. Utóbb az mondtam neki: Innen el nem mozdulok! Már a szavait is alig értettem. Előfordult, hogy vizet kért szegénykém.Március 10-én a templomból jövet betért hozzá a volt családja. Nagy nehezen értésükre adta, hogy a falujában a szülei sírjába temessék! Amikor végre magára hagyták, ismét odaültem az ágyához, néztem, hogy lélegzik-e. Egyszer csak mindkét kezét felemelte, és kapaszkodni akart. Mögé álltam, és megfogtam mindkét kezét. Utolsó erejét összeszedve szorította a kezemet! Azután elengedte. Már csak a plafont nézte, már nem tudott beszélni. Egyszer csak nagyon szaporán lélegzett, aztán lassulni kezdett. Csak ültem ott és néztem. Láttam, hogy már nem mozdul. A szívére hajtottam a fejem és azt mondtam: Drága szerelmem! Csakhogy ő, ezt már nem hallotta...Egy idő múlva csengettem a nővéreknek. A nővér bejött s azt kérdezte: Valami baj van? 346



- Már nincsen, meghalt szegény! - mondtam. Nagyon sírtam, úgy éreztem, nem élem túl... Azután engem kiküldtek. Látogatók, idegen emberek körül fogtak, vigasztaltak... Egyszer csak megjelent a volt feleség is, a nyakamba borult. Gyorsan intézkedett. Két nap múlva temették Lászlót a szülőfalujában.A koporsó után ment a volt feleség, meg a gyerekek, azután egy asszony, akinek még fekete kabátja sincsen... ez voltam én. A sírgödörnél mellettem álltak a gyerekei. A magammal hozott sárga rózsát a koporsóra dobtam. Legszívesebben én is oda borultam volna.Már mindenki távozott, én még mindig itt állok megkövültén. Lászlót a sors, a végzet könyörtelenül elvette tőlem, elvitte magával. Alig túl a hetvenen elmondhatom, hogy soha senki nem szeretett úgy, mint Ő, és én sem szerettem soha senkit ennyire.
Császár József

PókfonálÚszik az ökörnyál, száll a levegőben, sejtelmesen csillog őszi napsütésben. Kis pók ül a végén a hosszú fonálnak, messze vidékekre ők ekképp utaznak. Elnézem merengve, hogy száll az ökörnyál.Utazáshoz elég egy hosszú pókfonál.
Csató József

Digitális szerelemNapjaink digitális világában szinte minden lehetséges. Rengeteg információt kapunk és adunk is egymásnak. De a világháló nem csak ezek közlésére alkalmas. Szerelmek is szövődnek szinte nap, mint nap.
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J. és K. a Randivonalon ismerték meg egymást. Mindketten társat kerestek magányukban. Arra vártak, hogy végre találjanak egy olyan partnert, akivel meg lehet ismerkedni, közös nevezőre jutni. Próbálkoztak már előtte másokkal is, de valahogyan nem jött össze egy normális kapcsolat.Mindjárt a kezdet kezdetén kiderült, hogy nekik most van közös témájuk, mondanivalójuk. Egyre gyakrabban írtak egymásnak üzenetet a Randivonalon. Azután rájöttek, hogy az Internet jóvoltából sokkal könnyebben értekezni, beszélgetni egymással a Facebook Messenger változatában. Miután megadták egymás e-mail címét és telefonszámát még bensőségessé vált a kapcsolatuk. Ettől kezdve már nem használta egyikőjük sem a Randivonalat.Hamarosan lehetővé vált, hogy személyesen is találkozhassanak, miután K-nak dolga akadt a nagyvárosban. A megyeszékhely közeli községből tehát beutazott, hogy elintézze ügyes-bajos dolgait.így lehetővé vált, hogy egy cukrászdában randit beszéljenek meg. K. jött is, ahogyan megígérte. Egy kávé mellett elkezdtek beszélgetni, még jobban megismerni egymást, hiszen a személyes találkozás azért sokkal másabb, mint az Interneten történő beszélgetés, levelezés.J. egyszer csak megfogta K. kezét és megsimogatta az asztal felett.- Nagyon szép a kezed, jó hosszúak az ujjaid szögezte le K. És jó meleg a kezed.- A Tiédet pedig jó simogatni, látszik, hogy dolgos vagy!Még legalább egy óráig beszélgettek egymással. Sok olyan információt is átadtak egymásnak, amiről eddig nem esett szó a levelezésük során.Azzal váltak el egymástól, majd hamarosan találkoznak.Másnap K. elmondta, hogy nagyon jól esett neki a kézsimogatás. J. elhatározta, hogy jó volna mielőbb újból találkozniuk. Úgy
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gondolta, hogy az udvariasság azt követeli meg, hogy először ő látogassa meg K-t az otthonában.Egy esős napon fel is ült a buszra, hogy meglátogassa K-t. Fél órai utazás után meg is érkezett a festői környezetben található faluba, ahol ismerőse lakott. Ő már várta a buszmegállóban, néhány perces séta után meg is érkeztek K. családi házába.Nagyon szép helyen laksz és szép a házad, az otthonod, szögezte le J. Látszik nagyon rend szerető asszony vagy!K. nagyon örült az Orchideának és a könyvnek, amit ajándékba kapott.- Meghívlak ebédre Téged, így készültem.Gyorsan hozzálátott az ebéd elkészítéséhez: rántott karajt sütött, hozzá krumplipürét készített. Szinte égett keze alatt a munka a tágas konyhájában. Nemsokára el is készült a finom étel. Hozzá is láttak annak elfogyasztáshoz, egy pohár vörös borral koccintottak megismerkedésükre.J. vette a bátorságot, átölelte és megcsókolta az asszonyt, aki nem tiltakozott. Megköszönte a finom ebédet, a szíves vendéglátást. Azzal búcsúztak, hogy legközelebb J. városi lakásában találkoznak.így is történt, néhány nap múlva a városi autóbusz pályaudvaron várta az asszonyt. J. szinte a belvárosban lakott, így nem kellett sokat menniük, míg a házhoz értek.J. szintén készített ebédet, finom pörkölttel várta az özvegy asszonyt. Ugyanis mindketten özvegyek voltak, J. már régebb óta, K. még csak néhány hónapja. Természetesen egy üveg minőségi cabernet sauvignon vörös bort tett az asztalra a férfi, hogy koccintsanak a barátságukra.Ismét megölelte és megcsókolta a csinos, kedves asszonyt, aki fényt és melegséget hozott a lakásába.Ezután egyre gyakrabban találkoztak, hol a faluban, hol pedig a nagyvárosban. J. egyre jobban megszeretette, sőt imádta
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az asszonyt, akibe nem volt nehéz beleszeretnie. Nagyon ízlett neki minden alkalommal K. főztje. Férfi létére ő is tudott főzni, de sütni nem szokott, K. krumplis pogácsája szeretett Édesanyját idézte.így teltek, múltak a napok. Az asszony azonban nem tudott dönteni, hogy mit is tegyen. J. ugyanis nyolc évvel idősebb volt K-nál. És előtte volt már egy ismerőse.J. egy kicsit szomorú volt, hogy nem kap megnyugtató választ az asszonytól. K. ugyan többször is elmondta, hogy szereti és tiszteli a férfit. Ő azonban úgy gondolta, hogy talán egy fiatalabb társra lenne szüksége.J. természetesen nem adta fel, mert egyre jobban szeretette a párját. Verseket is írt hozzá, amelynek az asszony nagyon örült, hiszen még soha senki nem írt hozzá szerelmes verset, sőt semmilyent.K. születésnapján elmentek ebédelni egy város környéki étterembe. Piros rózsacsokorral köszöntötte asszonyát. Utána egy másik dunántúli nagyvárosba is együtt utaztak, meglátogatni J. bátyját. Haza felé a buszon átölve hajtotta fejét K. J. vállára. Csodás élményt éltek meg mindketten, amelyre napokig szívesen emlékeztekAzonban az asszony még mindig nem tudott dönteni. Egyszer csak a Messengeren egy zenés üzenet érkezett J-nek. Meghallgatta a szerelmes üzenetet, szinte könnybe lábadt a szeme. K. tudomására hozta: végre rájött, hogy őt szereti az idők végezetéig. Erről szólt a szép dal, és a szövege.Közben számos rendezvényen részt vettek, K. örömmel kísérte el párját a különböző kulturális eseményekre, barátaihoz is.Ettől kezdve J-nek már sokkal jobb lett hangulata. Gyakran találkoztak, szerették egymást. K. javasolta, hogy menjenek el néhány napra egy wellness hotelba, hogy még jobban megismerjék egymást. Le is foglalták a szállodát, de közbe jött a COVID-
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19 járvány. így nem mertek elmenni. K. négy napra meghívta magához a férfit, hogy kárpótolja. Nagyon finom ebédeket főzött. Jól elvoltak, szerették egymást. Mivel ekkor már kitört a járvány, J. barátja jött el autóval érte, hogy haza vigye. Természetesen I-t is meghívta ebédre a ház úrnője.A haza utazás előtti nap estéjén azonban mint derült égből a villámcsapás, K. közölte, hogy most itt van vége. Bár szereti, mégis csak egy fiatalabb társat szeretne magának. Mindketten sírtak, J. magához ölelte az asszonyt és könnyezve mondta: - Én nem tudlak elengedni Téged, mert nagyon szeretlek! Ezután összebújtak és szeretkeztek.Másnap szomorúan ébredtek mindketten.A koronavírus miatt azután két hónapig nem is tudtak személyesen találkozni. De minden nap írtak egymásnak a Mes- sengeren és videón is beszélgettek.K. közben törölte magát a közös társkeresőből és átment egy másikra. A csinos asszonynak természetesen többen is írtak. Eggyel el is kezdett levelezni.J. nagyon rosszul érezte magát, bántotta a dolog, gyomorgörcsöt is kapott. Skorpió csillagjegyben született, így nem adta fel könnyen. Újabb szerelmes verset írt, amit postán küldött el. Mivel sürgősséggel adta fel a levelet, tudta, hogy mikor érkezik az majd K. otthonához. Egyszer csak jelzett a számítógép, hogy üzenete érkezett a Messengerbe. K. írt neki, sírva közölte, hogy szereti a férfit és bocsásson meg neki.- Drágám én nagyon szeretlek, sőt imádlak Téged! Nélküled nem tudok élni! Kérlek, hogy fogadd el a feléd nyújtott kezemet. Az idők végezetéig!Nemsokára megjött a válasz, hogy az asszony elfogadja a felé nyújtott kezet, mert ő is szerelmes J-be. Úgy gondolja, hogy az idők végezetéig együtt lesznek most már.Közben J. családja is megismerte az asszonyt, el voltak tőle
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ragadtatva. K. meg is hívta őket ebédre, közös kirándulásra indultak a Balaton partjára.J. is megismerte K. családját. Közben letelt az egy éves gyászév is, így már nyugodtan találkozhatnak egymással akármikor.Nevezhetjük tehát happyendnek a történetet. Igaz a régi latin mondás: „Omnia vincit amor”!, azaz A szerelem mindent legyőz!A kitartás, az áldozatkészség, a kölcsönös szeretet, szerelem, megbecsülés, tisztelet mindig elnyeri a jutalmát! Az összetartozás rögös útjain járva, legyőzve minden elénk gördülő akadályt- ez az igaz történet konklúziója.
Cseh-D. Zsófia

ŐszSzáll a levél a szél szárnyán, sok szín uralja a tájat, bíborvörös-bronzbarna-aranysárga, mint Ősz apó pettyes kabátja.Ősz apó nyomán változik a táj, szárnyaikat az égnek feszíti a fecske-a gólya-a vadlúd, mint mikor a vitorlát duzzasztja a szél a vízen, minden észrevétlenül, lomhán aludni tér.A szandált felváltja a cipő, a labdát a toll és a ceruza, újra pattog a tűz a kandallóban, ősz van.
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Cserepka IstvánA földi boldogságAz élet nevetés nélkül üres szerelem nélkül boldogtalan menet kisgyermeki kacagás hiányában semmit sem ér nevetés, szerelem, kacagás ez a csodálatos földi világ.
Csóg Attila

Gehenna vagy zsoldÓ romok közt, ha járok, lecsukom két szememet, S tépett szívvel repkedek, az elesett sereg hőseként. A szellemek láncai, ma, s holnap csak csörögnek... De én még szabadon szállók, sötétlő árnyú tengerén.
Onnét lentről, Te felédről, a színjáték vad mezőjéről... Suhanni látszom? Csakugyan?Lehetnék kulcs, kinek zárja a hús, De vitorláit a vihar selejtezett.

Ha földben a penge, gazdáit hűen követte, Ki temetetlen, azt ne keresd, ne sajnáld... Ő jön érted, mint a végzet, S hűvös holdfény járja át.
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Ha keresne az ördög, ki sorsomat megírta... Esküszöm, én majd megáldom!Ha bitofán a zsoldom, és fészkembe se háltam, A jelekben borított szép egén.
Csongor Andrea

KarrierA ház ura ugyan létező személy volt, jelen is volt, de maga a rendszer tette láthatatlanná. A három nő minden délután összeült a kedvéért, és megpróbálták a gazda érdekeit képviselni. Reggelente még öt óra előtt fölkeltek, és csendesen beszélgettek vele, ki-ki a maga cellájában, később kötött sza- mizdat szöveggel fordultak felé, majd tervezett csenddel. Minden délután Beátánál ültek össze, ahol alibiként hímző szakkört üzemeltettek, az együtt töltött harminc év alatt a hímzett klerikális asztalneműk készítésének olyan fokára jutottak, mely az áhítat és a várakozás csodájának belső megéléséről, és annak művészi tárgyiasulásáról vallott.Harminc év szólt erről, Beáta, Margarita, és Erzsébet titokban illegális apácaként éltek egy kis lakásban az Óbudai tízemeletes panelrengetegben. Minden délután felvették a zárdából kimentett habitusukat, mely apácaöltözéket, de egyfajta lelki beállítódást is jelentett, és gondolati klauzúrába, elvonultságba zárkóztak.Beátát családja gyermekkora óta Tücsöknek hívta, de apácaként a komoly Ancilla nevet viselte. Lakásában a rendszer rosszallása ellenére feszület függött a falon, alatta kis házi oltár. Az oltárképnek szánt alkotás a hegyi beszéd jelenetét ábrázolta, korabeli ruhás bibliai alakok vették körbe az áldást osztó Jézust, a jelenet alsó sarkában munkásnők, parasztok, netán rendszerellenes kulákok is felbukkantak, ostyára várva. Ancilla a maga képére formáz- 
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ta a szobát, keresetten rendezett volt, ha a dísztárgyak száma túllépte az ötöt, a szikár matróna kérlelhetetlenül kidobta a fölösleges, számfeletti holmikat. Az akasztón egyetlen kabát lógott, egy kívül sárga, belül kék NSZK viharkabát, az étkezőasztalon szódásszifon állt, a szobában pedig egy Commodor 64-es, floppykkal. A hálószobában kézi súlyzók hevertek a földön, Ancilla készült a jövőre, nem azért engedelmeskedett fiatal lányként az égi hívásnak, hogy idejekorán feladja. Ahogy a rendszer puhult, egyre ritkábbá vált az az érzése, hogy figyelik, vagy követik. Hálószobája iroda, fogadószoba, telefonközpont, raktár és lelki klinika volt egyben. A házkutatások már egy ideje megszűntek.Ancilla életének volt egy nagy keresztje, harminc éve hordozta keskeny vállán minden istenáldotta nap. Nem a szétszóratás, nem ez rezdült meg lelkének sima állótaván minden délután, ezt alázattal és türelemmel viselte, akár a vértanúhalált is erős hittel fogadta volna. A kínzást, fájdalmat is, zokszó nélkül. Évtizedekig dolgozott kórházban, és a haláltól sem félt - azt is túlélte volna. Erzsébet lénye azonban minden délután kikezdte hitét.Több, mint fél évszázad szerepelt közös számlájukon, és a három nőnek évek óta egyetlen, közös ünneplő cipője volt.Már csak hárman maradtak, akik a tiltás ellenére apácaként éltek, olyanok, akik már örök fogadalmat tettek a rend feloszlatása előtt, akik illegalitásban is teljes tisztaságban, szegénységben, alázatban éltek. Erzsébet ezen a délutánon egy kék banáncsattal a hajában érkezett haza, és keresztet vetett a házi oltár előtt, vigyázva, hogy a térdhajtás és a keresztvetés mozdulata ne folyjék össze. Erzsébet egy komoly agyhártyagyulladás alatt, a kórházi ágyon tette le az örök fogadalmat.Margaritát későbbre várták, ő a püspöki kar ülésére utazót fontos hírekkel várták vissza, így a feszültségkitöltő harmadik szerepét ezúttal senki nem hordozta. Ancilla erősen igyekezett
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szelíd és nyugodt maradni, mint már oly sok ízben. A szelídség számára alkalmazott technika volt, melyet mesterétől tanult, és praktikusan a túlélés eszközeként használta. Erzsébet idős kora ellenére olyan izgékony volt, hogy többször kiszaladt az előszobába a szilencium alatt. Minden alkalommal megérintette az NSZK viharkabátot, és visszatérőben Ancilla haját, vagy vállát, az asztalon fekvő térítőt, gyertyatartót. A tartóban gyertya emésztette magát, miközben fényt árasztott.Ancillának saját terekre és időre volt szüksége, minden erejét latba vetette, hogy türelemmel viselje a kínzásnak ezt a számára szélsőséges formáját. Bőrét kikezdhetetlen védvonalnak szerette volna tudni, és nem értette, hogy Erzsébet miért illetheti oly gyakran.- Mondtam, mi történt Ármellával? - kezdte hadarni Erzsébet.- Hát csak hízott, csak hízott, azután már szóltam, hogy egyen kevesebbet, mert milyen jel lesz így belőle mások számára, jó esetben is csak kérdőjel, meg majd azt mondják, valami kövér, borissza nő, csak dagadt, mint barátban a halleluja, de azután kiderült, hogy valami daganat növekszik a hasában, mit szólsz ehhez? - zavartalanul megigazította forrónadrágja korcát.- Valami imaszándékod kötődik ehhez a történethez, Erzsébet? - nézett rá elkínzottan Ancilla.- Nem, csak tudod, eszembe jut, hogy öregszünk, betegeskedünk, egyre nehezebb nekem is tartani már magam, a térdepe- lésből alig bírok már feltápászkodni. Nyugdíjasak vagyunk, nehézkesek.... Fáj már minékünk minden.Erzsébet egy ZIZI nevű édességet vett ki csatos táskájából, kitette az asztalra, bekapott egy marékkai, majd a táskát és a száját is becsattintotta. A Zizi szemei a halványzöldtől a lilaköd árnyalatig mindenféle színben tetszelegtek, és rágása közben valósággal hersegett mindegyik. A fölösleges tárgyak száma átlépte Ancilla eszmei határértékét, a türelem úgy szaladt ki lel-
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kéből, mint arcából a szín.- Mit akarsz ezzel mondani?- Semmit, kedvesem, csak hangosan gondolkodtam.- A helyes sorrend: imádkozás, gondolkodás, cselekvés. A beszéd csak ezek után jöhet.- Vagyis mulasztottam, igaz?- Kérdezek tőled valamit, Erzsébet. Ugye hiszel abban, hogy küldetésed van, hogy Isten elhívott? El tudod tolni magadtól a külvilág hangos, zavaró tényezőit, és a missziónkra összpontosítani?- Természetesen, Beáta. A Beáta név említése többet mondott Ancillának, mint az egész párbeszéd. Erzsébetnek talán terhes már az illegalitás, a kötelék kényszerközössége, a feladatok idősödő porckorongjainak egyre nehézkesebbé válnak.- A lélek sötét éjszakája, amin nekünk át kell haladnunk, a sivatag, szárazság. De ugye, tudod, hogy nem vagyunk egyedül? „Ha a halál árnyékának völgyében járok is, te velem vagy, Uram."- Igen, itt van veletek, és itt van velem is. Hol veletek, hol velem. Mi vagyunk az egyház titkos, klerikális agitátorai. A közrendre veszélyes egyének, akik az állam belső rendje ellen szervezkednek - mosolygott Erzsébet a szájával, de szeme mo- solytalan maradt.Beáta harmatcsepp alakú finom kis fülbevalói rezegni kezdtek, hosszú, vékony ujjaival visszasimított egy fürtöt világító- an fehér, vékony szálú, pókhálószerű kontyába.- Bánt még mindig, hogy szélnek zavartak minket, igaz? De tudod, Erzsébet, hogy a „szél csak ott fúj, ahol akar"? Szórd ki a báli gyöngyeidet az oltárkép alá...Erzsébet hallgatott. Beáta ezzel a jelenséggel, Erzsébet hallgatásával még akkor sem találkozott, amikor az Államvédelmi Osztály rájuk törte a kolostor ajtaját, és tíz percet adott nekik arra, hogy elhagyják az épületet. Lepedőbe csomagolták kevéske holmijukat, és a motyón ülve várták, hogy felszálljanak a teherautókra. Erzsébet akkor azon jajongott, hogy rövid haja357 



láthatóvá fog válni mindenki előtt.- Emlékszel, amikor az Élelmiszerjegy Központban dolgoztunk, és mindig besurrantunk a templomba ebédidőben? És faggattuk egyre az Istent, hogy hová hív minket? - próbált az emlékek segítségül hívásával közösséget teremteni Erzsébettel.- Neked akkoriban szalmaszőke hajad volt. Olyan hamisan énekeltél, hogy hátrafordultak a novíciák. És már akkor is mindig megigazítottál rajtam valamit. És nem engedted felvenni azokat a ruhákat, amiket az államvédelmisek hoztak nekünk.- Nem igazítottalak én, csak szóltam, ha félrecsúszott a fityu- lád. Az államvédelmisek színházi jelmezeket hoztak nekünk, és te azt akartad felvenni, amit Szidónia hordott a Buborékokban.... Még a kalapot is.- Utána meg a Vasgyár. Margarita két napot dolgozott, addig annyi kárt tudott tenni, hogy a Népgazdaság megingott bele. És Néphadsereg helyett mindig Üdvhadsereget mondott, megjárta miatta nemegyszer a Babcsak-ot. Azóta is megborzongok, ha leponyvázott teherautót látok. Vigyenek, de függönyös fekete kocsiban, ahol nincs ellenhuzat....Ancilla finoman mosolygott, Margarita utálta a babfőzeléket, a Gyorskocsi utcában minden kihallgatáskor azt adtak.- Erzsébet - fordult felé teljes testtel, minden figyelmével Ancilla, vékony, okos arca most lágy lett, hangja csöndes. Törékeny alakja szinte sugárzott. Erzsébet egy narancssárga műanyag széket próbált a lába alá helyezni, a széknek homokóra alakja volt, és formájánál csak a színe volt kétségbe ejtőbb. Ancilla azért tartotta talán, hogy az ízlés teljes csődje folyamatosan emlékeztesse őt az eszme nyomorúságára, annak mindent leuraló, harsány értelmetlenségére. Az ülőke ugyanis csúnyasága mellett alkalmatlan is volt, nem tűrte meg magán sem az ülést, sem teher hordozását, és fejjel lefelé fordítva ugyanezt produkálta. Erzsébet lába alatt felborult a silány bútor.
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- Erzsébet, már nem sok van hátra a kommunizmusnak. Hazajönnek külföldről a testvéreink, itt vannak nálam a leveleik, még Nonnbergből is. Az orosz katonák kivonultak, tavarisi konyec! Viktor Silov egy fekete Volgával hagyta el az országot, olvastad? Ő volt az utolsó. Az Isten keze olyan hosszú, hogy mindenhová elér, és Neki nincs háta! Senki nem kerülhet Isten háta mögé.Erzsébet hallgatott, nézte Ancilla arcát, mint aki most látja először. A szalmaszőke hajú, gömbölyű kamaszból mellette vált letisztult, kristálytiszta gondolatú öregasszonnyá. Ancilla kissé elfintorodott az asztalon kiszóródott Zizi láttán, Erzsébet elkapta a pillantását, és hirtelen döntött.- Ancillám. Én a mai nappal nyugdíjba megyek. Macskát szeretnék tartani, Francia drazsét enni, Alföldi papucsot hordani... Meg szeretném nézni a Filmmúzeumban az Elfújta a szel-et.Ancilla nehezen viselte neve birtokos ragozását, és általában magát a birtoklást. Lénye teljes egészében egy volt a krisztusi üzenettel, magántulajdon, önzési vágy sosem kísértette meg a szívét. Erzsébet iránti szeretete nem érzelmi alapon nyugodott, és a hite által diktált döntést minden nap meg kellett hoznia.- Erzsébet, az apácák nem mennek nyugdíjba! Halálunk napjáig ki kell tartanunk a hit mellett.- Az én Istenem, tudod, ő megérti, hogy beteg lettem, elfáradtam. Eztán meghúzom magam, kicsit élek még, megleszek a nyugdíjamból.Ancilla fülét újra megütötte a birtokos rag használata. Te Istened, én Istenem.... Sóhajtott, sóhaja az ég felé szállt, nem Erzsébetnek szánta. Szívébe gyermekkora óta először beférkőzött a Kísértés. Elengedni Erzsébetet, és az őt körülvevő lelki békében, harmóniában, Erzsébet állandó izgágasága nélkül élni tovább, tehermentesen, együtt az ő halk, békés Istenével...Margarita saját kulcsával jött be, tőle szokatlan módon kissé
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lihegve, fénylő szemmel, szoros kötésű lélekmelegítőben. Szürke volt rajta minden, haja rövidre vágva, berakva, és hullámcsatokkal féloldalt eltűzve. Arca is szürke volt, csak szavai virítottak pirosán, mint valami mezőn szedett friss pipacs csokor.- Nővéreim, a püspöki kar meghozta döntését. Minden olyan közösség, szeretetszolgálat, és szerzetesközösség újra indulhat, amelynek legalább három tagja van.Megérezte a két ember feszültségét, nekidőlt az ajtófélfának, és nézte őket. A vágyak, gondolatok, indulatok a maguk gondolati kerengőjében, a koponyafalak közt forogtak tovább, amíg a szelíd este leszállt az asztallapra. Margarita betolta az előszobába ormótlan férfibiciklijét.
Dr. Szikszay Péter

50 éve

1969.július.21.-2019 július....Nyáreste volt. Amolyan igazi. Már sötétedett, de pólóban, farmerben kicsit égő arccal várakoztam a Moszkva téren, Budán. Ágira vártam. Ha eljön, ha tényleg eljön egy balatoni nyári kamasz szerelem nyer folytatást a városi aszfalton. 16 évesek voltunk. Most reménnyel és izgalommal telve, vártam. Ági megérkezett, izgató látványt nyújtott ,úgy ragyogott, úgy mosolygott rám mint a közeli Fény utcai piac zöldséges standján egy friss érett gyümölcs Egy ölelés és egy suta csók után elindultunk a várhegy felé. Az elég hangos, rozoga busz nem jött, igy a meredek utcán gyalog indultunk. Kéz a kézben, időnként csendben, időnként Ági mesélt sokat. Alattunk a Moszkva téren még sikított az öreg 59-es villamos a kanyarban, de a 61-es stukák már csak halkabban egy-egy csengetés mellett suhantak ki a rövid alagúton. A bécsi kapunál kicsit lihegve az emelkedőtől egy igazinak gondolt csókot váltottunk.
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Ágit szorosan öleltem, ahogy hozzám simult csak fokozta arcom égését. A várnegyed sárgás lámpáinak fényénél ez talán nem látszódott. A macskaköveken lassan lépkedve csendben hallgattuk a város Dunapartról felszűrődő zaját. A Halászbástyán állva az igazi holdfényes nyári estén, nem is tudtuk mit csodáljunk jobban?Budapest akkor még csak pislákoló fényeit, a Lánchídon is csak pár közlekedést segítő lámpa világított, akkor még nem úszott fényárban. Vagy csodáljuk saját érzéseinket? Én akkor ez utóbbira szavaztam és szorosan fogtam a kezét, karoltam derekát.Ági akkor hirtelen a Holdra mutatott:- Tudod, hogy ott most emberek járnak? Talán éppen most helyezik el a 73 nyelven írt szilícium táblácskát. Talán most tette első történelmi lépéseit Amstrong a Holdon? Talán 50 éve múlva már rendszeres rakéta járatok lesznek a Holdra, talán innen Budapestről is?így álmodoztunk és csókkal erősítettük álmainkat.Még jobban hozzám bújt és elgondolkoztunk mi lesz itt Budapesten 50 év múlva. Mit hoz a holdra szállás az emberiségnek a technikai fejlődésnek, mit hoz városunknak? Igazából, ha próbáltuk is ,de nem tudtuk elképzelni a jövőt. Maradt érzelmeink ápolása az összebújás.Most 50 év múltával a Halászbástyán állok, családommal 28 éve fogjuk egymás kezét, derekát. A város fényárban úszik. A Lánchíd, mint egy ragyogó, fényes jelkép kínálja magát. Turisták százezrei szerint Európa egyik legszebb városa lett Budapest. Lesétálunk, villamosra ülünk. A villamos csendesen suhan, az régi síneken csikorgó hang már a múlté. A Margit hídon megállunk, újra megcsodáljuk a nyáresti fényeket. A margit-
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szigeti szökőkútnál a víz függöny esti fényében Puskás Öcsi, Hosszú Katinka és Liszt Ferenc kivetített lézer portréja néz ránk. Turisták százai közt állunk csodálkozva. A Hold is eszembe jut arról az 50 évvel ezelőtti Budai nyári éjszakáról. Ági sajnos tragikusan fiatalon kilépett a földi létből, lelkében tán a holdra szállt, de mit is hozott nekünk, az emberiségnek a Holdra szállás? Nem tudjuk pontosan, de érezzük, látjuk az akkor elképzelhetetlen fejlődést, a digitális forradalmat, ha csak a zsebünkben lapuló telefonokra és online is bonyolítható életünkre gondolunk.Ha így haladunk mi lesz 50 év múlva? Lesz e még könyv, lesz e még az írott, nyomtatott szónak értéke, vagy csak a felhőbe vetített gondolatok, cserélnek majd gazdát? Akkor 50 éve kis lépés volt az embernek és nagy lépés az emberiségnek" ?
Egyed T. Zsuzsi

Lám a láma

Romhányi után szabadon, rohanásban...

