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Többekhez 
 
Daloltam a hiábavalóságról. Panaszoltam visszhangtalansá-

gom is. Rájöttem, hogy mégsem egy nyelvet beszélünk, és még 
csak el sem játsszuk, hogy figyelünk egymásra. Tiszteletben tar-
tom szólásod szabadságát. Te mérhetetlenül visszaélsz vele. Ha 
egy szobrot állítanék a magam helyibe, nem járnánk-e jobban 
mind a ketten? Mereven bámulhatnálak, érzelmek nélkül. Nem 
kéne megkeményíteni a szívemet. Nem fájna, hogy rám sem he-
derítesz, s tán mégis jobban megfogna a művészet ereje. 

Nem kéne kérlelnem újra meg újra, hogy velem is foglal-
kozz, hisz hasztalan. Merev vagyok úgyis, a múltban rekedtem, 
miért is választanál engem, hisz jóval érdekesebb jelened. Elha-
lasztod, igaz, hisz a jövőben merülsz el, azonnal unalmas lesz 
számodra a meg sem élt pillanat, mosolyod nem annak szól, ki 
előtted áll, szemez, csak az lehet érdekes, ki az éteren át üzen. 

Családod is elveszít, idegen lesz neked, nem érzed az illatot, 
kihagy a füled, tapintani egyet tudsz, az érintőképernyőt, így 
tapintatlan vagy, s a szép szót csak zajnak érzékeled.  

Félek, kong a belsőd, bár szép a külső máz, s plakátra kíván-
kozik kellemed. Messziről lerí: amíg virulsz, dísz vagy, de 
amint összetörsz, nincs már tovább helyed. Mintha ezt éreznéd, 
ezt bosszulnád rajtam, tán mégis tudod, hogy értéket jelenthet-
tem valaha, s mint egy megunt tárgyat, hanyagul félrelöksz. S 
hogy összetörök közben? Észre sem veszed… 
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A szivárványon túl 
 

Ácsorgok a téren. Nem messze az evangélikus, torony nél-
küli templomépülettől. Galambok röppennek, roller suhan át 
előttem, nyüzsög a lét, dolgukra sietnek a halandók, s közben 
úgy vagyok részese a késő délutánnak, hogy valahogy kívülről, 
az időtlenségből szemlélem az esendők igyekezetét. A szűk kis 
belvárosi utcákba már nem tud beférkőzni a fáradt, ellustult, el-
erőtlenedett égi sugár, de rálátni a szemközti templom egyik 
tornyára, hisz kimagaslik a házak közül, így azt átszínezi a las-
san nyugodni készülő fény, mely varázslatos hangulatot teremt 
a karcsú torony köré, és az arra úszkáló báránykákat könnye-
dén magához csalogatja.  

Kellemes zene jár át, a gitáros mintha lelkem húrjait pen-
getné a legnagyobb rutinnal. Elvarázsol, nyugalmat teremt ben-
nem. Nem tudom, melyikünket hatja át jobban a muzsika, kinek 
a sóhaja száll magasabbra: az Óz, a csodák csodája egyik betét-
dalát énekli. Újra gyermekké leszek egy pillanatra. A szivárvá-
nyon túl… Amolyan jelképpé nő ez ott, a téren, páromra és va-
lami nem múló csodára, egyezségre, békességre várva. Elfakul 
a rossz, elhalványul a baj, erősen kirajzolódnak a szelíd, bodros 
felhők a templom tornya körül. A változás lehetőségét, a békes-
ség reményét sejtetik a tüzeskedő, világló szélű fellegecskék. A 
templom keresztje pedig kakassá formálódik szemem láttára 
ebben a misztikus, várakozással teli hangulatban.  

Ó, te kakas! Mit üzensz nekem? Mit akarsz mondani megje-
lenéseddel? Hogy maradjak hű önmagamhoz, társamhoz, vagy 
épp a múltamhoz? Hogy ne lépjek ki a jelenemből? Hogy ma-
radjak éber? Higgyek a jövőben? Ha rekedtes, kissé beteges is 
hangom, de hirdessem, amiben mindig is hittem? Ne lássam be 
tévedésemet? Nem, nem abban tévedtem, amit gondoltam vagy 
mondtam, hanem abban, hogy kinek, s hogy egyáltalán minek 
beszéltem el?  
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Tán továbbra is járjam ugyanazokat a köveket? Koptassam 
tovább az érzéketlen kősziklákat? Vagy váljak én magam is 
sziklává, keményítsem meg a szívem, hogy elviselhessem a rám 
váró újabb csapásokat? Kit és mit tagadjak meg, és hányszor, 
míg megszólalsz hajnalban? Hogy térhetnék vissza egykori ön-
magamhoz, ha minden és mindenki alaposan megváltozott kö-
rülöttem? 

Megperdülsz a szélben. Talán irányt mutatsz. De aztán át-
fordulsz újra a múltba… Igen, V. László tudata éled bennem. Jó 
Budavár magas tornyát látom már a templom helyett, s te éle-
sen csikorogsz, hirdeted a veszélyt. Lelkem nyugtalan, halkan, 
túl távolról látja-hallja csak a szivárvány vigaszát, aztán abba-
marad az ének. Mintha a gitáros tudná: pillanatokon belül meg-
kondul a torony nélküli templom harangja, majd a gépiesen le-
játszott dallam közelebb hoz a valóságba. Sötétebbek a felhők, 
sötétebbek az utcácskák, kicsit zordabb a tér, a lét.  

Összehúzom magamon a kabátom, s máris átmelegszem. A 
kabáttól, vagy az emléktől? A harangjáték után újra megpendíti 
a húrokat a gitáros, de csak nagyon távolról érzékelem, nem fér-
kőzik se a fülembe, se a szívembe. Hallom viszont büszke kis-
kakasotok hangját, a japánét, ki abból az időből kukorékol ki 
hozzám, mikor még nagyjából rendben mentek a dolgok. Mikor 
még volt miben hinni, volt mire várni.  

Reménykedhettünk. Azt hittük, ha nem mondjuk ki, akár 
teljesülhet is álmunk. Mint mikor kiválasztottuk az Esthajnalt, 
mikor a hullócsillagokat néztük vagy az elzubogó patak fölött, 
a kis hídról hajítottuk hátunk mögé pénzérméinket, miközben 
kimondatlanul is ugyanarra gondoltunk… Mikor ereje teljében 
volt az, aki etette ezt a bizonyos kiskakast. Mikor a tyúkjaitól 
volt hangos az ól, mely most oly üresen tátong már évek óta… 
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Mikor melletted ébredtem, s az új hajnal nem árnyékolta be 
napunk. Rád mosolyogtam, mint most, mikor megérkezel, de 
most elnyomja a kakas hangját az aggodalom, hiány járja át szí-
vünket, a reménytelenség fájdalmát próbálja takarni moso-
lyunk, s utolsó pillantást vetek a szemközti toronyra és fellege-
ire, hogy örökre megőrizzem a várakozás elmélyült pillanatait. 

Megölelsz. Most már nem szemközt, hanem a szemedben 
látom a templomtornyot a szép, vágyakozás- és örömteli, mégis 
borongós hangulatot árasztó, elkúszó, örökkön változó felhők-
kel. Arcodon az egykori fény helyett egy fáradt kis árnyék pi-
hen, hisz átfut rajta – hiába hessegeted – jónéhány borús gon-
dolat, bár próbálod félretenni. Mint ahogy én is.  

Hangodban ott bujkál a lemondás mellett a várakozás, meg-
elevenedik tenyeredben nemcsak a múlt, hanem a jelen néhány 
apró, felhőtlen pillanata. Megszorítod kezem. De érzem, felénk 
fordul az érckakas. Egy-egy villanásra azonban elhisszük, hogy 
felébredhetünk a valóságból, mielőtt végképp beteljesülne az 
elkerülhetetlen, s újra felébredhetünk az egykori kis japán ka-
kas reményt hirdető szavára. 
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Megkeresném a messzét  
 

Szeretném körbesétálni újra a Feneketlen-tavat, de a múlt-
belit; és nem a mostani, hanem az egykori kacsákat felriasztva 
a nádasban, hol még nem fürdőznek sörösdobozok; s az élette-
lennek tűnő teknősöket kizökkenteni nyugalmukból, fölényes-
kedő szoborpózukból, s valahogy a vízbe kergetni valamennyi 
őnagyságát, hogy megmenekítsem őket a kiszáradástól, s hogy 
megszabaduljanak tespedtségüktől… 

Közben szeretettel legeltetném a szemem a ciszterek által 
alapított gimnázium szép kis épületén, ami azóta visszakerült 
hozzájuk, és nem is sejteném, mekkora hatással lesz rám a ké-
sőbbiekben ez az építmény; s nem is gondolnám, hogy meny-
nyire ott maradok majd benne, s hogy mennyire magammal ho-
zom azoknak a tanításait, akiket ezek között a falak között is-
mertem meg. 

Ugyanakkor szeretnék elbeszélgetni azokkal a hálátlan ka-
ticákkal, akiket annakidején kimentettem a Balaton vizéből, s 
bár azt hittem, már messze repültek emlékeimből, most nagyon 
is jelen vannak, s mégsem tudom őket a partra menekíteni. El-
veszítve a szárnyalás szabadságát velük együtt várom, hogy 
gyenge szárnyaink megszáradjanak, s addig is velük együtt 
verdesek tovább. 

Ha egyszer újra szárnyra kapnék, megkeresném a messzét, 
hol összeér az ég a földdel, s hol éles vijjogással, csattogó 
szárnnyal repkednek a sirályok a móló felett, vagy hol az éj sö-
tétsége kirajzolja csillagunkat, mely minket vigyáz, a messzét, 
hol újra egymásra találunk. 
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„Micsoda mélységes mély a múltnak kútja!” 

(Thomas Mann) 
 

Fel-feltörő vágyaim 
 

Rég láttam. De képzeletemben élesen kirajzolódik képe, ta-
lán jobban, mint emlékeimben… Nem, nem emberről van szó. 
De egy érző, megértő, átlelkesült valamiről, amit akár a nevén 
is nevezhetek: egy kútról. Most aztán meglepődtél! De hisz egy 
kőszikla is nagyobb megértést tanúsíthat olykor, mint egy ele-
ven, gondolkodó, velünk egyneműnek mutatkozó lény… Gon-
dolom, kíváncsi vagy, mégis miféle kút lehet az, ami ennyire 
nagy hatással volt rám, hogy most róla szólok elragadtatással, 
ugyanis belém rögzült, mert szinte eggyé váltunk, és valahogy 
úgy éreztem, belőlem fakad éltető vize, s magam védelmezem 
tisztaságát?  

Bárki meglepődne, ha maga is meglátná – ha egyáltalán 
meglátná a magasra nőtt fűben – viszonylag szűk átmérőjű gyű-
rűjét. Különben ez is valahogy összeköt vele, mintha eljegyez-
tük volna egymást. Aztán meg lehet ám, hogy már ott állnál 
nem messze tőle, s keresnéd, merre is lehet ez az én kutam, hisz 
vékonyka, nem is túl hosszú ágasa, gémje és ostora szinte bele-
vész a levegőégbe, a koloncot is úgy kell külön megkeresni 
rajta. Pedig a koloncot nem szokta keresgélni az ember, egyből 
szembetűnő, a saját bőrünkön érzékelhető az… 

Nem, nem gúnyolódom ezen a kúton, hisz nagyon sokat je-
lent nekem: bizalmasom, bátorítóm, biztatóm lett, s annyi hosz-
szú éven át figyelte szívem, vágyam rezdülését! Okkal, vagy 
akár ok nélkül kijártam hozzá az erdőszélre, ő volt a menedé-
kem. Hogy miért mászkáltam ki a kúthoz, és miért személyesí-
tem meg? Először csak azért vonzott a látványa, mert rájöttem, 
hogy mellette magamban maradhatok magammal. És erre bi-
zony gyakran szükségem is volt.  
  



Fagyöngylét 

– 14 – 

Erénye, hogy sohasem adott hamis képet rólam, nem muta-
tott szebbnek, jobbnak, mint néha  elfogult pártfogóim, de nem 
is torzított, nem ijesztette el a nyíltszívű érdeklődőt. Megvilágo-
sodtam, ahogy belenéztem, megláttam valódi önmagam vizé-
ben, és ami a legfontosabb: segített tisztázni zűrzavaros gondo-
lataimat, körvonalazódott így minden lehetőségem és vágyam, 
még az is, amit nem tudtam vagy nem akartam meglátni addig. 

No, hát ezt a kutat, illetve a nyugodt, megélt vagy vágyott 
múltamat, még többször derűssé formált jelenemet keresem én 
mindig, mindenhol, bármerre is járok. Ezt kutatom Katalin-
puszta felé, a Bik-kutat közelítve újra és újra, és nem értem, hol 
vannak lakói, a barna kis varangyok, hisz a kútról őrzött han-
gulatképemben ide tartoznak, bármikor is jövök, akármennyi 
idő is telt el, itt kell lenniük, hisz itt hagytam őket, s nem is ér-
tem, mi jogon változtatják meg róluk raktározott valóságké-
pem? Ja, hogy a természet változik? És ez gyönyörködtet? Hogy 
van körforgás? Hogy én magam is változom? S ha legközelebb 
a vizébe nézek, már semmiképp nem ugyanazt tükrözi rólam? 
De hisz én ugyanaz maradtam! Hogy a külsőm folyamatosan 
változik? De hát én Én vagyok, ugyanazokkal a vágyakkal, kor-
látokkal, reményekkel, s a lelkem, a tudatom határoz meg, és 
nem a fizimiskám, a ráncaim, megkopott porcaim, ízületeim… 
De, talán mégis… ezek is befolyásolják sokszor, észrevétlenül 
egy kicsit, ki is vagyok, ki lettem én, hogy gondolkodom.  

S hogy mást szeretnék látni? De hisz magam akartam, hogy 
a mindenkori kút hamisítatlan képet adjon rólam! Nem! Úgy 
kellene fogalmaznom: mássá akartam volna formálódni! De ak-
kor az nem én lettem volna… Pontosan ezeket kellett megél-
nem, tapasztalnom, látnom, éppen ilyenné kellett formálód-
nom! Így vagyok én! 

Az az igazság, hogy mániákusan vonzódom valamennyi lá-
tott vagy olvasott, megénekelt vagy megfestett kúthoz, és minél 
mélyebb, vagy minél mélyebbnek képzelem, annál nagyobb 
rám gyakorolt mágnesessége. Az se baj, ha már kiszáradt, a lé-
nyeg: valaha az éltető vizet jelentette, és nagy időutazóvá lettem 
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ám vágyakozásaim során, így nincs jelentősége a pillanatnyi 
időnek vagy állapotnak! Így aztán számomra mindenképp va-
lamiféle csoda forrása egy-egy ilyen kút, mélyreható gyökerek-
kel és igazságokkal, születése és története izgalmával. Megba-
bonáz mindegyik látványa: egyszer szerelmes évődést látok ká-
vájánál, máskor egy küzdelmes élet képe elevenedik meg körü-
lötte, harc a megélhetésért az aszály fenyegetésében, az öntö-
zéshez szükséges tömérdek víz felhúzásának, cipelésének fizi-
kai terhe, fáradalma. Mi mindennek lehetne tanúja, krónikása 
egy ilyen kút, akár az én kutam! 

Igen, mindig is szükségem lett volna egy ilyen kutacskára. 
De az az igazság, hogy nem volt. Tudom, úgy állítottam be az 
elején, mintha valóságosan létezett volna, de a figyelmesebb 
szemlélő észrevehette, hogy csak vágytam volna rá, hogy le-
gyen. Hisz a képzeletemben, és nem az emlékeimben rajzoló-
dott ki! Még jó, hogy csak utólag éreztem meg igazán a hiányát, 
mikor megláttam a valóságban – mostanában – évtizedekkel ké-
sőbb… Volt ugyan ténylegesen is egy konkrét kút, de nem az 
erdőszélen, hanem a kertben. Igen ám, de nem az én valósá-
gomban, hanem édesanyám gyermekkorában. Igen, talán sze-
rettem volna néha az a kisgyerek lenni, aki ő volt. Jó lett volna 
sok gyerek közt felnőni, fára mászni annyit és akkor szabadon, 
akárhányszor csak kedvem szottyant volna cseresznyézni vagy 
elbújni a lombok közt.  