Lomha lett a láma lánya, lábat lógat általába’, lassan lépdel, lépeget, kémleli a kék eget.Lepke mellett ellegelget, felette a lenge felleg.Legyél Te is láma lánya!Lépegetve, hol megállva, zöld mezőben álldogálva, fecskét, szöcskét megcsodálva, fűben fekve, fejen állva, bambulj bele a világba!
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Erdődi Maya 

Mezítlábas jövőCsak én tudom magam, csak én hallom szavam. Észrevétlen felhalmozódott a bennem rejlő, visszafogott, elmúlt idők meg nem értettsége, a meg nem tett dolgok bölcsessége.Csak én rendezhetem a bennem lázadó káoszt, csak is én tehetem angyalivá a hitt gonoszt.Úgy, mint mikor az őszi szél belekap a színét vesztő avarba, s felpörgeti a nyugvó faleveleket. Mintha vissza akarná kényszeríteni őket a megfáradt, kopasz ágakra, ám ők már nem találják korábbi helyüket. Céltalanul pörögnek, forognak a gyengülő fényben, s mikor hirtelen csend lesz, elveszni látszanak a térben.Egymáson átbucskázva, lassan földet érnek.Megadón egymásra simulnak, új értelmeket adva a múltnak. Emlék szőnyeget szőnek, s a ma gondolatait, melyre a jövő mezítláb lép és megteszi első tanait.363



Fábián József (fabijoe)

Fekete Állatöv alattFeketék a csillagok tűpontjai ma az égen, a fáknak árnyai még fényben izzanak. Az Állatöv forog, mint egykor régen, a Vízöntő vízében úsznak a Halak.
A Hold sötét korongja magába szívja mind a fényt, amit a fáknak árnyéka adott; a hajnali sötétnek még pár percnyi híja. A fényes éjszaka most még nem halott.A tiszta égen ferdén átvonulni látszik egy feketén pettyezett sereg: a sötét Tejútnak síkja. Míg a fény elér odáig, minden még meglévő idő lepereg.

A város sötétjei sorban kigyúlnak.Mint megannyi, apró, éji fénynyelő szerkezet; lassan a horizont alá merülnek vissza a Halak.A nappali sötétben ki ad majd kezet?
Fényes László Tibor

EtalonEgyszer szívedben múlt leszek, félek, hajnali csend, elmém maga ébred. Szemem ködös, sötét jövőt kémlel, végzetes szeretethiányt érzek.
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A jelen összefog, keményen tart, élj a mának, és a holnap nem mar. Otthonom lettél, friss tisztaszoba, szeretett nőm, végzetem asszonya.
Naponta idézzük a tegnapot, rakjuk egymáshoz, mint kódexlapot. Adott szavunk legyen az etalon, hinni akarom, jóért jót kapok.

F-Sárközi Julianna:

VilágítótoronyMindannyiunkban ott pislákol, világít, izzik, káprázik a fény. Ha olykor eltakarja is holmi pókhálókkal homályosra szőtt, évtizedes lerakódásoktól opálos ablaktábla. Nincs más dolgunk, mint belülről leporolni, sérelmeink, félelmeink, fájdalmaink póktojásaitól megtisztítaniLelkünk repedezett ablaküvegét, hogy fényünket szétszórjuk a világban.
Galambos István

Reggeli fohász - TankábanMár rég nem alszom - furcsán dobog a szívem... legyőzött frontom, kéjesen játszik velem - verejtékben a testem.
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Eltűnt a hajnal - vele bújt a sötétség - nem vitt magával - fakuló hold fenn van még, lámpása már alig ég.
Megjött a reggel - velem már parolázott - hálatelt szívvel hallom a madárhangot - s mondom az imádságot:

Nyújtsd Uram kezed! Köszönöm - megtartottál - könnyebb lesz Veled! Reményt és erőt adjál, ne hagyj el - ne távozzál!
Vigyázzad sorsom - nekem és mindazoknak, kik várnak nagyon - mielőtt hozzáfognak reggel a munkájuknak.
...és kérlek - nézz le sokszor és sokat vétett emberiségre... tüntesd el - neked lehet - ezt a pusztító rémet!
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Gerei Kata

MindenségRózsaszín az ég. Ez is Te vagy! Szerelmem most nem Lehet hallgatag. Leülök, bámulok és Megtöltenek a szavak. Mondanom, s írnom kell, S papír híján láthatatlan Tenyeredre jegyzem fel. Mire vágynék még? A mindenségben átöleltél. Mindent, ami vagyok, Mindent, ami az enyém, Mindent, mindent Mindent betöltöttél!Szerelmedhez kötözveTarts meg örökre!Már látom,Hogy nem kell félni. Taníts meg élni!
HECZ JÁNOS SÁNDOR

Még él...

Annyira szeretném, ha méltó lehetnék, Mennyben élő költők egyszer tihozzátok! Kívánnátok nékem szívből jó szerencsét, ha majd egyszer újra itt a Földön jártok?367



Oly' nagyon jó lenne ameddig csak élek, hasonlítva rátok maradandót írni!Ha majd egyszer végleg nyugovóra térek, ne kelljen mindenem nyughelyemre vinni.Azt remélem, talán nem túl sokat kérek. Küldjétek egy jelet költészet hegyéről! Mindig alázattal voltam tifelétek, jegyeztem le pár sort Isten kegyelméből.Majd időm ha eljő, s nem ír már a pennám, engedjetek oda, az asztal végébe, igaz jól tudom, hogy vágynak itt ezerszám, arra az egyetlen el nem foglalt székre.Legvégül Tőletek, mást én nem is kérek, hiszen éppen ma van költészetünk napja.Küldjétek áldást, ma élő nemzedéknek, hogy minden poéta, időben megkapja.
Horák Andrea Kankalin

ÍriszedbenA kerti bútoron csalóka fények, fejed fölött aranyba ring a messze, egy új tavaszba hív pacsirtaének, s a nap simítja színeit kezedre;felém hajolsz, az életet meséled, velem kacagsz, vidít pimaszkodásom, s a sorsom útja íriszedbe téved, puhán magába rejt a drága bársony;
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csacsogni volna jó, örömre járva, ölelni kell, ha szívbajunkra balzsam, de csókpecséted ajkaim lezárja, erembe reszket élet írta dalban;
tekinteted nyilával eltalál, szemed tüzén elégni szép halál.

Horváth Gábor

Égi bizonyságTűz felett szálló szellemek szórtak szikraesőt az éjbe, ahogy lélekszárnyuk izzó zsarátnokra vágott.Zenélt a rőzse, vad ropogással, Árpád meg csak nézte az agg varázsló árnyékával táncoló rőtszínű lángot.
Révül a táltos, doblova hátán léptet lelke az égbe. Világnak fáján magasba tör, s míg lent hagyott vonagló teste porba omolva gajdol a szélbe, vén füle hallja ősei hangját, az égi bizonyságot:

Odaát úgy mondják, nem hiába hullott jó atyáink vére! Körülállók ajkán hálasóhaj, élednek hamvadó lángok.Táltosuk arcán mosoly féle, úgy kiáltja fel az égbe: Megsegít az Isten, Turul népe! Nem örök az átok!
S szél zúgta az áment feleletül, a Kárpátok bércei felől...

369



Horváth Tibor

MIÉRT(?) - ek1. Miért?...Közben potyogtak a könnyei...Az utazótáska már megtelt. Mintha csak víkendre menne: Három váltás fehérnemű, neszesszer, farmer, sportcipő, pulcsi...A bőrönd viszont nagynak tűnt.(„Ezt akarod cipelni?!")Szinte, dörömbölt agyában, a hang... Tényleg... Talán inkább a kis kockás...Kivett valamit a szekrényből, összehajtogatta, félretette. Úgy érezte, ólomsúlya van mindennek... Most látta csak, mennyi mindene van. És mennyi mindenhez kapcsolódik - mennyi minden... Válogatott.Közben potyogtak a könnyei...Kinyitotta az ablakot.(„Huzatot kap a bonsai!")Nagyot szívott a beáradó hűvös levegőből. Nézte a felhőket, hallgatta a szél suttogását... Újra azt érezte, ami hónapok (talán évek) óta gyötörte: miért tűnik olyan távolinak minden, ami ott van a nyitott ablakon túl?!Az átmeneti kabát... Kelleni fog? Esernyő... Talán a kosztüm? „Neki" nem tetszett... Nem, nem az ára. A színe...(„Hülyén fogsz kinézni benne!”)Mordult egyet... De rábólintott.Egy-két könyv még...Még ez a bőrönd is nagy... Kipakolta a franciaágyra. Elég lesz, ami belefér az utazó táskába.Közben potyogtak a könnyei...A Zsivago -t (felénél tartott) belegyömöszölte az oldalzsebbe.(„Te ilyesmit olvasol?!")
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Becsukta az ablakot.Még egyszer megnézte, el vannak-e zárva a csapok konyhában és a fürdőszobában.(„Kattanásig zárjuk a csapot!")Visszapakolt a szekrénybe, föltornászta a fölöslegessé vált bőröndöket a gardróbba.Ostorcsapásként érte a kérdés:- Hát te meg mit csinálsz?! Hova készülsz?!Korábban ideges lett ettől a halk, mégis számonkérő, fogvatartó hangtól. Most végtelen nyugalom szállta meg. Mint a klinikán az altatás előtt... Amikor arra gondolt, hogy talán föl sem fog ébredni többé.- Elmegyek szívem - suttogta, a könnyeit nyelve. - El kellel kell most egy időre mennem.- ...Ne kérdezd..., ...Nem... Nem más miatt...- ...Tudom, és hálás is vagyok érte...- ...Azt is tudom, és soha nem fogom elfelejteni...-...Igen, mindig éreztem... Én is szeretlek...-...Hogy akkor miért...?! Mert... mert nem látom tőled... a világot.. .
2. Miért?
Nem érzékelte az időt Csak állt a szemerkélő esőben... Nézte a piszkosszürke tócsát a lába előtt.- Át fog ázni a cipőm - gondolta.A világosbarna bőrön kezdtek szétterülni az esőcseppek. Furcsának tartotta, hogy a bőr magába szívja a vizet.- Persze, a vízlepergető spray... Ott van bontatlanul a cipősben...Remélte, hogy a virágtartóba is hullik némi eső. Száraz volt, amikor belerakta a fura kis csokrot. Ami nem illett ide. Hozzá meg végképp nem illett. De már csak ez volt a bódéban, az árusnál.
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A víz... Megint nem hozott. Elmehetne a csaphoz...- Ha legalább egy flakon lenne itt valahol...De nincs.Kivette a kis csokrétát a vázából és a márványlapra tette.- Ázzon egy kicsit legalább a szára is...Most vette csak észre, hogy a betonkeret jobb fölső sarka meg van sérülve.
- Rendbe kellene hozni, még a tél beállta előtt. A gyöngykavicsot is pótolni kell...Az esőcseppek egy része a kőről a nadrágjára csapódott. Majdnem kimondta:- Nem baj, majd megszárad.Megrándult a szája széle, de nem nyílt szóra. Egy ideje már nem „beszélgettek”. Nem tudott mit mesélni. Semmi sem történt vele hosszú hónapok óta. Azóta...Csak állt ott, az esőben...Kezdett átázni a kapucnija. A kabát válla, ujjai is. A nadrágszárán alattomosan kúszott fölfelé a nedvesség. Csak nézte...- Végül is, mindegy - gondolta - senki sem fog szólni érte...Gyorsan hűlt a levegő. Szeme sarkából látta, hogy finom pára szivárog a vállán, a nedves szövetből.Előhalászott egy csomag papírzsebkendőt, óvatosan tisztára törölgette a márványba vésett betűket. Meg a két évszámot.- Hiányzol...Sós íze lett a szája szögletébe csurgó esőnek...Kicsit megszédült, amikor hirtelen fölegyenesedett.Hallotta, hogy megy az esti személyvonat. Azt hitte, hogy attól a zakatolástól remeg.Mindig ilyenkor eszmélt.Fél óra múlva zárják a kaput...- Indulni kellene... De hova...?
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3. Miért?
Szokatlan hóember volt.Mert ült... Nekitámaszkodva a levéltelen ecetfa törzsének.Nem voltak körülötte tapickáló lábnyomok.Nem lehetett tudni, ki és mikor készítette.Talán csak úgy „lett".Emberalakra formázta az építő kedvű - éjszakai hóesést ka- vargató - szél...Pihe-kezei az ölében.Lábai V-alakban kinyújtva.Hókalapja alól nem látszott sem szén-szem, sem répa-orr. Mégis volt benne valami, ami megragadta a tekintetet. Ami kényszerítette az embereket, hogy közelebb menjenek. Hogy megcsodálkozzák a járdáról...Hogy pár lépésnyire, odakíváncsiskodjanak...- Él még? - kérdezte valaki.- Nem tudjuk... De már itt a mentő...

Huber Carmen:

Amikor leadod a "szerelést"Miután eljött a vég, mész leadni a szerelést.Elszámolsz, hogyan éltél azzal, amit kaptál életed elején.Hogyan éltél vagy visszaéltél a tehetségeddel, adottságaiddal és lehetőségeiddel.Hagytad, hogy a dolgok elmenjenek melletted vagy el-
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kaptad őket?Tanultál vagy tanítottál? Segítettél vagy segítséget kértél?Éltél vagy túl éltél?Féltél vagy reméltél? Kértél vagy némán tűrtél?Kaptál vagy adtál?
Amikor leadod a szerelést, akkor egy őszinte vallomást teszel,Elmondod címszavakban az életed, És a végén Te ítélkezel.Nincs több esélyed, hisz ez volt az egyetlen életed. Nincs büntetés, Nincs kegyelem, Nincs pokol és nincs menny.

J. D. József:

posztmodernhová ti autópályákon száguldva én ősi karavánúton jutok el
míg ti gépi programmal készíttek absztraktat én Életet festek antik módszerrel

ha ti azt mondjátok költészet úgy értitek semmi
én látnokok leszármazottjaként fogom népemet a Nirvánába vezetni
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Jáger László

A lepke

Reggel a szokásos sablon (csak reggel?) - a kulcs kihúzása a zárból, pár lépés a sarokig, majd befordulás derékszögben, közben az ismerősen ismeretlen arcok azonos csoportosulásban, szinte már a hányinger kerülget, jobb lenne a fejem gézzel beburkolnom, bekeríteni szögesdróttal, kitenni a táblát: MAGÁNTERÜLET - kizárva a kíváncsiskodókat legújabb ráncaimtól.Egy ismerős, de csak attól, hogy neki köszönnöm kell: Jó reggelt, Gizi néni! - (dögölj meg, Gizi néni) - disznó vagyok, ő tényleg nagyon rendes, nem is való közénk, a templomi orgona felbúgó mély hangjait hallom körülötte, míg ellebeg mellettem hatvanéves szűzként, éles tekintetet villantva szemüvege mögül, Gizi néni, volt apáca, utcánk ügyeletes szentje, a kiengesztelésül tőlem kapott glóriával.Innen könnyebb, ismerőssel valószínűleg nem találkozom, most érek az újabb utcasarokra, itt a kisbolt, SZESZES ITAL FOGYASZTÁSA A BOLTBAN TILOS, s íme, végre egy végrehajtott rendelet, húszán állnak a bolt előtt a járdán és (nevetnem kell) szeszes italt isznak, SZESZES ITAL FOGYASZTÁSA ISTEN EGE ALATT IS TILOS, istilos, istilos - ennek semmi értelme, de roppant jól hangzik.Az elágazás, nemrég építettük, itt van a 0+000, innen még 1100 méter (vagy ezeregyszáz méter, tanár urak?), már csak 1090,1080, itákdáljse. A Cérnagyár, - Szűzmária, ennyi biciklit -, ide csupa holland jár, Szűzmária, Szűzgizi, biciklin.Duruzsol a malom, ív eleje 0+450, felfestve a töredezett betonjárdára, táblái legalább harminc évesek. Hopp, itt egy kutyaláb kézlenyomata, ugyan, hol lehet már az a kutya? Harminc,
375



harmincöt éves lehet, egy kutyaév hét ember évet tesz ki, kétszáztíz éves, Matuzsálem kutyája.A tíz percen túl is nyitva tartható sorompó, Barcs felé a sín csupán illúzió, több szerelvény nem közlekedik rajta soha. Soha? Bosszant ez a végleges véglegesség ebben az abszolút relatív világban, eljátszom hát a gondolattal, hogyha közlekedési és postaügyi miniszter lennék, letelefonálnék ide, N.- be (postaügy), befűttetnék a rozoga gőzösbe és minden évben végigutaznék a szárnyvonalon. A sorompókat még egyszer leengednék, rég elporladt bakterek szellemei tisztelegnének: - Ó, a miniszter! - A peronon integetne a... - igen, ez már a TÜ- ZÉP, látni lehet a telepet, miazisten füstöl is, akkor minden rendben?No, nem egészen, reggel nem álltak ki időben a billencsek, majd amikor kiálltak, lerobbant a ...Elkezdődött.
*Innen, a portásfülke ablakából (portás nincs, csak alvó éjjeli őr) a hetente egyszer felületesen letörölt üveg mögül némi erőlködéssel ki lehetne látni a keverőtelepre, de azoknak, akik az üveg mögött vannak, annyira megszokott a kinti látvány, hogy még az sem tűnne fel, ha egy reggelre befalaztat- nám az ablakot, így csak magam bámulok ki szórakozottan, undorodva a kinti portól és piszoktól.Minden év őszén elterjed a hír, nincs tovább, az aszfaltkeverő leselejtezésre kerül, nem érdemes rá költeni, s tavasszal megint megindulunk ugyanazzal az ütött-kopott, évek óta nullára íródott vén döggel. Magam előtt látom az azóta hozzáíródott nullákat, 0,00,.. így tovább, az idők végezetéig, rég nyugdíjas leszek, amikor ez a rozzantka még mindig okádni fogja a port, unokáimra, unokáidra.
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Kint az ajtón tábla: ÜGYINTÉZÉS AZ ABLAKNÁL, így mindenki bent tolong, semmit sem érteni, a pilóták káromkodnak, elszakadt a csillekötél. Most jön a szakszervezet, meg a pápa nemi szerve, az állásidőt a cég nem fizeti, kunyerálás sóderblokkért, a térmester ordít:- Pótfuvar nincs, mindenki fogja be a pofáját, öt perc múlva indulunk, a műszakvezető megesküdött rá.A nép türelmes, csak egy negyedóra után kezd el zúgolódni, én is kimegyek, megkérdezem a főgépészt, morog az okos főnökökről, de újabb öt percben kiegyezünk.Bent még nagyobb a zaj, már a fele úton lennénk, mondják, s igazuk is van, csitítom a kedélyeket, de Jóska megunja, elönti a düh: - Csend legyen, mert kiüríttetem a termet! - Mindenki röhög, a terem 3x2 méteres.Egy telefon, miközben újra megindulunk, egyszerre hallgatom a telep monoton zúgását és a telefonos hölgy altját, az egyik megnyugtat, a másik idegesít. A telefon, számomra mindig idegen marad, ezernyi veszély lehetőségét hordozza, veszélyesebb, mint a felbontatlan boríték, összetekeredett fekete kobra. Ez most semmi különös, ilyenkor nem is lehet, aki számít N.-ben és az országban, az még nem dolgozik, az nem is dolgozik.A kocsik közben sorra kifutnak, csillog rajtuk az antracit fekete aszfalt, topeka, topeka, lóbálom a szakszó játékos bumerángját, visszapattantva a poros ablaküvegről.Fogom az ételhordót, átballagok az irodába, jó reggelt, jó reggelt, most egy kézfogás, derűs mosoly, a vezető sugározzon önbizalmat, igyekszem sugározni.Az ételhordót leadom az üzemi konyhán (nem leszek itt délben, a gyerekeim megint hideget ebédelnek, no, majd vacsorára), be az irodámba, átkapcsolom a telefont és várom, hogy elöntsenek a napi ügyek és bajok.
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*A lepke az olajtartály és a készanyag bunker alá vezető út között feküdt, szinte csoda, hogy sem ember, sem gépkocsi nem taposta szét. Bár vigyázva emeltem fel a tenyeremre, mégis azonnal fölébredt kábulatából, ezért másik kezemmel betakartam, óvva minden sérüléstől. Óriási példány volt, akárcsak fajának valamennyi egyede, de mégsem riasztó, mert nagyságából adódó félelmetességét tökéletesen ellensúlyozta szárnyai meseszép rajzolata, melynek színei nem élénkségükkel, hanem a sárga és a barna ezernyi árnyalatával keltenek csodálatot.Jól emlékszem a mikroszkóp alatt látott képre, az icipici egymásra boruló zsindelykékre, melyek ezt a leheletfinom védőréteget alkotják. Megdöbbentő a mintázat szabályossága, egyszersmind szabálytalansága, hiszen minden egyed szárnyrajzolata a roppant hasonlóság mellett el is tér a többiekétől, azonossága révén a fajt, különbözősége által csak a tenyerembe rejtettet jellemzően.Az éjjeli lepkék, így az óriás szender is, szinte tehetetlenek nappal. Álmaik igézik meg őket, vagy csak öntudatlan bódulat vesz rajtuk erőt? Milyen álmaik lehetnek? Egyáltalán lehetnek álmaik? Csak a gerincesek ismerik az álmokat? És csak az ember az álmodozást?Ám az óránként többhavi keresetemet termelő gép mellett álldogáló, pillangót dajkáló vezető nem felemelő, csupán nevetséges látvány. A kerítéshez siettem a poros tamariskák sűrűjébe rejteni a nagyságában is parányi testet.A portásfülkében ugyanaz a kép fogadott, mint reggel. Zűrös nap a mai, semmi nem vág össze. Ismerem József szokásait, tudom, rég túljutott azon a ponton, amíg a józan érveket megérti. Felkészültem a panaszáradatára, a vádaskodásaira, a „mertittsenkisemcsinálsemmit” szövegére. Gyakran igaza van, valóban lelkiismeretesebb legtöbbünknél, de semmieset- 
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re sem hiszi el, hogy másnak igaza lehet. Makacs, de milyen makacs. És sértődékeny, pedig maga körül csakúgy fröcsköli a sértéseket. Persze, ítélkeznem könnyű...
Az első időben (a vezető mindenkivel fogjon kezet) őt is éppolyan határozott kézszorítással üdvözöltem, mint a többieket, soha nem szisszent fel, pedig...Kínos volt megtudnom, hogy a jobb keze csaknem teljesen béna. Hálás volt, amikor kézfogás helyett csak megfogtam a kezét. A kabátujj furcsa eséséből, félig kitöltetlenségéből rögtön tudhattam volna. De nem vagyok jó megfigyelő.Most sem tudok teljesen ráfigyelni. A hivatalos, félig-med- dig megoldhatatlan problémáinál jobban érdekel ő, saját maga. Személyekre orientált vezetési rendszer - rikoltja a vezetéselméleti szakirodalom. De az enyém csupán személyekre orientált vezetési rendszertelenség.Mielőtt bevonult volna katonának, makkegészséges gépkezelő volt. Hogy mi történt ott vele, nem tudom. A többiek sem. Ő nem beszél róla, mi nem kérdezzük.Néha névnapi vagy más szőlőhegyi kanmurin eldicsekszik vele, mennyi kártérítést fizet neki a honvédség. Megkapja a különbözetet a korábbi gépkezelői és a jelenlegi fizetése közt. Ennyi az egész. *A nappalok egymásra futó prózai egyhangúsága után mindig megejt az esték varázsa. Bármi is volt a programon, mindig itt, a telepen fejezem be, és ezeknek a munkanapomat lezáró perceknek a hangulata meghatározza elalvásom ízét, s belesuhan álmaimba is. A gép doromboló zaja, vagy a süket csönd - elegendő ahhoz, hogy vidáman caplassak hazafelé, vagy mogorván cipeljem gondjaim csigaházát.
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A Nap már lemenőben, s a mai naplemente is csodálatos, hisz mindegyikben adódik egy - egy villanásnyi momentum, ami nem volt az azt megelőző földi naplementék milliárdjai között és nem lesz az elkövetkező akárhány milliárd földi év alattiakban sem. Ezek az én korszakom naplementéi, fényei, színei a mi szemünkben halnak el, mint ahogy a mai estén az enyémben a két repülőgép kondenzcsíkjának ezüstből aranyló bíborba forduló színe, a fátyolfelhők alatti kékek szivárványossága, s messzebb, jobbra, egy hegyet imitáló felhőcsoport rózsaszín szegélye.Ha érdemes egyáltalán valamit is gyűjteni, az csakis a napfelkelték és naplementék pillanatról pillanatra változó csodája lehetne, s nem véletlen, hogy ilyen gyűjtemény egy sem akad ezen a Földön.Amikor beléptem a portásfülkébe, azonnal megláttam az ablak kilincsére hurkolt dróton rezgő lepkét. Még verdesett óriási szárnyaival, remegett csápjainak finom antennája, próbálván kiutat keresni az ismeretlen, felé hullámzó, benne gyűrűző fájdalomból, de az átszúrt test már utolsó görcseire készült. Az iszonyodást nem rejthettem el, Jóska azonnal nyugtázta is: Te lágyszívű - zúdítva rám megvetését.
*Most, amikor hazafelé megyek, elkísérnek a halványodó színek, a két, egymást keresztező kondenzcsík szétterülő sötét sávja egyre élesebben válik el a mögötte izzó látomástól, megmegvillannak a felhőpamacsok tűzijáték szikrái, de mindez csak rájátszás, utolsó meghajlás a függöny előtt, s mire hazaérve befordulok a sarkon, már összemosódott, egyöntetű szürkévé fakul.
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Jáger László

Izrael rózsájaSüppedt sírok során sárga rózsa nyílik Sárga rózsa nyílik feléd hajladozikSüppedt sírok során sárga rózsa nyílik
Izrael rózsája gyászba bugyolálva Megdőlt kövek között elmúltat vigyázvaIzrael rózsája gyászba bugyolálvaÓ jaj mennyi rózsa bimbózva kinyílva Martalékul dobva rútul letiporvaÓ jaj mennyi rózsa bimbózva kinyílva

Porladtak hamvadtak lánggá nemesedtek Bosszuló imával Színed elé mentekPorladtak hamvadtak lánggá nemesedtek'Átok és pusztulás sorvassza éltüket Hét csapás kísértsen ivadékik felett Átok és pusztulás sorvassza éltüket
Jeremiás jaja Náhum ígérete Babilonra lesújt az Ő kemény keze Jeremiás jaja Náhum ígérete'Ábrahámhoz tértek áldott Kánaánban Lakoznak örökké Jahve árnyékábanÁbrahámhoz tértek áldott Kánaánban
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Ki haragot vet el gyűlöletet arat Izrael erős vagy nyújtsd szelíd arcodat Ki haragot vet el gyűlöletet arat
Mózes tábláihoz még egyet faragni Új csipkebokorban új parancsot adni Mózes tábláihoz még egyet faragni

'Jottányit nem veszni mindig emlékezni Noha nem bocsátván gyászban megbékélni Jottányit nem veszni mindig emlékezni
Mert élnünk kell tovább mint igazra tanú Őrizve szemeket ma pernye és hamu Mert élnünk kell tovább mint igazra tanú'

Süppedt sírok során ékes sárga rózsa Pompázzon békesség néped megtartójaSüppedt sírok során ékes sárga rózsa
Jakab Balázs

Szelek szárnyánNéha, amikor lágyan simogat a nyári szellő, egészen elbódulok.Lila köd telepszik az agyamra, és csak hagyom, hadd ringassa a karomon pihenő apró szőrszálakat a langyos fuvallat.Olykor becsukom a szemem, és miközben körbeölel a kacagó lég, arra gondolok, hogy milyen jó lenne elengedni magam, hátradőlni, és ráfeküdni a szélre. Hagyni, hogy felkapjon, mint egy tollpihét, és vigyen. Bárhova, ahova csak akar.Szántóföldek fölött akarok suhanni, és üresen kongó aggyal bámulni a legelésző tehénkéket. Máskor meg jó lenne, ha a
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sivatagi homok birizgálná a testem, - tudniillik az ilyen jött- mentek mellett, azt is felkapja ám a szél. És fák fölött szállni, az mennyire jó lehet! Tudom, hogy mindenki szereti a fákat, és azért azt is belátom, hogy nem is kifejezetten ritkák. Ha jobbra nézek kapásból látnék is kettőt, ha nem lenne már koromsötét. De fák fölött szállni, azért az teljesen más nézőpontba helyezi a világot! Hason fekve, kinyújtott karral, hagyva, hogy a lombok legteteje kedvesen csiklandozza az ember tenyerét.Óh, és az óceán! Azt gondolhatjátok, - és való igaz -, hogy az óceán hatalmas. Hát nem unnánk meg az ötödik perc után az óceán felett repkedést? De nem is tévedhetnétek nagyobbat! Jönnek-mennek a hajók, a madárkák és a halak, ráadásul a víz minden egyes fodra más mesét mesél. Néhol olyan, mint a fröccsenő jég, máshol meg, mint a gyémántosan aláhulló, hirtelen jött zápor. A világ összes festékével sem tudnád kikeverni azt a sok kéket, ami ott fogad.Ha nagyon elemében lenne az a szellő, talán megkérném, hogy dobjon fel a csillagokig. Odafenn biztosan gyönyörű, de azért nem akarnék sokáig bámészkodni, főleg komolyabb mennyiségű levegő nélkül. Megeshet, hogy már a szél hátán való utazás is kicsit necces, de azért jobb, ha legalább bizonyos szinten megmaradunk a racionalitásnál. Szóval gyorsan megfognék egy csillagot, és már jöhetnénk is vissza. Ja igen, hát a lényeget azt ki is felejtettem: mindenhonnan hoznék valami kis apróságot, és aztán a végén, az összesét a kezedbe nyomnám.De nem kap fel a szél.Csak ez van.
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Jorge Csör

Mese a Szoba Könyvkiadóról

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy szegény özvegyember. Ennek a szegény özvegyembernek a három fián s a derűs világszemléletén kívül semmi vagyon nem adatott. Küszködött az apa keservesen, hát felcseperedtek a gyermekek. Amikor az ember meghalt, a fiák csak a derűs világszemléletet tudták háromfelé osztani. Az ugyan nem ad kenyeret az éhes szájba, ezért aztán hamar kereset után kellett nézni.Legelébb a legöregebb legény látott a pallérozódáshoz. Nem sokat tanakodott, hogy ugyan mihez fogjon: pendelyes kisfiú korától fogva csodájára jártak a kézügyességének. Még szinte ki sem nőtt a földből, s már olyan találóan lerajzolta a szomszéd Lajos bát, hogy a papír szinte sistergett a jóféle pipafüsttől.Hát úgy esett a pallérozódás, hogy Pista, mert így hívták a legidősebb fiút, átment a szomszéd Katiteri nénihez, hogy egy kicsit gyakorolja a portrérajzolást, és ha jól megy a dolog, pár szem pityókához is hozzájuthasson. No, a legénynek szerencséje volt, mert öreganyjának szólította a szomszéd Katiteri nénit.- Szerencséd, édes Pista fiam, hogy öreganyádnak szólítottál. Látod, mindjárt adok én neked egy tanácsot. Festészetet kéne tanulnod.- Tanulnék én jó szívvel, öreganyám, de nagy az én bánatom, semmi ismerősöm a képzőben.- Hát ha csak ez a baj, édes fiam, azon könnyen segíthetünk. Odaszólok a bátyámnak, aki ott tanít. Aztán öregapádnak szólítsd, és minden elrendeződik.Hát elrendeződött, így lett a Pista gyerekből festész.
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Következett aztán a középső a kenyérkeresésben. Az meg az agyaggal bánt mesterformán, de aztán olyan hercigül, hogy szinte életre kelt, amit alkotott. Egyszer egy sárkány sírült ki a kezei közül, hát a csajbókos György szomszéd sem álhatta szó nélkül:-Ha nem Módosnak, hanem Szentnek hívnának, becsületemre mondom, kétszer is meghánynám azt a párbajt.A sárkányszobor aztán világlátott jószág lett, az bizony, még Amérikában is járt, aztán olyan jó pénzért kelt el egy aukción, hogy a középső szegénylegény többé nem volt szegénylegény. Kedvet is kapott a szobrászkodáshoz, ő is élt, amíg meg nem halt.A legkisebb legény is igen pártolta a művészeteket, de semmi ügyesség nem adatott neki. Próbált, próbálkozott rajzolni, de a falubeliek a tájképeit rendre sakktáblának alították. A szobrászat űzését is megkísérelte, de gombócból már csak az ehetőt kedvelik jobban az emberek. Az íráshoz sem értett, mert ami eszébe jutott, azt már mind papírra vetette valaki.Törte a fejét erőst, üldögélt, gondolkodott.- Most aztán mit tegyek? -töprenkedett. Csak-csak élnem kell valamiből.Ahogy ott üldögélt, gondolkodott, elébe toppant egy szállodaigazgató.- Édes fiam, már reggel óta úton vagyok, adj nekem egy korsó vizet.Marci nem volt rest, ugrott a vízért. A szállodaigazgató vedelt, amíg bírta a torka, aztán a legényhez fordult.- No, édes fiam, jótett helyébe jót várj. Mondd el, mi nyomja úgy a lelkedet, mert látom, hogy valami bántódásod van. Hátha tudok segíteni.Marcink elpanaszolta a bánatát, hogy így s így, nem tudja, miből lesz kenyere.
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- Adok neked egy jó szót - felelt rá a szállodaigazgató. - Menj az idegenforgalomba, ott jól megy majd a sorod.így aztán a legkisebb legény elhelyezkedett az idegenforgalomban, és jól ment a sora. Szobákat adott ki, fogadója, korcsmája lett. Élt, éldegélt, szert tett valamicske gazdagságra, de egy kicsit azért szomorú volt, mert továbbra is igen pártolta a művészetet.Az egyik este, amikor a vendégei korán lefeküdtek, és már a csapiár is az igazak álmát aludta, Marci a tornácán, a "Szoba kiadó" tábla alatt búsult, búslakodott.- Hej, ha nekem egy kicsi kézügyességem volna! Hej, ha legalább verset írni tudnék! - sóhajtozott.Akkor hirtelen, mint egy varázsszóra, az éjszakából egy isten-bogár szállt a "Szoba kiadó” táblára. A legény abban a mi- nutumban talpra ugrott.- Hogy ez eddig nem jutott az eszembe!Nekifogott, megalapította a Szoba Könyvkiadót. Körüljárta a könyvpiacot, s hát, leszerződtetett grófokat, bárókat, tekergőket, válogatott cigánylegényeket, de még királykisasszonyokat és más fehérnépeket is.-Az a fő, hogy legyen a tollúkban tehetség - hangoztatta.Jöttek a grófok, bárók, mindenek, jöttek a fehérnépek, mindmind az írók, éppen csak az olvasók nem jöttek.- Ki tudja, jó-e ez a könyv? - kérdezték a szomszédok, ha valamit rájuk akart tukmálni. Én már megmaradok a mi öreg Mik- száthunknál, meg Jókainál, azok a mi aranykezű íróink, aztán ki tudja, forognának-e a sírjukban, ha ezt a mai irodalmat meglátnák.És az olvasók mind Petőfit, Aranyt meg ilyesformákat olvastak, gondolom, az alapján, hogy kiket találtak meg az Irodalmi Nagylexikon régi kiadásában.Marci aztán búsulhatott, búslakodhatott, mert nyakára hágott az összekuporgatott vagyonának, és a kiadó csak nem hozott a konyhára semmit. 386



Ahogy az egyik este ténfergett, sóhajtozott, hát mint egy varázsütésre, isten-bogár szállt a szomszéd tornácon heverő Petőfi-összesre.- No, ez egy jel - ébredt meg a legény a mélázásból.Mit volt mit tenni, rögvest nekilátott, hogy átalakítsa a kiadó kínálatát. Kisöpörte a leszerződtetett grófokat, bárókat, tekergőket, válogatott cigánylegényeket, de még a királykisasszonyokat és a többi fehérnépet is. Megszerezte a jogokat a mi kedves, régi aranykezű íróink köteteihez, és azoknak a forgalmazásába kezdett.Igen ám, de a Szoba Könyvkiadó szénaszál lett a szénakazalban. Ámbátor Petőfink csak egy volt, kiadó hozzá vagy száz.- Te isten-bogár, még most az egyszer segíts meg, harmadjára, mint a mesében -kérlelte a legény. A kicsiny állat meghallotta a kérést, és az éjjel-nappal világító "Italárú" feliratra röppent.- Ez aztán a helyesírási hiba! - füttyentett Marci elismerően. Nem győzött hálálkodni a fénylő isten-bogárnak. Belé is szerkesztette a kiadó lógójába.Másnap aztán elrejtett minden irodalmi műben egy helyesírási hibát. Világgá kürtölte, hogy annak adja a lányát és a fele királyságát, aki megtalálja.Jöttek grófok, bárók, tekergők, válogatott cigánylegények, de még királykisasszonyok és más fehérnépek is. Mind olvasni akart a nyomravezető jutalmáért. Soha senki nem találta meg a hibákat, így aztán nem derült fény arra, hogy a legénynek se lánya, se királysága. Aztán népszerű lett a Szoba Könyvkiadó, de annyira, hogy abból a pénzből már lány is, királyság is megvan.Látjátok, meggazdagodott Marci is a művészetből, egyenesbe került mind a három ifjú. Ejsze mégsem volt hitvány atyai örökség az a derűs világszemléletet.
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így volt, vége volt, mese volt. Marci elrejtett benne egy helyesírási hibát. Aki nem hiszi, járjon utána.
Juhász Veronika

Kerti bunkerMargit asszony ezen a héten már harmadszor fog hozzá a tésztagyúráshoz. Komótosan előveszi a gyúró deszkát, amit még nem tett vissza a helyére a kamrába. A nyújtófa is egy spárgával hozzáerősítve vár a feladatára. Mostanában gyakran van használatban. Két fiúcska és a dolgos férj sokszor kéri, hogy krumplistésztát készítsen. Most, viszont almás lepényt süt, a nagyfia kedvencét, akit hazavárnak. Már 10 napja megjött a levél, melyben hírül adta, hogy kiadják a szabadságát és hamarosan érkezik.Megszórja liszttel a deszkát és a két tésztacipót vékonyra nyújtja. A vékony tésztát szeretik itthon. A tölteléket viszont bőven kell a lapok közé tennie. Fiát egy éve hívták be. Azóta minden napja rettegésben telik, hogy viszontlátja e még. Sok szörnyű hír érkezik a faluba a háborúból, mindenki azt várja, mikor lesz már vége a véres öldökléseknek. A fejében a gondolatok egyre sorjáznak. Pityu fia éppen 18 éves múlt, mint ahogy Lajos öccse, aki az Isonzói csatatéren hagyta fiatal életét 1917 körül. Még a pontos dátum sem ismert. A bogárszemű, mosolygós testvér akkor a császár háborújában esett el. Most kinek is van a háborúja? Kiért kell harcolnia megint a magyar legényeknek?Nem, nem! Nem érdemes ezen gondolkodni, csak lépjen már be az ajtón ez a gyerek. És a mélyről jövő anyai sóhaj meghallgattatott. Mire a kemencéből kihúzta az illatos lepényt, már a derekán érezte fia ölelő karját, aki észrevétlenül toppant a konyhába. Meg is pördítette őt, mielőtt Margit
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könnyei között összevissza csókolhatta az ő Pityukáját - ahogy a család hívta, az eredetileg Géza névre keresztelt gyermeket.Az aprónép is hazaszaladt a szomszédból a hírre. Kíváncsian simogatták felnőtt bátyjuk zubbonyán a fényes gombokat.- No fiúk, a csizmámat kifényesíthetitek! Úgy nézzétek, hogy ez hétmérföldes, és jutalmat is ad a jó gyerekeknek! - azzal a csizmaszárból egy papírzacskót húzott elő, benne színes selyem cukorkákkal. Nagy visítás közepette, Karcsi és Gyuri azonnal szét is kapkodták.- Legalább a lepényből több marad neked. Annyira vártunk haza! Ez már a harmadik tepsi, amit neked sütök, de az előzőeket a férfinép mind felfalta. No, ülj le és mesélj! - kérlelte az édesanya.- Előbb hadd köszöntsem édesapámat! Őt is meg akarom lepni, láttam, hogy hátul van a kertben. Mivel foglalatoskodik ilyenkor?- Ne is mondd fiam! Apád a fejébe vette, hogy megmenti a családot. Földbe vájt bunkert épít. Már egy hete csak ezzel tölti a napjait. Örülni fog, hogy tudsz majd segíteni a fagerendák beemelésével. No, menj csak. Addig tálalom a levest. Hozd be magaddal őt is, hogy végre együtt ebédelhessen a család!Közben mocorgás hallatszott a tisztaszoba felől. Kisöccse Béla ébredezett. A karjába kapta, majd a levegőbe emelte az egy éves fiúcskát, aki pirospozsgás orcával mosolygott a hős bátyjára.Az udvar végében a sárkupac mögül előlépő apja elmorzsolt néhány könnycseppet, meglátván a katona fiát. De az össze- ölelkezés után rögtön rátért a bunker befejezésének fontosságára.- Fiam, úgy érzem, hogy nagyon sürget az idő. Bombázók berepüléséről beszélnek. Kérlek, segíts! Látod, már csak egy napi munka van hátra. Biztonságos búvóhelyet akarok a családunknak!
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- Édesapám, csak négy nap szabadságot kaptam. Tudja, hogy a modern bombázók ellen legalább 3 méter mélyre kellene süllyeszteni az odút. Lezárni sem tudjuk, mert akkor nem lesz levegőjük. Bombázók biztosan várhatóak a légtérben, de nem hinném, hogy a mi kis falunk lenne a célpont. A vasúti állomáson kívül nincs itt se közel, se távol katonai, vagy ipari objektum.- Csak pár órát kell benne kibírnunk. Nem is napokra gondoltam! Már úgy sajnálom, hogy a ház alá nem építettem pincét. De ki gondolt arra, hogy a Nagy háború után újabb öldöklésbe fog a világ! Nézd, szalmából és sárból kitapasztottam a belső oldalát! Nagyjából megfelel az építési előírásoknak. Ha most ezt a 3 gerendát együtt beemeljük, már csak belül kell mélyíteni, kívülről meg gallyakkal álcázni.- Segítek én édesapám, de most menjünk be, mert farkaséhes vagyok! Az egyenruhás fiú segített kimászni apjának a félig kész búvóhelyről. Bár nem látta sok értelmét a munkának, ebéd után még sötétedésig együtt dolgoztak. Az esti beszélgetés helyett viszont fáradtan dőltek be az ágyba. Másnap a gyerekekkel kipróbáltatták az építményt, ami persze nekik tetszett a legjobban. Pityu javaslata alapján berendezték a bunkert pokróccal, vízzel ásóval, törölközőkkel, hokedlikkel és petróleum - lámpával.A másnap boldog nyugodtságban telt. A szép szál legény, a barátnőjét is meg tudta látogatni. Abban a családban hallotta, hogy bejelentették a légiriadót. Biztosan jönnek a bombázók! Várhatóan 24 órán belül idegen felségjelű repülők érkeznek. Az érintett útvonalakon felkészülnek a védekezésre. Minden szabadságos katonát visszarendelnek az állomáshelyére!Káplár Géza csak apjának szólt a hírről és közölte, hogy egy nappal előbb kell visszatérnie. Édesanyja már este összecso- 
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magolta a tiszta neműt és az útravaló élelmiszert. A déli vonathoz kísérte volna ki a család apraja és nagyja a fiút, de délelőtt megszólalt a sziréna. Nyugtalanító morajlás hangzott Szolnok és Cegléd irányából is. Mintha darazsak, méhek hatalmas raja közeledne, de a hang ennél jóval erősebben hallatszott. A családfő kétségbeesetten ordítozott. - Hol vannak a kicsik, Gyurika és Karcsi? Azonnal mindenki! Gyerünk a bunkerba!Margit asszony, karjában a kicsivel az udvaron kiáltozott fiai után, de ők a szomszédban játszottak. Mire onnan a fiúk az utca felől hazajöttek volna, a repülők föléjük érnek. Ezért az apjuk a kerítésen át kiabált hozzájuk, hogy ne mozduljanak ki a házból, addig, amíg ő értük nem megy. Majd lóhalálában futottak a biztonságot ígérő búvóhely felé. A nádfonatú ajtót magukra húzva, hallották, hogy a repülők éppen fölöttük szállnak. Pityu nem bírt magával.- Csak megnézem a felségjelzésüket! Ilyen repülőzajt még sosem hallottam!- Ne nyisd ki! Észlelhetnek minden földi mozgást! Maradj! Gyere onnan beljebb! - próbálta visszarángatni az apja.De a fiú csak kilépett és felnézett. Az égen hatalmas USA felségjelűnek tűnő nehéz bombázókat és könnyű fegyverzetű gépeket is látott. Hangosan számolni kezdte őket. Hú, az anyját! Ezek B 17-esek, vagy 24-esek? Nyolc, kilenc, tíz, tizenegy és bumm-bumm-bumm. Csattanás, dörgés, felvillanó fény, azután sötétség és csönd. Margit asszony előtt beszakadt a gerenda. Sikított, és ráborult a kisfiára.- István! Pityukám! Segítség! Húzzatok ki! A kicsi fejére esett a gerenda! Mozdulni sem tudok! Ezt kiáltozta egyre kétségbeesettebben!De válasz nem érkezett. Mozgolódást sem érzett a közelében. Egyik kezével lenyúlt, és elérte a gerenda alatt férje egyik
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lábát. Azt kezdte huzigálni, de a férfi mozdulatlan volt. Most fiát szólongatta. Miután felfogta, hogy onnan sincs válasz, a mellette lévő lapáttal próbált utat fúrni kifelé. Tudta merre kell haladni, hiszen előző nap együtt próbálták el a kimenekülést. Erejét megfeszítve ordított, és tolta maga mögé a földet. Végre emberi hangokat hallott. A szomszédok jöttek segíteni, miután a gépek zaja már messzire távolodott.Vasárnap volt, 1944. július 2. Egy család elvesztette a családfőt és a hazáját szolgáló nagyfiát. A faluban még három halálos áldozata volt a repeszbombák rombolásának. Véletlen légi aknaszórás lehetett? Téves utasítás? Hiszen bombázandó objektum nem volt a környéken!Miután kiszabadították a holttesteket, a szomszédok elé borzalmas látvány tárult. Az anya karjából erővel vették ki a görcsösen magához szorított kisfiút. Megtisztították száját, orrát és szemeit a véres homoktól, és a kis Béla felsírt. Mar- gitot alig tudták elvonszolni férje szétroncsolt teste mellől. Ezután megpróbálták lábra állítani. Közben az orvos és a mentő is megérkezett és a törött lábú anyát és a vérző fülű pici fiút kórházba szállították. A nagyfiú fejtől elvált maradványát gyorsan egy nagy pokróccal elfedték, hogy anyja ne láthassa. Margit így is önkívületi állapotban volt. A mentőben a kórházig egyfolytában Pityu fiát szólongatta.A szomszéd házban a két sértetlen kisgyermek az ajtóban állt. Egymás kezét fogva sírtak. Nem tudták, hogy pontosan mi történt, de érezték, hogy nagy a baj.Édesapjukat várták és szólongatták, aki megígérte, hogy értük jön, és majd együtt hazamehetnek...
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Kalocsa Zsuzsa

Nehéz sors

egy család hétköznapjai

Már estére járt az idő, úgy hat óra lehetett. Ideje hazamenni, gondolta magában az öreg Fenyvesi. Vette a cókmókját, vállára vetette és lassan elindult. Nem sietett, amúgy is nagyon elfáradt az erdei munkában. Az őszbe forduló erdő, a szürke fellegek ránehezedtek a vállára, fáradt testére és szomorú lelkére. Meg aztán nem is volt semmi oka a sietésre.Otthon vártak rá a gyerekek, meg az asszony.Lassan kiért az erdő széléről a kocsi útra, innen volt a legnehezebb járás, a kövesútig.A sáros kátyúkat kerülgette, figyelni kellett a lába alá, nehogy a csizmája ott maradjon a sárban. Fáradt volt, alig vonszolta magát, némán harcolt a sötéttel és a sárral. Amint kiért az útra, elkezdett szemerkélni az eső. Már megint esik, mire jó ez a sok eső? - morgolódott magában.A kövesúton már nem kellett tovább küszködnie a sárral, a kátyúkkal. Az otthonra, a gyerekekre gondolt.- A nagylány, Julis! Mi hasznom van belőle, már elmúlt tizenhat éves, csak az anyjának segít, nekem meg nincs semmibe beleszólásom. Hazamegy a munkából, aztán pihenget.Ha van kedve valamit besegít a háztartásba, utána meg lófrál a barátaival. A békesség kedvéért mindezt el kell tűrnöm. A nehéz munkát meg én teszegetem csak egyedül. Reggel elmegyek, este meg hazamegyek, - aztán eszem, amit elém raknak.- Andris fiam az más, majd felvált a munka alól - gondolta Fenyvesi.Lehet, hogy mégsem, mert a távoli iskolában kiokosítják, nem kell kétkezi munkát végezni, teletömik a fejét minden- 
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féle históriákkal, bolondériákkal. Biztos valami firkásznak jó lesz egy hivatalban a nagy tudományával.A másik kettő gyerekből sem lesz semmi hasznom, eltanulják majd Julistól meg Andristól a furcsa tudományt.- Lala fiacskám, igaz még nagyon kicsi és beteges. Csak a sors dönti el, hogy felnő-e?A doktor szerint a hegyekbe kellene küldeni, ott talán helyre jönne. Nagy igazsága lehet, mert a tüdeje nagyon beteg. De kinek van erre pénze, ha csak egyedül keresek, mert a Julis pénze az nem számít az anyja szerint, mert kell majd a stafí- rungra. Férjhez akarja adni mindenáron a szomszéd Ferkó- hoz. Ebbe én nem szólhatok bele, elvégre ez legyen az anyja gondja.- Lehet, hogy a Lala fiam takarít meg bennünket, a legkisebb? De nincs elég pénz, - ismételgette magában. Az Úrra bízzuk a sorsát, vagy rendbe jön, vagy majd elviszi az őszi, vagy a téli hideg idő.Tovább már nem gondolt az otthoniakra, belefáradt a gondolataiba is. Milyen fárasztó, ha nincs pénz arra, ami a legfontosabb, az egészség! Hisz még gyerek, meg kell küzdeni az életéért, amit ajándékba kapott tőlünk. Értem már nem lenne kár, de érte?- Istenem, segíts meg bennünket! Egy szomorú nóta jutott eszébe és azt dudorászta magában.Míg csendben dudorászott, egyszer csak azt vette észre, hogy mindjárt otthon van. A kocsma előtt találta magát. Fény és hangos lárma szűrődött ki a sötétbe. Kicsit felmelegszem és megszárítkozom, - gondolta magában és már be is lépett.Az ívó tele volt mindenféle jövevénnyel. Ismerős arcot alig látott, olyan nagy volt a füst, szinte vágni lehetett. Leült egyik asztalhoz, talán neki hagyták ott az üres széket?- A kocsmáros odalépett hozzá: mit iszik és van-e pénze fi-
394 



zetni? - kérdezte nem éppen kedvesen.- Nincs pénz nálam, munkából jövök, majd holnap megadom.- Na, és mit hozzak?- Hozzon egy rövidet, jó erőset, mert átfáztam ebben az esős időben, - mondta nyugodtan.- Jó, aztán holnap fizessen, mert nincs nálam hitel, tudja ugye? - válaszolt a nagyhangú kocsmáros.Fenyvesi lassan kiitta a pálinkáját, egy darabig még üldögélt, míg átmelegedett és komótosan összeszedte a kis batyuját, majd kalapját megemelve kilépett a kocsmából. A többiek ügyet sem vetve az öregre, tovább ittak és hangoskodtak.- Amint lement a lépcsőn, összetalálkozott a módos Geréb úrral. Illendően köszöntötte. Jó, hogy találkozunk, épp keresni akartam kegyedet, hogy kérdezzek valamit.- Úgy tudom a fia is olyan betegségben szenvedett, mint az én Lala fiam. Hogyan gyógyították meg, elmesélné?- Elmesélem, de magának arra úgy sincs elég pénze! - vágta oda a Fenyvesinek.- Egyszer majd csak lesz annyi, hogy mi is meg tudjuk fizetni a doktorokat.- Ahhoz el kell vinni a fiút a hegyekbe, jó levegőre.- Milyen hegyekbe, mert ugye, az nem mindegy? Csak úgy, aztán otthagyni?- Igen, ott kell hagyni szanatóriumba, ahol meggyógyítják. Száznál több pengőbe is kerülhet, - amit előre meg kell fizetni.- Hát köszönöm, hogy mindezt elmondta.Bánatosan indult hazafelé. Nyugalma nem csillapodott, a pénz, a pénz! Honnan teremtem elő! Talán, ha kölcsönt adnának az én Lalám is meggyógyulna. Vagy, ha Geréb úrtól kérnék, ismer és tudja, hogy becsületes munkás ember vagyok, tisztességgel dolgozom és lassacskán visszafizetném neki. Na majd holnap ismét beszélek vele, megkérdezem, mit szól hozzá?
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- Andris jutott eszébe. Az ősszel áll munkába. Biztos jó állást kap és meg is fizetik, nem hiába sajtolták bele a sok tudományt. Julis lányom is áldozhat valamennyit a testvérére.Ezek a gondolatok teljesen felvillanyozták, szívében örömet és boldogságot érzett. Meg van mentve a kis Lalám! Szinte futott hazafelé, oly gyorsan vitték a lábai. A templom előtt keresztet vetett és könyörgött magában, hogy amit elgondolt, sikerüljön. Azt vette észre, hogy a házuk kapujának zárját nyitja. Belépett a lakásba, az asztalt már körbeülte a család.Az asszony tett még egy terítéket, hogy együtt vacsorázzanak.A felesége közben elsírta a napi bánatát, panaszait.A szegényes vacsora után egyenként szállingóztak el a gyerekek az asztal mellől.A kisebbeket az anyja lefektette, Julis szomszédolni ment.- Nekem nem tetszett, egy lány ilyen későn szomszédoljon, de az anyja megengedte, hát nem szóltam. Amúgy is fáradt voltam, no meg a pálinka is megtette a módját, hát nyugovóra tértem. Holnap ismét korán kelhetek és mehetek sárt dagasztani.így is történt. Reggel öt órakor már a dűlőúton találta magát. A sötétben egy limuzint vélt felfedezni a hatalmas kátyúban, mellette két ember állt szintén a sár közepében.Ahogy közelebb ért Fenyvesi, akkor látta az utazó személyeket, egy úr és egy asszony volt.De még milyen úri emberek! Lerí róluk, az asszony pirosra fejtett szájjal, kalap és bunda, úgyszintén, az ember is.- Jó reggelt! - köszöntötte őket Fenyvesi, majd megkérdezte miben segíthet rajtuk.- Az elegáns úr kérte, hogy mentse ki őket, mert még holnap is itt lesznek, ha valaki nem segít rajtuk.- Nem bánom, de előbb el kell mennem az erdőbe egy-két vastagabb faágért, amit a kerék alá teszek, hogy a sárból ki
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tudja verekedni magát az autó - válaszolt magabiztosan Fenyvesi. Úgy is lett, a limuzin kiverekedte magát a sártengerből.- Az úr nem győzte dicsérni az öreget, majd odafordult hozzá és a markába nyomott pár-száz pengőt.- Nem, nem, ezt nem fogadhatom el, nagyságos uram!- Dehogynem, fogadd csak el! Én megtehetem, te meg szegény ember vagy. Látom, hogy milyen jólelkű és segítőkész. Tedd el és fordítsd a családodra, a gyermekeidre, mert vannak ugye? Éljetek jobban, ne kelljen neked sem ilyen időben, hidegben és fagyban dolgozni.- Hogyne volna, van négy gyermekem. Szegényesen élünk, nem flancolunk. Igyekszünk a gyerekeket taníttatni, legalább ők ne robotoljanak, mint én.- Hálásan köszönöm nagyságos uram és a kisasszonynak is a jóságát. Az én drága kis Lalám nagyon beteg, szanatóriumba, a hegyekbe kellene vinni, hogy meggyógyuljon. Ez a pénz biztosan elég lesz a költségekre.Nem akarok én jobb életet magamnak, sem az asszonynak, csak őt mentsék meg a doktorok, arra kérem a jó Istent.- Na látod, én éppen a szanatórium orvosa és vezetője vagyok. Egyik barátomhoz igyekszünk, eltévedtünk és ez a járatlan, eső áztatta út még az autó kerekét is elnyelte.Ha akarod, holnap megyünk vissza és a fiadat magunkkal vihetjük.- Fenyvesi a boldogságtól szólni sem tudott, könnyei patak módjára folytak a szeméből.Rohanni, futni szeretett volna hazáig, hogy a jó hírt elmondja a feleségének és a kisfiának, Lalának.
*Kitalált történet. Amennyiben a történetben a szereplők valós személyre hasonlítanának, az a véletlen műve!
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Kovács ÁdÁm Máté