De bevallom, csak az irigyelni való képeket ragadom ki 
most is jó anyám valódi múltjából… Elhallgatom, mikor sok-
szor a verés elől menekült a diófára, vagy amikor ijedten eresz-
tette el a már felhúzott vödröt a kerekes kútnál, mert egy csúf 
varanggyal nézett farkasszemet… (Ő akkor épp nem számított 
rá, az ő valóságtudatában nem szerepelt egy ilyen rücskös kis 
jószág sem a kútban, s főleg nem a vödörben!) Amúgy is csak 
kényszerűségből ment oda, nem azért, hogy magában lehessen 
magával…  
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Igen, kerekes volt ez az általam vágyott gémes kút, ami már 
rég be volt temetve, mikor én megláthattam volna magam vagy 
a jövőm benne, de így még múltamat se igen fürkészhettem ál-
tala. Izgat egy kicsit, mi minden kerülhetne elő belőle ma, ha 
kiásnánk. Mennyi minden esett kútba itt a letűnt évtizedek 
alatt! Néhány háborús fegyver is pihen az alján. Békésen őrzi 
ezeket a mélység, a terület mostani birtokosai már ennyit sem 
tudnak róla, pár évtized múlva pedig már végképp nem lesz, ki 
felemlegesse a valamikori kutat. 

Mégis, mintha most is belelátnék abba a kerekesbe! S mintha 
tiszta betekintést engedne a múltba. Tán anyám szemével né-
zek? Nem, hisz ott állunk egymás mellett, együtt merjük a hor-
dókból a vizet az öntözéshez – hisz már egy másik kertben va-
gyunk, ahol csak akkor van víz, ha volt eső, vagy ha viszünk a 
lenti nyomós kútról –, de ez a néhány hordó is rég elrozsdált 
azóta. És ez a kert is csak vágy már, csak álom, egy letűnt való-
ság. Nyugalmat hozott, otthon éreztem magam felhői és mada-
rai közt, de nem szaladhattam ki azonnal és bármikor bokrai, 
tulipánjai vagy veteményei közé. De jó lett volna, ha itt lakhat-
tunk volna, s ha diófáiról – melyeket mi ültettünk – mi szedhet-
nénk le az azóta megszaporodott termést! Bárcsak lombkoronái 
alatt most is megpihenhetnénk, hűsölhetnénk, mint egykor! Ha 
vigasztalást hozhatnának a betegségbe, a bajba, ha megnyug-
vást varázsolnának nyugtalanná lett életünkbe, ha szemünk lát-
tára telne meg újra és újra élettel ez a kert, s általa mi is meg-
megfrissülnénk. 

De azóta talán már azt a lenti nyomós kutat is lezárták, mint 
megannyi társát. Hisz bármerre is járok, mintha el akarnák foj-
tani, szabályozni szándékoznák fel-feltörő emlékeimet, egykori 
élhető, emberséges világunkat, elnyomott vágyaimat, nehogy 
ezek mind szépen, sorban a felszínre törjenek. Megváltozik, át-
formálódik minden, csak a tudatom őrzi, s talán néhány régi 
fénykép. 
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Talán nem kéne mindig minden fölött azonnal napirendre 
térni. Meg kéne többször ragadni a pillanatot, mert tényleg el-
robog mind, és a legtöbb kép, benyomás, lehetőség nem tűnik 
majd elő egyetlen kút tükrében sem, különösen, ha épp csak rá-
pillantunk vizére, és nem hagyunk elég időt szemlélődni, is-
merkedni önmagunkkal, múltunkkal! 

Mikor Erdélyben azt a rokkát hajtó nénit megláttam a vo-
natból az egyik hegyoldalban… Mintha egy meséből elevene-
dett volna meg egy jelenet, mintha csak a fantáziám indult 
volna be, vagy egy olvasmányélményemet vitték volna filmre, 
pedig igaz volt! Nem a múlt, hanem a hihetetlennek tűnő jelen 
hasított tudatomba, a valóság suhant el mellettem, vagyis a vo-
natom a valóság mellett. Ugye, mennyire csak nézőpont és fel-
fogás kérdése mindennek megítélése?  

Nem húztam meg a vészféket. Nem állítottam le a kereke-
ket, hogy ki akarok szállni, pedig hol lesz még egyszer ilyen al-
kalmam a tisztaság, a letűnt érték megragadására, a hamisítat-
lan béke, nyugalom elnyerésére? Hányszor hagyjuk elsuhanni 
a lehetőségeket, hányszor nem tesszük meg, ami szívünk vá-
gya? Hány alkalommal valósulhatna meg álmunk-vágyunk, ha 
egy kicsit bátrabbak lennénk, ha mernénk vállalni a következ-
ményeket, melyek egyike akár a boldogság is lehetne! 

Hány gémeskúthoz odasétálhattam volna a kiállítóterem 
parkettjéről a vászon, a festék valóságába? Megszólíthattam 
volna az ábrázolt figurákat, akiket igaznak hihettem volna, hisz 
úgy hasonlítanak valós személyekhez! Rám, ránk… Talán sok-
szor nem is a valódit, hanem az igazat festjük meg igaziból vagy 
a képzeletünkben, s ebbe az igazságba mi magunk is beleférhet-
nénk…  
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Valóságvágyaim – vágyvalóságaim 
 

Igen, bármennyire is ellentmond a józan észnek és az általá-
nosan megtapasztalható valóságnak, többször is megéltem, is-
mételten megélem, átérzem újra és újra, tehát így van, és kész! 
Nem fogom különösebben erőltetni az igazamat, és akkor is ki-
tartok állításom mellett, ha fantáziálásnak tűnik, akkor is, ha 
hóbortosnak tartanak, és akkor is, ha csak vágyakozásnak tet-
szik, vagy a képzelet játékának.  

Sokszor megjelenik, megszólít, úgy érzem, a vesémbe lát, s 
ha ki sem nyitja a száját, akkor is kérdez, felelősségre von, tanít, 
példát mutat, megítél. Szemében, szemöldökének ívében, ujjai-
nak tartásában és homloka ráncaiban ott a véleménye, hangjá-
ban a számonkérés vagy az értetlenség színe, olykor a vád, s 
mindez bizony lelkifurdalást ébreszt bennem. Megjelenésével, 
szavával mindig oltogat és metsz, néha bizony meg is másítja 
elhatározásomat, de van, hogy segít a döntéshozatalban. 

Ki ő? Belém tud bújni, a szemével tudok látni, a szívével 
érezni, s az ő erkölcsével ítélek. Néha kiragadnám a tollat a ke-
zéből, hisz tudom, megérzem, mi a folytatás, ugyanis általában 
egyet gondolunk, máskor meg inkább átnyújtanám, hagynám, 
hogy ő mártsa a tintába, ha mégis elakadok. Képes a billentyű-
zetre koppintani, ha én kezdem el az írást, s mondjuk elbóbis-
kolok, elálmodozok felette, vagy tévútra ferdülnék. Ilyenkor fe-
jét csóválva elkezdi ütni ujjaival a taktust, míg vissza nem talá-
lok a megfelelő ritmusba, éberebb önmagamhoz, azaz tulajdon-
képpen hozzá. Hisz szinte egyek vagyunk, olyan, mintha néha 
együtt vagy egymás helyett írnánk.  

Az utóbbi pár hétben sajnos nem beszélgettünk igazán, nem 
gondolkodtunk hosszasabban együtt, hiszen futtában nem is 
érdemes belekezdeni az ilyesmibe… Így aztán elmaradtak esti 
kérdéseink, lemaradtak epilógusaink, egymásra hangolódása-
ink. Igaz, éreztem, hogy mostanában is sokszor megállt szinte 
észrevétlenül mögöttem, hogy rápillantson a monitoromra. 
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Ezért hagyok is neki itt elöl egy levelet, hátha meglesi titokban, 
mi foglalkoztat… 
 

Drága Mihály! 
 
Maradok a tegező formánál, hisz többször is felfedtem már, mit je-

lentesz nekem. Legutóbb már így szóltam hozzád, azóta pedig csak még 
közelebb érezlek magamhoz! Hányszor átlényegülök, -formálódok! 
Bármennyire is távol vagy tőlem térben és időben, akármennyire is 
csak lótottam-futottam az elmúlt hetekben – még írni is úgy írtam, 
hogy csak menet közben vagy hirtelen-rögvest vetettem valamit a kis 
füzetkémbe, amit aztán hamar-gyorsan bepötyögtem a gépbe –, szeret-
nék néhány nyugodt, megfontolt szót váltani végre veled!  

Szívesen leutaznék akár Esztergomba is, felmennék az Előhegyre, 
hogy a legoptimálisabb lelkiállapotban és környezetben találkozhas-
sunk. Tudom, ehhez vissza kellene utaznom az időben, a te valósá-
godba. Miért, ez olyan nehéz volna? A Bazilika tornyát, a Duna sza-
lagját hosszasan nézegetném veled együtt, még azt sem bánnám, ha 
egy kicsit Ilona is elidőzne mellettünk. Bár azt hiszem, soha nem tud-
nám igazán megkedvelni őt. Olyan idegennek tűnik, és érzéseim sze-
rint annyira nem illik hozzád! Persze, igazad van, a valóságban meny-
nyire más benyomásom lehetne!  

És talán épp egy ilyen nő kellett ahhoz, hogy ne temetkezz teljesen 
önmagadba, hogy elefántcsonttornyod időnként megnyíljon. Ha raj-
tam múlott volna, talán teljes lett volna elszigetelődésünk, és – lehet, 
hogy nemcsak önző módon, de még inkább érdemtelenül – jobban ki-
sajátítottalak volna, mint ő. Igaz, így többet lehettél volna magadban 
magaddal, még akkor is, ha velem vagy. Hogy ez az irodalmi élet, az 
átlagízlés és -minőség rovására lett volna? Valószínűleg… 

Azt hiszem, egy közvetlen és kötetlen beszélgetés erejéig a túlvilá-
gon is szívesen meglátogatnálak, bár nem is értem, miért ragaszkodom 
egy ilyesfajta találkozáshoz, hisz annyiszor hallom hangod, annyiszor 
üzensz, oly sokszor érzem fájdalmad vagy derűd, mintha bennem vagy 
a közelemben élnél mindig, folyamatosan. Mintha figyelnél rám, anél-
kül, hogy kérném, esetleg észrevenném… 
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A mindenséget egyelőre még nem vágytam versbe venni, és beval-
lom, én sem sokszor jutottam tovább önmagamnál. Ördögi körömből 
én sem tudok kitörni. Ha volt is vágyam, már elfojtottam, így nem 
lehet sejtése sem csalfa. Sokszor sokféle börtönt építettem magam köré, 
szabad nem lehetek többé már soha. Az ábécé betűiből formálom én is 
szavaim és létem, magamhoz térek én is csak mindig vissza. 

Ha megszököm a világ, és olykor önmagam elől, soha nem kérdem, 
hogy a sok szépség, mit átélek, látok és birtoklok, mire való. Csak élve-
zem. Magáért, magamért, magamnak. Nem panaszlom föl sziszifuszi 
sorsom, nem kérdem a lét értelmét, csak örülök, hogy egy darabig ré-
szese lehettem a világnak, a világodnak. A világunknak. Sok mindent 
megtapasztalhattam abból, amit te, még ha máskor és másképp is… 

Olykor tényleg kényszert érzek, muszáj odautaznom, valóban kör-
benézek előhegyi kertedből, feltöltődöm gondolataiddal, benyomások 
szállnak meg, melyek az általad megtapasztalt valóság elemeiből épít-
keznek. Ilyenkor érzem jelenléted a legerőteljesebben. Néha én is ott 
töltögetem Danaidáid közt vágykancsóimat, bár gyilkos nem vagyok. 
Hacsak nem vágyaim hóhérának tartasz. Mi a nagyobb bűn? Vágya-
kozni? Nem is vágyni? Vagy vágyainkat elfojtani? Biztos értelmezhe-
tetlen a tettem, de önként és ok nélkül vállaltam fel büntetésem. Merí-
tem és ürítem az amphorát a Léthe szennyes vizébe. Hordom a poshadt 
vizet a lyukas hordóba, és nem gondolkodom tevékenységem értelmén. 
Ez a színtiszta valóság. De nem bűn-e nem gondolkodni?  

Minden vágyam elörvénylett, egyik sem szippantott magával. A 
hordó foltozhatatlan és megtölthetetlen, mintha a tudást és jóérzést 
öntögetném olyan fejekbe és lelkekbe, melyek tompák, az erkölcsre nem 
fogékonyak, viszont igen ellenállók az értékekkel szemben, melyek 
azonnal kicsorognak, leperegnek, elpárolognak. Bár a méreg tenné 
ugyanezt! 

Látogass meg hosszabb időre is, kérlek, fedd fel magad, mint régeb-
ben, férkőzz újra belém, most már képes vagyok elmélyülni, újra ké-
szen állok a fogadásodra… 

 
Maradok tisztelettel… 
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Jól van, hamarabb teljesült kérésem, mint remélhettem 
volna. Tehát Mihályom itt volt eddig is nem messze.  Elcsende-
sedett, elpihent bennem. De máris érzem, hogy könyökömre tá-
masztja fejét, megtámasztja homlokát. Vagy homlokom? Az én 
fejem nehezül el általa, az ő agytekervényei dolgoznak odabenn 
nálam lázasan, és máris meglátom tévedésem: vágyaim nem ör-
vénylettek el végleg, nem halhattak meg, bármikor újraélednek.  

Szeretnék az a kislány lenni, aki biciklire vágyott, bár gör-
korcsolyát kapott helyette, és vele együtt – vagy a lánykával he-
lyet cserélve – szeretném kipróbálni ezt a bizonyos görkorcso-
lyát, bár nem lehet, mert leesett a hó… Hogy május van? És 
hogy több évtizede nincs is meg az a korcsolya már? Az nem 
lehet, hisz érzem, ahogy a talpam alatt siklik! Bármennyire is 
furcsállja mindenki, mindez annyira valóságos! Hát mégis van 
még vágyam, és sejtése mégis csalfa? 

Azon kapom magam, hogy önállósodtak ujjaim és gondola-
taim, szaladok a fűben, az esztergomi bazilika felé vetek egy 
bukfencet, miközben a képernyőre nézek. Ezt látom: 

 
Utóirat 
 
Szeretném meglökni én is a kis Ildikót, de lehet, hogy jobban sze-

retném, ha csak egy pillanatra legalább kacagva felkapnál helyette en-
gem, de azt hiszem, az is elég volna, ha szétnézhetnék az ő szemével a 
hintájából… 
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A Bazilika tornyát, a Duna szalagját hosszasan 
nézegetném veled együtt, még azt sem bánnám, 

ha egy kicsit Ilona is elidőzne mellettünk. 
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Kincskereső 
 

„Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, 
A kincs, amiért porig égtem.” 

(Kosztolányi: Boldog, szomorú dal) 
 
Megvan a kincs?  
– Itt semmi sincs! Áshatok bármilyen mélyre, nem vezet az 

eredményre!  
Igen, ezt válaszoltad volna régen, átlépve minden semmisé-

gen. Csupán a Nincset markoltad egyre, nem számítottál sem-
milyen kegyre.  

De meglátod már a szépségeket, hátrahagyod a rémségeket; 
tüdőd kitágul, lélegzel végre, hálás szívvel nézel az égre; felde-
rül kedved, könnyedén jársz, nem érzed láncod, már semmit 
nem vársz; a csodák mégis jönnek sorban, minden többet ér eb-
ben a korban… 

Egykor a dolgokat máshogy láttad, a fejszédet nagyobb 
fákba vágtad; nem vetted észre a piciny virágot, hitted: meg tu-
dod váltani te is a világot. Többet kértél, sóvárabb voltál, meny-
nyi értéket eltékozoltál! Ott volt a kincs, az egészséged, sokszor 
tépázta merészséged; volt ott más is, nem is gondoltad, dönté-
seidet meg sem fontoltad. Fiatalságod merésszé tett, az idő ura 
meg nyerésszé lett: elvette lassan minden erődet, jól megdobog-
tatta szívverődet; hamvas bőrödet megcserzette, finom kezedet 
kérgessé tette; hasznodra volt karod, elvitt a lábad, de mostaná-
ban már hamar elfárad… 

Milyen sok mindent megtanultál, vigyáztál, mégis elvadul-
tál! Okossá, bölccsé váltál végül, nem mentél senkihez felesé-
gül; hitted, megtartod kincseidet: szép erős, barna tincseidet; 
mindenki elől menekültél, csak magányoddal szembesültél. Va-
gyonod független nyugodalmad, bánatod társtalan birodal-
mad. Megvan a kincs is, egyben a Nincs is; összetett, mit is ér-
tesz rajta, ahány ember, annyi fajta: Talán a végső nyugalom 
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szava? Vagy a megértés utolsó sóhaja? Mindaz, mi öröm és bá-
nat egyszerre? Hogy kimutassuk, szükség van bármi vegy-
szerre? Maga az Élet a kincs? Vagy a szabadító Halál, a Nincs? 
Egészségben vagy betegen talál rád? Hiába tennéd le most már 
a pártád… Mi az a kincs, mit elkerültél? Mi az a Nincs, miben 
elmerültél? Egy új jövevénynek a mosolya? Az első tavaszi ibo-
lya?  

Hát mégis… mi az a kincs, amire vártál? A fellegekben még 
sosem jártál? Nem volt tán barátod, kit elveszítettél? Kinek üd-
vére megfeszíttettél? Biztos, hogy nem birtokoltad a kincset? 
Utólag látjuk csak Voltnak a Nincset… 

Mindaz, mit megtapasztaltál, vagy akit hiába marasztaltál, 
érték volt, hatalmas kincs, szívednek nyitja, lelkedhez kilincs. 
Mikor rájöttél, csupán késő lehetett, ha megindult, el is mehe-
tett, miért is nem tartottad vissza, tán ezért is lettél búbá-
natissza. Jobb el sem érni, hiába vágyni? Körmeidet a húsig le-
rágni? Vagy szeretted volna érinteni, ízlésed szerint szépíteni? 
Elveszítetted volna, hogy bírjad? Vagy büszkébb vagy annál, 
hogy mindezt elsírjad? 

Ennyi mesés kincs még a mesében sincs! Mit gondolsz, mi-
kor e szép szót kimondod? Vagy megszerezni volt csupán gon-
dod? Kemény „k” indítja útjára szavunk, konokul koppan, fel-
tárul bajunk; indulásra kész a második hang, csendül a pénz, 
kondul a harang; már halljuk tagadó „n”-jét, idézi a világ 
végtelenjét; csörrenve zárul a „cs”-vel, magához zár bilincsé-
vel… 

Van, aki nem is tudja, mily’ gazdag, a boldogság neki csak 
unalmas maszlag, megéli az apró örömöket, hagyja hatni az 
ösztönöket. Nem filozofál, nem is érvel, nem küzd köszvénnyel, 
pláne sérvvel; derűsen éli víg napjait, szólítja hitének vén pap-
jait. Emlékek állnak szépen sorban, az öröm nem terem minden 
bokorban, gazdag a lélek, mely felfedezi, s a múltbeli kincseket 
elrendezi. Gyengéden nézi, dajkálgatja, önmagát sosem sajnál-
tatja, nem nézi sóváran más boldogságát, úgy érzi, leszakította 
már a virágát. Aranylott sokszor csillaga, erősen fénylett, aztán 
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csonkuló holdjának tompa ezüstje rémlett; bronzzá szelídült le-
áldozó napja, kenyere végső csücskét harapja; érzi, hogy leg-
drágább kincsétől fosztják, vagyonkáját gyorsan felosztják… 

Olyan kincseket hagyott maga után, melyekre érzéketlen lé-
lek bámulhat csak bután; meg kell érteni, miről dalolnak, hogy 
megérintsd őket, hozzád hajolnak; megüzenik, mit gazdájuk 
súgott, bánatos gerlice módjára búgott:  

– Itt kell hagyni e földi világot, feledj el minden hazugságot; 
ne odázd holnapra döntéseid, romlottnak látnak majd sönté-
seid; ne így próbálj élni a mának, ne játszad magad ostobának; 
próbálj kinyílni, el ne zárkózz, az apró örömökben nyakig már-
tózz! Törölj azonnal mindent, mi bánt, ördögöd fűti már a ka-
zánt; siess csak hozzá, törd össze magad, ha szívedhez máris 
gonoszság ragad; add el a lelked fausti módra, hogy megfejtsük 
titkod, nincs szükség kódra; megszerzett kincsed elhagytad ré-
gen, nem tudod, mit értek üdvösségen… 

Négy betű, s mit rejt e szó magában? Nem azt, mit egykor, 
hajdanában! Lehetett labda, lehetett csörgő, egy búgócsiga, egy 
színesen pörgő; egy marék drazsé vagy pár szem cukor, akár 
egy persely, egy mézzel telt csupor; egy szép könyv, egy bűvös 
kocka, egy picuri lakatocska; jó szó, figyelmes barát, egy kis 
gyűrű, akárhány karát; mert az fontos, akitől kaptad, így zá-
logba sose adtad…  

Ahogy elfogynak jövőd napjai, úgy lassan betelnek jegyze-
ted lapjai. Van még valami? Mondd!  

– Csak… A tanulságot levond! Olyan sok értékes kincset 
halmoztál, közben magad is egyre kamatoztál! Ha visszatekin-
tesz, máris látod: nem volt hiába életed s halálod! 
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Hát mégis… mi az a kincs, amire vártál?  
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A doboz mélyén 
 
Mónika nem túl régóta tanított, de tele volt ötletekkel. Volt 

egy kisfiú, Ferkó, akinek egyáltalán nem volt önbizalma. A töb-
biek elfogadták, hogy nemigen akar részt venni játékaikban, s 
egy idő után már nem is erőltették. Mónika nem nyugodott bele 
ebbe, valahogy el akarta hitetni vele, hogy ő is értékes, őt is sze-
rethetik, neki is lehetnek bizalmasai, barátai, megvalósítható 
céljai. Sok mindennel próbálkozott már, de idáig nem járt siker-
rel. Miközben pakolászott otthon, az előszobában, kezébe akadt 
egy tetszetős kör alakú dobozka, s miközben elgondolkodva 
forgatta, támadt egy ötlete… 

Másnap a gyerekek segítségével átrendezték a termet, körbe 
rakták a székeket. Úgy intézte, hogy Ferkó mellé kerüljön. Mi-
után mindenki helyet foglalt, ő is leült a dobozzal a kezében, 
melynek tetejébe ollóval egy nyílást kanyarított, amolyan ku-
kucskalyukat. Minden szem rászegeződött, érezték, hogy va-
lami szokatlan és izgalmas fog következni. 

– Akinek nyitott a szíve, az megláthatja a kincset, ami a do-
bozban rejtőzik. Mindjárt körbeadjuk. Mondjátok el, mit gon-
doltok arról, amit láttok, de kérlek, ne áruljátok el, ami elétek 
tárul, mert akkor elrontjátok a játékot! Semmiképp ne nevezzé-
tek meg, ami benne rejlik, hadd legyen mindenkinek meglepe-
tés! Írjátok körül, jellemezzétek, csak ki ne mondjátok, mi az! 
Rendben? 

Mindenki izgatottan és érdeklődéssel bólintott, Mónika pe-
dig odaadta a mellette ülő kislány kezébe a dobozt. A kis sző-
keség – miután belenézett – meglepetésében majdnem felkiál-
tott és elárulta magát, aztán csodálkozva belekezdett a játékba: 

– Soha nem gondoltam arra, hogy kincsként tekintsek arra, 
ami itt van velem szemben. A szüleim ugyan gyakran így em-
legetik azt, amit látok, de azt hittem, csak megszokásból. Min-
dig kérik, hogy nagyon vigyázzak rá, nem élnék túl, ha elveszí-
tenék. 



Fagyöngylét 

– 28 – 

Kíváncsian nyúlt érte a következő leányka, s miután meg-
látta a kincset, alig tudott megszólalni a csodálkozástól. Kisvár-
tatva mégis nekikezdett: 

– Tényleg hihetetlen, egyedi és megismételhetetlen. Külön-
leges, pótolhatatlan… 

Mélyen elgondolkodva nyújtotta társának a kincsesdobozt, 
egy fiúcska volt most soron: 

– Jé! Erre igazán nem számítottam! El sem tudtam képzelni, 
miről is beszél Juli és Panka. Ezek után büszke vagyok arra, 
amit látok. Próbálok akkor… Talán még dicsekedhetnék is vele! 
Ha csúfolnának, visszavághatnék! Hivatkozhatnék erre. 

Pajtása kikerekedett szemmel, láthatóan óvatosan vette át 
tőle a kincset, s miután belepillantott a dobozba, riadtan, segély-
kérően nézett Mónika nénire, aki viszont biztató mosollyal bó-
lintott. A kisfiú nagyot nyelt, kicsit még szemezett a kinccsel, 
utána körbenézett azokon, akik még nem látták, és egy kicsit 
már türelmetlenül várták, hogy rájuk kerüljön a sor, majd 
azokra sandított, akik már tudták, hogy mit tart kezében, s már 
beszéltek is érzéseikről. Aki már szorongathatta a kincset, azért 
nem sürgette, mert tudta, milyen nehéz beszélni róla, aki meg 
még nem tudhatta, mi rejtőzik a dobozka mélyén, azért nem 
piszkálta, mert fogalma sem volt róla, vajon ő maga mit fog 
tudni kezdeni vele, ha már ilyen nagy meglepődést és elfogó-
dottságot, zavart keltett többekben is. A fiúcska végre megszó-
lalt, így a várakozásteli feszültség feloldódott: 

– Hú, de nehéz beszélni róla! Látjuk, de mi minden van 
benne, illetve mögötte! Mennyi mindent rejt magában! Milyen 
sok minden van, ami még nem derült ki róla! Amit nem tudtok 
még, s amit talán én sem tudok még! 
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Igazán jól alakult a játék, amit Mónika kifundált, s amit na-
gyon is komolyan vett mindenki, így aztán Mónika egyre job-
ban örült, hogy belefogott, bár igaz, ami igaz, egy kicsit azért 
tartott tőle, hogy fognak reagálni a gyerekek, s félt attól, hogy 
valamelyikük túl hamar elárulja a titkot, de szerencsére alapta-
lan volt aggodalma. Szépen kézről kézre járt a doboz, s többek 
közt még ilyen reakciókat váltott ki a kinccsel való szembesülés: 

– Áhá! Éreztem, hogy mindenki egy kicsit mást lát benne, s 
valahogy – furcsa módon – mégis ugyanazt… Mit is mondjak 
róla? Hisz magam is most próbálom megérteni, mekkora lehe-
tőség lakozik benne, és szeretném megtudni, hogy mit is jelent 
pl. Norbi számára. 

Norbi, akinél már járt a doboz, most kissé elpirult, de ezt 
csak Piri és Mónika néni vette észre. Ezután Tibihez került a 
kincs, aki elismerően kiáltott fel: 

– Hogy ti mind milyen nagyon ügyesek voltatok! Igazán 
nagy ötlet volt épp ezt elrejteni ebben a szép dobozkában, Mó-
nika néni! Köszönjük szépen, soha nem felejtjük el ezt a játékot, 
mindig emlékezni fogunk arra, amit most érzünk és amit meg-
értettünk, megtanultunk! Nagyon hálásak vagyunk, hogy meg-
mutatta nekünk! 

Egyetértően és boldogan bólogattak a beavatottak, Eszti pe-
dig féktelen izgalmában szinte kikapta Tibi kezéből a kincset 
rejtő dobozt, hogy végre ő is beleleshessen. Bár a fiút meglepte 
a szokatlan hevesség, de nem vette rossz néven, hisz az előbb 
még ő is alig fért meg a bőrében. Eszti meg már hadarta is: 

– Ó! Arra rájöttem, hogy egy szót rejt, mert láthatóan nincs 
súlya, könnyedén, mégis féltve, szeretettel, kicsit megilletődve 
adtátok tovább egymásnak, nem mozgott el, nem csörrent, zör-
rent… De hogy ezt látom benne!  
  



Fagyöngylét 

– 30 – 

Mónika megijedt, hogy épp a végén, amikor olyan jól ala-
kult minden, s pont, amikor Ferkó kezébe kerülne a doboz, 
megtörik a varázs, lehull a lepel, de a kislány itt abbahagyta, 
mert felszakadtak a könnyei. Ám fura mód senki nem kezdte el 
vigasztalni, hisz a megértés, a felismerés könnycseppjei voltak 
ezek, nem szorult Eszti vigaszra, most egy kicsit hagyni kellett, 
s ezt mindenki megérezte. Volt, aki megértően sóhajtott, más 
egy kicsit magába mélyedve, elgondolkodva lehajtotta a fejét, 
volt, aki elragadtatással nézte Eszti vonásait, de a legtöbben az 
utolsónak maradt kisfiúra néztek kíváncsian, aki kis idő múlva 
váratlanul finoman megsimította a síró kislány kezét, és szelí-
den elvette tőle a dobozt.  

A többiek egy kicsit elszégyellték magukat, mert rájöttek, 
hogy lényegében semmit nem tudnak erről a fiúról, aki ilyen 
kedves tud lenni. Talán többször próbálhatták volna bevonni 
játékaikba, többet kérdezősködhettek volna. Miért is hagyták, 
hogy elvonuljon, különcködjön? 

Ferkó érezte, hogy valami nagyon jónak kezd a részesévé 
válni, bár ezek után tartott is tőle egy kicsit, hogy mit is fog látni. 
Mikor megpillantotta, mi van a doboz alján, elképedt, s alig 
hallhatóan suttogta: 

– De hisz ez én vagyok!  
Senki nem döbbent meg, hogy Ferkó elszólta magát és ki-

mondta a titkot – amit olyan ügyesen sikerült mindvégig elhall-
gatni –, hisz már mindenki tudott róla. Játék közben olyan jó 
volt összenézni azokkal, akik már beavatottnak számítottak, s 
akik már megértették saját értéküket, jelentőségüket, s el is gon-
dolkodtak, el is filozofálgatnak még rajta a későbbiekben, hisz 
azért ez egy hosszabb folyamat eredménye lesz majd. Nagyon 
érdekelte őket, ki mit mond majd saját magáról, ha rákerül a 
sor, s közben azon is elgondolkodtak, mennyire igaz, amit hal-
lanak, saját magukra. 
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Ferkó először megijedt, hogy elrontotta a játékot, aztán rá-
jött, hogy nincs semmi baj, viszont társai várják, hogy mondjon 
valamit magáról, hisz Mónika néni egy tükröt ragasztott a do-
boz aljára, amire egy rúzzsal – kusza, csupa nagybetűkkel, az S-
et szándékosan fordítva formálva – a következő szót írta: 
KINCƧ. 

– Ne tessék haragudni, ne haragudjatok, ezzel a felismerés-
sel most nem tudok mit kezdeni hirtelen. Emésztgetem ennek 
tudatában, amit sorban elmondtatok előttem. Most kezd las-
sacskán összeállni, most kezdem megérteni. Nekem még idő 
kell ehhez. Én, én… Nem tudtam ebben hinni… Hogy fontos 
lehetek valakinek, hogy érdekelhetek bárkit is… És most mégis 
olyan érdeklődéssel néztek rám, annyira jólesik! Érzem, hogy 
befogadtatok, és hogy nem rajtatok fog múlni, hogy hogyan fo-
gom érezni magam a bőrömben. 

– Mesélsz egy kicsit magadról, Ferkó? 
– Látjuk, hogy ügyesen rajzolsz… 
– Szerintem értesz a kutyák nyelvén! 
– Sok lesz ez egyszerre, gyerekek, hagyjatok egy kis időt ma-

gatoknak, egymásnak, Ferkónak… Érzem, hogy most már min-
den rendben lesz, kincseim! – vetett véget boldogan ennek a na-
gyon is komoly játéknak Mónika, s mosolyogva nézett végig 
rajtuk. Ferkó ekkor megilletődve nyújtotta felé a kincsesdobozt. 

– Nem szeretnéd megtartani? Így bármikor, ha megfeled-
keznél róla, ha elbizonytalanodnál… 

– De, de, nagyon szépen köszönöm, Mónika néni! – ölelte 
magához hálás örömmel a szép kis dobozt Ferkó. 
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Szerintem értesz a kutyák nyelvén! 
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Legkedvesebb látogatóim 
 
Ó, drágaságaim, de nagyon boldog vagyok, hogy újra és 

újra rendszeresen meglátogattok! (Páran persze meg-megbúj-
tok észrevétlenül vagy öntudatlanul is otthonomban.) Néha 
egészen váratlanul, minden előzmény és bejelentés nélkül buk-
kantok föl, de mindig szívesen fogadlak benneteket! Úton-útfé-
len. Ha kell, és ha meg is tehetem komolyabb következmények 
nélkül, nem fontolgatom ám sokáig, bizony félresöpröm a fon-
tos, halaszthatatlannak tetsző kötelességeimet is értetek, hisz 
bevallom, nem tudok és nem is akarok nemet mondani megtisz-
telő látogatásotokra, mert egy kicsit kiválasztottnak érzem ma-
gam általatok… Hisz tulajdonképpen nem én találtam rátok, 
nem én kerestelek meg annakidején benneteket, hanem ti buk-
kantatok rám, és még az sem biztos, hogy kerestetek, így talán 
véletlen volt ez az egymásra találás. 

Legtöbbször csak egy mosollyal fogadlak benneteket, van, 
hogy csak jóleső érzéssel, egy szívdobbanással nyugtázom ér-
kezéseteket. Néha csak totyorgok, magam sem értem, mi bajom, 
vagy nyugtalanul fészkelődök, nem találom a helyem, míg 
végre rájövök, mi a baj. Persze akkor sem válik könnyebbé a vá-
rakozás. 