Egy életen át

Minél több Lelkemben a szeretet, Annál inkább hagyom a jeleket Magam után, mert aki megérzi, Egy életen át végigkíséri.
Kovács László 

A varázssapka

Egy kis legényke teker felfelé a meredeken. Új a kerékpár, gurulna az könnyen, de a pedált taposó lábak már fáradnak. Szomjas is, megnyalogatja kicserepesedett szája szélét. Jólesne egy-két gombóc fagyi! Küszködik tovább, és lám, a négysávos főút túloldalán megpillant egy cukrászdát. Ott van éppen szemben a zebrával!Leszáll, iszik egy kortyot a kulacsából. Köpi is ki azon nyomban a meleg löttyöt. Rágógumit dug a szájába, és várja, hogy a közlekedési lámpa zöldre váltson. Ólomlábon megy az idő. Még mindig piros van. Körülnéz. A főút üres, semelyik irányból nem jön semmiféle jármű, a legényke nem vár tovább a zöldre. Maga mellett tolva a kerékpárját átszalad az úttesten. Futás közben bele-beleüti a térdét a pedálba. Még át sem ér egészen, amikor egy nehéz motorkerékpár süvít el mögötte. A légáram szinte letépi félig kigombolt ingét. - Hú, aszta paszta! - koccannak össze a fogai.Szusszan egyet, és már biztonságban érezve magát a járdán, megnézi a térdét. Apró horzsolások tarkítják.
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- Fáj-e? - szólal meg egy hang a háta mögött.A legényke összerezzen, megfordul. Egy rendőr áll ott.- Egy kicsit - válaszolja nem nagy meggyőződéssel és a rágógumi miatt akadozó nyelvvel.A szigorú arcú, toronymagas, pocakos férfi lomhán közelebb lép. Biztos, ami biztos, még egyszer megkérdezi.- Fáj, ugye?- Tényleg nem, és nem is vérzik.- Jól van, akkor ez így rendben is lenne - mosolyodik el jóindulatúan az egyenruhás, és beleásít a levegőbe. A fiúnak úgy tűnik, mintha ő nem is igazán érdekelné ezt az embert. Csak azért kérdezgeti, mert unatkozik. Hisz akkorát ásít, hogy keresztben lenyelhetné.A rendőr azonban felélénkül, a bal és a jobb hüvelykujját a hasán feszülő derékszíj alá mélyeszti, és elkezdi mustrálni a hónaljáig sem érő srácot.- No, lássuk csak, hányadán is állunk - mondja, és húz egyet a derékszíján. - Új a drótszamár?- Mit tetszik mondani?- Ejnye, barátocskám, nem tudod, mi az?- Nem. Sosem hallottam ezt a szót.- A szép kis bringád. Új?- Az. Most kaptam a jó bizimért.- Aha, ez derék - bólint elismerően a rendőr, és szögletes arcán megenyhülnek a szigorú vonások. A fiú számára ezzel felcsillan a remény, hogy nem lesz semmi baj, amiért a tiloson jött át. Félrefordul, ki akarja venni a rágógumit, beletenni egy papírzsebkendőbe és azzal együtt zsebre vágni. Nem megy, a gumi túlságosan bele ragadt.- No, öcskös, tudod-e, mekkora mázlid van?- Mázlim?- Az hát. Szerencséd. Két okból is. Egyrészt megúsztad, mert
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nem ütött el az a motoros, és a szamarad sem rongálódott meg. Igaz? Másrészt azért, mert velem találkoztál, kisfiam - teszi hozzá, de már szigorú hangon.A gyerek savanyú képet vág. Nem ezt várta.- Igen... - mormogta -, szerencsém... csókolom, hát akkorán mennék is...A rendőr döcögve nevet.- Hohó, fiatalúr! Bár helyre kis legénynek látszik, ne siessen annyira, ha kérhetem! Volna itt még valami. Ugye megteszi, hogy segít nekem tisztázni.A magázás, a túlzott udvariasság, ugyanakkor a rendőr összevont szemöldöke ismét balsejtelmet ébreszt a fiúban. Beszívja az alsó ajkát, nyelvével eligazítja a rágógumit.- Igen, tessék... - mondja most már érthetőbben.- Először is, mi a neved?- István. G. István.- Á, csak nem a G. G. úr fia vagy?- De, pontosan.- Derék ember az apád, ismerem jól. Szóval a fia vagy.A fiú magában felujjong: Megúsztam!- Elmehetek?- Még nem. Hány éves vagy?- Tizenegy, ööö, leszek augusztus 31-én.- Leszel, aha. No, akkor most nézzük még egyszer a járművedet! Nagyon szép darab, meg kell hagyni. Különösen ez a kézi duda tetszik rajta.- És prímán szól is - húzza ki magát a fiú.- Nem mondod? Én pedig azt reméltem, csak dísznek van.- Nem az, működik! Tessék csak hallgatni!- Tényleg csodálatos. Tökéletes ez a rekedt hápogás. Csak egy gond van vele.- Micsoda?
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- Hát nem tudod?-Mit?- Kerékpárra a csengő kivételével más hangjelző berendezést tilos felszerelni!- Bocsánat, nem tudtam.- Oké, fiam. Most az egyszer megbocsátok, csak még egy kérdés.- Szabad-e kerékpár-utánfutót kapcsolni a kerékpárhoz.Hűha, jó kérdés. Még jobb a vakszerencsére bízni a választ. Ha fiú megy be a cukiba, akkor a „szabad” a helyes válasz, ha lány megy be, akkor a „nem". De mi van, ha egyszerre mindkettő vagy egyik sem? Tiszta ciki!Kivár néhány másodpercet, a tenyere megizzad, beletör- li a nadrágja szárába. Lopva a rendőr arcára pillant. A rendőr sürgetően felvonja a szemöldökét, ismét megigazítja a derékszíját és a pisztolytáskáját, aztán lábujjhegyre áll, majd sarokra ereszkedik, hátra kulcsolja a kezét, és így hintázik a lábfején. „Hiába sürgetsz, akkor sem tudom", mormogja magában a gyerek, és szemét a cukrászda ajtajára függeszti.Kisvártatva egy lány érkezik, és belép a helyiségbe.- Szabad - vágja ki a fiú, de mindjárt meg is bánja. Pont fordítva kellett volna mondani: nem szabad, hisz egy lány jött arra!- Helyes válasz - mondja a rendőr, és elismerésül egy nagyot pattint a tenyerébe a hüvelykujjával. - No és kerékpározhatnak-e 12 év alattiak főútvonalon?- Tilos nekik.- Bizony tilos. És te, szamár, mégis ott bicikliztél!- Bocsánat. De aztán úgy toltam át a másik oldalra a bringát, hogy majd a járdán mehessek tovább.- Hohó! És mit mutatott a jelzőlámpa?- Pirost.- És te mégis átmentéi, hah! Tudod-e, hogy sokezer forint is lehetne a bírság?
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- Elnézést kérek, többet nem fordul elő, igazán.- Na, jól van. Most az egyszer mehetsz, ahogy ígértem, mert jól válaszoltál a kérdésekre. Amúgy, látom, rendben van a járműved. Tessék, ezt a tájékoztató füzetkét tedd el, aztán olvasd el otthon! Hogy biztonságosan kerékpározz!- Köszönöm szépen. Csókolom.A rendőr odább sétál, a fiú a cukrászda előtti tárolóban kiköti a járművét.- Egy nagy gombóc ananászt kérek - mondja a fagylaltos- lánynak.- Milyen tölcsérben?- Édesben.- Láttalak ám benneteket a rendőrrel. Megbüntetett?- Á, csak jól elbeszélgettünk... szia - köszön el, és lassan, élvezettel nyalogatja a fagylaltot. Elropogtatja a tölcsért is, aztán nyeregbe pattan.Visszafelé a járdán teker. Közben az jár a fejében, hogy igazából nem is neki, hanem a rendőrnek volt nagy szerencséje. Mert ha egy tökéletesen jó gyerekkel találkozik, semmi dolga nincs, csak unatkozik. Persze a legjobb az lett volna, ha már a biciklimmel együtt megkaptam volna a szünnapomra ígért varázssapkát. Úgy eltűntem volna a rendőr szeme elől, mint a sicc. Nem baj, már csak két hét van a szünnapomig. Hú, tényleg, és másnap kezdődne a suli...Megnyomja a pedált. Földöntúli mosoly suhan át az arcán.
Krikovszky Péter

A Béke útja...

- Mesélj, Nagyapa, milyen volt 1956-ban! Valami harcosat, vagy csatásat! - kérleltem.
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...és nagyapa elkezdett mesélni...- Ötvenhatban 12 éves voltam... csak kicsivel fiatalabb, mint most Te. Anyám nagyon vigyázott rám, nehogy elszökjek és meggondolatlanul beálljak a harcokba. Ki tudja, különben nem lenne kit megkérdezned, igaz? És mi lenne az info leckéddel! De szerencsés vagy, itt vagyok Neked!A hatodik kerület egy csendes mellékutcájában laktunk. Az oroszok november 4.-i támadása utáni harcok idején Apámmal meglapulva lestünk ki az utcára.Valahol, egy nyitott ablakból kiszűrődött a rádió műsora. Ismét a régi nóta ment:„A béke tábor legyőzhetetlen,A Béke útja biztos út!”Az utcában, ahol laktunk, a házzal srégen szemben állt a járdaszélen egy útjavító kordély. Falához kívülről két elhagyott puska támaszkodott. Gazdája remélhetően már Ausztriában járt... A Szondy utcán szovjet tank szemlézett. Az utcasarkon megállt, tornya, figyelő nyílása körbe fordult és csöve a két puska felé nézve megállt. A hosszú mozdulatlanság a benn- ülők tanácstalanságát, vitáját sejtette. Végül a tető lassan felnyílt és egy kiskatona emelkedett ki. Kikászálódott, kezében géppuskát tartva, riadtan tekintgetett körbe-körbe. Végül teljesen kimászott és a tankról leszállva megindult a magános puskák felé. Ahogy azt a harminc métert megtette, az minden volt, csak nem egy győztes katona vonulása! Végül elérte célját, a két puskát kezébe vette, másikkal a géppisztolyát szorongatta. A fejét állandóan körbe jártatva visszatért a tankig. Zsákmányát gondosan a tank lánctalpai elé fektette, majd a lehető leggyorsabban visszamászott a biztonságos páncél monstrumba. A tető fedele lecsukódott. Az utcára néző ablakok némelyikében a függöny megkönnyebbülten megrebbent. Kis idő múltán a tank megindult és módszeresen,
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előre-hátra mozogva szétlapította a két puskát... aztán folytatta útját. Pár utcával arrébb, azért a biztonság okáért, a pékség előtt sorban álló emberekbe egy géppuska sorozatot beleengedett.„A béke tábor legyőzhetetlen,A Béke útja biztos út!"Sajnos, a pékség nem a Béke útján volt, hanem a Rózsa utcában... ***A harcok elcsitultak, a nyugalom látszólagosan visszatért. A meghirdetett amnesztia ellenére a terror szép csendesen dühöngött, szedte áldozatait.Szemben velünk, egy négyemeletes ház legfelső szintjén a kellemes tavaszi időben egy ablak nyitva volt. Nagy vörös zászló lógott belőle jól láthatóan, az utcára. Hogy a zászló egy nagy, Szűz Mária szoborral volt leterhelve, csak mi láttuk a szemközti házak emeleti ablakaiból. Május elseje volt, a munkásosztály nagy ünnepe, ami egybe esett a májusi ájtatossággal...Ebben a házban lakott egy alacsony termetű, kopott ruhákban járó nénike. Korát nehéz volt meghatározni. Kis, kerek kalapot viselt télen, nyáron, ami alól hosszú, ritka és rendezetlen ősz hajszálak lógtak ki. Állítólag kopasz volt és parókát viselt. Jártában, keltében folyamatosan beszélt maga elé és rázta a fejét. Az emberek kitértek előle, még a gyerekek sem csúfolták. A zöldségesnél egyszer előttem vásárolt. Az apró, zöld, férges alma kilója 1,20 Ft volt. Ebből kért egy negyed kilót... (egy liter tej 3,0 Ft volt ebben az időben) Állítólag a bérház földszintjén, a lichthófban (légudvar) lakott, amit jótékony kezek eső ellen lefedtek.A nénikét úgy hívták, hogy Thurn und Taxis bárónő...Akkor Nagypapa megsimogatta a fejem és azt mondta: -Aztán nekem jó jegyet hozzál erre az interjúra!- ...és én megígértem neki 404



Kristófné Vidók Margit

Hosszú az útSietve érkezel hozzám, hosszú az út mit megteszel, hajnali pír már csak foszlány, bolyongsz, emlékeiden gyászlepel. Nem akarod, de könyörögsz értem, érted, - belül kín rág, nem tréfa ez,- hol gonosz sündörög, lelkeket rabol a hazugság.Marcona éned halkan csak dörmög, föllázadnak régmúlt álmok, siess,- nézd, az égen tündököl, esőáztatta szivárványod.
Kurucz Margit

Intelem korunk ifjúságáhozFigyeljetek oda - Hogyan s merre mentek! Nem veszitek észre, hogy Holt úton lebegtek...Hogy elkerül titeket A nagybetűs élet - Nem élitek meg, A valóságos szépet.Elveszett a líra, A könny és a derű, Üres telketekben Magány könnye ül.
405



A digitális világ, Rossz úton vezet - A képernyők ellopják Tartalmas énetek...Értelmetlen bulik -Tartalmatlan napja, Elrepít titeket - Az üres magasba...Fáradtan ébredtek;Szétszórva, fájva, Bolyongtok egy rossz ízű, Csalóka világba.Ébredjetek - végre - A szépre, a jóra, Egy boldogító - igaz - A tartalmas valóra!
Kustra Ferenc JózsefA piknik

Barátnők voltak már gyermekkoruk óta. Charlotta Williams, Linda Hamilton és Nova Miaó. Nova volt a legszebb. Amerikai apja és vietnami anyja volt. De 17 évesen, mind szépek voltak.Együtt jártak, piknikezni, mint ma is. így vasárnap délelőtt, a mise után nekiindultak a városka melletti hegynek Willi- amsék terepjárójával. Általában estig maradtak. Ezek a sza- 
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badban eltöltött vasárnapok mindig feltöltötték őket, lelki és fizikai erőt öntött beléjük, a hét közbeni tanulmányi versenyhez. Ők hárman voltak az elsők, az osztályban. Egyformán jók voltak, egyetemre készültek. Charlotta orvos, Linda mérnök, Nova geológus akart lenni.A szabadban elköltött bőséges ás finom ebéd után Charlotte és Linda menetrend szerint nekifogott az ebéd utáni szundikálásnak, Nova meg sétálni ment és kőzeteket gyűjtött. Ez volt a hobbija.Induláskor Charlotte mindig úgy búcsúztatta:- El ne tévedj!Míg Linda utána szólt:- Siess vissza!Nova óvatosan nekivágott a hegynek. Lassan haladt, hogy mindent lásson a földön. Meg azt is mondták, hogy vigyázzon, mert ugyan sokévente ritkán, de előfordul erre medve is. Ő még soha nem találkozott a szabadban medvével. Már egy órája haladt előre a hegy oldalán és a nála levő kis bőrtáskába szedte a köveket. Majd otthon szortírozza, jobban megnézegeti őket.A mélységes csendet csak az erdő szokásos zajai törték meg. Mégis valamiért, -ő sem tudta miért- félni kezdett. Olyan magányos volt ebben a nagy rengetegben. Megállt. Erdőjáró lévén tudta, ha percekig mozdulatlanul áll és erősen figyel, az érzékszervei jelezni fogják, hogy van-e veszély és merre. Pár percig meg sem mozdult. Nyitott száján lassan, mélyeket lélegzett. így jobban hallott és vérébe is több oxigén jutott. Stressz helyzetben ez igen fontos. Semmit nem érzékelt, de a veszély valahogy egyre tapinthatóbbá vált. A szervezete kezdte az adrenalint szétáramoltatni a testébe. Nem volt ideges, de feszült lett.A középiskola hosszútávfutó csapatának volt a tagja. A versenyek előtt szokott hasonló feszültséget érezni, de ez meg- 407 



foghatatlan volt. Nem mozdult. Tudatosan ellazította az izmait, hogy az izomtónus ne okozzon felesleges feszültséget, és közben mély-légzéssel nyugtatta az idegeit. Valahogy érezte, a veszély előtte van.Megfordult és visszaindult. Pár lépés után kocogó tempót vett fel. Ugyan lassan jött el a többiektől, de azért 1 óra járásra volt. Megfelelő táv volt még edzésnek is. Csak folyton fákat, bokrokat kellett kerülgetnie. Kocogás közben nem hallotta jól, hogy milyen zajok veszik körül, főleg, melyen a zaj mögötte. A joggingja műszálas anyagból készült, ami a fákkal, gallyakkal, levelekkel történő érintkezésnél suhogó- sivító hangot adott. Erősen figyelt a légzésére. Meg kellett tartania a lassú légzést, mert ha elkezdi kapkodni a levegőt, nem fog jól futni és a megnőtt feszültség miatt elkaphatja a pánik is.A táj ismeretére alapozva, úgy gondolta, hogy már táv felét megtette. Megnézte az óráját, már 12 perce kocogott. Egy pici tisztáson megállt. Mozdulatlanul figyelni kezdett, de csak a szokásos zajokat hallotta.Nekilódult és bevágott két sűrű bokor közé. Az elől lévő jobb lába sípcsontjában éles fájdal- maz érzett, mintha tűt szúrtak volna bele. Leblokkolt és lenézett. Kígyó marta meg. A hüllő eltűnt a bokor alatt. Felhúzta a nadrág szárát. A sípcsontja közepén ott volt a két tűfog helye. Mindkét lyukból pici vér serkedt.Leült, hogy megpróbálja a mérget kézzel kinyomni.Ekkor meghallotta a csörtetést a háta mögött. Nem lehetett 30 yardnál messzebb és felé tartott. Medve, villant át az agyán. A feszültség, ami a levegőben volt, most testesült meg.Felugrott és teljes erőből futni kezdett. Ijedtében nem figyelt a lépései ütemére s a lassú légzésre sem.- Mi lesz, ha a kígyóméreg hatni kezd- gondolta, de nem tudott választ kreálni. Futás közben is hallotta maga mögött a csörtetést. Úgy érzete, egyre közelebbről hallja. Tényleg med-
408 



ve volt, vészjóslóan ordított egy nagyot és úgy tűnt, hogy fokozza az iramot a zsákmány után.Nova tudta, hogy már csak 500 yardra lehet a többiektől, amikor úgy érezte, hogy a jobb lába kezdi az engedetlenséget. Kezdett úgy fájni neki, mint amikor nagyon elzsibbad és próbálja mozgatni. Úgy vette észre, mintha a lába helyett csak fájdalom lenne. Lassult a futása, már kocogásnak sem illet be.Charlotte, Linda, -visítva kiabált- egy medve üldöz, szánjatok be a kocsiba! Ekkor már 300 yardra volt a nagy juharfától, amely alatt piknikezni szoktak.A csörtetés mögötte nem közeledett, de jött.- Biztos a medve is kifulladt- gondolta. Siralmas volt a futása, hogy könnyítsen magának, ledobta a válláról a táskát. Talán 100 yardra volt a nagy fától.-Nova siess, fuss, halljuk, hogy itt csörtetsz - kiabálták vele szemben a lányok.- Charlotte, indítsd a kocsit - kiabált vissza Nova. Már csak 50 yard volt a többiekig. Futni már nem tudott. A lábát már nem érezte, az önálló életet élt.- Utolér - villant át rajta és ez újabb lökést adott neki. Azt hitte, még hangosan tud kiáltani:- Lányok, segítsetek! - de ez már nem volt igazi kiabálás, a félelme, a fájdalom már úgy elszorította a torkát.Hirtelen meghallotta, hogy mögötte megállt a csörtetés.- De jó, hogy eldobtam a táskát- gondolta.- Lányok! Segítsetek-, de már alig jött ki hang a torkán.Még kb. 10 lépés volt a tisztás széléig. Már sántikálni sem tudott. Elölről meghallotta, hogy a kocsi motorja beindul, ugyan akkor elkezdődött a csörtetés. Még 5 lépés a bokrok között, amikor meghallotta a kocsiajtót csapódni. A motor tovább járt, de közelről meghallotta Linda hangját:- Nova szólalj meg, jövök érted!
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Egy utolsó sikításra tellett az erejéből és összeesett. Kúszni kezdett, a kezeivel segítve magát előre. Előtte szétnyílt a bokor és Linda odaugrott. Erős lány volt, atletizált is, de súlylökő volt. Hóna alatt felkapta Novát és a két bokor között, kirántotta a tisztásra.A kocsi kb. 20 lépésre állt. A piknik kellékei mind ott voltak a földön. Charlotte kiugrott és kinyitotta a kombi autó feléjük eső, két jobb oldali ajtaját. Eléjük szaladt, a másik oldalon elkapva Nova karját. Közös erővel futni is tudtak.Nova már nem tudott magáról.Szinte futás közben belökték a magatehetetlen testet a hátsó ülésre, amikor mögöttük egy óriási grizzly kicsörtetett a tisztásra.Szerencséjükre a lélekjelenlétük nem hagyta őket cserben, mint a ketten a jobb első ajtón ugrottak az autóba. Charlotte átcsusszant a kormányhoz, amikor a medve odaért.Óriási volt. A kocsi mellett felállt, az csak a derekáig ért. A mancsával egy velőtrázó ordítás kíséretében ráütött a kocsi tetejére. Bele a napfény tetőbe.Az elől ülő két lány között, minden tiszta üvegszilánk lett és benyúlt egy óriási szőrös mancs, akkor körmökkel, mintha ujj ai lettek volna.- Gázt! - ordított Linda. Charlotte teljes erejéből lenyomta az automataváltós kocsi gázpedálját. A kocsi nekilódult, a mancs eltűnt.Újabb velőtrázó ordítás, de a kocsi füvet, követ, földet kaparva nekilódult.
*A kórházban azt mondták, ha Nova 15 perccel később kapja meg a szérumot, akkor belehal a kígyómarásba. Szerencse, hogy ilyen barátnői voltak, 2 hónap múlva újra edzésbe állhatott.
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*Mindez már csak rossz emlék volt, amikor hírt kaptak, hogy a vadászok kilőtték a nagy medvét. Biztos az övék volt, mert a bal első lába el volt törve.
Labancz Eszter Csenge

Cím nélkülHogy mit is jelent a nevem pontosan, azt még nem tudom. Általában ilyenkor rá pillantok a hatalmas, csillagokkal borított tengerre, amit Univerzumnak hívnak. Nem tudom csak sejtem, hogy mi fűzi hozzám a gondolatait ez a különös erő. Oly sok csillagkép néz le rám ilyenkor. Vajon mióta figyelnek minket, nagy gyémánt csillogásé szemeikkel?Én is egy vagyok közülük, csillagporból lettem, s azzá leszek egy szép napon, visszatérek őseim földjére, oda, ahol még emberfia még nem járt. Csak így nyerhetek bizonyosságot a sorsomat illetően, hogy mire is vagyok hívatott. Nem én nyomom le a billentyűket az élet zongoráján, hanem Ő, nekem közben be vagyon kötve a szemem bogara. Csak fénycsóvákat látok, melyek akár az elszaladó árnyak egy poros, esőtől áztatott vonat ablakán. így fut el a táj, így törik meg az élet. De ezek csak szavak pusztán, melyek néhol megsejtenek dolgokat, rávezetnek a miértekre.Körbe nézek, s rádöbbenek, hogy nem vagyok egyedül. Én vagyok ott a másik ablakban, aki épp kitölti a kávét, én vagyok a pádon ülő fáradt öregember, aki ideges kezeivel eteti a galambokat, én vagyok a lány, akinek most törték össze a szívét, én vagyok az a sebesült, akit most visznek be a kórházba, én vagyok az a kisfiú, akit most ölelnek meg a szülei, én vagyok az emlék és az idő, én, én vagyok. Minden vagyok és semmi, egyszerre vagyok üres és teli.
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Könnyes lesz a szemem, s kínosan lepillantok, mintha félnék mindezektől. S ekkor elkezd esni az ég szürke ruhájából a gyöngyharmatos folyadék, dörög is, de már ez sem zavar. Feltekintek, s közben csukott szemmel kitárt karokkal állok ott szép csendesen.Finom csiripelés hangzik fel, mintha egy szépen szóló cselló kérdené meg a dallam nyelvén, hogy ez így minden rendben. Egy kis madárka az, kíváncsi ábrázattal figyel, közelebb ugrál. Nem remeg, nem ijedt, nem csak egyszerűen érdekli, hogy mi van velem. Tulajdonképpen mi is van most velem? Nem tudom, de valahogy felszabadít, mintha súlyos kövek esnének le rólam. Egyszerre vagyok nyugodt, boldog és izgatott. Kedvem volna balett lépésekkel tele festeni a szürke aszfaltot, kiszínezném vele, azt, amit mindig is ki kellett volna. Életet vinnék oda, ahol egykoron volt. Tavaszi tájat kennék fel rá, napsárgával, smaragdzölddel, égkékkel, bárány fehérrel, ibolyaszínnel, bíborvörössel. A lélek színeivel.Lenne ott szeretett, szerelem, derű, hűség barátság. De jaj egy hamis hang belém folytja az eddigi ábrándozásaimat, a szimfónia ijesztő traktust vesz fel, megszólalnak a dobok, éles hangon rezdül fel a hegedű húrja, pattanásig feszült a hangulat. Előjön a sötétből a bánat, a fájdalom, a harag, a düh és a keserűség. Sebes arcú, nehézkes mozgású, gyolcsba tekert alak tart felém. Rám mutat, majd krákogva felnevet, a fogai között piros nedű ömlik ki folyamként.Futni szeretnék, de a lábaim cserbenhagynak, pedig nélkülük nem tudok biztonságba elmenni. A rémlény pedig egyre csak közeledik. Hörög, ordít, sikolt, s közben az arca egyre változik. Körülötte most már füst gomolyog.Egyszer csak minden nyom nélkül köddé válik. Megkönnyebbülök, s harsonák hangja jelzik, hogy vége fanfárok szólaltatják meg őket, áttetsző alakok. Katonák jönnek, legioránusok, majd keresztes lovagok, hopliták, hunok, világháborús hősök és legvégül veteránok. Mindegyikük szép sorban letérdel előttem és412



fejet hajt. Megrökönyödve nézem őket, de elfordulok, azért én nem vagyok ekkora hős. De a katonák csak állnak ott fél térdre ereszkedve, csendben és várnak.A szám olyan akár a tető, cserepes. S hirtelen nem tudok megszólalni, de mégis mit is mondhatnék. Hűséget, bajtársiassá- got, vakmerőséget. De ha ezeket, még én sem ismerem, akkor minek adjam oda nekik verbálisán. S ekkor felnéznek, mind a közel egymillió arc, s önmagámmal szemezek.Tehát nem idegen lelkeket csatába vezetnem, hanem mindannyiszor a saját magam harcait kell megvívnom, újra és újra a történelem folyamán. Vajon adnak segítséget is hozzá? Vajon milyen jel lesz a múltban, amit a jelenbéli, illetve a jövendő önmagámnak hagyok hátra? Lesz- e tinta mely, nem folyik el e súlyos szavak alatt? Nem tudom, mert... mert még én is türelmesen keresem, de ígérem, ha egyszer az életben rálelek, akkor meg fogom mutatni.
Lakatos Anikó