Egy biztos: most már nagyon egyedül érzem ám magam, ha 
nem láthatlak, szorongathatlak benneteket, mert úgy érzem 
olyankor, mintha megsérült volna valamelyik kezem vagy lá-
bam, ami nélkül bizony nehezen boldogulok, és olyan, mintha 
félreállítottak, kiiktattak, korlátoztak volna. Ha közeledtek, 
megérzem, feledem bajom, s hogy rajtam kívül mi van. Éltettek, 
megvidámítotok megjelenésetekkel. Ha egy kicsit elhanyagol-
tok, fáj távollétetek. Ám az is előfordul, hogy jönnétek, már-már 
belépnétek hozzám, ám nem tudlak fogadni benneteket rajtam 
kívül álló okok miatt. Nos, ez duplán fáj nekem. Aztán persze, 
ahogy módomban áll, még nagyobb mohósággal és hálával lát-
lak vendégül benneteket. 
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Szeretem az egyedüllétet, de csak akkor, ha ti velem vagy-
tok. (Most mindenki azt hiszi, félrebeszélek, értelmetlenek sza-
vaim. Pedig pont a legdrágább kincseimről, a szavakról beszé-
lek. Formálódó gondolataimról, a bennem bujkáló, sokszor még 
körvonalazatlan benyomásokról. Ezek az én megbecsült, ki-
emelt fontosságú látogatóim…) 

Gyertek, drágáim! Oly nagy szeretettel ölellek magamhoz 
benneteket, mintha saját gyermekeim volnátok! (Némelyikőtök 
az is.) Bármily sokan jöhettek egyszerre, mindannyiótokat bol-
dogan fogadom. Korlátlan befogadóképességű, képlékeny a 
kincsestáram! Megnyugvással, igazi boldogsággal tölt el, ha ír-
hatok, ha segítségetekkel történeteket formálhatok, ha kifejez-
hetem vágyaimat, érzelmeimet, ha belebújhatok más korú, 
nemű, gondolkodású, foglalkozású emberek bőrébe, netán át-
lelkesíthetem a tárgyakat. 

Nem akarok hírt, nevet, dicsőséget segítségetekkel, nem 
számíthatok komolyabb olvasótáborra sem… Csak az írás, az 
önkifejezés öröméért formálgatlak, párosítalak, csoportosítgat-
lak, szeretgetlek benneteket! Jó látni, ahogy szöveggé alakultok 
lassan, s jó érezni, hogy gondolataimat nagyjából megfelelő for-
mába vagyok képes rendezni általatok! 

Öröm ízlelgetni a hatásotokat, esetleg egymással cserélgetni 
benneteket. Annyira különleges figyelemmel, elfogódással va-
gyok mindannyiótok iránt, hogy ilyenkor sosem sértődhettek 
meg, hisz sosem mellőzöm egyikőtöket sem, s nem tudhatjátok 
(igaz, én sem), hogy mikor kaptok még kitüntetettebb szere-
pet… Mindenkit becézek, kényelembe helyezek, mindenkinek 
megtalálom a legmegfelelőbb helyet, ahol szerepét a legtökéle-
tesebben betöltheti. Kapcsolatunk így teljesedik ki, így szer-
zünk egymás számára újra és újra szeretetteljes örömöt. Kölcsö-
nösen feltételezzük egymást: vendégek és vendéglátó, szavak 
és író. 
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(Igen, igaz, mindenki használ szavakat gondolatai kifejezé-
sére. Nem kell ehhez írónak lenni. De itt az igén van a hangsúly. 
Az író nem használja, hanem vendégül látja, legdrágább látoga-
tóinak tartja, újra és újra visszavárja a szavakat, melyek – pon-
tosabban akik – sokszor már türelmetlenül toporognak ajtaja, 
lelke előtt, s várják a bebocsáttatást. Az író meg legszívesebben 
feltépné ezt az ajtót, de sokszor máshol kell kilincselnie, más 
kapukat kell nyitogatnia. De néha azért vannak kiskapuk a vá-
gyaihoz…) 
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„A szirtek párnáján pihenj 
S ne félj a végtelen jövővel szembenézni!” 

(Juhász Gyula) 

Szembenézve 
  
 Szilaj vizeken állod a szelek próbáját, bár járni nem tudsz a 

háborgó vízen. Azt hiszed, a felszínen tudsz maradni. Vigyázz, 
más felszínesnek lenni… Megfeszülsz, akaratodat makacsul 
szorongatva nekifeszíted magad a víztömegnek. 

Hol erősebben tempózol, próbálsz végtagjaiddal kapasz-
kodni, olykor markolod a vizet, de az csak szétfolyik kezed kö-
zül; görcsösen görbíted lábujjaidat is, mintha egy láthatatlan 
korlát feszülne odalenn, melyen megtámaszkodhatnál, mely se-
gíthetne rajtad, legalább egy apró érintés erejéig. De még így is 
nehéz lenne megmaradni a helyeden, ahova hiszed, hogy tarto-
zol… Vagy mérgesen csapkodsz, ugyanis tehetetlennek érzed 
magad. Szeretnél fennmaradni. Szeretnél visszaütni a Sorsnak, 
vagy bárkinek, de ez képtelenség. Így a vizet csapkodod, pedig 
így is csak magadnak vagy képes fájdalmat okozni… 

Máskor meg hagyod, hogy felkapjon egy hullámtaréj, bár 
lehet, hogy egy szirtnek ütközöl. Nincs valódi rév, nincs meg-
békélés, csak becsapódás, megütközés, hányódás, vergődés. Ha 
olykor lecsitul a tenger, és szelíd habjai ringatnak, ne feledd, 
hogy dolgod van e világban! Egy kicsit megpihenhetsz, a szir-
tek párnájára hajthatod fejed, elcsendesítheted jajod, megidéz-
heted egykori álmaid, de tán mégis jobb, ha kicsit felülemel-
kedve helyzeteden csak előre nézel. Mérlegelj, de ne ingadozz! 

Ilyenkor akár még találkozhatsz is egykori önmagaddal, va-
lamikori és leendő lényed összesimul veled a jövő, a végtelen 
egy pontján. Ne félj hát a végtelen jövővel szembenézni, nem 
segít, ha nem veszel tudomást a zátonyokról, s nem elég, ha 
csak a távoli partokat fürkészed. Nem a megérkezés a fontos, 
hanem maga az út. A Te utad! Nem hagyhatod ki egyetlen sza-
kaszát sem, és nem járhatja be helyetted senki más! 
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Máskor meg hagyod, hogy felkapjon egy hullámtaréj,  
bár lehet, hogy egy szirtnek ütközöl. 
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Elfeledett dallam 
 
Mikor kislány voltam, lelkemből felrepült egy dallam, pedig 

soha nem volt bennem zeneszerző hajlam. Magasra tört, büsz-
kén, szépen hangzott, emlékezetem próbált megőrizni minden 
egyes különleges hangot. Oly gyönyörűen szólt, tiszta, vidám 
volt a trilla, hisz a pacsirtának sem kell soha hangvilla; tetszett 
a lomboknak, a távoli domboknak a fülbemászó ének. Ha őket 
kérdezném, tán segítenének. Fel kéne idézni, mi is volt ez a 
szépséges hangzat, talán segítségemre lehet a szívem alatt meg-
búvó magzat. 

Dalomat szerették a felhők, ritmusára úsztak, s mikor meg-
hallották, a haragosok többé nem háborúztak. Ez lehetett a nyu-
galom és a szeretet dala, a békesség, a derű, a várakozás, a meg-
ismerés diadala. 

Ó, mily mérhetetlen magasságokba vágytam! Kellett a Nincs 
is, nem volt elég a Van. Mindig új és új terv csücsült fel vállamra, 
belevágtam saját szakállamra, és nem éreztem egynek sem sú-
lyát. Nemcsak vágyakoztam, nemcsak dúdolgattam, de min-
dent meg is tettem, néhány Nincsből Van lett, a kihívást szeret-
tem. De ezek a Vanok sajnos már Nincsenek, odafent maradtak, 
honnan lezuhantam, bár ott maradtam én is, hisz felcipeltem, és 
szabadjára eresztettem önmagam. 

Ott maradt egy részem, hiányzik is nagyon, bár magammal 
hoztam egy újabb Vanom. Jobban fáj így a Nincs, megfosztva 
érzem magam, hisz valahogy már a Lesz is távolabbra szalad, 
haszontalan. Nem is éri utol kitartó, ámbár megfáradt hitem, 
hacsak valami furfanggal vissza nem térítem. Mivel a Nincsnek 
immár nagyobb a becse, a sok Vannak elrongyolódik bekecse, a 
Nincs megszerezhetetlen, súlyossá vált, szerepet cserélt a 
Leszekkel, lehúzza a Mát. 
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Most cipelhetem kevés Vanom is, mely nehezebbé vált a 
Nincsek miatt, s bár lázadhatnék tán, hagyom is, hátha az akart 
Lesz, ha nem is jön el, mégis megsirat. Terhem visszahúz a 
porba, de fellátok a letűnt korba, hol megrekedt dalom. Piciny 
pontokat látok az égen, most rendeződnek valamiféle sorba, 
nagy ott a riadalom, rémült madarak repdesnek, csodálkozó 
karmesterek verdesnek újféle ritmust, s keltenek egyfajta élet-
vidámító rigmust. 

Hangjegyek állnak össze, megszületik újra az elfeledett dal, 
hangköre kicsit más lesz, de reménytelivé válik minden jaj, nem 
száll már oly magasra, mint régen, de várakozásteli öröm suhan 
át a légen. Lehet, hogy énekem csak az avarban kereng, sün-
disznók böködik majd törpévé érzékenyült szívem, mely fe-
szeng, de szólni fog örömöm, bánatom idelent, s dalom köny-
nyemmel felszívja, te, fa, gyökered! 
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Nicaragua messze van 
 
Ha azt hallom: Amerika, nekem nem észak, így nem az 

Egyesült Államok, nem Kanada, nem is a déli földrész, tehát 
nem Brazília, Argentína vagy Peru jut eszembe, hanem legin-
kább a középső kontinenshíd, egészen pontosan Nicaragua. A 
következő, ami beugrik Amerikáról, az az óceán végtelensége, 
a hajósok szabad élete. A harmadik pedig, ami a tudatomba ké-
redzkedik: egy fekete-tengeri kikötő. Hát az meg hogy lehet? 
Hisz a Fekete-tenger Délkelet-Európa és Kis-Ázsia között talál-
ható! De biztosan megvan erre is az egyszerű magyarázat! 

Nyilván nagyon sokan éltek vagy megfordultak már Odesz-
szában, főleg a kikötőjében, és ki ne hallott volna híres Patyom-
kin-lépcsőjéről, hisz Eisenstein világhírű filmjével gondosko-
dott arról, hogy megőrizzük emlékezetünkben. Itt Iszaak Babel, 
Ilf és Petrov, Katajev nyomdokaiban lépdelhetünk, és itt állnak 
a Tolsztojok palotái is. Manapság több mint egymillióan járnak-
kelnek Odessza francia és olasz hatást tükröző szép épületei kö-
zött, s talán nem mindenki tudja, hogy ma már az Ukrán Hadi-
tengerészet fő támaszpontja.  

Nos, ide járt egyetemre egykor Tony, aki már biztosan bol-
dog és többszörös nagypapa Granadában, ahol most délután fél 
hármat mutat az óra mindössze, míg nálunk, Budapesten már 
öreg éjszaka van, Odesszában pedig egy órával még előrébb jár-
nak, mint itt. Talán a Nicaragua-tó partján sétál Antonio, de az 
is lehet, hogy a Csendes-óceán partján bóklászik épp, de túl sok 
utat a Karib-tengerhez sem kell megtennie, s lehet, hogy annak 
kalózairól mesél ebben az órában unokáinak. Míg nálunk alig 
akar tíz fok fölé emelkedni a hőmérséklet napközben, náluk, Ni-
caraguában 34 fokot mutat a hőmérő… 
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„Privét! Kak tvai gyelá?” 
Jónéhány odesszai képeslapot őrzök, melyek bizony már 

harminc évvel ezelőtt íródtak. Tony küldte nekem őket. Oroszul 
szólítanak meg sorai réges-régi emlékeket megidézve, de időn-
ként angol és spanyol szavak, kifejezések is felbukkannak ben-
nük. Egy darabig a leveleit is megtartottam Tonynak, de miután 
megismerkedtem Danival, úgy éreztem, nem volna helyes eze-
ket megőrizni, annak ellenére, hogy kizárólag baráti hangvéte-
lűek, olyanok, mintha egyik távol élő bátyám érdeklődne a min-
dennapjaim felől, miközben beszámol sajátjairól, és kifejezetten 
kedvesen udvarias, családias hangú, nem udvarló, hisz a levél-
váltást lényegében nyelvgyakorlásnak szántuk annakidején 
mindketten, miután tisztáztuk és megosztottuk egymással ér-
zéseinket, terveinket, vágyainkat és félelmeinket. 

Budapest légvonalban csaknem 900 km-re található a Fe-
kete-tenger partján fekvő Odesszától, Granada városa pedig ti-
zenötször ilyen távol van. Majdnem tizenháromezer kilomé-
terre fekszik egymástól Budapest és Granada! Míg Tony az 
egyetemre járt, rendszeresen, folyamatosan írt nekem, csak mi-
kor végleg hazautazott, akkor apadt el a levelezés a lehető leg-
érthetőbb módon. Remélem, egy hozzáillő lány akadt az útjába, 
nagyon megérdemli, hogy boldog legyen. 

Annakidején megtetszettünk egymásnak Tonyval ebben a 
szép kis Odesszában, ugyanabban a kollégiumban lakott, ahol 
mi. Én mindössze hat hétre érkeztem ide egy részképzésre, ő 
viszont már harmadik éve tanult itt műszaki tudományokat. 
Egy nagyon kedves, csendes, visszahúzódó, udvarias, figyel-
mes fiú volt, aki tréfára vette nyelvi ügyetlenkedéseimet, és 
igen jó érzékkel kitalálta, mire is gondolok, így kiigazította, be-
fejezte mondataimat. Neki ugyan a spanyol volt az anyanyelve, 
de oroszul is és angolul is jobban tudott, mint én. 
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Szobatársai, barátai hangosabbak és rámenősebbek voltak, 
a pánsípos meg is hódította barátnőm szívét, aki nem gondolta 
át a dolgokat előre, leszakította ezeknek a heteknek valamennyi 
édes gyümölcsét, így rettenetesen nehezére esett hazautazá-
sunkkor az elválás.  

Mikor barátnőm éjszakánként – randi után – a sötétben be-
lopózott a szobánkba, ahol én másik két csoporttársammal 
együtt már aludni próbáltam, néhányszor irigység nélkül átsu-
hant még elalvás előtt fejemben a gondolat, hogy nem kellett 
volna Tonyval rövidre zárnunk kapcsolatunkat arra hivat-
kozva, hogy én kis időn belül hazautazom Budapestre, ő vi-
szont még csaknem két évig itt lesz Odesszában, 900 km-re tő-
lem, ki tudja, hány csinos kislány bukkan fel közben a kollé-
gium környékén, utána pedig csaknem fényévnyi távolságra 
kerül tőlem, hiszen Granadába tér majd haza családjához, 
ahova én akkor már nem valószínű, hogy követni fogom, és ő 
sem szándékozik Magyarországon élni.  

Tökéletesen megértette Tony, hogy bár kíváncsi vagyok ott-
honára, és nagyon szívesen megnézném a Kordillerák vulkani-
kus láncait, gyönyörködnék a Managua- és a Nicaragua-tó 
szépségében, s hogy nagyon is szeretném látni az óceánt; de azt 
is, hogy mi zavar ebben az egészben. Szerintem ő sem hitt ab-
ban, hogy a barátság szintjén meg tudjuk tartani itt tartózkodá-
som alatt együtt létünket, érezte, hogy igazam van, és persze 
még ezeket a dolgokat is az ő segítségével mondtam ki, rendkí-
vül empatikus volt.  

Amikor moziba hívott, és érezte, hogy nem túl sokat értek a 
filmből – tán tíz perce sem ment –, szelíden megfogta a kezemet 
és kivezetett a vetítőből, inkább beültünk egy cukrászdába. Ez 
volt az utolsó pillanat, hogy szabadjára engedjük érzelmeinket, 
vagy megálljt parancsoljunk magunknak. A legtöbben biztos 
azt mondanák, buták voltunk, hogy nem használtuk ki ezt a kis 
időt a boldogságra, barátságra, amennyire összehozott bennün-
ket a sors, s talán valóban félre- vagy túl szigorúan értelmeztük 
az erkölcs, a tisztesség, a becsület fogalmát.  
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Talán túl naivak, romlatlanok voltunk? Meg akartuk őrizni 
magunkat úgy, ahogy útnak indultunk, illetve valami elvon-
tabb, homályosabb, külső, akkori vagy jövőbeli elvárásnak 
akartunk megfelelni?  

A cukrászdában megállapodtunk, hogy nem keressük, de 
nem is kerüljük egymást, míg Odesszában vagyok. Többször is 
összefutottunk a hátralévő időben, egy kicsit kölcsönösen el is 
pirultunk ilyenkor, a szimpátia, a lehetőség megmaradt. Aztán 
már csak két nap volt hátra, hogy visszatérjek Budapestre, mi-
kor megint – utoljára – találkoztunk. Mindketten nagyon meg-
örültünk, szívből mosolyogtunk, olyan volt, mintha megbeszél-
tük volna az elbúcsúzást, és ekkor jutottunk arra az elhatáro-
zásra, hogy igazán levelezhetnénk, hisz a mindenféle távolság 
ellenére is érdekel minket a másik sorsa. Megfogtuk egymás 
vállát, és két testvéri puszival vettünk búcsút örökre. Békében 
és szeretetben engedtük el egymást. 
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…és ki ne hallott volna híres Patyomkin-lépcsőjéről? 
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Tizenöt éve 
 
Egyre csak kacérkodott a nap a felhőkkel, cserfesen csacso-

gott a fürge patak. Nem értettem, miről fecsegett oly sokat, de 
vidámmá tette minden gondolatomat. Birizgált a szél is, 
csikizett a szellő, a fülembe akart súgni valamit, de elvonták fi-
gyelmem a szikrázó kövek, csipkés sziklák visszhangozták 
ugyanazt a dalt. Vízesések harsogták hasonló ritmusban, mit 
mindenki tudott már, s én mégsem fogtam fel…  

Csodával volt határos mindaz, amit láttam, magában is szép 
lett volna, csábos volt az ég, minden élőbb, teltebb volt, bár-
merre is néztem, derűsebb lett minden, hisz nekünk énekelt. 
Hamar rád találtam, sosem voltál messze, lassabban haladtam, 
de figyelted utam, közelemben lested, meddig is jutottam, be-
vártál, ha kellett, s mosolygott szemed. Biztatóan néztél, tud-
tam, ha fölérünk, odaföntről nézve kitárul a lét, panoráma nyí-
lik majd a város felett, felmagasodunk és összeér szívünk.  

Önfeledt volt minden, soha nem fájt semmi, nem éreztünk 
éhséget, lekötött a táj, megilletődtünk, ha szajkó röppent tova, 
vele szálltunk mi is, könnyű lett a zsák. Csodáltuk a fenyőt, 
mégis hova nyúlik, ránk ragadt gyantája, túlcsordult szíve. He-
gyek magasodtak előttünk és messze, tengerszemek tükrözték 
kívánságaink. Messzire elláttunk, kanyargott az ösvény, meg-
billent a kő, megdobbant szívünk. Mormoták füttye szólt, en-
cián virágzott, gyopár is kacsintott, csillogott hitünk. 

Nyilván ott voltak még rajtunk kívül mások, de csak egy-
mást láttuk, szikrázott a nap, rájöttünk hát végre, mit is üzen a 
rét, ugyanazt szajkózta, mit az izgága patak… A magasból zu-
hant elénk a víz is és a tudat: gyönyörű, mit érzünk, körülleng 
a szél, átölel az illat, megérint a kezed, megőrzi a sok színt a 
boldog emlékezet. 
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Előre éreztük: olyat fogunk látni, mit sohasem tapasztalhat-
tunk azelőtt még, de váratlanul ért az, ami itt utolért, rabul ej-
tette szívünk a sok-sok Tátra-bérc. Beleszerelmesedtünk a cso-
dálatos tájba, általa meg – kitaláltad – egymásba is már, hiába 
lett vége a kiutazásnak, azóta is tart az ott ránk tört varázs.  

Röviden összefoglalva csak azt mondhatom: Gyönyörűsé-
gessé vált. Szép volt az a nyár. 

 
 

 
 

…váratlanul ért az, ami itt utolért, rabul ejtette  
szívünk a sok-sok Tátra-bérc… 
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Fagyöngylét  
 

Gyerekszív dobog még ma is énbennem, hisz a fagyöngyöt 
most is drágakőnek látom. Nem azt nézem, ahogy élősködik 
egyre, csak azt, hogy gyógyíthat, így dísszé formálom. Szűz-
tiszta gömbökké alakul át gyorsan, s úgy érzem, hogy értem 
hullatja könnyeit. Amennyiben ezt-azt tapasztalok néha, teleí-
rom lassan életem könyveit. 

Nagy utazásnak fogom fel a létet, mi izgalmas kalandot, 
meglepetést rejt. Dzsungel indája vagy sivatagi homok nehezíti 
léptem? Örvény forgat? Kétségbe nem ejt! A gazt is virágnak 
érzékelem olykor, bár elszívhatja tetterőm és hitem, én táplálom 
mégis, sokkal jobbnak hiszem, s ha végre felismerem, talán vé-
dekezem.  

Mérgező is lehet, amit szépnek tartok, s páragőz tévesztheti 
meg tompa szemem. Ellehetetleníti légzésem is könnyen, bár 
azt köddé varázsolhatja mesés képzeletem. Misztikussá formá-
lódhat a valóság képe, s míg kavarog a nedvesség, készül a jövő, 
s ha kiforr a megoldás, várhat egy keveset a végső békét kínáló 
temető.  

Végül virág hull a sírra, mert lepergett egy élet, ahogy a fa-
gyöngy is messze elgurul, s előkerül aztán, mi mindig is kéznél 
volt, sokszor észrevétlen: a szemfedő. Volt, hogy eltakarta, mit 
látnod kellett volna, máskor meg lehullt, s feltárta a valót.  

Mondd tehát, míg lehet, hogy tudni szeretnéd még, akármi-
lyen szörnyű, mit rejt holnapod, s hogy érdemes még várni, ta-
lán még nem késő, amire vágysz, hirtelen mégis megkapod…  

Sárga is lehet a fagyöngy, ha fakín az, téged is idézhet, irigy-
séggel vegyülhet tettetett örömöd. Lombhullató vagy hát, s bár 
koszorúba fonnak, örökzöld nem lehetsz, így fejfádról is leko-
pik neved. 
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Ezüst maki 
  
Hoppá! Nézzük csak, mi kerül elő a konyhásszekrény rejtett 

zugából! Egy szép fényes zacskó, s benne egy kis ezüst maki… 
Micsoda? Már mit keresne – ha egyáltalán elférne – egy majom 
a zacskóban? Á, ne aggódjatok, csak egy kis csúcsminőségű kí-
nai zöld tea lapul ott, ami eredetileg olyan magasságokban ter-
mett, hogy csak az erre betanított majmok tudták leszüretelni. 
Nos, hát innen a neve! 

S ha már rátaláltam, le is forrázom. Nem, nem figyeltek, 
nem a majmot forrázom le, hanem a tealeveleket! Na ne! Csak 
nem képzelitek, hogy közönséges csapvizet fogok forralni 
hozzá? Hogy akkor mégis mit? Csakis alacsony ásványtar-
talmú, tiszta, klórmentes vizecskét! Jaj, jaj! Hogy mi a baj? Ha 
rajtatok múlna, máris öntenétek a drága levelekre, pedig még 
zubog. Nem tudtátok, hogy a forró vizet vissza kell hűteni 70 
fokra? 

Na, hagyjatok most már magamra! Ha ilyesmire képesek 
vagytok, ki tudja, milyen gaztetteket követnétek még el? Talán 
még cukrot vagy mézet is kevernétek a finom teába! El innen, 
el! 

 Hogy végre egyedül maradok és átadhatom magam egy 
majdnem igazi teaszertartásnak, kezdek lecsillapodni. Előbá-
nyászom az agyagkannácskát és a bögrét. Felöntöm a füvet. Le-
szűröm a teát. És… Végre senki és semmi nem terel el. Megér-
zem a maki összetéveszthetetlen, egyedi illatát!  

Megcsal ez az íz, megtéveszt az aroma. Elhiteti velem, hogy 
ott vagyok. Illetve vagyunk… Hol? Hát az idő egy pontján, 
vagy másfél évtizeddel korábban, mint ahogy valójában… A 
szeparéban! S hogy mi az a szeparé? Ahol megáll a végtelenített 
idő, ahol a tea gőzével szétárad a nyugalom, ahol békés, jóleső 
gondolatok töltenek csak el, ahol minden egyszerű és szép, ahol 
léteznek még vágyak és álmok, és ahol még körvonalazódhat a 
jövő, ahova még Buddha is úgy lép be, mintha ő lenne a vendég. 
Pedig itt dolgozik. Ő van otthon. 
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Hogy léphetne be hozzánk Buddha? Hát úgy, hogy csenge-
tünk neki. Egy kis réz csengettyűvel, melynek fogantyúja gon-
dosan meg van formálva. Ja! Nem az a Buddha jön be hozzánk 
ilyenkor! Nem Gautama Sziddhártha… De ő is kopasz, érdekes 
mosoly ül mindig az arcán, nehéz lenne megállapítani, hogy 
hány éves. Megjárta a Távol-Keletet, vonásai, mozdulatai és ke-
veset szóló bölcsessége által bőven kiérdemelte a nevét, és vitat-
hatatlan, hogy mindent tud a teakészítés legapróbb csínjáról-
bínjáról, a hagyományos szertartásokról, és elégszer gyakorolta 
már a meditációt, miközben teát kortyolgatott. 

Hol lehet most Buddha? Buddha ugyanis nem időszerű, nem 
gazdaságos. Biztos nem dolgozik már ebben a teázóban. Talán 
visszamenekült a hegyek közé, a teljes csend az ő világa… De 
mivel megcsiklandozza a maki az orrom, újra valóságossá és je-
lenlévővé válik Buddha, s visszakerül a csengő a különleges, 
alacsony lábú antik asztalkára, melynél kényelmesen elhe-
lyezkedtünk a keleties szőnyegre letett szép kis párnákon. Mi-
közben Buddha előkészíti a makinkat, kellemes érzések keríte-
nek hatalmába minket, mert az asztalka üveglapja alatti reke-
szekben különböző teafüvek díszelegnek… 

A sokféle tealevél a rég nem látott asztalkában és a nemrég 
leforrázott maki a konyhában előcsalja tudatomból a többi tea-
különlegességet is, amit annakidején megkóstoltunk Buddha ál-
tal. A legtöbben persze nem is tudjátok, hogy jónéhány tea több-
ször is felönthető, s mindig egy kicsit más az íze az újabb öntet-
nek… Varázs járja át a teáscsészéket, s talán nem is lehet kétszer 
ugyanúgy elkészíteni ugyanazt a teát. Mindig más, mindig vál-
tozó… 

Felbukkan emlékeimben a puskapor íze, melynek golyóvá 
csavart levelei a forró víz hatására „szétdurrannak”, aztán ott 
van a látványosan szétnyíló krizantém vagy a jázmin ízű sár-
kánygyöngy, de feledhetetlen a pirított rizses zöld tea, vagy a 
pu’er lepény is, és akkor még nem beszéltünk a madárnyelvecs-
kékről vagy a jáde csigákról… 
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Hát már megint itt vagytok? Nem hagytok békét nekünk a 
szeparéban? Hisz el akartunk bújni! Kívül akartunk kerülni 
nyugtalan világotokból… Nem hagytok békét nekem itt, a 
konyhában sem? Nem maradhatok négyszemközt megtalált 
makikámmal? Múltbéli reményeimmel? 

Állandóan pörögtök. Mindig kell, hogy történjen valami kö-
rülöttetek! Nem bírjátok elviselni a csöndet. Mindent meg-kér-
dőjeleztek, mindent siettettek. Nincs időtök még egy rendes teát 
sem elkészíteni, hát még élvezettel elfogyasztani, pláne az ízére 
koncentrálni! Micsoda? Mit hallok? Ki mer itt gyümölcs- meg 
ízesített teákról, s főleg filterekről beszélni? El innen, el! 
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Idomu a teaházban 
 
Idomu fejében most is mestere szavai jártak, már egy ideje 

próbálta tudatát megszelídíteni, megismerésre és mélyebb 
megértésre törekedett. Azt gondolta, hogy ha mindenben kö-
veti tanítója előírásait, eljuthat majd egyszer a megvilágosodás-
hoz, de legalább rátérhet a hozzá vezető helyes ösvényre. Minél 
több tapasztalatot szeretett volna ehhez saját belső világából 
szerezni. Szeretett volna idővel spontán felismerésekre jutni. 

– A meditáció a bölcs számára lehetővé teszi, hogy az élet 
komédiáiban vállaljon szerepet, a tragédiáktól pedig képes le-
gyen távol tartani magát… – intette a Mester eleinte, mikor ne-
hezebben mélyült el. Most azonban a fiú nagy meglepetésére 
csak ennyit jegyzett meg szelíden: – Látom, ma nem sikerül iga-
zán magadba mélyedned, pedig te vagy a legelhivatottabb min-
den tanítványom közül! 

– Szégyellem, Mester, pedig erősen koncentrálok, minden 
apró neszt és terhes gondolatot kizárok, próbálok minél jobban 
megtisztulni, hogy csak a valójában fontos dolgok kaphassanak 
helyet szívemben, lelkemben, tudatomban… 

Egy ideje figyelte már tanítványát a Mester, így tudta, hogy 
az most is mindenben betartotta utasításait, s hogy itt valami 
egészen furcsa dolog játszhat közre, bár még nem tudta, mi az. 
Intett a fiúnak, hogy kövesse. A kert végébe vezette, egy magá-
nyos pavilonhoz, amit Idomu idáig megközelíteni sem mert. 
Tabu volt. Ő pedig tiszteletben tartotta ezt a tilalmat is. 

Az eszményi természet eleve jó hatással volt rá, de mikor 
belépett mestere jelzésére a teaházba, egy egészen új békessé-
get, végtelen nyugalmat érzett át azonnal, amihez hasonlót is 
csak nagy önmegtartóztatással, önfegyelemmel tudott csak 
megvalósítani. Mi történhet itt? Magától átjárta a könnyed nyu-
galom, elernyedtek feszült izmai és idegei. 

– Látom, az ablakot furcsállod. 
– Igen, nagyon magasan vannak. 
– Van ötleted, hogy miért? 
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Rövid gondolkodás után Idomu megfejtette a nagyon is 
egyszerű okot: így a kilátás senki figyelmét nem veheti el sem-
minemű tevékenység közben.  

– Igen, jól gondolkodsz – jegyezte meg mestere, mielőtt a fiú 
kimondta volna a megfejtést. – Valljuk be, nem egyszerű a he-
gyekre, vizekre, kövekre, formás kis hidakra rá sem hederíteni! 
Ülj csak le a gyékényre! 

Idomu megszeppenve, de nagy elragadtatással ült le a pad-
lóra, s onnan óvatos pillantást vetett a falfülkére, melyben virá-
got helyeztek el. 

– Kíváncsi vagy, mi van benne, ugye? 
Miután a tanítvány bólintott, mestere felfedte a fülke rejté-

lyét. Kiderült, hogy buddhista kalligráfiát tartanak benne. Ettől 
az egy dologtól könnyedén el tudja szakítani a figyelmét, ha 
kell. Idomu, aki észre sem vette, hogy mestere nekikezdett a 
teakészítésnek, egyszerre csak fura hangra lett figyelmes. 

A padlóba süllyesztett parázstartó feletti üstben már forrt is 
a víz. A Mester vasdarabkákat tett bele, hogy azok mozgásuk-
kal egy távoli vízesés hangjára emlékeztessenek, s ez nem meg-
zavarta, hanem felerősítette a csendet, elősegítette a meditációt. 

A kézre álló, formás kis csészékbe porrá őrölt zöld teát ra-
kott a Mester, s mindezt hálás, de kissé összezavarodott szívvel 
fogadta Idomu. Érezte, hogy olyasmibe avatja tanítója, amitől 
még különlegesebb lesz számára a világ, és érezte azt is, hogy 
közben ő maga is jobbá válik, ezt a jóságot pedig környezetére 
is ki tudja majd sugározni. Hisz amúgy is csak sugalmazni lehet 
azt a leírhatatlant, amit különleges átélni, s amit csak megérezni 
lehet, de megérteni nem. 

A „vízesés” hangja még jobban hozzásegítette, hogy átélje a 
mérhetetlen békességet, s kiválasztottságának tudata nem ön-
teltté, hanem még hálásabbá, önzetlenebbé tette, s inkább a cso-
dálkozás, a hálatelt öröm kerítette hatalmába. 