Szomorú-szép álomakácok közt kúszva zsong mint hárfa húrja szomorún bolyong a szél s csillagok gyúlnak apró lámpabúra mind míg szikrázik a fény átölelik vállad hold-fürösztött árnyak szép e tündér súgta kép gyöngyöt sírt a hajnal a felkelő Nappal ringatott a cifra ég 
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tűzben égő tested ott lüktetett bennem ajkam csókod marta még de ködből font fátyol borítja be álmom búskomor homályba vész holt lelkem lebegett a sivár végtelent hűs zápor szitálja szét cseppre cseppek hullnak siratom a múltam j öttöd egyre várva én akácok közt kúszva zsong mint hárfa húrja szomorún bolyong a szél
László Sándor

RévülésÉjnek sötétlő bársonyán át Tündék zengtek harmóniát. S én álmodtam egy csillagot, Fénylőén felém ragyogott. Felé nyúlt kezem, fel az égre, Izzó vágyam, hívta, remélte, Mint tiszta fényjel, hullt erénye.Lábujjhegyen osont a hajnal, Szobám telis-tele édes zajjal. Elszökött az álom, szép alak, Súgta, sírj, csak sírj, elhagylak. S tovatáncolt lenge széllel, Gyűrött lepedőknek hevével, Csillag leányoknak neszével.414



Losonczi Judit

A londinerAz utca csendes volt. Az bisztró bejárata előtt egy magas, szikár alkat toporgott, a rozsdaette tárolóba próbálta betuszkolni kerékpárját a többi közé.Kellemes tavasz volt. Olyan zsongó májusi délután, mikor már szívesebben szabadul az ember a négy fal közül.A kis bisztró népszerű hely volt. A város minden korosztálya megfordult ott a környékről a játék kedvéért, no meg persze a kedves kiszolgálásért.- Szép napot! - lépett be az ajtón a szikár pasas - Hello, sze- vasztok! Bözsike?Kézcsókom! Hogy van?- kérdezte és a pult fölött közelebb hajolt a nőhöz. Arcára kéjes vigyor ült, vaskos bajszát két uj- jával egyengette, miközben szemeivel mereven Bözsike csö- cseire tapadt.Az asszony megrántotta vállát, már sokadik arc aznap és a sokadik semmirekellő, aki próbálkozik nála. De mit számít? Ha odahordják a pénzüket, neki az csak jó.A férfi lecsapta a pultra sapkáját, végig simította kopaszodó fejét, majd a falitáblára nézett és az előző meccseket figyelte.- Bözsike, maga mit gondol?- kérdezte, mintha a nő meg tudná jósolni a következő meccs eredményét.- Egy nyertes szelvény kéne nekem! Mostanában, hát, nem is tudom... valahogy háááát, tudja....elpártolt mellőlem a szerencse - sopánkodott, s közben füle fölött vakaródzott, ma melyik csapatra fogadjon, hogy nyerjen is, legalább annyit, amennyit fogad a következő meccsre, persze még jobb volna, ha megtriplázhatná a feltett összeget.-Tudja Bözsike, a fiam jövő héten elballag az iskolából. A gépészetibe jár, tudja! Az asszony vendégeket akar hívni ebéd- 
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re. Nem tudom minek ez a nagy felhajtás. Szerintem felesleges pénzkidobás az egész.- Ugyan már, a gyereknek ez öröm! Az, az ő napja. Magának is volt gyerekkora.-Hogy nekem? Haha! Az apám tudja mivel jutalmazott meg mikor befejeztem az iskolát? Azzal hogy elküldött kőművesek közé dolgozni. Tudja, saját lábamra kellett állnom. Azért, az kemény munka volt ám! De ennek a gyereknek nem való ilyesféle meló. Tovább szeretne tanulni. Egyetemen! Mérnöknek! Fel is vették! Nem mondom, eszes gyerek, mint én voltam, nem is tudom kire ütött - húzta ki magát büszkén - de miért nem keres valami tisztességes munkát? Könnyebb lenne mindnyájunknak, ahelyett hogy évekig az egyetemet kelljen finanszírozni. Aztán ki tudja? Az se biztos, hogy elvégzi! Tudja maga hány évig tart egy egyetem? Bözsike! Hat évig! Érti? Hat évig! Na persze a gyerek ígérget, hogy majd ő is részt vállal, már intézés alatt van a munka. Oszt tudja mit akar? A burgerkingbe krumplit sütni! Etetni az éhes csürhét! Hát nem beszéltem neki elégszer? Nézzen meg! Na nem azért, tudja, tiszta munka,amit én csinálok. Jobb napokon szép kis borravalót is össze lehet szedni a szállodában. Tudja! Ajtónyitás, csomaghordás, és ha felveszi az ember a bájvigyort, azt bőkezűen jutalmazzák. Ó főleg azok a nőcskék. Tudja, akik üzletember férjükkel érkeznek és halálra unják magukat. Na, azok nagyon meg tudnak ám hálálni egy kis kedvességet meg egy kis törődést! Ezek a nők mind kikent-kifent, tele ékszerekkel Bözsike, nem úgy, mint maga! Magácska majd kicsattan olyan természetesek a bájai. Tudja, azért szállodában ajtót nyitogatni még mindig jobb, már így is többre vittem, mint apám. Meghát tudja, imitt amott azért csurran cseppen a jóból máshonnét is. Mármint tudja ugye Bözsike, hogy hogy értem? - kacsintott rá nagy kék szemével.
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-Abból vettem az új pecabotomat is. Persze a nejem odahaza nem is sejti, azt mondtamneki, hogy a cimborámtól van kölcsönbe. Hát tudja, asszonynak nem kell mindent tudni, én azt mondom. Ez a hosszú házasság titka! - mondta és ördögien kacagott egyet.A nő bazsalygott, miközben helyükre rakta a pult fölött a poharakat, aztán a hűtőhöz lépett kivett egy üveg sört, felnyitotta és kérés nélkül a férfi elé tette.- Egy konyakot is. Felet! - mondta. Az asszony pedig töltötte.- A pénz az, amiből sosincs elég - folytatta - abból kellene lennie a legtöbbnek.Bözsike, ha pénze van, mindene megvan! Higgye el! Én már csak tudom - szónokolt lelkesen, aztán felhajtotta a pohár tartalmát. Köhintett egyet, mikor lenyelte az italt, arca elfanyarodott.- Látom ezeket a gazdag üzletembereket. Tucat számra jutnak nekik a fiatalabbnál fiatalabb nők, akiket felcicomázhat- nak ékszerekkel, divatos ruhákkal. Na persze csak ha a nejük nélkül jönnek. Bár némelyikinek az se számít - legyintett. De hát tudom én! Tudom, mi a jó! Én is voltam fiatal! Élveztem az életet! Az életet élvezni kell Bözsike! Soha, soha ne házasodjon meg! Jól mondom? - fordult az ajtó felé, mikor éppen legrégebbi horgász cimborája lépett be.- Jól, komám. Jól! Ha te mondod biztosan, bármiről is legyen szó! Jó napot Bözsike!- köszönt a nőnek.- Jó napot Kálmán!- Bözsike, töltsön még egyet! Kettőt!Kálmán a mellénye zsebéből elővett egy tollat, aztán mutató ujjának begyét megnyalva felcsippentett egyet a pultra kihelyezett szelvényekből. Határozottan jegyezte be tippjeit, ő már nem mindig figyelte az előző meccsek eredményeit, biztos volt a dolgában. Szerencsésebb kézzel játszott, bár igaz hogy neki meg sem kottyant egy nagyobb veszteség sem. Ne-
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ki is volt már rossz napja, de neki autó biznisze van. Kocsikkal foglalkozik. Olcsón vesz, felújít, elad. Mindamellett lovakat tart, gazdálkodik, óriási kertje van. Neki ez szórakozás, és nem a mindennapi megélhetést teszi kockára egy játékkal.- Mi a tipped? - kérdezte Kálmánt.- És mennyiben fogadsz?- Tegnap tripláztam. Kettőharmincat nyertem, úgyhogy.. ma felteszem az egészet, és megduplázom! De meg ám!- vigyorgott magabiztosan cimborája felé.Az elhallgatott. A mázlista! Ő már a héten háromszor vesztett. Még jó hogy az asszony nem tudja. Mostanában elpártolt mellőle Fortuna, sokat vesztett... á, talán mégsem olyan sokat, veszett már több is Mohácsnál, futott át tompuló agyában a feloldozó gondolat.- Na, jól van cimbora! Duplázzunk. Jó kis summát kaptam ma, és a fiamnak ballagása lesz. Meg kell duplázzam!A férfi Bözsikére kacsintott, lehúzta a második felest, aztán egy szelvényért nyúlt.Kálmán hátba veregette barátját.- A héten már a negyedik tét... na, te tudod öregem! Este gyere ki a tópartra! Lecsót főzünk.A férfi a szelvényre koncentrált, de bólintott, hogy ott lesz.Az esti mérkőzések alatt végig követte az állásokat, de nem volt jó megérzése.- Bözsike, hozzon még egy duplát, és még egy sört is!- Nem lesz már sok?- kérdezte a nő óvatosan.- Ugyan Bözsike, ma nyerő napom van!- nevetett fel hangosan.A nő sóhajtott egyet, aztán fejcsóválva a pult mögé lépett, és kitöltötte az italt.Néhány óra múlva Kálmán visszament a bisztróba.- Hol van?- kérdezte a pultost - nem jött ki a partra, hívtam, de nem vette fel. 418



- Egyfolytában csörgött a mobilja, de képtelen arra is, hogy felvegye - biccentett fejével a nő a sarokba.- Mi történt? Megint... ?- Igen, megint! - felelte röviden.A férfi feje az asztalon pihent, barátjához is alig tudott szólni annyira részeg volt. Kálmán felrángatta az asztal mellől, és hazavitte.A felesége már várta otthon. Miután ajtót nyitott azonnal rájött mi történt aznap, meg azon a héten, meg abban a hónapban, miközben a részeg férfit segített az ágyába fektetni. Kálmánnak alig kellett megszólalnia, már nem kellett megmagyaráznia vagy megmentenie a helyzetet. Nem volt újdonság, hogy a férj részegen keveredik haza. Visszaeső volt. Bár valójában sohasem gyógyult ki, hiába járt anonim csoportba. Csak amikor neje el akarta hagyni ígéretet tett arra, hogy megjavul, csakhogy el ne hagyja.Az asszony megköszönte Kálmánnak, majd amikor a férfi után becsukta az ajtót, a konyhába ment és felkapcsolta a pára elszívót. Holt sápadtan leült egy székre, mereven bámult maga elé. Közelebb húzta a hamutartót az asztalon, rágyújtott egy cigarettára.Már éjszaka volt.A város zaja felhallatszott a negyedik emeleti lakásukba, kint valaki hosszasan nyomta a dudát.Aztán a szoba felől halk csoszogás hallatszott.- Anyu, mi történt? - kérdezte egy álmos hang.- Apád megint részeg...- Miért vagy meglepve? - sóhajtotta- Már nem az első eset.- Most már biztos, hogy nem lesz ebéd, sem ünnepség a ballagásod után... Egy tizes van a tárcámban.A srác értetlenül nézett anyjára.- Ennyi maradt erre a hónapra... Apád az összes pénzünket eljátszotta a Tipp-Mixen! 419



Magyar Anita

Romboló hatás

Görcsöt bont az igyekvő hurrikán, mely gálád harcokból vert várakat, a lélek és szürkület veti ágyadat, hasított rögök szorgalmán.
Varasodott könnyeket tapos a hajnal, a gondolat vágyán örök zsibbadás, vétlen nyilai a mának, elmúló villanás, köszvényes lábaival a Nap vigasztal.

Tavasz csiszolja át esővert gödreit, lépteit mérve, több millió araszt, képzet pengéin tengernyi szakaszt, fény őrzi a nyugvó föld sajgó sebeit.
Majzik Ilona (Milon)

Kinek kellekAznap havazott. A fák csupasz ágait, a bokrok fázós hajtásait, a kicsiny házak tetejét mesébe illő, szikrázóan fehér, vaskos, puha hótakaró borította. A meghitt otthonok égre néző kéményei békésen füstölögtek, mint ahogyan egykor a pipázó nagyapók hallgatag odaadással eregették a bölcsességet és a nyugalmat megtestesítő pipából felszálló bodor füstöt. A hólepte utakon szánkózó, csúszkáló gyermekek hada boldogan visongott, ünnepelve a frissen lehullott csodát, amelyre oly régen, oly szívrepesve vártak. Csak Katinka volt szomo-
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rú. Lelkét mélységbe taszító, kínzó bánat, a végtelenbe kiáltó komisz kétség emésztette.- Mi lesz velem ezután, hiszen már senkinek sem kellek? Mit ér az életem most, hogy már a kutyának sincs szüksége reám? - gondolta, miközben könnyei között a nemrégen elhunyt, rajongásig szeretett férje, Károly falon függő, vastag aranykeretes fényképét nézegette.Múlt hét szerda volt az utolsó nap, amikor dolgoznia kellett. Igen, ettől a végzetes szerdától kezdődően végleg nyugdíjba vonult, sutba dobva az elmúlt dolgos negyven évet, amit könyvtárosként a Debreceni Egyetem Központi Könyvtárában töltött. Tulajdonképpen az utóbbi átszervezésekkel tarkított, nehéz gazdasági helyzetre hivatkozó, hektikus hangulatú, bizonytalan években várta ezt a napot. Most, hogy elérkezett ez a sorsdöntő fordulat, mégis oly sebzettnek, reménytelennek, kivertnek érezte magát, mint a kóbor eb, aki mellészegődik egy szimpatikus járókelőnek, akiben megbízva egy jövőbeli édes gazdát kezd remélni, ám az őt váratlanul egy vastag husánggal kíméletlenül oldalba döngeti. Szerette a munkáját. Számára a munka amolyan szerelem, szívbéli választás, igazi hivatás volt. Minden reggel a korai vonattal utazva, elsőként érkezett az egyetemre, és az utolsók között volt, akik becsukták maguk mögött az impozáns épület vastag tölgyfából faragott súlyos ajtaját, átadva a tudás fellegvárában évszázadok alatt felhalmozott gondolatokat, titkokat az éjszaka sötétjének. Sietve kivillamosozott a Nagyállomásra. A toronyház alatti élelmiszerboltban bevásárolta a kései vacsora szükséges kellékeit, s már robogott is Püspökladány felé, ahol az állomás közelében lakott egy csinos kis kertes villában az ő Károlyával. Károly is sokáig dolgozott. Az ügyvédek elfoglalt emberek, legalábbis az ő férje az volt. Immár csak volt. Alig néhány hete, hogy utolsó útjára kísérte a kis-
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város széli temetőbe. Csak állt ott a zokogó felnőtt gyermekeivel s a meggyötört arcú, könnyes szemű szipogó unokáival a frissen hantolt sír mellett, s mint valami földön kívüli lény fel sem tudta fogni, hogy Károly nincs többé. A nyugtató injekciók, amelyet a férje baráti társaságához tartozó egykori osztálytársa, Mogyorósi Imi, a jó nevű körzeti orvos adott be neki a temetés előtt, megtették a hatást. Nem sírt, nem jajgatott, nem borult fájdalmában a koporsóra, mint ahogyan azt vidéken megszokták, elvárták volna, csak valami leírhatatlan, felfoghatatlan ürességet érzett a lelkében. Most, hogy férje után a másik szerelmét, a munkáját is elveszítette, lelkének ürességét felváltotta a Károly utáni vágyakozás. Az éjszakát átvirrasztva eszelősen gondolt arra, talán minden gondot megoldana, ha kiléphetne a puszta emberi létből, követné egykori nagy szerelmét, későbbi élete párját arra a titokzatos útra, ami így is, úgy is előtte, halandó ember előtt áll. Ezt nem teheti! Nem tehet ilyet a gyerekeivel, még akkor sem, ha nincs is már reá akkora szükségük, mint gyermekkorukban volt.Kopogtattak. Az asszony letörölte könnyeit. A tükör elé lépve elrendezte őszülő, csapzott tincseit, majd kinyitotta a bejárati ajtót.- Nem baj, hogy bejöttem, nagyi? - kérdezte az érkező mosolygós barna szemű magas fiatalember, az asszony legkisebbik unokája, Ádám. - Arra gondoltam, mielőtt leülök a szakdolgozatom elé gályázni, letolom neked a havat a járdáról. Na mit szólsz, nagyi, milyen rendes unokád van? - tréfálkozott a kedvenc unoka, majd Katinkára tekintve kissé elkomorodott, s a vidámságot tovább mímelve kicsit halkabban megkérdezte:- Csak nem megint az egereket itatod, nagyikám?- Az igazat megvallva rosszul aludtam. Nem tudok napi-
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rendre térni a dolog felett, hogy nem kell többet a könyvtárban dolgoznom.- Én bizony szívesen cserélnék veled, nagyikám! Csak várnám a postást, s végre azt csinálhatnám, amit szeretnék.- Nincs már énrám szükségetek még nektek sem, pedig valamikor folyton rajtam lógtatok, anyádék alig tudtak titeket tőlünk hazaparancsolni!- Ami igaz, az igaz, kinőttünk egy kicsit a sárból, pedig te most is olyan fürge vagy, nagyikám, hogy akár öt gyereket is képes lennél még felnevelni.Katinka szíve eme mondat hallatán egyre hangosabban zakatolt. A korábbi világvégi hangulatát egyszeriben hirtelen valami különös bizsergés, ismeretlen izgalom, édes mámor váltotta fel, hatalmába kerítve az asszony teljes lényét. Ez a fiú mindig fején találja a szöget - gondolta. - Mi lenne, ha örökbe fogadnék egy árvát? Egy ilyen árva gyereknek a szó legszorosabb értelmében szüksége lenne rám. így legalább én is tehetnék valami értelmes dolgot a hátralévő élelemben - gondolta magában anélkül, hogy Ádámra nézett volna, mint aki fél attól, hogy az eszes fiú kitalálja kóbor gondolatait.Egy ilyen fontos döntést nem szabad elhamarkodni. Egy gyermek sorsa végtelen nagy felelősség, - gondolta magában, miközben már pontosan tudta, hogy éppen ezért fogja felvállalni egy apátián- anyátlan árva, egy állami gondozott gyermek felnevelését. Előzőleg azonban beszélni akart a gyermekeivel, hiszen egy kicsit azért mégiscsak rájuk is tartozik a dolog. Szívből remélte, hogy valamennyien támogatni fogják döntését.Arca kipirult az izgalomtól. Sietősen magára kapta a fogason lógó vastag vattakabátot, a norvégmintás saját kötésű gyapjúsapkát és sálat, és belelépett az előszobában sorakozó csizmák közül a prémes szélű hótaposóba.
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- Indulás, fiatalember, remélem, nem csak a szád járt, amikor arra utaltál, hogy letolod a havat a járdáról? Vagy talán attól félsz, hogy ronggyá verlek a hócsatában, amit már olyan régen halogatunk!- mondta vidáman.A fiú ismerve nagyanyját, annak hirtelen hangulatváltozásából rögtön tudta, hogy:- A nagyival most valami nagyon klassz dolog történik! Hogy mi, azt talán jobb most még nem firtatni, úgyis hamarosan kiderül. Fő az, hogy végre-valahára visszatért a régi életkedve.***A Gyermekvédő Intézet jól öltözött, ápolt külsejű, rendkívül magabiztos, középkorú igazgatónője, kinek fegyelmezett, tiszta arcán csupán csillogó cinkos barna szeme árulkodott a lelkében lakozó önzetlen emberi melegségről, éppen befejezte a napi posta olvasását, amikor kopogtattak.-Tessék befáradni!- Nem zavarlak, Editkém? - kérdezte az ajtónyílásban megjelent kedves ismerős hang. - Komoly dologban szeretnék veled beszélni.- Dehogy zavarsz, Katinkám, hisz tudhatnád, hogy számomra te mindig szívesen látott vendég vagy. Bár ha jól emlékszem, itt az intézetben még sohasem találkoztunk. Tízkor kezdődik egy fontos konferencia, amin feltétlenül ott kell lennem, de addig van egy bő fél órám. Mesélj, mi van veled, hisz Károly temetése óta nem találkoztunk. Tényleg nyugdíjba vonultál?- Igen, de most hivatalos minőségben kereslek, nem mint a családunk régi barátját. Azért jöttem, mert örökbe szeretnék fogadni egy állami gondozott kislányt. Szerinted van reális esélyem arra, hogy ezt megtegyem? Az igazgatónő arcára csodálkozással vegyülő meghatottság telepedett. Egyik szemöldöke ívét kicsit magasba vonva ünnepélyes határozottsággal megkérdezte: 424



- Miért döntöttél az örökbefogadás mellett, Katinka?- Mert nyugdíjas létemre is hasznos ember szeretnék maradni. Mint tudod, a gyermekeim, unokáim már felnőttek, nem akarom a hátralévő életemet elfecsérelni. Szeretnék legalább egy emberen segíteni, aki meg tudná nekem adni azt az érzést, hogy fontos vagyok a számára, akinek nevelésével példát mutathatnék a mai fiataloknak is.- Csodálom a döntésedet, és bámulom a bátorságodat, kedvesem. Ám egyet azért szeretnék tudni, még mielőtt túlságosan előrehaladnánk a beszélgetésben. Hogyan vélekedik a családod az örökbefogadásról? Mit szólnak: a lányod, a fiaid s az unokáid?- Alapjában véve egyetértenek. A lányom kifejezetten örül a döntésemnek. A nagyobbik fiam ugyan kicsit ódzkodik a gyerek genetikai adottságainak ismeretlensége miatt, de a fiai már rég leszavazták. Különösen a legkisebb unokám, Ádám, aki valójában az ötletadó, maximálisan támogat. A kisebbik fiam és annak családja is teljes mellszélességgel mellettem áll. Végül is az egész családom ígéretet tett arra vonatkozólag, hogyha velem valami történne, akkor ők átvállalják a gyermek nevelését.- Téged és a családod erkölcsi, gazdasági helyzetét ismerve részemről teljesen rendben lesz az örökbefogadás. Igaz, időben kicsit elhúzódik a hivatalos procedúra, de remélhetőleg itt és most egy újdonsült fiatal anyukával állok szemben - mondta az igazgatónő, miközben Katinkát átölelve alig tudta leplezni meghatottságát.- Most már csak gyereket kell választani! - mosolygott szipogva Katinka.- Hány éves gyereket szeretnél?- Szerintem úgy három-négy éves kislány volna ideális számomra, aki teljesen árva, akinek egyáltalán nincsenek szülei, rokonai. 425



- Akkor indulhatunk is, hátha megkedveled valamelyik kislányunkat - mondta az igazgatónő kedvesen, s megindult az előszoba felé.Katinka sugárzó arccal, boldogan követte a kedves ismerőst, közben nem is sejtette, hogy egy örökbe fogadandó gyermek kiválasztása minden idők legmegrázóbb élménye lehet egy érző szívű ember számára.***A gondozónők a havas udvar sarkában játszadozó gyermekek közé vegyülve felügyeltek a kettőtől hatéves kor közötti állami gondozottak hangoskodó, nyüzsgő csoportjára.Amikor a szigorú, ám szeretetteljes tekintetű igazgatónő alakja feltűnt a téli udvaron egy elegáns idősödő hölgy társaságában, minden tekintet feléjük fordult. Míg a gondozónők csodálkozását leginkább a kellemes külsejű hölgy kora váltotta ki, hiszen az örökbefogadók többnyire fiatal vagy legfeljebb középkorú párok, a gyerekek fejében annak egyedüli érkezése keltett csodálkozást. A gyerekek sötétkék bélelt egyenanorákja ugyan látszólag viszonylagos hasonlóságot kölcsönzött a felületes szemlélő számára, az életkori és a testi különbözőségek mégis nyilvánvalóak voltak. S akkor még nem is beszéltünk a szellemi és egyéb képességek különbözőségéről. Hogy lehet egyetlen gyereket kiválasztani, ennyi aranyos csöppség közül? - ült ki a bizonytalanság Katinka arcára. Az asszony szívét fájdalom markolta a sok kis árva láttán. Legszívesebben valamennyit hazavitte volna. Az egyiket csinos kis arcocskája, a másikat okos tekintete, a harmadikat elesettsége miatt, s hosszasan folytathatná az indoklást. Most már biztos volt abban, hogy lehetetlen igazságos döntést hoznia. A gyerekek az idegen asszonyt körülvéve lelkesen kiabáltak:- Engem vigyél haza! Engem vigyél haza!Egy szőke hajú kislány, úgy négyéves forma az udvar sarkába húzódva csendesen szemlélte a kedves arcú idegen né- 426 



nit. Egy ideig hagyta, hogy társai körülrajongják azt, majd hirtelen elhatározással futásnak eredve az asszony karjaiba vetette magát:- Engem tessék hazavinni, én már nagy vagyok, én már sokat tudok segíteni a néninek!Katinkát megrohanják a régen eltemetett fájó emlékek. Egykori önmagát látja a kislány aggódó égszínkék szemeiben. Tisztán kivehetően látja önnön soványka gyermek alakját, amint a kisszéken állva dagasztja a hatalmas fateknőben az óriás kenyeret, mert a mama nagyon beteg. Gyerekágyas - mondja a papa, aki csak sír, csak sír, és nem segít dagasztani. A tészta pedig könyörtelenül ráragad vékonyka kezére, sehogyan sem sikerül onnan levakarni. A mama már nem jajgat. A mama már felköltözött az égbe, azzal a kislánnyal együtt, aki meg sem született. Már nem lehet többé nekik segíteni. A kenyeret sem érdemes tovább dagasztani, mert ők soha többé nem esznek kenyeret.Lehajolt a kislányhoz:- Hogy hívnak, kislányom?- Julikénak - feleli a kislány boldogan, mint aki biztos tudja, hogy ő lesz a kiválasztott. ***Igen, ő volt az a szerencsés gyermek, aki Katinkát egészen tizenhat éves koráig mamának szólíthatta. Ő volt az a kiválasztott kislány, aki Katinka halála után annak asszony leánya, Márta házából mehetett férjhez. Aki immár boldog házasságban él. Aki mára diplomás ápolónőként két egészséges, tehetséges, gyermek szeretett édesanyja. Ő az a boldog asszony, aki négyéves kora óta az Úrnak hálát adva idős „édesanyja", Katinka nevét imáiba foglalja.
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Marosvölgyi Gergely