A Mester megnyugodott a fiú arcát vizsgálva, biztosan 
tudta, hogy nem volt elhamarkodott, nem volt hiba beavatni őt 
és elhozni ebbe a különleges pavilonba. Idomu tisztában volt 
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vele, hogy egyfajta szentélybe engedte be mestere, akkor is an-
nak érezte volna, ha nincs az a misztikus falfülke… 

Mestere fa merítőkanállal öntötte épp a csészébe a forró vi-
zet, majd bambuszseprővel felkeverte. Bár az ismeretlen illat és 
szertartás felcsigázta a fiú érdeklődését, ösztönösen tudta, hogy 
nyugodtnak kell maradnia, s utánozni kezdte mesterét, aki há-
rom lassú, megfontolt kortyot fogyasztott a teából, s megelége-
déssel nyugtázta, hogy Idomu sem hajtja fel gyorsan, éppen 
úgy viselkedik, mintha sokadszorra inná, s már rég elsajátította 
volna a teafogyasztás szabályait. Alátámasztva tanítványa gon-
dolatait még annyit mondott: 

– Tudod, a teázás egyfajta kivonulás a megszokottból, az 
életből, a világból… 

– Csodálatos ez a hely! Egyből megszállja az embert a béke, 
mikor belép ide. Mennyivel könnyebb, hatásosabb így medi-
tálni!  

– A szukija olyan, mint egy templom. A csa-no-ju pedig ki-
teljesíti a végtelenség nyugalmát, jobbá teszi azt, aki részt vesz 
benne, aki megtapasztalhatja a tökéletesség, a szabadság, a har-
mónia, a könnyedség érzését, így minden jóval egyszerűbbé vá-
lik. Idomu, rájöttél már, miért nem tudtál igazán elmélyedni, 
mielőtt ide beléptünk? 

Idomu sajnálta, hogy kilépnek a szukiján, de elégedett volt, 
hiszen egy pillanatig sem kellett gondolkodnia a válaszon:  

– Azt hiszem, túl görcsösen akartam megfelelni elvárásaid-
nak. Bizonyítani akartam, hogy továbbra is érdemes vagyok 
arra, hogy taníts. Féltem, hogy elküldesz, mert mégsem érzel 
elég elhivatottnak. Azzal, hogy nem megszidtál, hanem bizal-
mad jeléül beavattál egy újabb csodába, felszabadítottad ben-
nem rejtett szorongásaimat. Gátlásaimtól a szukijához vezető 
úton és főleg a gyékényre leülve egyre inkább megszabadul-
tam… 

– Örülök, fiam, hogy így történt. Mindig jusson eszedbe, 
hogy csa-no-ju nélkül is bármikor képes vagy arra, hogy meg-
teremtsd belső békéd… 
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Idomu szívét melegség töltötte el, de nemcsak a teaházban 
átéltek és a vágyott, majd megtapasztalt bizalom miatt, hanem 
azért, mert mestere eddig mindig kizárólag a nevén szólította 
meg, most viszont fiának nevezte… 

 
 

 
 
…mikor belépett mestere jelzésére a teaházba, egy egészen új bé-

kességet, végtelen nyugalmat érzett át azonnal… 
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A műrostos 
 
Talán 1943-at vagy 1944-et írtak. Egy érdeklődő és lelkes kis-

diák, jelesül édesapám ott ült a kis falusi – Zala megyei – tante-
remben, s figyelmesen hallgatta tanítónője – a rettegett, koki-
jairól és nádpálcájáról elhíresült, szigorúan számonkérő pap 
szeretője, a vékony bokájú, ám hirtelen igen kiugró, öblös vád-
lijú, viszont nagyon is szeretnivaló Hajnal Aranka – szavait, és 
szinte itta a magyarázatát. A törtek rejtelmeibe akarta beavatni 
őt és társait a számtan-mértan óra keretében. 

– Ha az egészet eltörjük, darabokat, törteket kapunk. 
– Világos! – gondolta édesapám. 
– A törtnek van számlálója és nevezője. 
– …számlálója és nevezője… – jegyezte meg és fel. 
– A nevező (a törtvonal alatti szám) megmondja, hány 

egyenlő részre osztjuk az egészet. 
– …osztjuk az egészet… – ismételte magában, miközben fü-

zetébe is gondosan – gyönyörűen formált, talán túl apró, mégis 
jól olvasható betűkkel – leírta. Példás külalakúak fennmaradt 
jegyzetei, azonnal nagyon könnyen áttekinthetőek, jól tagoltak, 
már gyereknek is nagyon precíz volt írásbeli munkáiban. 

– A tört számlálója (a törtvonal feletti szám) megmondja, 
hány darabot veszünk a felosztott részekből. 

– …a felosztott részekből… 
– Vannak valódi törtek és… 
– Műrostosak! – fejezte be édesapám majd kiugorva örömé-

ben és lelkesedésében a padból, szinte meg se várva, hogy 
Aranka néni felszólítsa őt. 

Ekkor jöttek divatba ugyanis a műrostos anyagok, s több-
ször hallotta emlegetni az asszonyok által. Na nem a televíziós 
reklámokban, hisz ekkor még az egész pesti bérházban is, ahol 
az alagsorban meghúzta magát később a családja, mindössze 
egy valakinek volt tévéje, s ha jókedve volt, megengedte a többi 
lakónak is, hogy nézze.  
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Mivel könnyebb volt kezelni, nem kellett vasalni a műrost-
ból készült ruhákat, népszerűvé váltak ezek az anyagok, s egy 
időben nemcsak beszéltek róla, de sokan hordták is.  

A piacon is hallotta, ahogy az árus „helyrerakja” a valódi 
gyapjúszövetből készült, 1500 pengőre tartott, prémgalléros té-
likabátra alkudozót: 

– Ez nem műrostos, és valódi szkunszk gallérja van! 
Jó apám kis fejecskéjében tehát a valódi ellentéte a műrostos 

lett. 
Aranka néni „A Tanító néni” volt édesapám szemében, amit 

utólag az is igazol, hogy nem hordta le őt, amiért megszakította, 
ráadásul ilyen naiv ötlettel, nem mondta, de talán nem is gon-
dolta, hogy ha hallgatott – és szépen, fegyelmezetten jegyzetelt 
– volna, bölcs maradt volna, hanem jót derült a „beszóláson”, 
sőt még meg is simogatta a „találékony” kisfiú buksiját, és foly-
tatta a magyarázatot: 

– Szóval vannak valódi és áltörtek… 
– …áltörtek… – formálta gyöngybetűit újra engedelmesen 

édesapám, s egy ideig még büszke volt rá, hogy felderítette 
Aranka néni kedvét, akinek óra végéig – mikorra kiderült, mitől 
„ál” egy tört – már ott maradt szája szögletében a mosoly. 
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Hazafelé 
 
– Na, mi újság, öcskös? – kérdezte Zsolti, miközben hazain-

dultak az oviból. Ma neki kellett elmennie a testvéréért. Igaz, 
máshogy tervezte a délutánját, de próbált nem haragudni ezért 
az öccsére, sőt, igyekezett kedves lenni hozzá.  

– Éhes vagyok! – válaszolta panaszosan Janó. 
– Mutasd csak! – tapogatta végig a hasát. – Becsapsz! Érzem, 

tele van krumplival ez a pocak! 
– Hát ezt meg honnan veszed? – kérdezte csodálkozva Janó. 
Dehogy is árulta el neki Zsolti, hogy jól tudja, csütörtökön-

ként mindig krumplis étel van, és amúgy is megnézte az ebéd-
kiírást… Nem kell mindent az öccse orrára kötnie!  

– A kis telhetetlen! Hát akkor mi volt az ebéd? 
– Krumlipüré meg fasírt. 
– Na ugye! A fasírt igazán jól hangzik, biztos finom volt! 
– Igen, de kevés. Meg már rég volt… 
– Na jó, otthon kapsz lekváros kenyeret, míg megjön anyu. 
– Tudod, hogy nem szeretem! – hangzott a durcás válasz. 
– A kis válogatós! Nincs más. Mégis mit ennél?  
– Mondjuk, egy kis töltött káposztát. 
– Hallod-e, Janó! Majd eljön annak az ideje is! Tudod-e, mi 

lesz holnap az ebéd az oviban? – kérdezte nagy komolysággal. 
– Na? 
– Tökfőzelék! 
Hát bizony több se kellett hozzá, zokogásban tört ki a kis 

Janó, és bár Zsolti – mert ő maga imádta – elfeledkezett róla, 
hogy öccse nem szereti a lekváros kenyeret, a tökfőzelékkel vi-
szont már szándékosan hozakodott elő, hiszen egészen biztos 
volt a hatásban. Egy kis lecke ráfért kisöccsére, miért olyan vá-
logatós? Ám olyan keservesen sírt még pár perc elteltével is, 
hogy megsajnálta.  

– Nyugi! Ugrattalak! Diós tészta lesz, csak kíváncsi voltam, 
mit szólsz… 
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– Te, teeeee! – döngette volna két kis öklével mérgében Zsol-
tit, ahol érte, de az elkapta testvére kis mancsait, könnyedén le-
szerelve a támadást. 

– Jól van na, te kis méregzsák! Itt egy alma. Hazáig csak ki-
bírod?! 

Janó örömmel, megbékélve vette el, s azonnal bele is hara-
pott egy jóízűt. Nem gondolta, hogy bátyja zsebében ilyesmi is 
lapulhat, pedig Zsolti már sokszor varázsolt elő belőle váratla-
nul ezt-azt: kekszet, cukrot, olykor egy darabka nápolyit, pár 
szem drazsét… Nem sokkal később benyitottak a házba, s egy-
ből a konyhaasztalhoz perdültek. 

– Akkor zsíros kenyér jó lesz? – kérdezte békítően Zsolt. 
– Teszünk rá cukrot? – tette fel a kérdést válasz helyett Janó. 
– Ej, te, öcskös! De jó dolgod van! – felelte, miközben mo-

solygós fejcsóválás közben megszórta kristálycukorral a már 
megkent kenyeret Zsolti. 

Így nyitott rájuk anyjuk. 
– Ebadta kölykei! Hát nem bírtatok kivárni? Most mi lesz a 

finom töltött káposztával, amit kiolvasztottam? 
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Füles 
 
Neked mi jut eszedbe a fülesről? Edény, fazék, korsó? Sza-

már vagy bagoly? Egy hír vagy egy tanú? Esetleg egy levél-
forma a biológiaóráról? Talán egy kosár? Csak nem egy rejt-
vénymagazin? Nekem először egy levélszekrény, melyre az elő-
fizető kiragasztott egy cédulát a postásnak, miszerint: „Ezen a 
héten nem kaptam meg a Fülest!” És előttem vannak a girbe-
gurba betűk, melyekkel egy tréfás kedvű lakó a lépcsőházból 
válaszolt a panaszosnak: „Gyere fel a negyedikre, nálam meg-
kapod!” 

Másodjára a Százholdas pagony, pontosabban egy búsképű, 
de igen kedves állatfigura ugrik be Fülesről, aki elvesztette a 
farkát. De közben szinte hallom az Esti mese főcímdalát is, mely 
szerint Füles mackó mond most szép meséket a gyerekeknek, 
és látom, ahogy épp lekonyul a füle, melyről a nevét kapta. 

Ám a Füles név hallatán nemcsak a mesevilág tárul fel kö-
röttem, hanem néhány reklámfotó is megjelenik múltat idéző 
szemeim előtt. Hallottatok már Tóth Józsefről, művésznevén 
Tóth József Fülesről? Amellett, hogy ugyanabba a gimnázi-
umba járt, mint én – abban az évben érettségizett ott, amelyik-
ben én megszülettem –, ő készítette azokat a legendás fotókat, 
melyekre ma még sokan nagyon jól emlékeznek. 

Ilyen a Nagykanizsai Sörgyár naptárképe, miszerint „A Fo-
nyódi ásványvíz csodákra képes”: egy idősebb úr – a már meg-
kezdett vizesüveget tartva kezében – látható az ágyban egy fia-
tal asszonyka mellett, mindketten elégedetten mosolyognak. 

Vagy ott van a Tehéntúró-reklámplakát, melyen a túró 
egészséges, gusztusos, kedvesen csábító, hisz tehénfejet for-
máz, félbevágott paprika-fülekkel, kifli-szarvakkal, paradi-
csom-orrlyukakkal, mintha épp margarétát rágcsálna… De az 
„Egy pohár tej, tiszta fej” vagy a „Vigyázz, kész, sajt!” mondat 
sokak számára önthet képi formát is emlékei közt kutatva. 
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Az egyik Füles-reklámfotó címe ez volt: „Kedvencem a va-
jas kenyér”. Egy mosolygós, szeplős kisfiú ül egy okker labdán 
színes, vastag csíkos, rövid ujjú pólóban, rövidnadrágban, ma-
gas szárú – túlságosan fehér talpú, vadonatúj – tornacipőben, 
nagyon sárga és nagyon tiszta frottírzokniban, és a lényeg: egy 
vajas kenyeret tart a kezében harapásra készen, amit egy para-
dicsomkarika dob fel, ami az összhatást is még vidámabbá te-
szi. A kedves arcú fiú célkereszttapaszt visel a térdén, ami alatt 
nem sejthetünk valódi sebet. Az az érzésünk, hogy nem focizott 
mostanában. Bár hitelesebb volna egy maszatos arcú, a játékban 
megizzadt és megéhezett gyermek figurája, de így is nagyon 
hangulatos a fénykép. 

Ha ez a gyermek annakidején csak a reklám kedvéért fogta 
is meg azt a szelet kenyeret, akkor is nyilvánvaló, hogy szokott 
vajas kenyeret enni. (Szerintem a felvétel után jóízűen be is 
falta.) Csak azért mondom ezt, mert van, aki megkérdezte az 
anyját nemrég, hogy mi az a vajas kenyér, és azt a választ kapta, 
hogy az egy régi étel, azt már nem esszük… (Nem érdemelne 
egy fülest ezért a válaszért?) De még mennyire hogy esszük! 
Pláne, ha jó a kenyér, bőven elég rá a vaj is. Ezért nem értelmez-
hető számomra a kérdés: „Csak vajas kenyér van?” Mi az, hogy 
csak? Pláne amilyen felvágottak vannak mostanában! Hiába, 
semmi sem a régi… 

De ha nem a fülesről, és nem is Fülesről kérdeztek, hanem 
csak csupán a vajas kenyérről, arról elsőként Farkas Tóni bácsi 
jut eszembe. Jellegzetes hangja tisztán fülembe cseng, nagyon 
sok mesefigurát életre keltett általa, és sok film szinkronjában 
szerepel. Tudtátok, hogy Tóni bácsi Öcsödön született, ahol ne-
velőszülei József Attilától még a nevét is megtagadták? 

Persze van, aki már tudja, s van, aki a legjobb indulattal sem 
találhatja ki, miért jut eszembe épp ő a kenyérről… Volt egy 
népszerű, jól sikerült reklám. Egy kövérkés bácsi – jelesül Far-
kas Antal – sorban keni a kenyereket, de egymás után jönnek a 
családtagok, s elkérik, elveszik tőle, mert mindenki megkívánja 
futtában, pedig már Tóni bácsi is nagyon beleharapna egybe. 
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Mikor végül a kutya is elkunyerálná tőle, fellázad, felmordul, 
és végre ő is hozzájut a finomsághoz… 

Nos, ezek után megyek, lekenek egyet… 
 
 

 
 

…pedig már Tóni bácsi is nagyon beleharapna egybe… 
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Az ajtó mögött 
 
Csak fel kellett volna lépdelnem azon a különös lépcsőn, s 

át kellett volna lépnem azon a bizonyos felfénylő küszöbön, s 
besétálnom a könnyedén feltárulkozó, misztikus fényt árasztó 
ajtón. Olyan egyszerűnek tűnt az egész! Kínálkozott, hívogatott 
az ismeretlen, az új, kíváncsi voltam, mi várhat az ajtó mögött, 
mi lehet az az egyelőre idegen… Mégsem mozdultam. Nem ér-
tettem, miért is vagyok olyan óvatos. Hogy miért? De hisz ez 
mégsem olyan, mint amikor a peronon állok, várok, majd befut 
a metró… Ha feltárul az ajtó, a vezető nélküli szerelvény ajtaja, 
most már gondolkodás nélkül beszállok, automatikusak moz-
dulataim. Hogy idegenkedtem pedig az ember nélküli, gép által 
vezérelt járműtől! Most már bele sem gondolok, hová lépek…! 

Persze, az ember sokszor úgy érzi, idegen itt. Hányszor el-
vágyódik! Elidegenedett, mert elidegenedtek tőle. Így aztán ő is 
elidegenít másokat… Eljátszik a gondolattal, hogy ebből az 
egészből kiszáll. De miből is száll ki? A metróból? A világból?  

Megszoktam itt, a mi kis nyomorúságos bolygónkon az in-
kább szomorú, mint nyugodt, derűs létezést. Megszoktam – ha 
kiszabadulok a metrólyukból – a fölöttem gyülekező szeszélyes 
fellegeket. Oly tetszetősek! Igaz, sokszor borúsnak látom az 
eget, fenyegetőnek és kiszámíthatatlannak. De valahogy így az 
igazi! Talán túlságosan is gyanús lenne az idealizált kék égbolt 
a túlontúl fehér bárányfelhőkkel. Pláne felhők nélkül! Megszok-
tam az egyre inkább megszokhatatlan időjárás-változásokat is.  

Hozzáedződtem már ehhez az amúgy élhetetlen világhoz. 
Több milliárdnyian bizonyítjuk, hogy lehet alkalmazkodni a 
legkomiszabb körülményekhez is, és bármennyire hihetetlen, 
mégiscsak élhető ez a föld, amíg el nem pusztítjuk egymást, 
vagy magát a bolygónkat, magunkkal együtt… 
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Kimenekülhetnénk, kimenekíthetnénk magunkat. Alkal-
mazkodhatnánk egy tudatos, tudományos, hűvös és racionális, 
talán ridegen udvarias és kimért, látszólag élhetőbb világhoz, 
de annyira hiányozna minden, ami földi, emberi, értelmetlen és 
gyarló, sokszor talán gonosz és komisz, kiszámíthatatlan, meg-
magyarázhatatlan… 

Talán hiányoznának a szobrok a terekről, a múzeumokból. 
Egyáltalán lennének múzeumok? Lecsengett világunk kacatjait 
szemlélnénk bennük? Hiányoznának a cél és látszólagos érte-
lem nélküli díszek a haszontalan épületekről, használati tár-
gyakról. Egyáltalán… Megmaradhatnánk egyéniségeknek? 
Vagy csak valami kitűzött feladat elvégzésére specializálódott 
egyedekké formálódnánk? Tudnánk-e mosolyogni, sírni, sze-
retni és gyűlölni? Meg tudnánk maradni embernek? 

Mindez és sok hasonló, hirtelen jött gondolatfoszlány árnyé-
kolta be a küszöböt, tette sötétebbé és bizarrá a különös repülő-
alkalmatosság ajtónyílásából kiszüremlő fényt, s gyanúsan in-
gataggá és lidércessé a lépcsőfokait. Meggyökeresedtem. Pedig 
csak fel kellett volna lépdelnem a felkínált fokokon… Kínálko-
zott, hívogatott… Várt egy ismeretlen, új világ. 
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Mint egyszer, régen… 
 
Hajlonganak a fák. Megismernek talán? Vagy csak a szél ját-

szik a hársak illatán? Elképzelem róluk, hogy titkom kiadják, 
elsuttogják egymásnak, így vigyáznak rám. Megszépítik utam 
árnyaikat váltva, kelletik magukat madárfüttyre várva, nagyo-
kat bókolnak, meglátva, hogy jövök, s irigyen gurulnak szét a 
kergült rögök. 

Lehet, hogy beszélnek, nemcsak rólam, hozzám. Talán tana-
kodnak évgyűrűik hosszán… Min bölcselkednének? A csalo-
gány baján? A víg pacsirta, a komor bagoly szaván? Elhiszik a 
szajkónak a remény dalát, mely feltöri bármely tojás kemény 
falát. Csivitel az új élet válaszra várva, méhek kergetőznek vi-
rágokra szállva, döngicsélő érvük kedves a fülemnek, kis őzi-
kék, rókák, mókusok születnek; kuruttyol az árok, vokáloz a ná-
das is, lesz itt utánpótlás: kikelt a sok szárnyas is. 

Éhes fiókákkal versenyez a cincér, de már megérkezik any-
juk, a gyors pincér. Soha nem tud elég élelmet szolgálni, ám jog-
talan volna ezért őt dorgálni… Hangos hát a fészek, akármerre 
járunk, mégis ez a „csend” az, amire vágyunk. Ez az, ami nyug-
tat, kikapcsol a mából, időtlen békesség árad minden fából!  

Ha egy hűvös patak az utunkba kerül, csörgő habjaiban a 
kezünk elmerül, boldog kéjjel mossuk az arcunkat benne, min-
den cseppje mintha szabadságot zengne. Különleges felhők 
úszkálnak az égen, éppoly könnyű minden, mint egyszer volt, 
régen… 
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Kutyasétáltatás 
 

1. 
 
Nem jön ez a nyavalyás, mindig megáll, mindent megsza-

gol, minden érdekli… Állandóan úgy kell arrébb rángatni. A 
kutyafáját neki! Csak azt nem értem, miért nem az asszony kín-
lódik vele. Ő akart kutyát! Sétáltatni persze már nem tudja. 
Vagy inkább nem akarja. Ki tudja ezt a nőszemélyeknél eldön-
teni? Így a lába, úgy a dereka, most a migrénje, máskor a közér-
zete, aztán a vasalást vagy a mosást kell befejeznie, épp a pako-
lás közepén van, át kell ugrania a szomszédba, ki kell venni a 
dunsztból a befőtteket… A legváltozatosabb kifogásokat képes 
kitalálni! Mennyivel jobb lenne a karosszékemben ücsörögni, 
olvasni az újságomat! Vagy legalábbis úgy tenni! A méreg visz 
nemsoká a sírba! Aztán hozhatja ő le ezt a korcsot, nem lesz kit 
palira vennie! Úgyis kierőszakolja ez a kis vakarék, hogy kijö-
hessen! Addig ugat, míg le nem veszi az ember a pórázt a fo-
gasról, és ki nem nyílik az ajtó… A fene sem akar magyaráz-
kodni a szomszédoknak! Nem is tudom, kire haragszom job-
ban! Az asszonyra, akivel 58 éve együtt élek, és hazahozta, vagy 
a kutyára, akit már hét éve sétáltatok helyette! Gyerünk már, te! 
Megint mit találhatott, ami olyan érdekes! Ebadta! Ne húzd az 
időt, elég volt a kirándulásból! Na, itt is vagyunk végre! Mit csi-
nálsz, te!? Pont a kapuban? 

 
2. 

 
Szép kis séta lehet, mondhatom! Az én kicsikém szeme azt 

mondja: „Itt már semmit nem lehet! Azt már megszoktam, hogy 
egy pillanatra sem tudok megállni, semmit nem tudok meg-
szaglászni, egy kutyalányt sem tudok rendesen megnézni, mert 
azonnal szorul a póráz a nyakamon, de mostanában a legele-
mibb dolgokra sincs módom. Jól rám unt már ez a vénember! 
  



Fagyöngylét 

– 67 – 

Eleinte örültem, mikor asszonyom helyett lehozott, még há-
lás is voltam érte. De ma is minek jöttünk le egyáltalán, ha kész 
kínszenvedés ez a séta neki is, meg egy ideje nekem is… Még 
véletlenül sem tudok könnyíteni magamon, mert ahogy megál-
lok és rákészülődnék a dologra, abban a pillanatban ránt ezen a 
fránya zsinóron. Menet közben mégsem lehet elvégezni az 
ilyesmit!” És akkor az áldott jó uram csodálkozik, ha az én kin-
csem kínjában a kapuban végzi el a dolgát, mert amíg a kulcsát 
keresi, van végre egy kis lélegzetvételnyi ideje, a szükség pedig 
nagy úr…! Csoda, ha haragszom? Ez a Pali elfelejtette, hogy mi-
ért viszi le ezt a kis tündérfit? Olyan jól nevelt kis kutyus az én 
drágaságom, véletlenül se tenne ilyesmit az otthonunk előtt, a 
ház lakóinak szeme láttára! Mindig csak a méreg van ezzel az 
emberrel! 58 éve nézem már el a hibáit. Mosok, főzök, takarítok 
rá, mindent megcsinálok. Ő meg? Ha rajta múlna, ki sem moz-
dulna a karosszékéből! Pedig ráfér egy kis séta! 
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Nyugdíjas-búcsúztató 
 

1. 
 
Mit keresek én itt? Soha nem voltam táncos lábú. A focilab-

dával tudok mit kezdeni, meg a salakkal vagy a fűvel, de ez a 
parkett! Eddig még csak elvoltam valahogy! Egy kis közös va-
csora, néhány koccintás, egy kis emlékidézés, humoros epizó-
dok a múltból… Az ember teszi-veszi magát egy kicsit. De mi 
ez a rángatózás? Görcs húzza mindenki kezét-lábát? Felrázódik 
az agyvizük! A nyugdíjba készülő Józsi bácsi ahogy meghal-
lotta a zenét, elsők közt pattant fel, hogy megtáncoltassa Ma-
riska nénit… Már szédülök is, ahogy pörögnek-forognak. Az 
ördög bújt beléjük? Panka is nyugtalan. Nem tud rendesen 
megülni a helyén. A zenére jár a lába, mosolyog, bólogat. Tán ő 
is táncolna… Hát, talán egyet még ellötyögök valahogy, legyen 
csak meg az öröme, bár nem értem én ezt az egészet…  

Na jó, elég is volt. Egy kicsit még elücsörgünk, aztán elbú-
csúzunk, és irány haza! Mit akar ez a málészájú? Nem bánom, 
táncolhat egy kicsit Karcsival is Panka. A mindenségit! Jó hosz-
szú ez a szám! Vagy ez már a második? Ja, hogy már Miskával 
csörög! Milyen önfeledten lejtenek! A csudába! Elég volt. Ki kí-
váncsi erre? Én megyek, ő meg majd jön, ha kimulatta magát. 
Á, nem haragszom… 

  
2. 

 
Jó, hogy túlvagyunk a vállalati vacsorán. Hú, micsoda pezs-

gés! Végre történik valami izgalmas! Csak úgy sziporkázik a 
parketta, villámlik a levegő! Árad a jókedv, szinte viszket a tal-
pam. Csak nehogy észrevegye rajtam Beni! Esze ágában sincs 
felkérni, én meg nem merem őt még viccből sem. Ennyi év után 
jól ismerem, inkább nem kockáztatok. Nem kell, hogy megha-
ragudjon a semmiért! De jól ropják Csöpiék! Jól összeszokott kis 
pár! Ezek a Karcsiék is beleadnak apait-anyait, messze maguk 
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mögött hagyják a bajokat. Ez a kis Vali is tele élet, energia, pedig 
mennyi vizsgálaton, kezelésen volt mostanában! Jé, hát mégis 
felkér Beni! 

Nyilván mindjárt hazamegyünk… Nem, köszönöm, Karcsi-
kám, majd talán legközelebb, már indulunk. Hogy menjek 
csak? De nem lesz ebből baj? Nem ér annyit az egész! Ó, ez iga-
zán jólesett! Nem, nem, Miska, csak lejts oda velem az aszta-
lunkhoz, Beni már biztos nyugtalan! Most mégis hova tűnt 
ilyen pillanatok alatt? Persze, most már akár maradhatnék is. 
Nem fogok. Persze, hazatalálok egyedül is. Csak tudnám, mi 
baja! Ő biztatott, hogy táncoljak csak! Az persze nem volt baj, 
hogy a múltkor hajnali egykor állított be, pedig délután kettő-
kor volt a csapattársa temetése. És még csak haza sem szólt, 
hogy leülnek egy kicsit a régi haverokkal… És most még ő ha-
ragszik?  
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Hilda bosszúja 
 
– Mi a bűnöd, te lány? Az egész falu összes cipőjét neked 

kell kipucolnod? 
– Valami ilyesmi! – mosolygott pajkosan a boltosra Hilda, 

miközben a táskájába süllyesztette a két tubust. 
 

* 
 
– Hát ez meg mi? – kérdezte döbbenten Zita, mikor az utolsó 

óra után vajszínű nerckabátjáért nyúlt, és indult volna haza. 
Őrült nagy fekete foltok éktelenkedtek ugyanis mindkét zsebe 
körül, kívül-belül… 

 
* 

 
– Hilda, miért tetted ezt? – kérdezte középiskolai osztályfő-

nöke, miután körültekintően és egyértelműen megbizonyoso-
dott a bűnös kilétéről. Elég volt tüzetesen megvizsgálni az ar-
cokat… 

Hilda nem tagadta, hogy egy-egy tubus cipőkrémet nyo-
mott Zita kabátjának zsebeibe, megbánást egyáltalán nem tanú-
sított, inkább még büszke is volt rá, elégedetten vette tudomá-
sul a végeredményt: a használhatatlan ruhadarabot.  

– Tesztelni akartam a folttisztítók hatását! 
– Elég volt! Ez már rég nem tréfa! 
– Elszerette a fiúmat! 
– Így akartál bosszút állni? Hisz barátnők vagytok! 
– Voltunk…  
– Nem tudtátok volna megbeszélni, máshogy rendezni ezt a 

dolgot? 
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– Ugyan… Egy faluban élünk. Együtt nőttünk fel. Óvodás 
korunkban már egy csoportba, általánosban is egy osztályba 
jártunk. Mindig tudtunk egymás öröméről, bánatáról, szív-
ügyéről. Mindent tudott rólam és Tibiről is. És ezek után suty-
tyomban elfogadta a közeledését, bátorította őt. Ki tudja, mióta 
űzték már kettős játékukat? Ma reggel véletlenül lelepleződtek. 
Megláttam őket, ahogy csókolóznak. Azt hitték, jól elbújtak. Így 
hátba támadni! De Tibihez is lesz egy-két szavam… 

– Zita? 
– Mit tehetek arról, hogy Tibi belém habarodott? Már lát-

szott, hogy nincs minden rendben közöttük. Úgyis szakítottak 
volna előbb vagy utóbb. Elkerülhetetlen volt. Nem is illettek 
egymáshoz. Hilda annyira vakon szerette, hogy észre se vette 
ezt. Engedélyt kellett volna kérnem tőle, hogy járhassak Tibor-
ral? Épp mosolyszünet volt köztük… 

– Te álnok! 
– Lányok, a többit a fegyelmi tárgyaláson. Most nézzünk va-

lamit, amiben haza tud menni Zita… 
 

* 
 

Hildát fegyelmi határozattal másik osztályba helyezték, az 
okozott anyagi kárt pedig meg kellett fizetnie. A lányok mind-
végig kerülték egymást, középiskola után pedig másfelé so-
dorta őket az élet. Hilda továbbtanult, szép hivatást választott. 
Már megtalálta a párját, férjhez ment a falujához közeli nagyvá-
rosba. Zita még keresgél, Tibort már rég elfelejtette. Ő a fővá-
rosban él, itt dolgozik tanult szakmájában.  
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Panka és a feledékenység 

1. 

Panka már megint összezavarodott. Odament hát éppen a 
vacsorát készítő nagyanyjához, hogy segítségével rendet tehes-
sen a fejében kavargó gondolatok között. 

– Nagyi, szerinted jó vagy rossz a feledékenység? 
Nagyanyó – mivel épp a szokásosnál is jobban el volt gon-

dolkodva – már megint meghökkent, mint újabban szinte min-
dig, amikor unokája valami hasonló – filozofikusnak tetsző – 
kérdéssel állt elő, de mint máskor, most se siette el a válasz-
adást, bár kikerülni most se akarta. Átgondolnia viszont ugyan-
csak át kellett… 

– Mondd csak, Pankám, ez most hogy jutott eszedbe? 
– Annyiszor mondták nekem mostanában anyuék is, de 

bent, a suliban is, hogy felejtsek végre el valamit, ne foglalkoz-
zak már vele, tudjak megbocsátani, ugyanakkor mindig meg-
büntetnek vagy legalábbis megdorgálnak, ha valamit elfelejtek: 
leckét írni, tejet hozni a boltból… 

– Á, értem. 
– Emlegetik a felejtés vagy a feledékenység jótékony hatását, 

ugyanakkor ott van dédi… Ijesztő, hogy szinte mindent elfelejt. 
Sok minden meg egyenesen törlődött az agyából. Így nem iga-
zodik ki a világban. Néha életveszélyes, amit tesz, vagy amit 
nem… 

– Tudod, ő már nagyon öreg, súlyos beteg. 
– Igen, persze, tudom. Akkor szerinted… 
– Nagyapádon is észrevettem, hogy sok mindenre nem em-

lékszik, sok mindent elfelejt. Most még inkább csak apróságok-
ról van szó. Már-már megharagszom rá, de aztán nyugtatom 
magam: hisz ez korral jár, és ki tudja, lehet, hogy holnap már 
velem is előfordul… Türelmesnek kell lennem, ki kell segíte-
nem, el kell néznem neki! Csak kicsit fárasztó mindig utána 
menni, kapcsolgatni a villanyt, a gázt, elzárni a zubogó vizet. És 
nem is engedhetjük meg magunknak sem a fényárt, sem… 
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– Akkor szerinted is rossz a feledékenység? 
– Pankám, ez attól is függ, milyen mértékű. Ha nem sodrunk 

vele veszélybe valakit, magunkat vagy mást, akkor szeretettel, 
találékonysággal mindent el lehet viselni, rendbe lehet hozni. 
Egy kis odafigyeléssel megelőzhetjük a bajt, és ha a másikban 
nem keltünk rossz érzést, lelkifurdalást azzal, hogy állandóan a 
szemére vetjük: valamit elfelejtett, akkor fesztelenebb, szeretet-
teljesebb lesz a kapcsolatunk. 