Ha eső volnékTe voltál már eső? Mert én nagyon szeretnék eső lenni...Valahol a nyílt vizeken születnék meg, felhőként. Minden felszíni és partokat nyaldosó hullámból, minden kis vízper- metből gyűjtenék egy-egy cseppet. S míg készülődnék egy hosszabb utazásra, távolról szemlélném a partvonalat, a hajókat, a vízből felugrándozó delfineket, miközben a Nap melegen sütkérezné hátamat.Megvárnám, míg tekintélyes méretű felhő válna belőlem, és amint elérkezettnek látnám az időt, szél barátom segítségével az irányt a szárazföld felé venném. Éjszaka indulnék el, amikor minden alszik.Először egy száraz, sivatagos vidékre érkeznék, ahol a hosszú hetek óta tartó forróságban minden egy kis enyhítő vízért imádkozik: mert szomjasak a dűnék, a kopár fák, s az életben maradásért küzdő, gyér növényzet. Terhem egy részétől megválva (de még mindig az éj leple alatt) öntöznék meg mindent, ahová csak elérnék, és örülnék, látván, hogy a gyökerek hálával szívják magukba hűsítő cseppjeimet.Majd haladnék tovább zöldebb tájak felé. Alaposan megfigyelnék mindent, ami elém tárul: a halkan szuszogó mezőket, a városok fényét, a késő este fáradtan hazafelé ballagó embereket. Átbuknék néhány, a hasamat csiklandozó magasabb hegycsúcson, s elidőznék fölöttük hajnalig. S ha már ott vagyok, felszívnék valamennyit a hegyekről belém csimpaszkodó párából, hogy újult erővel folytathassam utamat.Mire ébredezne a világ, ajándékaimat csillogó gyöngyök formájában otthagynám a fák és bokrok lombjain, a fűszálak élén, az összecsukódott virágok szirmain, a reggeli napfényben száradni vágyó, fénylő úttesteken. Átszelném a szélesen
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elterülő szántóföldeket, a gazdákat segítve meglocsolnám a veteményest, s a növekedés buzdító szavait suttognám oda minden magocskának, zöldségnek és gyümölcsnek.Ezt követően egy kis, vidéki városka fölé úsznék. A község szívében, egy játszótéren, gyerekek kergetőznének, és rendületlen örömmel fogadnák érkezésemet, ahogy kibontanám batyuimat. Az anyukák hiába kérlelnék őket, azok egyre nagyobb lelkesedéssel játszanának tovább az esőben, nevetve, táncolva, szándékosan beletocsogva az egyre növekvő pocsolyákba, melyekre mind gyorsabb és gyorsabb ütemben rajzolnék remegő kis karikákat, s egyszerre változtatnék velük tükörré ezernyi kátyút és mélyedést szerte a városban.Nem válogatnék kedvem szerint: mindent és mindenkit egyformán érintenék, akár a fény. Szelíd, puha eső lennék; soha nem ropogtatnék villámokat, mert nem szeretném, ha megijednének tőlem a gyerekek.A felnőttek esernyőjüket vagy táskájukat maguk fölé tartva ellenállnának nekem, s ha elázna cipőjük vagy ruhájuk, s ezért szitkozódnának rám, én csak mosolyogva legyintenék az egészre, mondván: „Ez legyen a legnagyobb bajotok az életben, emberek!" Akik bemenekülnének valami fedél alá, kis idő múlva talán azt vennék észre, hogy beszélgetnek: eleinte nyilván csak az esőről, de aztán mégis sikerülne egymásra hangolódniuk, holott pár perccel korábban még nem is tudtak egymás létezéséről. Pedig lehet, hogy épp így találkozna két régi ismerős, születne egy életre szóló barátság - vagy akár egy gyümölcsöző párkapcsolat.Ahogy húznám tovább fátyolos köpenyemet a városon, megpillantanék egy ifjú párt, akik épp először csókolnák meg egymást, ügyet sem vetve a külvilág zajára. S bár látszólag nem törődnének velem, mégis örökre emlékezetessé tenném számukra ezt az édes pillanatot, ahogy vízcseppek formájában leperegnék arcukon. 429



Mostanra már csak tompa csepergés és felszakadozó felhők maradnának belőlem, melyeken tiszta békességgel szűrődne át a napfény. Kíváncsian várnám, hogy odalentről milyen pufók formákat látnának belém a gyermeklelkű emberek, miközben percről percre más színnel festene meg az alkony.Utolsó cseppjeimmel egy robogó vonat ablakán folynék le cikázva, hogy ihletet adjak annak, ki most e sorokat írja, míg végső sóhajommal egy szivárványt lehelnék a naplemente fölé.
Monostori András István

ÖregképLábszárcsontom kővé vásik. Elkoptatom. Nem nő másik.
Kínzó éhem szomjjá erjed, ínségéből önnön terhed.Évgyűrűim béklyóláncaarcom ezer szabdalt ránca
s ha egyszer kisimulnak, feláldozzuk azt a múltnak

Mónus János Sándor

Vésztő-Mágori dombokHallgat a föld, mint jó szülő, és rejt mélyre emléket. Minden élő vagy őszülő, átölel egy nemlétet.
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Az első hang még itt lehet. Első sírós éjszaka, puszta felől szél-lehellet vigasztalós szép szava.
Mely kéz mutat vad utakra, hol az ég már végtelen?Mely reménység, mi nyugatra terel újra védtelen?

Mely akarat vezérelne így érkező népeket, hogy hit ereje dombra emelne sziknek sarát, éveket?
Mely akarat vezérelne így érkező népeket, hogy hit ereje dombra emelje sziknek sarát, éveket?

Tüzeket gyújt annyi lélek, gyűlöl, szeret és túlél.Jönnek mások, lángnyi fények, de emberünk utolér...
Leás mélyre, le a vándor, csontokat lel, leletet. Megörökölt Vésztő-Mágor, kincse híre lehetett.
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Nagy Ferenc

VágyakVágyaid mint csillagok az égen. Hol ez, hol az, hol pedig amaz. Lelkedből felragyognak szépen, Mint szikrázó gyöngyhalmaz.A szivárványt el nem érheted, Csak szíveddel érintheted.Megszámolni őket nem lehet, Mert ha teljesül is köztük egy, Máris új tölti be lelkedet, S a kívánság benned megremeg.A szivárványt el nem érheted, Csak szíveddel érintheted.A sok közül csak egy legyen, Mely kitölti teljes lényed: Ember embert úgy szeressen. Mint az Isten szeret téged.A szivárványt el nem érheted, Csak szíveddel érintheted.Mert ha csak ez egy teljesülne, Mint egyetlenegy akarat. Sok-sok vágyad mind meglenne, Mit ember földön akarhat.
A szivárványt el nem érheted, Csak szíveddel érintheted.
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Várady Endre:

PillangókPillangók jönnek, szövik az álmot.Pillangók szállnak. Ki az? Ki áll ott?
Vad verdesésben, sötétlő éjben. Lepkevarázslat szökik le éppen.

Szivárvány szárnyuk, emléket idéz. Képtelenségük engem megigéz.
Pillangók lépte dobban a szélben.Ott van az égen, fenn-fenn egészen.
Pillangó száll a ruhaszegélyre.Pillangó száll a sírnak kövére.
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Nagy-Eged Boldizsár

RégesrégHárom heti kubikusmunka után döntött úgy, hogy megkeresi a tavat. Akkor még nem tudta, hogy az út két napig fog tartani, kenyéren, szárazkolbászon. Ha tudta volna, el sem indul. De mire odaért, még százszor is elindult volna.Bozótosokon, pocsolyás réteken át vezetett az útja, melyeken előtte csak kevesen, vagy lehet hogy senki sem járt. Néha egy szekér keréknyomát vélte felfedezni a fűben, de ha az is volt, és nem csak a fű növésének játéka, jónéhány napja járhatott már arra. Csak körülbelül tudta, merre kell átvágnia a réteken. Délutánra meg-megfájdult feje a kínzó napsütésben, a tövisek sem kímélték, és a hangyák sem, mikor leült falatozni. Mégis, újra és újra felkerekedett. Jól ismerte már ezt az érzést: menni, akkor is ha végül nem lesz foganatja. Akkor is, ha csak elfárad bele. Akkor is, ha kinevetik.Késő délután egy domboldalban álló tölgyfáról pillantotta meg a tájba szinte nem is illő, mesésen csillogó, érintetlen víztükröt. Szíve hevesebben vert, átgázolt a partmenti mocsáron, áteviekéit a nádason, cipőit egy bokorba dobta, majd mohón vetette magát a hullámokba. A tó kedvesen, simogatva fogadta felhevült testét, átölelte, amerre csak mozdult, mintha régóta várta volna már egy titok-kutató megérkezését.Elillant minden fáradtsága, izmai ellazultak, vénái ritmikusan lüktettek, mintha masszírozta volna őt a tó. Lankadatlan szelte a habokat, felfeküdt a felszínre, tudomást sem véve arról, hogy a ruhái még rajta vannak. Leúszott a mederig, miközben jóízűen kortyolt a lenti hideg vízből. Nagyokat kiabált örömében, órákra átadta magát a hullámok ringató kötelékének. Iszapot kent fájó lábaira, úgy aludt el a partmenti fövenyen, a lemenő nap aranyhídjának hídfőjénél.Másnap még messzebbre, még mélyebbre úszott, s a tó visszafogadta őt örök békéjébe, bőségesen megjutalmazva az
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őt-látni-akaró áldozatait. A múlttól való szorongást, a jövőtől való félelmet messze kiűzte fejéből, mindennek helyére a jelenlegi egészséget, nyugalmat csöpögtette.Élelme fogytán volt, így fejlógatva felvette cipőjét és elindult. Átbandukolt a nádason, a mocsáron. Eltökélte hogy nem mászik fel a tölgyfára, de amint elhaladt mellette, meggondolta magát. Nagyot sóhajtott, amint utoljára visszanézett, és eltűnt az élet forgatagában.A mocsarat lecsapolták, a nádas helyére homokot szórtak. Az emberek masszív gumikerekeken gördültek a tóhoz, nyugágyakkal, törülközőkkel, élelemmel megrakodva. Mikor lán- gost kezdtek árulni, a víz is algásodni kezdett.Senki sem tudja már, kinek esett legjobban a tó.
Pelsőczy Katalin

Angyal és közönyRebben a lélek nyár-színű bokronÉledő hittel újra csak mondom...- Nyílj ki Te lélek, szépet keresve Szavad lehessen angyalok repte...Ragyogó, könnyű, áldó és kegyesEmberi szíveket bölcsülve keressBölccsé téve azt kit bolondnak néznek, így leszel része a csodás egésznekS ha szárnyaid szegnék, ne fájjon nagyon Ordasok közt is van még oltalom— Tudnod kell azt mit mások csak hisznek, Rögös út rögei számodra kincsek.(Mert lépted bár sár-nehéz de léted örök,A közöny falán tán léket ütök...)
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Pocsai Piroska

Egyszer volt szerelem...Eső hallatta egyhangú énekét, lusta félhomály borult a szobára.Az este, az színezte ki életét, izzott-reszketett szerelmesen, vágyva.Vágyott, s feledte a napi robotot.Izgató ölelést, érintést remélt, tébolyba kergető - nyugtató csókot... újra s újra várja, mit régen megélt.Szalmaláng-ábránd vissza sosem térhet, magánya az idő tengelyén zokog, hessegeti a sok démont, lidércet.Múlt csipkéjével szegélyez holnapot, együtt eltöltött röpke időt most is köszöni: egyszer boldoggá válhatott.
Radnai István

Olajozott gépezetA háborúnak vége. A kibombázott városba a vas és acél országát álmodták. Budapesthez csatoltak kisvárosokat és feltereltek, falusit, tanyasit és kisvárosit. Felterelték a fővárosba, ahol egyébként is lakásínség volt. A vas- és acéljárvány szaporította a rossz emlékű társbérletet. Ahol meg kellett küzdeni a konyháért, a gáztűzhelyért és - amikor már helyreállították - a fürdőszobáért. A tulajdonos örülhetett, ha megtűrték a garázsban.Aztán jöttek a kiutalások - az egyenlőbbeknek. Persze lehettél egyenlőbb, ha leszóltak telefonon, esetleg volt egy kis fogaranyad. Később már a forintot is elfogadták.436



Ágyszomszédom éjszaka utazni indult. Vezényelt a kirándulóknak: felszállni! leszállni! Olykor ingerült volt felemelte a hangját. Lehet, hogy ifjúkorában idegenvezetőnek, nagy felfedezőnek készült, aki egzotikus tájakon vezeti a karavánját. De csak könyvelő lett belőle. Igaz, elvégezte az egyetemet, ledoktorált, okleveles könyvvizsgáló lett, önálló irodát nyitott vagy harminc éve. Helyzeti előnyét erősítette, hogy értette a hivatali bikkfanyelvet. És segített könyvelni. Már ahogy egy ilyen trükkös országban illik.Nem is hagyta volna abba a kliensei boldogítását, szédítette volna élete végéig az adóhivatalt. De egyszer csak ő maga kezdett szédülni.Miért jutott eszembe trükk-ország, ahol mindent el lehet intézni? Ott van például a kórházi ágy, a modern társbérlet. Kell hozzá egy főorvos, egy 95 éves nagypapa és egy aktív ágy. No persze, aktív ápolószemélyzet: vagyis a nővérke, aki a pelenkát cseréli és kell hozzá a lánc-lánc-eszterlánc. Utóbbit és a csön-csön-gyűrűt már csak az egészségügy játssza. Olajozottan mennek a dolgok.Amikor elérkezik az igazság pillanata, sohasem az igazság győz.Az öregúr a nálánál gazdagabb családjának terhére volt. Már nem termelt, nem hozott profitot - és láb alatt volt. Képes volt azt megtenni a családjával, hogy a tágas lakásban, villában, kúriában elvágódott és a cselédlány sem tudta a kétméteres, jó karban lévő testet felsegíteni.Aki keres, az talál. Lehet, hogy a szíve, lehet, hogy a vérnyomása. Istenem, hát veséje is van az öregnek. Jöhet a csön-csön- gyűrű. Ebben a játékban ki kell feszíteni a körben álló gyerekek közt egy közönséges madzagot, a szülők használaton kívüli karikagyűrűjét ügyesen körbe kell küldeni, úgy, hogy ne derüljön ki, hogy éppen kinél van. A felnőttek még emlékeznek erre a játékra.
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Ennek egy változata könnyen elsajátítható. Madzag helyett kell egy-két mentőautó, bizonyítandó, hogy nagybeteget utaltak be. Kell az állam részéről a pénztár, amely az ágyat és az ellátást fizeti, kell a család, aki a főorvost fizeti, kell a beteg - aki a karikagyűrű szerepét eljátssza. Ugyan ki tudja ebben a játékban, hol és miért van a gyűrű. Egyetlen kizárt dolog van. A papa, aki három gyereket felnevelt, akinek felnőtt unokái vannak, csak úton lehet, de semmiképp sem otthon.Az öregnek van egy darab mája, két veséje, két használaton kívüli lába, egy szíve. Ez utóbbi szerv a három fiából, számtalan unokájából hiányzik - gyárilag. A szív nem termel profitot, mármint a jó szív. Hát legyen akkor az öregé ugyancsak rossz. Enni adott pénzügyi vállalkozó utódainak, iskoláztatta őket, társasjátékot játszott vagy tanult velük. Végül fejenként kaptak egy-egy villalakást. Jó egyetemekre járatta őket, keresnek annyit, hogy két évenként cserélik az autót. De a papa nem fér el a százötven-kétszáz négyzetméteres villában, amelyből a család legalább hármat birtokol. De mit kezdenének az öreggel? Ki fogja megkeresni, melyik szobában tartózkodik? Ki akarná karon fogni, hogy a parkosított kertben kedvére sétáljon. A gond mindössze annyi, hogy mindezekből három van. Nem lehet eldönteni - sajnos - melyikben lehetne elhelyezni, anélkül, hogy valaki a három közül ne úgy érezze, hogy a papa igazságtalan vele szemben.Eljött az igazság pillanata. Amikor éppen tovább kellett volna adni a gyűrűt. Bocsánat, az öreget, hogy meggyőződjenek, működik-e a veséje, netán a mája, éppen lejárt a tartózkodási engedélye a tüdőosztályon.Koronavírus ide, koronavírus oda, az ágyfelszabadítás kényelmetlensége szembeállítva egy zacskó arannyal, talán mégis a szívére kellene apellálni egy sürgősségi beutaló érdekében. Előáll a mentő, kicsit szirénázik a kóbor apácák megtévesztésére.Bekerül egy újabb társbérletbe, szigorúan mindössze két- 438



ágyas kórterembe, lehet éppen a főorvos rendelkezésére álló víájpí ágy is.Aki ott feküdne... Jobb erről nem beszélni. Hátha nincs egy vasa sem.A háborúnak vége, szépen süt a nap. A három fia kupaktanácsot tart. Ha már nem vitte el az öreget a koronavírus, most mit tegyünk?Amikor a vérhígító patkányméregtől feldagadt a lábam, de mégsem kellett amputálni, az osztályra behozták az öregurat. Amíg ilyen cső meg olyan cső akadályozott a felkelésben, kaptam egy kacsát. Persze, nem rucát, nem pecsenyekacsát, csak egy szükséges műanyag edényt.Elhaladt mellettem a három fiú közül a legbölcsebb. Elújságoltam neki, hogy az apja már tud járni.- Igen, húsz métert... - válaszolta szárazon.Sőt elújságoltam, hogy önállóan kijár a toalettre.- Felháborító! - szólalt meg a leghűségesebb gyermek és szaladt az orvosért, aki elrendelte a pelenkázást és berácsoz- tatta az ágyat.- Úgy-e ma éjjel is együtt utazunk? - érdeklődött szobatársam. És emlékezetből bejárta a Tátrát, az Alpokat és Appala- che-hegységet. Emlékezetből, mert egy uraságoktól levetett tévé nem sok, de arról sem gondoskodtak szerető gyermekei, akik majdan fájdalomtól megtört szívvel állnak a legjobb apa ravatalánál.A koronavírussal nem volt szerencséjük, temetés elhalasztva.
Selekffy Selek Máté

A kacorlaki temetőbenDombország rejtekén, Kacorlak szélén, Hol ükapám sírköven borostyán nő, Hol áldott falusi köd harmatot sző, 439 



Egy költő nyugszik a temető mélyén. Nem ismertem sem életét, sem versét, De tudom, amíg élhetett, énekelt, S emberként, magyarként küzdött éveket, Cipelve ezredéves sorsunk terhét. Ma körülöttük s a világban béke, Mégis a háború életünk része, S jövőnk, akár a porcelán: törékeny. Pillantásban a holnapba tekintek, A sírokra virágot s könnyet hintek, S örvendezem ifjúságom ölében.
Sulyok Csaba

Kerti alkonyMint kitépett haj csomó, hever a levágott vesszőhalom a szőlőskert szélén, nem marad a földnek régi utóda.
Kiszáradt barackfák kapaszkodnak a ködbe, levetik kérgüket szürke csontjaikról, elpattanó ágaikat csendben befogadja a föld,

megőszült gyom burjánzik, ölelve volt sorok merev rögeit,
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valami titkod van puszták földje, így messziről is közeire üzensz.
Szabó Szalay István

Mint gyökér...íme zsarátnok lett a tűzből csupán lángtalan füst maradt már nyoma is elszállóban valahol valami megszakadt nyár melegét visszahoznám szívemben még ég egy szikra tűzet csiholnék belőle magamat új lángra gyújtva ha lehetne egy fa lennék nyújtózva fény felé magasra mely sokat látott maga körül idővel hosszasan dacolva de fák is dőlnek fergeteg okán tűz hamuját szétszórja a szél most szavakkal gyújts lángot melyből új főnix szárnyra kél mint gyökér kapaszkodj míg ideje múlik világodnak hagyj nyomot magad után miként magja lesz virágnak s bár mindből nem lesz virág mi új magot hoz és hullat csak annyit tegyél mennyit bírsz hogy haszna lásson munkádnak 
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Szász L-Sára

Egy nap két virágcsokorAz életben a jelek sokasága naponta kisebb - nagyobb döntéshelyzetet teremt. Ahogy jönnek, úgy többségük el is tűnik észrevétlenül, de akadnak olyanok is, amelyek kulcskérdésekké, majd idővel sorsfordítókká válnak. Néha alig felismerhető és kevés esély van arra, hogy számottevő hatást váltsanak ki. Figyelmen kívül lehet hagyni, vagy bízni abban, hogy akár meg is erősödhetünk általa. Hogyan állíthatom meg azt a folyamatot, hogy a változtatások kényszere ne zúduljon rám egyik pillanatról a másikra? Nyilvánvaló, hogy a válságos helyzetek megjelenését lassítani lehet türelemmel, figyelemmel, de meg nem történté tenni, megállítani a több éven át, örökös ellentétek miatt megromlott kapcsolatot, nem lehet. Ahhoz azt a temérdek figyelmeztető jelet kell újragondolni, egyenként közös megoldásokat keresni. Lehetetlennek tűnő vállalkozás.Minden reggel néztem a házunk emeleti ablakából az utcánk végén lévő kis erdőt a lucfenyőkkel, a lakóházakat, a kertünket. Ha becsuktam a szemem, az ismert képeket akkor is "láttam", még a legapróbb részleteket is. Jól emlékszem arra a napra, borús volt az idő. Mintha szürke lepel fedte volna a máskor káprázatosán szép, színes virágokkal teli ágyásokat és közöttük a levelek sokféle zöld árnyalatát.Édesanyám velünk lakott haláláig. Mindenki boldog vöt, amikor költöztünk az új családi házunkba. Örült Anyukám, hogy majd együtt él velünk, soha nem lesz már egyedül. Mindezek ellenére tudtuk, de mondta is gyakran, hogy a családi ház, amit Édesapámmal együtt építettek, az volt az igazi otthona. Nehezen járt, botra támaszkodott, amikor kisétált a széles teraszra, majd araszolgatott lefelé a lépcsőn. Lassacskán
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még a kertet is bejárta, meg - megállt, körülnézett és megjegyezte, hogy gondozott a zöldséges-, a virágos kertünk pedig gyönyörű. Szép arcán az emlékezés fénye csillant meg, mikor arra utalt, hogy régen, otthon, a szomszédok elmondása alapján az ő kertje volt a legszebb az utcába. Kétségtelen, sok munkája volt. Kapálta az egész udvart, ültetett, locsolt, betakarított és ezt ismételgette, míg beköszöntött a hideg, késő ősz. Azért azt is mondta, hogy a segítségünkkel. Később, amikor a telket megvettük, mi is szép kertről álmodtunk.Volt már tapasztalatunk, hogy lehetne a miénk is olyan szép, mint Édesanyámé.Szokásunkká vált, hogy rendszeresen gondozzuk az udvar minden szegletét, mert elhatároztuk, hogy a mi házunk körül is mindig rend lesz, hogy új otthonra leljen Édesanyám velünk együtt. Különleges és egyszerű évelők, nyári virágok díszítették az udvarunkat.A séta után elfáradt, túl volt már a 70-en. Üldögélt a teraszon lévő karos székben, pihent, olvasott, aztán elmerengve, a szép emlékeiről mesélt, ha a közelében voltunk. Tudtuk azt is, hogy nehéz élete volt, sok bánat érte. Ritkán hozta szóba halottait, akkor meghatódott és sírással küszködött, Megvigasztaltuk, igyekeztünk elterelni a figyelmét.Szívesen mesélt kertjének virágairól. Örömét lelte a felsorolásukban, ilyenkor mindig jókedve támadt. Mindegyiknek tudta a nevét, és azt sem felejtette el, hogy a szülei, testvérei, név szerinti rokonai sírjára melyik virágot küldené, ha ezt megtehetné. Annak nagyon örült, hogy nálunk a kertben megtalálta ezeket a virágokat és meg is kötötte a képzeletbeli csokrokat aszerint, hogy kinek melyik virág tetszett. Meghatóan őszinte és tiszta volt ez a kinyilatkoztatás.Motorzúgás zavarta meg a közelmúltra emlékezést. Megérkezett a "ház ura".
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A motort az udvar közepén állította meg. Kisvártatva csend lett. Miután körbe járta a motort, elindult a kerti út felé. A kertszemlézés szokása volt. Elment a szőlőlugas és a barackfák mellett, köszönt a szomszédnak, pár szót váltottak is, majd tovább haladt az ágyások közötti keskeny úton a nagy szilvafa felé. Tüzetesen, szakértő szemmel és kíváncsisággal megnézte valamennyi gyümölcsfát, a bokrokat, a szőlőt is, aztán a kedvencét, a kopasz barackfát. Többször körbejárta, vizsgálta az ágakat, leveleket és kereste a termést a levelek között. A gyümölcsfák metszését és a permetezést megtanulta. Édesanyám kertjében sok éven át gondozta a fákat, ez csakis az ő dolga volt. Szívesen ellátta, szórakoztatta is, örömét lelte a munkában. Azokban az években büszke volt rá, hogy egészségesek a zöldségek és a gyümölcsfák, hogy szép és gondozott a kertünk, minden évben bő volt a termés. Az utóbbi években már nem lelkesedett, nem érdekelte a kert, a munka még kevésbé. Kitolta a motorját a garázsból, ezt naponta többször is megismételte és elment itthonról. Gyakran jött érte az állítólagos barátja is, aki a biliárd és az ivó cimborája volt. Nem tudtam, hogy melyik kocsmába mentek, csak sejtettem, mert soha nem mentem utána. Több esetben megkíséreltem visszatartani, terveket szőttem, programokat készítettem elő, de mindhiába.A kerti sétájáról kisvártatva vissza is tért az előkerthez, a lugashoz. Megigazgatta a szőlővesszőket, néhány friss hajtását le is törte és a földre dobta. Bizonytalan, hanyag volt a járása, a reggeli és a délelőtti vodka hatása már látszott. Az volt a kedvenc itala, de mostanában már nem válogatott. Közben a másik szomszéddal is váltott néhány udvarias mondatot, majd nevetgéltek is. Nem tartott sokáig a szomszédolás. Megpróbált szapora léptekkel a virágokhoz jutni, de ez csak kis kerülővel sikerült. Szemügyre vette valamennyit, lehajolt,
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majd gyors, kiszámíthatatlan mozdulatokkal kapkodott jobbra, balra. A szárakat keresgélte a sűrű sötétzöld levelek között. Letépett egyet, majd a másodikat, harmadikat. A legszebb dáliát, láttam, hogy nem volt szándékos, tövestől kiszakította. Ez meg is lepte. Aztán csak állt, hol a rendezetlen csokrot, hol az egészséges, bimbós, vörös dáliát nézte, hosszasan. Nem vette észre, hogy látom az emeleti ablakból. Az járt az eszemben, hogy régen, amikor még kicsik voltak a gyerekeink, örömmel vártuk az érkezését, azt is, hogy együtt lehettünk. Még meglepetést is készítettünk. Az aggódás, a félelem, a bizonytalanság, a bizalmatlanság érzése mellett a csalódás, megviselt, sebezhetővé váltam. Egyre jobban tartottam ezektől a naponta megélt riasztó jelektől.Rászántam magam végre, hogy lemenjek az udvarra. Nyugtalan voltam és bevallom féltem is. Elindultam, majd rohantam lefelé a lépcsőn, át a nappalin, a konyhán, a teraszon és máris ott álltam előtte. Egy pillanatig farkasszemet néztünk, majd elfordult és ettől kezdve folyamatosan kerülte a tekintetem. Ott álltam és nem tudtam megszólalni, sokkolt az előző percek látványa és a találkozás. Láttam rajta, hogy nem jól érzi magát. Tudtam, hogy nem egészséges, árt neki az ital. Már évek óta az a probléma, hogy senkire nem hallgatott. Most is, tegnap és előtte, máskor is csak iszik, iszik, mindig csak iszik!Mondani kellett volna valamit, de ebben a helyzetben minden szó értelmét vesztette volna. Néhány lépésre volt tőlem a diófa, magról kelt ki még gyerekkorom udvarán. Elhoztuk nagy földlabdával az udvarunkba elültettük új helyére a 2 méternél is magasabb fát. Valamennyien örültünk, hogy szépen növekszik, egyre terebélyesebb. A kerti munkák után gyak ott pihentünk. Jól esett a kicsi, de sűrű lombja alatt az ücsör- gés, a közös beszélgetés, nevetgélés a kispadon. Most is oda
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siettem, menekültem a diófához, de rögtön észrevett, jött felém, ijesztő volt a tekintete, a hangja is.Egyfolytában kiabált. Ezek a percek félelmetesek voltak.- Na, mi van? Viszek anyádékra virágot! Nem látod? Baj? - úgy kiabált, hogy talán még a diófa levelei is beleremegtek. Néhány másodpercnek el kellett telnie, hogy meg tudjak szólalni.- Nem! Nem! Dehogy baj!- De, De! - Sírni szerettem volna, de még attól is féltem.- Mi az, hogy de? - tovább kiabált.- Csak azt akarom mondani, hogy ma reggel már vittél a temetőbe virágcsokrot, ez már a második! Most megint hová viszed? - kérdeztem. Nagy kár volt kérdőre vonni, mert ettől szinte megvadult, a szavakat tagolta. Tekintetében a bizonytalanság és a megszégyenülés jelei is keveredtek.- A te-me-tő-be, már mondtam! - tagolta és maga elé nézett. Ideges volt, nem is tudta leplezni. Talán rájött, hogy ez a legújabb trükk sem sikerült?- Nem tudom. Megbánást most sem és soha nem tanúsított, meg se próbálta. Úgy láttam, mintha kínosan érezte volna magát, mert kiderült, hogy most sem mondott igazat. Az idegesítette a legjobban, hogy nemcsak rájöttem a hazugságokra, de ki is mondtam, ott, akkor, amire nem számított és nem is volt hozzászokva. Talán az is eszébe jutott, vagy csak elképzeltem, hogy ez a "feledékenysége" most már megbocsáthatatlan fájdalmat okozott! Megfordult, szó nélkül ott hagyott, elindult. Rám se nézett, meg - meg roggyanó léptekkel odaért a motorjához, ingerülten megrázta a kormányt, majd visszafordult. Hozzám beszélt, de nem értettem, nem is figyeltem, csak azt láttam, hogy tekintete megvető és cinikus volt. Mintha sohasem láttam volna ezt az arcot.- Viszem a temetőbe, anyád sírjára! Na! - kiabálta, közben elcsuklott a hangja.
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- Már mondtam, voltál a temetőben, reggel én szedtem a virágot és kötöttem csokorba! Nem emlékszel, meg is dicsérted?- Meghatódtam, mert Édesanyámra gondoltam. A csokorban mindig azok a virágok voltak, amit Ő annyira szeretett.- Miféle csokorról beszélsz? Nem láttalak egész nap! Hol voltál eddig? - kérdezte mérgesen.Mintha magában beszélt volna, ismételte összefüggéstelenül a szavakat egyre hangosabban, mintha nem értette volna. Ez visszatérő szokása volt főleg akkor, ha már érezte, hogy lelepleződött. Felült a motorra, nagy gázt adott, körül sem nézett. Nem volt azzal tisztában, hogy most is a szerencsére bízta az életét. Az is lehet, hogy egyáltalán semmilyen gondolata nem volt, ahogy veszélyérzete sem. A kerekek súrlódása nagy zajt csapott és az átláthatatlan porfelhőben eltűnt a motor és vele együtt a hitem, a bizalmam. Tudtam, hogy ma is órákig lesz távol. Leültem a kispadra, hogy az elmúlt percekben történt legapróbb részletekről gondolkodjak. Nem volt könnyű, mert összefüggéstelenül kavarogtak fejemben az érzések, szomorúságot és szánalmat éreztem. Nem élt már bennem a remény, hogy minden jóra fordulhat, lassan letisztultak a gondolataim, megnyugodtam. Beláttam, hogy addig nem lesz változás, amíg nem döntök saját és gyermekeim nyugalma érdekében. A remény és az elszántságom, ami a közeljövőt illeti, megerősödött. Tudtam, hogy többé nem számíthattam a társra, aki valaha nagyon fontos volt az életemben. Szembesültem azzal, hogy vele együtt már lehetetlen a családi harmónia, a nyugalom, a biztonság és a kiszámíthatóság megteremtése. Súlyos az oka, mert már én és a gyermekeink sem számítottak, rajtunk kívül találta meg a számára fontos és szórakoztató elfoglaltságot. Elutasított minden segítséget, még az orvosokét is. nem tartott igényt a felajánlás egyetlen formájára sem.
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Pontosan emlékszem, hogy akkor, ott a kispadon, meghoztam az életem fontos és nehéz döntését.
Későn érkezett haza. A motor az udvar közepén éjszakázott, ő pedig a terasz lépcsőig eljutott, ott el is aludt. Felajánlottam, hogy bekísérem a házba, de visszautasította, pedig segítségre lett volna szüksége. Hűvös volt az éjszaka, később a plédjével betakartam. Visszavonhatatlanul véget ért a legfontosabb fejezete az életemnek.Ha érezted már azt, hogy egyetlen pillanat leforgása alatt, ami tegnap még fontos volt, mára elvesztette értelmét, jelentőségét, akkor tudod, hogy miért írtam le ezt az igaz történetet

Szoby Zsolt

Ébredj tavasz!Oszlik a felhő, semmirekellő, jéghideg álmát félti a tél; csillan a napfény zúzmara pelyhén, megzabolázván zord seregét.
Moccan a szellő, játszva kerengő, csurran a jégcsap, köntöse víz; vágy keserédes dallama pezsdít, szép tavasz ébredj, jöjj, melegíts!

Nap szül ezüstfényt, s földre tekintvén mennyei csóvát hint le dicsőn; kis ladikot rejt óvva a gyékény, hol kele búvik harcsa elől.
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Árad a Túr, s rajt’ kéve tekergőz, zöld cika partját vájja a jég, szél fut a lejtőn nyárba merengőn, pandal elében nyérc heverész.
Távoli vártán hajnali gyémánt: sárgarigók várt éneke kél, új kikeletnek hirdeti jöttét, száll vele, ujjong, s véle zenél.

Bút ma feledhetsz, víg dala reppent, hol szerelemnek bája kísért, dúdol a zöld rét lágy, puha selymén, s táncol az égbolt végtelenén.
Szoby Zsolt

Irreverzibilitás

Hol utcazugban szél-szemét kavarog, szilánkos ablakszem bűzt lehel felém, rég hullt kvarc-könnye talpamon holt remény, mely csillan, mint Nap aranyszín hajadon, telet kergető, zsongító tavaszon;ám dohos téglát mállaszt most pörge jég, hol utcazugban szél-szemét kavarog.
A dőre vágy emlékek közt csavarog, sátáni táncát lejti a feledés, kínmérge hajnal bíborán cseperész, s dermed viaszként, graffitis falakon, hol utcazugban szél-szemét kavarog.

449



Tóth Gabriella (Toga):

Szóljon bátranÖnnek joga van hallgatni!Bár fáj a csend, Szeme homályos, S viasz van a száján, Ne éljen gyáván, Szóljon bátran, Merjen egészen! Leveri a víz, látom!Szóljon, kérem!
Igen, értem.

Sóhajtok éppen, S az első hangba, Mi torkomból kijön Beleszól újra és újra A Közöny.
Vántus Dominik:

KüldetésRövid, sötét folyosó vezetett a barna, kopott ajtóhoz. Olyan szűk volt, hogy csak egy ember fért el benne, annak is jócskán össze kellett magát húznia.Glen az ajtóhoz lépett, rátette a kezét a fémkilincsre, majd lenyomta, és benyitott. Az ajtó hangosan megnyikordult zsanérjain. Mögötte egy teljesen üres szoba várt rá, amit neon lámpákkal világítottak be. A mesterséges fény előidézett né-
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mi nyomást a homloka mögött. A közelgő fejfájás előszele - gondolta, majd átlépte a küszöböt.Nem igazán tudta mit fog találni, vagy mit kéne keresnie. Egyre inkább rossz ötletnek tűnt idejönni. Az öregember mutatta neki az ajtót, akivel az előbb találkozott. Ő mutatta az aluljáró falában rejtőző folyosót. Az öregember, aki a világ pusztulásáról beszélt, akinek a testét fémlemezek alkották a hosszú kabátja alatt. Talán nem is volt valós. Talán csak álmodom. Mindjárt felébredek. De a fájdalom előszele valós volt, éppúgy ahogy a lüktetés a torkában, a nyirkos izzadtság cseppek a homlokán, és a vakító neonfény... Mind-mind valós volt. De én akkor is álmodom!Körbefordult. A kopott, barna ajtó helyén üveglap volt. Lehetetlen! Glen közelebb ment hozzá. A saját elgyötört tükörképe nézett vissza rá. Milyen öregnek tűnök - szörnyűködött a kamasz fiú. A képmás szája mozogni kezdett, és Glen hallani vélte a saját hangját, noha a valóságban nem váltak szét az ajkai.- Nem kell félned tőlük.Narancsos derengés, az alkonyat fénye, vonta be a falakat. Levelek zöldségét, fák barnaságát vélte látni, majd az élet hangjait hallani. Ez egy lázálom. Ez nem lehet valós! A szoba megtelt élettel. Nagyobb virágok és kisebb bokrok cserepekben, fapadló az eddig betonos talajon, és krokodilszerű groteszk lények vették át az üresség helyét. Az utóbbiaknak túl nagy volt a fejük, a végtagjaik és a mozgásuk túl emberi, a szemük pedig egyszínű, és fátyolos. Az egyik éppen „táncolt". Két lábon állt, és hol a jobb, hol a bal lábára ugrott, közben a levegőbe szaglászott.- Hol vagy? Nem talállak!- Nem is létezik te bolond! - nézett felé egy másik, kövér, hosszú és csúnya egyed, aki mellette feküdt. Egyik szerzet
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szája sem mozgott. Glen mégis hallotta őket. Sokkal inkább bent a fejében, mint a valóságban.- Elhagytál engem! - siránkozott tovább a Kereső.- Figyelsz te rám? Azt mondtam nem létezik! - szidta tovább a Korholó.- Gyere vissza! Könyörgöm!- Szándékosan nem hallasz engem? Hozzád beszélek!- Hol vagy??? Miért nem adsz jeleket???Mögötte egy bokorról leesett egy levél, de ő nem látta.- Miért? Miért? Könyörgöm neked. Könyörgöm érte.- Hallgass már te bolond!Glen a falnak lapult. Undorodott ezektől a valamiktől. Mellette egy másik folyamatosan a falnak rohant, miközben saját magát karmolászta.- Sikerülni fog! Sikerülni fog!Megint a falnak szaladt. A feje bőre felhasadt egy vékony sávban, ő pedig a fapadlóhoz vágódott.- Sikerül... Sikerül...Glen hányingert érzett, aközben miközben nézte őt. Arrébb egy nagytestű izmosabb egyed éppen nyers húst zabáit. Hárman álltak vele szemben. Az egyikük bátran előrébb lépett, mire a mellette álló visszarántotta.- Akkor mennyi is a részesedés? - kérdezte tőle.- Mindenkinek egy hús. Ha sikerül - felelte az Előrelépő.- Kettő nagy nekem egy-egy fél nektek. Nagyon éhes vagyok!- Én is az vagyok!- De én régebb óta éhezem.Az Előrelépő vicsorogni kezdett, közben a Harmadik mögé lépett és tarkón vágta. A lendülettől ő maga is megtántoro- dott, de az ütés földre vitte a másikat. A Visszahúzó grotesz- kül elmosolyodott. Egyszínű szeme rosszindulatot sugárzott, de volt benne még valami más is. Valami egyéb...
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Glen úgy nyomta a hátát a falnak, hogyha lehetne bizonyára átzuhanna rajta. Forgott vele a szoba, émelygett izzadt és fázott. Nem tudta mit tegyen. A fények erősek voltak, vakítóan vörösek és távoliak. Túl távoliak. A hasa liftben utazott, a homloka mögött pedig gyülekeztek a viharfellegek. Összeszorította a szemét, úgy hogy az könnyezni kezdett, a fájdalom pedig elemi erővel lángra lobbant a koponyájában. Egy ideig betöltötte a fülét a saját zihálásának, és szívdobogásának a hangja. Aztán újra hallani kezdte őket.Hallotta a Kereső esetlen ugrándozását. Aztán egy nyálkás puffanást. Ezek összeütköztek?- Te tényleg ilyen bolond vagy? - ez a Korholó volt.Nem! Csak nem veszi észre a jeleket, mert annyira kétségbe van esve - akarta volna mondani Glen, de képtelen volt megszólalni. Túl száraz volt a torka. Olybá tűnt, mintha zuhannának. Mintha az egész szoba száguldana lefelé.- Áruló! - így az Előrelépő.- Árulónak mersz nevezni engem, te bolond? - kötekedett vele a Korholó.- Nem téged...A fiú egy émelyítő szakadás hangját hallotta, majd egy nyálkás placcsanást. Fájdalmas vörösséget érzett. Romlott. Ezt egy reccsenés és egy újabb puffanás követte, közvetlenül a lábánál. Ez a falnak szaladgáló szerencsétlen meg öngyilkos lett itt mellettem. Csukott szemhéjain keresztül is érzékelte, hogy mindjárt teljesen lebukik a fény. De feljön-e még valaha? - ez a gondolat nem az övé volt. Nagyon hasonlított rá de nem hozzá tartozott. Mégis ismerős volt...Érezte, hogy fátyol nehezedik rá. Hogy fekete virágok bontanak ezernyi szirmot pupillái körül. Cselekednem kell! Még mielőtt lemegy a nap! Közbe kell avatkoznom! Meg kell mutatnom neki a levelet. Meg kell őket mentenem!
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Glen kinyitotta a szemét, előrenyúlt és... Sehol sem voltak már. Csak nyirkos falak voltak körülötte, az aluljáró oldalában. Vele szemben azonban volt egy polc. Egy polc amin rengeteg könyv hevert. Az egyik borítóján az volt, hogy küldetés, a másikon az, hogy út. A könyvek között építőeszközök hevertek. Fúró, kalapács, és egyebek. S Glen mégis ordítani kezdett, amikor lejjebb nézett, és meglátta a kezét. A kezét, ami elfajzott, nyálkás, zöldes és krokodilszerű volt.A talajszint alatti falak visszaverték a sikolyait. A visszhang még sokáig kísértette az üres folyosókon bolyongó elkárho- zott lelkeket.
Varga Jenőné Haller Ibolya

Aranyat érő pogácsa

Jó tett helyébe...Ez a kis történet egy Szolnok környéki tanyavilágban történt meg az új évezred fordulójának első évtizedében. Ott élt és él még ma is egy család nagy szegénységben, de annál nagyobb szeretetben.Az édesapa, Sándor már hajnalban az első kakasszóra ébredt, pitymallatkor felkelt, mire felesége, Katalin is felébredt, ő már mindig bekészítette télvíz idején a napi tüzelőt. Mikor fiai kikászálódtak az ágyból, már pattogott a tűz a kis szobában lévő cirádás, öntöttvas kályhában. Iskola után minden nap sokat dolgoztak a fiúk az édesapjukkal a ház körüli nagy területen, majd a napi fáradság után nyugalomban vonultak be a kis szobába. A család minden tagja igazán boldognak érezte magát a nehézségek és a nagy szegénység ellenére is. Vita, veszekedés sosem hallatszott ki a kis tanyasi házból. Néha, hogyha túlságosan jó kedve volt a családnak, valamilyen vidám nóta hangzott, s a szél messze sodorta a hangfoszlányokat.
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Boldogságról árulkodott az itt élők arca. Egész nap dolgoztak de estefelé, miután már letűnt a Nap az ég pereméről, s az alkonysugár megjelent a távoli erdő felett, az apa betessékelte fiait a házba.- Gyermekeim! Induljunk be, mert holnap iskolába kell mennetek, bizonyára még ma este tanulnotok is kell!A fiúk képletesen meghajoltak apjuk akarata előtt, szó nélkül indultak be a házba, ahol édesanyjuk gőzölgő, meleg étellel és kemencébe sült finom pogácsával várta a szorgos, kis családját.A fiúk előbb bevonultak a csöppnyi fürdőszobának kinevezett helyiségbe, ahol egy lemezkád és egy lavor volt tiszta meleg vízzel a fonott tartóba helyezve, mellette a tiszta, illatos törölköző. A napi portól, piszoktól ebben tisztogatták magukat fiúk, majd tisztán ültek le az asztal mellé.Csendben várták, hogy a szülők is letelepedjenek az estebédhez.- Édesanya! Hogy telt a napod? - kérdezte Sanyi a feleségétől, s mielőtt leült volna, odalépett az asszony mögé és gyengéden átkarolta annak vállát.- Köszönöm, drága uram, ma is éppúgy telt, mint máskor! Talán annyiban különbözött, hogy hosszasan beszélgettem a húgommal, aki épp ma az amerikai partok mentén hajózott. Jelezte, hogy hamarosan utoléri őket a hurrikán, izgulnak, hogy szerencsésen visszaérkezzenek a floridai partokhoz. Mesélte, mily nagy pusztítást végzett a partok mentén végigsöprő tornádó a múltkor. Említette, hogy ilyenkor az utasok sokkal idegesebbek, végtelen türelemre van szüksége ahhoz, hogy el tudja viselni őket. A hajón mindig a vendégnek van igaza, még ha a felszolgálónak lenne is! Nem könnyű pénzkereset az a luxushajón! Elgondolkoztam ma azon is, mi nem sejtjük, milyen szerencsések vagyunk, ugyanis minket messze
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elkerülnek az ilyen súlyos katasztrófák!- Igazad van drága, feleségem! Valóban hálát adhatunk Istennek, hogy ide születtünk a szárazföld közepébe, ahol kevesebbet vagyunk kitéve természeti katasztrófáknak, és az időjárás viszontagságainak.A család körülülte a nagy, kerekasztalt, melynek középén ott gőzölgött a finom illatot árasztó forró leves, mit az édesanya egy cseréptálba öntve tálalt fel. Amint leültek a szülők, az édesapa még elmondta az asztali áldást, mit valamikor még gyermekkorában a szüleitől tanult.- „ Aki nekünk ételt, italt adott, annak neve legyen áldott!” Jó étvágyat kívánok Mindnyájunknak! - mondta az apa, s várta, hogy a neje merjen a tányérjába az asztal közepén gőzölgő levesből.- Jó étvágyat Mindnyájunknak! - mormolták a többiek is szinte mindnyájan egyszerre.Miután elkezdték kanalazni a levest, az udvaron Bodri és a másik kis kuvasz egyszerre vad csaholásba kezdtek.- Édes párom, nézd meg kit ugatnak a kutyák! - szólalt meg Katalin.Sándor szó nélkül felállt az asztaltól, nagy nyugalommal indult az ajtó felé. Az udvarra lépve, a kerítés mellett egy rongyos férfit pillantott meg az alkonyba forduló szürkületben, kinek rongyai alól látszott hátának nem kis görbülete.- Jó estét! Mivel szolgálhatok? - kérdezte Sándor messziről az idegen férfitől, akin látszott, hogy az élet már jobban megviselte az átlag embertől. Sándor máris sajnálatot érzett iránta.- Jó ember, kérlek, segíts nekem, már napok óta nem ettem! Nincs munkám, nincs jövedelmem, éhezünk, én és a családom is.- Gyere be jó ember, éppen vacsorázni készültünk! - invitálta Sándor kedves hangon az idegen férfit.Amint beértek, kérte a feleségét, hogy vegyen elő még egy
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terítéket, hiszen a látogatót illő vendégül látni, ha már a jó sorsa éppen hozzájuk vezette. Katalin szó nélkül elővett még egy tányért, és intett a vendégnek, hogy szolgálja ki magát. A férfi telemerte az eléje tett tányért, s jó étvággyal kanalazta az ételt.- Köszönöm szépen a vacsorát önöknek, nagyon jól esett, hogy megvendégeltek. Minden nagyon finom volt. Páratlan jó emberek kelmetek! - hálálkodott a férfi, majd hozzátette - Kérhetném, hogy néhány pogácsát tegyenek a tarsolyomba a gyermekeimnek is?- Ezt kérnie sem kellett volna! - felelte Katalin asszony - Ez nálunk természetes. Az asszony elővett egy nagy papírzacskót és tele rakta azt pogácsával.„Még szerencse, hogy ma sokat sütöttem!” - fordult meg e gondolat a fejében, és mosollyal arcán adta át azt a csomagot a szegény koldusnak.- Jó Isten fizesse meg a jóságukat! - hajtogatta a férfi és vidámabban indult az ajtó felé. A házigazda követte őt, s kint a kapunál kezet fogva, kölcsönösen sok szerencsét kívántak egymásnak.A koldus elindult a kis város irányába, Sándor pedig boldogan lépegetett vissza a házba, és nyugodt szívvel eszegette a felesége által sütött finom pogácsát. Szívében valami különös melegséget kezdett érezni. Pozitív gondolat töltötte el, hogy valakin még ők, a szegények issegíteni voltak képesek.„ Szegény ember, de szörnyű lehet így élni!" - gondolta magában, s mint egy fohászként gondolt arra, mily jó lenne, ha isten segítene az ilyen nyomorultakon.Életében először tapasztalta, hogy a sok nehézség ellenére, most ő is boldognak érzi magát.A fiúk még vidáman tömték magukba a maradék pogácsát.
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- Egyetek csak, egyetek, majd holnap újra sütök drágáim! - mondta Katalin a fiainak, akik evés után megköszönték a vacsorát és elvonultak, hogy a leckéjüket írják, mielőtt végképp elálmosodnak a napi fáradságos munka után.***Telt, múlt az idő. Már több mint egy év telt el azóta, mikor megvendégelte a család a vacsoraidőben betoppanó koldust. Senki nem emlékezett már arra a napra, szinte a feledés homályába veszett rég, mikor egyik vasárnap délután éppen ebédidőben, egy szép, új autó állt meg a poros úton kint, a kis tanya kapuja előtt. A kutyák csaholással jelezték az idegen érkezését.Sándor felállt az ebédlő asztaltól, kiment megnézni, kit ugatnak olyan veszettül a kutyáik. Amint megpillantotta a jól öltözött férfi arcát a kapuban, mereven nézte őt, s hirtelen úgy érezte, mintha már látta volna valahol, valamikor ezt az arcot. Az érkező elmosolyodott, már messziről látni lehetett arcán, hogy valami jó hírrel érkezett hozzájuk.- Jó napot kívánok! Megismer-e engem uram? - puhatoló- dzott a férfi, amint Sándor kitárta előtte a kis kaput.- Kellene ismernem önt? - kérdezett vissza a házigazda. Az idegen nem válaszolt azonnal a feltett kérdésre. Miután Sándor betessékelte házukba a férfit, újra asztalhoz ültették, hogy megkínálják őt is ebéddel. A férfi ruházatán látszott, hogy a legfinomabb angol szövetből készült vadonatúj öltönye még napokkal ezelőtt ott függött a szabónál, és a hófehér selyeming épp hogy ki lett csomagolva a zacskóból. A jól öltözött férfi még mindig hallgatott. Viselkedésén látszott, hogy nem érzi idegennek magát a család társaságában. Úgy viselkedett, mintha régi, jó barát vagy rokon érkezett volna látogatóba hozzájuk. Szeméből valami titokzatosság sugárzott, melyet Sándor képtelen volt megfejteni.458



- Köszönöm szépen a meghívásukat, immár másodszor is.- Hogy, hogy? - kérdezte a háziasszony, és kíváncsian várt a férfi válaszára.- Emlékeznek-e még arra a koldusra, akit önök egy évvel ezelőtt meghívtak vacsorázni? Én tavaly egyik este itt vacsoráztam önökkel és ön asszonyom akkor a gyermekeimnek pogácsát készített.- Már el is felejtettük - szólt Sanyi -, csak nem ön aaaazzzzz? - rebegte meglepődve.- De igen, én nem felejtettem el önöket, hisz akkor önök voltak az egyetlenek, akik olyan kedvesek voltak hozzám! Mások lenéztek, belém rúgtak, kizavartak a lakásukból.- Mi történt azóta önnel? - kérdezte Katalin feszült érdeklődéssel.- Sok minden történt velem azóta, asszonyom - válaszolta a férfi, kicsit elgondolkodva, mint, aki nem tudja, hogy kezdjen bele mondanivalójába, majd folytatta -, hosszú történet ez, de azért nagyvonalakban megpróbálom elmondani. A lényeg, hogy egyik este egy lottózó előttmentem el, azt nem tudom hogyan történt meg velem, hogy éppen akkor a lábam elé néztem az aszfaltra, és egy papír fecnit pillantottam meg a lábam előtt a villanyfénynél. Gondoltam, hogy lehajolok és a szemétbe dobom, de mivel nem láttam a környéken egyetlen kukát sem, így a zsebembe csúsztattam a darab papírost. Gondoltam, vissza már nem dobom, ha már egyszer lehajoltam érte, majd otthon eldobom a szemétkosárba. Mikor hazavittem, akkor jobban megnéztem, s akkor vettem észre, hogy nem szemét az, hanem egy aznap vásárolt lottószelvény van a kezemben, amely azon heti játékba küldött igazolószelvény volt. így nem dobtam ki, hanem érdeklődve figyeltem hétvégén a lottó számokat. Nem hittem a fülemnek, és a szememnek, mikor mind az öt számot kihúz-
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ták egymás után, amely a szelvényen meg volt jelölve. Első pillanatban lelkiismeret furdalás kezdett úrrá lenni rajtam. Tudtam, én nem érdemiem meg ezt a hirtelen jött nagy szerencsét, a lottó főnyereményt, hisz az nem az én szelvényem, csupán a véletlen szerencse folytán találtam. Éreztem, vissza kell adnom a jogos tulajdonosának, ez volt a gondolatom akkor hirtelen felindulásomban. Nem mintha nem jött volna jól nekem és családomnak a pénz, de azt gondoltam, lehetséges aki elhagyta annak is szüksége lehet a nyereményre. Ezen töprengtem naphosszat, lelkiismeretem nem hagyott nyugodni, így nagy sokára kitaláltam, hogy bemegyek abba a lottózóba, amely előtt megtaláltam a szelvényt és megkérem, segítsenek megkeresni a szelvény tulajdonosát. A kamerán keresztül visszanézték a felvételt, a szelvényen rajta volt a pontos időpont, hogy mikor vásárolták a szelvényt és így könnyen rájöttünk, hogy abban az órában, percben ki volt az, aki a szelvényt vásárolta. De még ezután sem volt könnyű rátalálni az illetőre. Bár az arcát már ismertem, de a nevét, lakcímét és minden mást még sötét homály fedte.Sokat gondolkoztam azon, mit tegyek, hogy megtaláljam az illetőt? Eszembe jutott, van egy jó barátom a rendőrségen, titokban majd ő segíthet nekem beazonosítani az illetőt. Miután a szelvény tulajdonosától megkérte az engedélyt az adatainak kiadására. Két hónap múlva a nyereményt átutalták egy általam nyitott bankszámlára, ekkor felkerestem a szelvény igazi tulajdonosát. Elmondtam, hogy én találtam meg az elvesztett lottószelvényét és azért jöttem, hogy elszámoljunk. Végül, úgy egyeztem meg a szelvény tulajdonosával, hogy megfelezzük a nyeremény összegét. A nyeremény fele is nagyon sok pénz volt. így történt, hogy azóta meggazdagodtunk. Fortuna talán látta a nyomorúságunkat, és ekkor felénk tolta szekerét.
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„Jó tett helyébe jót várj!” Nem így mondja a közmondás? Ezért vagyok én is itt most önöknél! A múltkori meghívásuk oly jól esett nekem, hogy szeretném viszonozni az akkori kedvességüket.A férfi kinyitotta a nála lévő aktatáskát, és egy köteg papírpénzt emelt ki abból, majd megszólalt:- Most én is viszonozni szeretném a segítségüket. Ezt az összeget önöknek szánom. Használják egészséggel arra, amire a legnagyobb szükségük van!- Köszönjük kedves, hogy is hívják, de nem fogadhatjuk el! - válaszolta egykedvűen Sándor.- Magyar József vagyok uram - válaszolta a férfi -, de ez nem is fontos. Elnézést kérek, hogy eddig még nem mutatkoztam be - majd folytatta -, kérem, ne szégyelljék elfogadni, nem ingyen adom! Vegyék úgy, hogy megvásároltam önöktől a pogácsát! Ha elfogadják tőlem, azzal el tudom törölni a keserves múltunk emlékét, mi oly szomorú és nyomorúságos volt! Kérem, tegyék meg, hogy ezt érezhessem! - szinte könyörgött nekik a férfi.- Rendben van - szólalt meg végül az asszony - Hálásan köszönjük, de ezen aranypogácsát tudna venni uram. - mondta Katalin.- Nekem akkor, mikor azt adták, aranyat ért az a pogácsa. Látom, önöknek is nagy szükségük van erre a pénzre!Az asszony ismét elkészített egy nagy papírzacskóba a frissensült pogácsákból, s azt átadta a férfinek. Mikor elköszönt az idegen, boldogan néztek a család tagjai a távozóban lévő új autó után, mely nagy port kavart maga mögött a poros tanyasi úton.- Aranyat ért a pogácsád édesanya! - szólalt meg Józsi, az idősebb fiú.- Aranyat ér anya pogácsája! Aranyat ér anya pogácsája! -
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kiáltozta a kicsi fiú, s közben ugrándozni kezdett örömében a poros udvaron.- Ha én ezt elmesélem az iskolában, nem fogják majd elhinni nekem! - mondta Józsika.- Megvesszük nektek a bicikliket, hogy ne gyalog járjatok iskolába fiaim. - jelentette ki hirtelen felindultságában az apa. A gyermekek hitetlenül, csodálkozva néztek apjukra.- Valóban megveszed nekünk édesapa? Tényleg mindketten kapunk egy-egy új biciklit? - kérdezte a kisebb fiú is, s boldogan ölelkezett össze a család. Katalin szemében könny csillant.„Aranyat érő pogácsát eddig még nem láttam, de úgy látszik, hogy van valaki, aki irányítja onnan fentről a sorsokat!" - motyogta magában, s az ég felé tekintett könnyes szemmel, közben, mintha egy fohász hagyta volna el ajkát.- Aranyat ért édesanya pogácsája....- ismételgette még sokáig a kisebb fiú, a távolban heverésző Bodri kutya is vakkan- tott akkor, mintha ő is boldog lett volna, és örülne a gazdiját ért nagy szerencsének!
Varjú Zoltán

Valahol Magyarországon...

- Tudod, bácsi, hogy mit mondott nekem az én apukám? -...?Még most is emlékszem, tíz éves távlatból, még mindig úgy él bennem, mintha tegnap történt volna mindez. Ugyanolyan szép, napos tavasz volt akkor is, mint ma, még most is bennem él, szinte érzem az akkor nyílt virágok édes illatát...A hagyományokat őrizve a család, rendszeresen, mondhatni évente tartott jószágot, és egy kis darabka saját földdel,
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igyekezett mindig rendelkezni, ha másért nem, legalább legyen hová kimenni és jól elfáradni, még ha nem is lehetett megélni belőle, vagy kondát, esetleg csordát, nyájat tartani rajta. Csupán csak azért, hogy évente a saját gyümölcsét és zöldségeit ízlelhesse és a saját szájíze szerint, meglegyen az évi kolbász, szalámi és miegymás. Na, meg nem utolsó sorban, olyankor mindig lehetett találni indokot egy régóta beért találkozásra, szüret, nagyobb zöldmunka, vagy akár, egy disznóvágás alkalmával. Ilyenkor összesereglett a rokonság azon része is, akik ugyanúgy fontosak a családnak, mint azok a családtagjai, akikkel nap, mint nap találkozhat az emberfia.Emlékszem, akkortájt éppen, egy nemzetközi porondon jelenlévő társaságnál tengettem a mindennapjaim és a beosztásomból fakadóan, igyekeztem a lehetőségek szerint, mindig azon lenni, hogy az adódó alkalmak a számomra a lehető legjobb eredményt hozzák. Két szóban összefoglalva: - Szerettem nyerni. Természetesen, akkor sem elvtelenül, csak hajtott legbelül a bizonyítási vágy, hogy újabb korlátokat ledöntve, bizonyítsam önmagámnak, hogy mi mindenre vagyok képes, és még mennyi minden rejlik bennem, mélyen legbelül. Igen, ez a „Krisztusi" kor és az azt követő évek, sokunkban akár ezt is megtestesítheti, és sokunk érzi úgy, mint azt hajdan megfogalmaztam, akkor rég valakinek. Az, hogy mivé válik az ember, nagyrészt rajtunk múlik, hiszen mi vagyunk a saját életünk sikerkovácsa, avagy elrontója. Igen, valakinek megfogalmaztam akkor, aki jól tudom, még most is emlékszik rá, pedig kényszerű búcsút intve neki, kiléptem azon körökből, ahol összesodort, egy évtizedre minket az élet. És most is ugyanúgy látom, mint akkor, hogy az ember, nagyjából azzá válik és az lesz, amit harmincöt éves korára elér, utána már csak azt kamatoztatja, persze, ha van hozzá elég tehetsége és kellő kitartása, ahhoz, hogy a céljait elérje. És igen, mindehhez
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nagykanállal hit is kell legyen, kell, hogy higgyen magában az ember, és egy kicsit kell a sors keze, hogy jó irányokat vegyen. Nem, nem nevezném szerencsének a sors kezét, mert hiába van valakinek szerencséje, ha minden más hiányzik belőle, hiszen a szerencse múlandó, mint ahogy semmi sem örök... csak az a szeretet, amit maga után hagy az ember, másoknak a lelke mélyén önmagából, hogy megőrizzék azt a világmindenség utolsó pillanatáig.Szóval, szerettem nyerni, nem volt ez másképp akkor sem, amikor az „eladó állat" rovatokat nyálaztam az interneten, hogy az unokatestvéremmel megbeszéltek szerint, beszerezzek egy anyakocának való jószágot, ne évről évre választási malacokat neveljek. Nem mellesleg úgy, hogy értettem is hozzá, meg nem is, hiszen aki mindenhez ért, az ugye igazából, nem ért semmihez. Megfelelő önbizalommal és kevéske gyakorlati, de leginkább lexikális tudással felvértezve, neki láttam az adódott feladat megoldásának. Kikopiztam magamnak, vagy tucatnyi hirdetést, elemezgetni kezdtem az adatokat, helyszín és az abból adódó távolság az A’ pontból, B' pontba eljuttatás költségei, stb. Mindössze utána kezdett el foglalkoztatni a meghirdetett irányár és az abban megadott ár-ér- tékarány, miszerint mekkora súlyra, milyen összegre rúg a jószág, és azt lebontva pedig a kg ár. Természetesen, mindent megelőzve az egyik legfontosabb tényező az volt számomra, hogy milyen fajta a disznó. Hiszen kinek a pap, kinek a pap- né, meg persze valakinek egyik se... de nekem nyilván, nem volt mindegy, hogy például, hosszú fülű fehér lapály, durok, mangalica, esetleg valami más fajta. Néhány híváson túl voltam már, szorgosan kijegyzeteltem őket magamnak, majd miután az akaratomat átvittem a hirdetőkön, lelkiismeret furdalás nélkül, sok esetben közel a negyedével kevesebbért a meghirdetett árért, odaadták volna nekem a portékájukat, azt kö-
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vetően rangsorolgatni kezdtem a hirdetéseket. Persze volt közöttük olyan, amelyik első látásra, pofátlanul magas árral nyitott, de nincs mit megsértődni ezen, hiszen amíg van lószar, addig van veréb is és fordítva egyaránt. Piaci kereslet és kínálat... ez határozza meg az üzletet. Egy korábban hívott, de nem elért számmal próbálkoztam újra, már csak a miatt is, mert a hirdetésben az egyik rész, szinte muzsika volt a vevő fülének. „Sürgősen eladó". Rövid csengetést követően az éterben megszólalt a vonal gazdája.- Jó napot, Szabó István*(a valóságban, nyilván nem*), miben segíthetek?- Jó napot kívánok, Varjú Zoltán vagyok Paksról és a hirdetés kapcsán szeretnék érdeklődni.- Tessék csak kérdezni.- Engem, elsősorban az érdekelne, hogy milyen fajtájú a kocának való és az irányárról szeretnék egyeztetni. (Megjegyzem, kifejezetten fixárat jelölt meg és az is kifejezetten kedvező volt, nagyon sok hirdetéshez képest.)- Nézze Varjú Úr, nem lebeszélve önt, de nézte hol vagyunk mi Pakshoz képest? Egy megyével arrébb vagyunk öntől, a falunk nincs túl közel sajnos.Először meghökkentem, hogy az eladó, nem rögtön azzal kezdte, hogy milyen jó alomból való a koca, meg egyéb olyan dolgokkal, amivel felmagasztalhatta volna az eladandó jószágot, de nem sokat gondolkoztam, nyomultam tovább.- Semmi gond, igazából csak úgy 60-70 kilométerrel vinném messzebb, persze ha jó árat mondd, hogy nekem is megérje az üzlet! Szóval, milyen fajtájú is a koca?- Magyar lapály és egy kis durok vér van benne. Nézze, fixárat írtam, de... (- hallottam, ahogy sóhajt a vonal túlsó oldalán) ...meghallgatom az ajánlatát, nekünk sürgős lenne, még a héten le szeretném tudni a dolgot, ha komolyan érdekli.
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Tudtam, hogy innentől enyém a meccs, éreztem, hogy megfelelő tárgyalástechnikával enyém lesz az üzlet és a szerint alakul, ahogy én akarom. Meg is köttetett az alku, a meghirdetett, amúgy sem túl magas árnak a 70%-ára lenyomtam a vételárat. Nyertem... elégedett voltam magammal. Megígértem, hogy szombat délelőttre leszervezem a tranzakciót és a képpen is tettem. Gyorsan intéztem fegyvert és paripát, no, nem szó szerint, csupán egy barátomtól fuvart és állatszállító ketrecet, amit erre, mifelénk „kotroc"-nak hívnak. A hátralévő napokban, beletemetkeztem a munkába, az újabb és újabb harcaimat vívva a hétköznapjaim monotonitásában, hogy bizonyítsak az egomnak, mindenek előtt és mindenek felett.Szombaton a szokásos korai kelést követően, miután letudtam a reggeli rítusaimat és a kávéscsészém is kiürült, össze- szedelőzködtem és átgurultam a barátomért, nevezzük egyszerűen, csak Ferinek, aki segítségemül szegődött. Átpakoltam a Doblómból a személyes cuccaimat, majd átülve a kölcsön terepjáróba, elballagtunk a kölcsönkapott „kotróéért", hogy felpakoljuk a platóra. Szépen rendjén, ahogy azt kell, rögzítettük és nekilendültünk célirányosan, útba ejtve az unokatestvéremet. Közben eldicsekedtem a barátomnak, hogy milyen jó üzletet kötöttem, aki örült az örömömnek. Nagyrészt az autópályán, hamar letapostam hozzá az utat, de onnan, szinte végig faluból ki, faluba be, haladtunk, így egy örökkévalóságnak tűnt az út, pedig tőlük, háztól házig, még 70 km se volt a táv. Ahogy haladtunk előre, faluról falura, az egyébként tiszta és rendezett utcákon át, valami kimondatlanul és megfoghatatlanul tapintható szegénységet sugárzott felém, a sok-sok, valaha szebb időket megélt ház és azok rendezett udvarai. Egyáltalán nem volt jellemző az elhanyagoltság, látszott az ott élők szorgos kezének a munkája, és ha valahol a portát, mégis felverte netán a gaz, az egyértelműen
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kiviláglott, hogy nem lakják és talán, még örökösök se nagyon lehetnek, akik a régóta ki sem tárt kapukat, akár még egyszer kitárhatnák az életben. Lassan, de biztosan odaértünk, legalábbis a GPS gépi hangján közölte: „Érkezés a célhoz a jobb oldalon!"Fehérre meszelt, takaros ház elé parkoltunk a kapu előtti kocsifelhajtóra, ahonnan beláttunk a rendezett udvarra, ahol egy idős, 80 év körüli nénike bandukolt elénk, hogy kaput nyisson nekünk. Gyorsan kipattantunk a kocsiból és siettünk felé, hogy segíthessünk neki.- Jó napot kívánok! Kezét csókolom! - köszöntünk a nénire. Tessék, csak hagyni segítünk!- Jó napot aranyoskám! Maguk jöttek a kocáért ugye? A fiam hátra ment, hogy elzárja Bundit a fészerbe, mindjárt szólok neki. - majd lassan elindult az udvar hátsó felébe.- Igen, mi jöttünk érte. Köszönjük, beállunk és megvárjuk itt.Úgy is tettünk, a ház előtti fordulóban visszatolattam, majd farral az udvarba betolattam az autóval. Leszedtük a spani- fereket, amivel a platóhoz rögzítettük a „kotrocot", majd leraktuk a földre, miközben előkerült a gazda az édesanyja oldalán. Az udvaron a frissen lenyírt fű melletti virágágyásokban, már nyíltak a színpompás virágok, nárciszok és jácint mellett, tulipánok sereglettek a szépen karban tartott ágyásaikban. Jól esett a léleknek végignézni rajtuk, elterelte a figyelmét az embernek, az amúgy szembeszökő szegénységről, amely most tisztes megnyugtató hatással és egyszerűséggel, szinte tiszteletet parancsolt.- Jó napot, látom megjöttek! Milyen utuk volt, gondolom hosszú? - köszönt a gazda mosolyogva, majd kézfogással körbe üdvözölt mindannyiunkat.- Jó napot! Elsőre hosszú volt, de azért ide értünk. - mosolyogtam vissza rá.
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- Már előkészítettem a cocát szállításra, kitereltem a külső karámhoz, jöjjenek, nézzék meg!Hátra mentünk vele a kocához, már a legelső ránézésre, relatív, laikusként is látszott, hogy jó kiállású, jól tartott, gyönyörű jószág. Összenéztünk az unokatestvéremmel, aki több ezer anyakocának az éltetését és kismalacoknak a világrajövetelét vezényelte le, mint szakmabéli, kis és nagyüzemben egyaránt. Láttam a szemében az elégedettséget és ez nyugalommal töltött el, hogy jó döntés volt ez a választás. Körbe nézte a kocát, majd csupán annyit mondott:- Zolikám, elsőre tökéletesnek látszik, nagyon szép, kocának való jószág!- Na, jöjjenek velem és igyanak egy áldomást, meg vigyük már oda a kocsihoz ezt a két pallót! - majd egyikkel a hóna alatt elindult az autó felé a gazda.Barátom Feri, szintén felkapta a másikat és sréviza a másik mellé helyezte a platón. Nem kellett különösebben elmagyarázni egymásnak, hogy miért, hiszen mindannyian szállítottunk kézierővel nagyobb súlyt, amit platóra raktunk fel. A két pallóra, viszonylag könnyen ráhelyezhető a súly és azon felhúzni, illetve feltolni, könnyebb, mintha mellmagasságba emelve próbálkozna az ember súlyt emelni. Hamar letudtuk az előkészületeket és beléptünk egy pillanatra a konyhába a gangról, mivel nagyon lelkesen agyusztált minket a gazda, hogy fogadjunk el valamit inni, mielőtt felrakjuk a kocát. Néhány mondatos, gyors tiszteletkört lefutva mindenki mondott pár szót, míg előkerült a gazda édesanyja és egy konyharuhával letakart tálcán, poharakat hozott, majd letette az asztalra a két üveg és a szódáspalack elé. Az egyikben fehérbor a másikban pálinka volt, amiről elmondta közben a néni, hogy még tavaly készült, amit a nem olyan rég megboldogult férje csinált. Egyszer csak kinyílt a folyosóról nyíló aj-
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tó és egy 5-6 éves forma kislány toppant közénk, aki rögvest a gazdához szaladt, majd a lábait átkarolva letáborozott mellette. Az unokatestvérem faggatta közben a gazdát a kocáról, aki elmondta, hogy a jószág több generációs szaporulatból van, igen jó arányú ellési szám mellett és általában véve a természetük is jó, mert az alomból szinte mindet fel szokták nevelni.- Igen, első ránézésre szép kiállású, amúgy meg szemre a körméret alapján, elég szép súlyban lehet. Mérte mostanában?- A múlt héten mértük, közel 140 kg-t nyomott akkor. Sokat gondolkoztunk, hogy mitévők legyünk, van egy hízónak való is, de tudják nagy a szegénység errefelé és ha csupán súlyra adnánk el vágásra a másik 160 kg-s hízót, még ennyit se kapnánk érte, pedig a muszáj az nagy úr.Rám nézett az unokatestvérem és Feri barátom is, láttam a szemükben, hogy hamar leesett nekik, a vételár ez esetben, alig karcolta alulról az élősúlyban eladott vágásra szánt disznó árát. Őszintén szólva, tudtam jól, hogy nagyon nyomott áron alkudtam meg a gazdával, gondoltam biztos sürgősen kell a pénz nekik, hisz a hirdetés is erről szólt és végig ezt éreztem az üzletkötés alatt. Ekkor, váratlanul megszólalt a kislány, tisztán és érthetően, gyermeki bájjal és őszinteséggel törtek fel belőle a mondatok:- Tudod bácsi, mit mondott nekem az én apukám? Azt mondta az apukám, hogy Mazsolát, nem adnánk ám el. Nem, csak a báttya, nagyon messze elment és kell a pénz a nenének, mert most nagyon szomorú és anyu oda ment hozzá, hogy ne legyen szomorú. Tudod bácsi? Azt mondta az én apukám, hogy a Mazsolát nem bántja senki, mert a báttya hozta és nagyon szereti a Mazsolát. Ugye nem bántjátok Ti se? Tudod bácsi, Mazsolát szeretni kell...- Csilluskám, hagyd most a bácsikat, apának most dolga van, mindjárt kiengedem Bundit és játszhattok egy kicsit. Anyu-
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ka, segítsen kérem, menjenek már be és kapjon magára valami játszóruhát a kislány. Oda van készítve, Marika kirakta neki. Csilluska, menj szépen a mamával... legyél ügyes, mutasd meg a mamának, hogy milyen ügyes kislány vagy.A kislány a nagymamájával átballagott a szobába, hogy magára vegye a kinti játszós ruháját. Amint becsukták maguk mögött az ajtót, megszólalt a gazda.- Elnézést, de a kislány nem tudja, hogy a sógorom a feleségem öccse a múlt héten, Ausztriából hazafelé, balesetet szenvedett idehaza, amikor hozták hazafele és sajnos a balesetben elhunyt. A feleségem emiatt van a sógornőjénél, segít a gyerekekre vigyázni, meg amiben tud. Őszintén megvallva, tényleg nem adtuk volna el a kocát, de most minden pénz jól jön a sógornőmnek segítségül. No, egészségünkre és harcra fel! - majd lehajtotta a kupica pálinkát és ránk mosolygott.Mindenki sorra lehajtotta a kezében lévő italt, majd az üres poharakat az asztalra tette, nekem zúgni kezdett a fejem az imént hallottaktól és tétován visszaraktam a kezemben lévő, teli poharat a szódával együtt. Nekiindultunk és már nem is igazán emlékszem, hogy hogyan és miképp, de ügyesen a „kotróéba" tereltük a disznót és végül a platón landolt, ahol rendre lerögzítettük a spaniferekkel. Amíg mi a rakománnyal foglalatoskodtunk a gazda visszabattyogott a fészerbe és kisvártatva megjelent a kezében két kis kockabála szalmával, mondván vigyük magunkkal alomnak, meg addig is rakjunk alá, ne a saját trágyájában fetrengjen a szegény pára, amíg úton leszünk vele. Korábban láttam a bálákat a fészer falának támasztva, talán ha összesen öt darab lehetett ott. Ekkor kézenfogva megjelent az udvaron a nagyi a kislánnyal és hirtelen Csilluska elengedve a mamája kezét, odaszaladt a kocsi platójához.- Szia, Mazsola! Nagyon szeretlek! - kiáltotta a kislány, majd
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egyenesen hozzánk szaladt. - Elviszed bácsi? Ugye vigyázol rá?- Persze Csilluska, és elárulom neked, hogy nagyon megszerettem ám én is Mazsolát! Képzeld lesz neki egy nagyon szép, nagy ólja, ahol majd nagyokat futkározhat, pont úgy, mint te itt kint, ezen a szép udvaron. Megígérem, hogy nagyon vigyázunk rá és szeretni fogjuk, nagyon, de nagyon. - majd megsimogattam a buksiját és hagytam, hadd szaladjon tova.Közben össze-vissza cikáztak bennem a gondolatok, ahogy mentem a gazda felé, hogy végre elszámoljuk egymással az anyagiakat. Intettem neki, mutatva, hogy menjünk be az épületbe és számoljuk meg a pénzt. Egyre csak próbáltam visszaemlékezni a hirdetésekben lévő számokra, előásva magamban a legpofátlanabb számok valamelyikét, amíg ballagtunk befelé a konyhába.- Nézze István, mivel a jószág, szemmel láthatóan sokkal nagyobb, mint arra számítottam, ezért nyilván arányosan többet is fizetek!- De megállapodtunk...- kezdte volna szegény, de belé fojtottam a szót.- Persze, de nem csapnék be senkit sem a világért se. - majd a megalkudott összegnek a dupláját a kezébe nyomtam és annyit mondtam:Köszönöm szépen!Megvártam, hogy átszámolja a pénzt, (hallottam, ahogy sóhajtott, pont úgy, mint a telefonban napokkal ezelőtt) majd együtt visszasiettünk a többiekhez és kiálltam a kapu elé a kocsibeállóhoz, amíg ő elengedte a kutyát és utána kijött hozzánk. Sorra kezet fogva elköszönt mindenki egymástól, majd elém lépett a gazda, miközben a kislány, Csilluska, le föl szaladgált az udvaron Bundival", egymással kergetőzve a csukott kapuk mögött. Kezet nyújtott felém István, a szemembe nézve, csak ennyit mondott búcsúzóul:
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- Köszönöm! Nagyon sok szerencsét a kocához és vigyázzanak hazafelé magukra az úton! - éreztem, ahogy engedett a kézszorítása egy pillanatra, majd megint kezet szorított és azt mondta a szemembe nézve: - Áldjon meg a Jóisten Zoltán!Majd sarkon fordult és besietett a kapun, meg sem várva a válaszom, ahogy ott motyogtam, az is lehet, csupán csak magamban: - Köszönöm... minden jót!Néhány pillanat múlva behuppantam a vezetőülésbe és elgurultam a ház előtti útra, még dudáltam egy rövidet búcsúzóul, aztán nekiiramodtam. Pár percig szótlanul haladtunk, majd az unokatestvérem törte meg a csendet, ami rabul ejtett minket, mint ahogy a lámpások ejtik rabságba a Dzsinnjeiket.- Zolikám, jó vásárt csináltál, jó helyről vetted a kocát... a lehető legjobb helyről...- Szerintem is jó vásárt kötöttünk, a lehető legjobb helyen! - válaszoltam és talán máig sem értik, mire gondoltam és mit éreztem akkor.Akkor úgy éreztem... Nem! Nem csak éreztem, tisztán láttam a lelkem mélyén és a szívemből éreztem, hogy jó ideje, mennyi mindent és mennyiszer elveszítettem, de most végre, végre most tényleg nyertem. Talán, először az életemben, visszanyertem önmagámból egy darabkát, amit már jó ideje elveszítettem valahol a folytonosan megvívott, mindennapos csatáimban. Talán így van, talán nem. Akkor, abban a néhány pillanatban, láttam valamit a gazda, István szemében, ami, azóta elkísér, ahányszor csak eszembe jut, és olyankor, amikor a szeretteim és a barátaim szemébe nézek, és egy pillanatnál a kelleténél, tovább időzök a szemük tükrében. Olyankor, mintha meglátnám a régóta keresett önmagam, úgy, ahogyan ők látják a valódi énemet. Igen, akkor és ott, valami ilyesmit véltem István szemében felfedezni, de az is lehet, hogy tévedek és mindez illúzió volt csupán.
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Leengedtem a vezetőülés melletti szélvédőt résnyire, mert friss levegőre vágytam és éreztem, ahogy a koradélutáni langy- meleg tavaszi szellő átkarolja az arcomat és hagytam hadd gördüljön alá az a könnycsepp, amit szerettem volna otthagyni a kislánynak gyémántba zárva, miközben megsimogattam az udvaron a buksiját. Éreztem, ahogy alágördül a szememből a kristálycsepp és szépen lassan felszárította azt, a leengedett ablakon át beáramló lágy szellő.
Vernyik László

Csak egy kis vágás a bőrön...Jeff már fél órája várt a kórházfolyosón...Még öten ültek előtte a székeken...A legfelsőbb kormányrendelet elnöki jóváhagyással szentesítésre került...A rendelet egyértelműen fogalmaz és nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, szigorú szankciókkal fenyeget-minden téren ellehetetlenítve azt az állampolgárt, aki haladéktalanul nem ültetteti be a bal csuklója fölé a személyazonosságát igazoló chipet.Kate, Jeff felesége karizmatikus keresztény, az ohiói-i baptista gyülekezet tagja évtizedek óta...Az asszony beszélt neki arról, hogy ez az utolsó idők egyértelmű jele...A Fenevad bélyege...De Jeffnek kell a munka! Állását-autószerelő egy jól menő vállalkozónál-csak úgy tarthatja meg, ha túlesik a kicsi kar- coláson...Sőt a tömegközlekedést is csak a chips beolvasása után lehet igénybe venni. Kvázi, bérletként szolgál....Minap hírét vette azt is a fiatal férfi, hogy a szupermarket- ben-hová ő is naponta jár bevásárolni- nem szolgálták ki pékáruval azokat, akiknek nem volt ott a bal csuklójuk alatt a chip!Sőt! Este hét után rendőrök razziáznak városszerte. Nem
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gyilkost, vagy drogbárót akarnak bekasztlizni...Azok a "problémák" most másodlagosak...Azokra vadásznak, akik nincsenek beültetve...Mr. Jeffrey Smith! ...Neve hallatán felegyenesedett a székről és a szobába lépett, ahol pár perc után már "teljes jogú" állampolgára volt a "Bátrak otthonának"!-Hazafelé hajtott a Déli-sugárúton, amikor egy járőrautó "levillogta"...Lelassított és leállította a Pontiac motorját.-Szép estét Uram! Rutinellenőrzés! Szabad a bal csuklóját! -mondta a rendőr, erőltetett udvariassággal, mely szemlátomást nehéz volt számára.Jeff szinte vidáman gombolta ki a mandzsettáját a bal karján.'Parancsoljon Biztosúr’! -A rendőr elővette a leolvasóké- szüléket...Egy fényvillanás...Egy robothang...'BEAZONOSÍTVA! VESZÉLYTELEN EGYED!"A járőr intett. Jeff begombolta ingujját és már épp gyújtást akart adni, amikor a zsaru újra odalépett az Pontiac ablakához...- Valami baj van Biztosúr?"- Nos, a Központi Nyilvántartás ebben a pillanatban jelezte nekünk, hogy lakcímegyezés van az Ön lakóhelye és az egy órával korábban likvidált veszélyes személy között. -Ismeri Ön Kate Smith-t?- Veszélyes személy? ...Likvidált..."-Ismételte a rendőr szavait az autószerelő. -"Ő a feleségem!"A rendőr szenvtelen hangon közölte:- Az Ön feleségét egy órája agyonlőtték, mert nem tudta azonosítani magát, de Ön Uram természetesen biztonságban van! Jó utat!"
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Zelenka Brigitta 

KötelékMagamban én már eldöntöttem, még akkor ott, az anyaölben, ha nem is én, de génkényszerek, vér-komponálta ős képletek, bárhogy is volt, azóta hordom eleve-elrendelés sorsom.E hagyatékot szét nem téphetem, itt gyökerezik minden lételem, büszke öntudat és józan mérték magyarságom szent kötésbe vésték, valahol már a kezdetek során, őstörvény-írta jelek nyomdokán.Közben tanított minden köröttem, nyár, ha pitypangból láncot kötöttem, bogárzümmőgés, hullámzó mezők, hóbundás telek, jeget érlelők, szénából párna a fejem alatt, kenyérbe sütött anyám-akarat, gyermek-reggelek és kamasz-esték, bíbor hajnalok, ha kedvem lesték. Nőttem erdővel, szentjános-fénnyel, selyemsuhogós patakzenével, s hogyha kövek sebezték fel talpam, balzsam-dallam vigasztalt a bajban, perc ujjongások, sors-rendelte bánat, megkérték mind a kiszabott árat, de hittem, s vittem úton, vadcsapáson, foggal-körömmel magyarságom.
475



Zádori-Molnár Ágoston

Nem mozdulokNem mozdulok. Maradok itthon. Vak víziók libbennek titkon, könyv illata lengi be szobám.
Poémák tüzes csillagának fényei mindig visszavárnak a könyvtár meghitt, hűvös ölén.

Lelkemet a sors súlya nyomja, s letűnt gyönyör keserű szomja apad el csendesen szívemben.
Mindig éled új, friss tavaszom, s amit adok, azt visszakapom, ha szirmot bont versem virága.
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"Az igazi írás mindig, s ma is abból származik, 
hogy valaki, akinek valami roppant nagy fáj
dalma van: ki akarja ezt kiáltani, hogy meg
könnyebbüljön tőle...
Szépen megírni csak azt, ami fáj."

Móricz Zsigmond