– Érzem, nagyon szereted őt. Te tudsz egyáltalán haragudni 
a papára? 

– Hosszasan nem – felelte habozás nélkül a nagyi. – De meg 
kell mondanom őszintén, Panka, én is próbáltam néhány dolgot 
szándékosan törölni, elfelejteni, hogy meg tudjak neki bocsáj-
tani… 

2. 

Pankát azért másnap is foglalkoztatta a kérdés, de most hir-
telen a szőlőt metszegető nagyapjához fordult: 

– Papa, mondd, szerinted jó vagy rossz dolog a feledékeny-
ség? 

Nagyapját nem lepte meg annyira a kislány kérdése, mert 
gyakran fordult hozzá hasonlóval, ráadásul most őt is épp ez a 
téma foglalkoztatta, ugyanis az utóbbi időben sajnos érezte, 
hogy feledékenyebb, mint korábban, és azt is, hogy ez nem egy-
szerű szétszórtság, nem is átmeneti fáradtság okozza, ez bizony 
állandósult, és egyértelmű: a korral jár. 

– Te mit gondolsz, lánykám? – kérdezett vissza a nagypapa, 
hogy egy kis időt nyerjen, hisz egy kicsit elkalandozott, át kel-
lett gondolnia, mit válaszoljon, hiszen nagyon is komolyan 
vette a kérdést. Úgy tett, mintha az egyik tőke kötötte volna 
annyira le a figyelmét. 

– Azt hiszem, néha baj, ha elfelejtünk valamit, de általában 
apróságokról van szó. Ilyenkor nem is kéne rosszul éreznünk 
magunkat, csak egy jót nevetni. Akkor is, ha mi feledkeztünk 
meg valamiről, de akkor is, ha mi kértünk meg valakit valamire. 
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Ha viszont fontos dologról van szó, akkor rossz, ha azt elfelejt-
jük, de ha szerencsénk van, akkor még helyrehozható a baj. 
Ilyenkor kár a másik fejét leharapni. Van, amit el lehet nézni a 
másiknak, van, amit nem – felelte a leányzó. 

– Bölcsebb vagy, mint én! – mosolygott Pankára nagyapja. – 
Félek, hogy a dédi sorsára jutok! – tette hozzá váratlanul, mi-
közben megsimogatta a kislány arcát, akinek már gyűlt is a sze-
mében a könny. 

– Te még nagyon sokára leszel olyan idős, mint ő, és neked 
ott van nagyi, aki nagyon szeret téged! Elnézi, ha valamit elfe-
lejtesz… 

– Igazad van, Panka, hálás lehetek a sorsnak, hogy rátalál-
tam nagyanyádra. Mellette nincs mitől tartanom. Olyan gyen-
géd és figyelmes! Te is észrevetted, hogy mostanában feledéke-
nyebb vagyok? 

Miután a kislány lassan, bizonytalanul, egy kicsit szégyen-
kezve-sajnálkozva bólintott, nagyapja elragadtatott hangszí-
nére lett figyelmes: 

– Persze, nagyanyád is… Igaz, hogy csak apróságokról van 
szó, de tudom, hogy más már rég megharagudott, felcsattant 
volna miattuk, durva veszekedéssé, vitává fajult volna az, amit 
a mama türelemmel, csendesen visel. Szó nélkül lekapcsolja 
utánam a villanyt, sokszor észre sem veszem, mit nem zárok el, 
biztos többször is szokott ellenőrizni, és nem is feltétlenül a 
számlák miatt. No, ezért rossz a feledékenység, mert bajba so-
dorhatom vele magam, magunk… Ez a fránya öregség! Mi lesz, 
ha őnála is elkezdődik ez a folyamat? – érzékenyült el még job-
ban. – Annyi mindent átéltünk együtt, annyi mindent megbo-
csájtott… 

– Ne félj, papa, majd itt leszek én, és vigyázok rátok! Majd 
figyellek benneteket titokban! – csillogott Panka szeme az elha-
tározástól, majd még ennyit mondott: 

– Felejtsd el a félelmeidet, nagypapa! Minden rendben lesz! 
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Félrelibbent az angyalhaj 
 

1. Panka 
 

Panka kimérten, elgondolkodva ment nagyanyja felé, 
ugyanis rájött valamire, amit kénytelen volt magában tisztáz-
nia, és muszáj volt megosztania, hogy tovább tudjon lépni. 

– Mama, elvesztettem valamit! – mondta szokatlanul csen-
desen, elkámpicsorodott arccal a kislány. 

– Biztos előkerül hamar. Mi az, amit keresünk, Pankám? 
– De hisz! Ugyan… Reménytelen! 
– Nem ismerek az én kis unokámra… 
– Tudod, mama, volt valami mesés varázs, valami 

várakozásteli, furcsa izgalom, ami most elszállt. 
– Húha, itt valami nagyon komoly dologról van szó! Mi tör-

tént? – kérdezte meglepett kíváncsisággal nagyanyó. 
– Azt hittem, valóságos csoda, ahogy évről évre ott áll egy 

gyönyörűségesen feldíszített karácsonyfa: csupa titok lengi 
körbe, mintha varázslatos légáram mozgatná meg a sok fényes 
angyalhajat, mintha valami földöntúli muzsikára táncolnának a 
szaloncukrok! 

Nagyi már kezdte sejteni, mire akar kilyukadni a kislány, de 
nem akarta félbeszakítani, úgy érezte, jobb, ha kibeszéli magá-
ból a kislány, ami benne van. 

– Nagyi, hát nem szólsz semmit? 
– Hallgatlak, kicsim. Mi bánt pontosan? 
– Azt hittem, különleges tündérkezek vannak a dologban, s 

hogy az ajándékok is valamiféle jutalomvarázslat segítségével 
kerülnek a fa alá… 

– Szóval leselkedtél, kíváncsiskodtál, most meg csalódott 
vagy… 

– Egy világ dőlt össze bennem, mikor a kulcslyukon át meg-
láttam nagyapót, ahogy felállítja a fenyőfát!  

– Azt hittük, elindultál a boltba! 
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– Aztán el is szaladtam.  Mikor visszajöttem, akkor meg el-
mentem előbb hátra, és bekukucskáltam az ablakon. Láttam, 
ahogy díszíted a fát! 

– Szóval hiába csalt egyből a jószágokhoz nagyapád, mikor 
megérkeztél…  

– Olyan szép volt, és most összeomlott minden! Kilestem a 
papát, ahogy a kamrában az ajándékokkal matat. Azt hitte, hoz-
zád jövök, hogy egyedül maradt, de a kíváncsiság sehogy sem 
hagyott békén.  

– Sajnálom, kicsim! 
– Nem is próbálsz meggyőzni, hogy rosszul láttam, hogy té-

vedek? 
Nagyanyja csak kedvesen megsimogatta, és annyit mon-

dott: 
– Nem, Pankám… Hát a végén itt felnősz nekem?! 
– Most már mindegy! Én rontottam el – ölelte át szeretettel 

nagyanyját a lányka. – Jövőre díszíthetem veled a karácsonyfát? 
– Eljöhetsz kiválasztani is – buggyant ki a felszabadult 

örömkönny nagymama szeméből. 
 

2. Nagypapa 
 
Julcsi mikor meglátta az urát, szomorkásan jegyezte meg: 
– Nem voltunk elég óvatosak, Pistám! 
– Mire gondolsz, Julcsikám? 
– A mi kis Pankánk hirtelen felnőtt, mindent kiderített a ka-

rácsonyfa titkáról… 
– Hogy a manóba fordulhatott ez elő? 
– Hát, ma is vannak még kulcslyukak, ablakok és éberen fi-

gyelő, kíváncsi, lopakodó kisgyermekek… 
– Értem. De talán jobb is így! Bár olyan jó volt elbűvölni, cso-

dálkozni látni Pankát! Hogy meg tudott lepődni! Még rám is 
átragadt a varázs, ami megszállta, körbevette őt! 

– Milyen jó dolog is a gyermeki hit, a fantázia, a várakozás 
nyugtalan öröme! Emlékszel még, papa? 
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Igen, Pista még emlékezett, ő hogy élte meg annak idején 
azt, amin most Panka átmegy, de valami hasonló varázslat a 
mai napig is mindig megszállja készülődéskor: ez egyfajta meg-
magyarázhatatlan béke, jóleső elégedettség, meghitt öröm. Jó 
volt gyermekének, unokájának is megteremteni ezt a leírhatat-
lan, örömteli érzést, és jobb embernek érezte magát mindig, 
amikor szívében és lelkében felkészült, mikor közeledett a ka-
rácsony… 

– Mérges volt? Dühöngött? – kérdezte még feleségétől, de 
szerencsére azt a választ kapta, amit remélt. 

– Szelíd, szomorú csalódottsággal mesélte el, hogy szembe-
sült az igazsággal, de nem vádaskodott. Jövőre komoly segítsé-
gem lesz ám a fa feldíszítésénél! – mosolyodott el nagyanyó, és 
ez a mosoly átragadt nagypapára is. Mikor belépett Panka, 
olyan jóleső érzés kerítette hatalmába, ahogy rájuk nézett!  

– Mikor jönnek meg anyáék? Megrázhatom majd én a kis-
csengőt? Mikor nézzük meg az ajándékokat? Nagyon szépen 
becsomagoltátok őket! 

Nagyszülei megkönnyebbülten felnevettek Panka fokozódó 
izgatottságát látva, mert kíváncsiságát a jelek szerint nem veszí-
tette el, sőt: csak még hálásabb szeretettel bővült. 
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Idő – ajándékba 
 

1. Jocó néni 
  
A lelkem rándul belé, a szívem jajdul össze, ha a karácsonyra 

gondolok. Jó lenne valahogy túllenni rajta, csak úgy átugrani az 
egészet. Hogy hogy mondhatok ilyet? Hát csak úgy, ahogy gon-
dolom, őszinte szívemből, fiam. Hogy én csak ne ugráljak? Te 
csak ne aggódj, nem fogok! Kell a nyavalyának ez az egész tüle-
kedés, képmutatás, kitalálósdi, aztán meg a cserebere… Mennyi 
felesleges lom van már a szekrények rejtett zugaiban! 

Ja, ha szükség van valamire, azt úgyis megveszi az ember, ha 
tudja. Ha meg nem tudja, akkor hiába van bármilyen ünnep is… 
De magyarázhatok én itt, úgyis mindig beadom a derekam, be-
lemegyek én is ebbe az esztelenségbe. Igen, tudom, ott vannak a 
gyerekek… Persze, miattuk… Tiszta műbalhé az egész. Persze, 
hogy nem gondolom komolyan, csak eltúlzom a dolgokat! Még 
az advent közeledtét sem várták meg, mióta megy már a csin-
nadratta! Kínjukban nem is tudják, miért mennyit kérjenek… 

Igazán kíváncsi vagy, hogy mit szeretnék karácsonyra? Van 
időd meghallgatni? Mert elsőként időt kérnék neked, hogy ráérj 
érdemben beszélgetni velem. Tényleg ráérsz most? Hát akkor fi-
gyelj: egészséget szeretnék leginkább. Új lábat, mert alig tudom 
csúsztatni, főleg ezt, recseg-roppan, nyilall a térdem, feldagad, 
feszül a lábfejem. Igen, mind a kettő. Egyben van a lábszáram-
mal. Tessék! Hol a bokám? Á, a vízhajtó nem segít már ezen! Az-
tán jó lenne egy új nyakcsigolya, hogy megtartsa a fejem. Már 
nehezemre esik ez is. Igen, kitámasztom, ha tudom. De akkor 
hogy porszívózzak például? Nem komolytalankodok. Ki csinálja 
meg helyettem? Eltaláltad, új kéz is kellene. Ezek itt erőtlenek, 
gyengék. Abszolút nem tudok fogni… Jól van, nem folytatom. 
Nem szeretnék semmit. Csak… nézz majd ránk, hogy megva-
gyunk-e még apáddal. Az unokákat is hozd! Ők… ti… mégis mit 
szeretnétek karácsonyra?  
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2. Zsolti 
  
Nyakunkon a karácsony! És sajna egyre nehezebb szót ér-

teni az anyámmal. Hiába, öregszik. Még jó, hogy végül megkér-
dezte, minek örülnénk… Dehogynem szereti az unokáit! És 
előbb-utóbb mindig megveszi, amire szükségük van. Most is. 
Hogy akkor mi a baj? Semmi! Elege van abból, hogy még a csap-
ból is a karácsony folyik, pedig még mindig egy teljes hónap 
van hátra… Belefáradt már a hétköznapokba is, hát még az ün-
nepekbe! Itt fáj, ott fáj, nem tudtam kiszedni belőle, ők minek 
vennék hasznát. 

Hogy akkor mi a csudát vegyünk nekik? Azt hiszem, nincs 
szükségük semmire, csak hogy láthassanak minket, szóljunk 
néhány jó szót hozzájuk. Majd nézünk valamit a szekrények al-
ján… Viszont semmibe nem kerül egy kicsit úgy igazgatni a 
napjainkat, hogy ők is beleférjenek, csak egy kis emberség kér-
dése… 

Végül is van még idő addig, hátha meglátok, meghallok, 
megérzek valamit. Néhányszor elnézek addig is hozzájuk, még-
iscsak a szüleim! Ki tudja, meddig tehetem még meg? Nem baj, 
ha apám is kipakol a nyavalyáiról, és szerintem a te szüleid is 
örülnének, ha akár egyedül, akár közösen – ha lehet, unokákkal 
– többször mennél… Bármilyen apró segítséggel komoly hasz-
nukra tudnánk lenni, az biztos! 
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A Fekete-tengernél 
 

1. Egy tizenkilenc éves lány 
 
Első főiskolai évünk után, mielőtt megkezdtük volna a má-

sodikat, jó messzire utaztunk otthonunktól. Kíváncsi voltam a 
nagy vízre, hisz még sohasem láttam a tengert. Meg akartam 
nézni, mennyire sötét a vize vagy üledéke, ellenőrizni akartam 
nevének etimológiáját… Hat hétre érkeztünk meg Odesszába, 
részképzésre. Rögtön az első nap meg szerettem volna mártózni 
a Fekete-tengerben, mivel addig még nem volt alkalmam sós 
vízben úszkálni, és érdekelt, amit róla regélnek. Meg akartam 
személyesen tapasztalni, hogy valóban könnyebbnek érzem-e a 
testem, s hogy kevésbé fárasztó-e így fent maradni a vízfelszí-
nen. 

Csoporttársaim is mindenáron meg akarták látogatni a ten-
gerpartot. Volt, aki azért, mert még ő sem látta, volt, aki meg 
azért, mert visszavágyta. Kísérőtanáraink jó előre tisztáztak ve-
lünk néhány dolgot. Ezek egyike az volt, hogy sötétedés után 
mindenképp kerüljük el a kikötőt, de amúgy se járkáljunk nél-
külük még fényes nappal se arra. Elfogadó, a józan szóra hall-
gató lánykák voltunk, eszünk ágában sem volt megszegni a ké-
rést. De hisz mi fürdőzni indultunk a homokos partra! Azt 
mondták, csupán tíz percre van a kollégiumtól. Felkaptuk a für-
dőruhánkat, hogy azzal már ne kelljen vesződni, felöltöztünk, s 
nekiindultunk. Mindenki nagyon készséges volt, akit megkér-
deztünk, hol találjuk a tengert. Újra és újra útbaigazítottak, 
megnyugtattak minket, hogy jó irányba haladunk, de sehogy 
sem bukkantak elő a tenger habjai, pedig lassan már fél óra is 
eltelt. Egyre gyanúsabb lett a dolog, de kénytelenek voltunk a 
helyiek kedves és egybehangzó útmutatását követni.  

Kíváncsiságunk, makacs kitartásunk végül eljuttatott min-
ket a tengerhez. A Patyomkin-lépcsőről megpillantottuk a ha-
talmas darukat és teherhajókat. Összenéztünk, s megindultunk 
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lefelé a hosszú lépcsősoron a víz felé. Furcsállottuk, hogy lesz 
ebből egyhamar fürdés, de valahogy még mindig nem kapcsol-
tunk. Mire leértünk, a nap már nyugodni készült, gyönyörű 
volt a kikötő a naplementében! Milyen radikálisan új élmény! 
Soha nem láttam még ekkora hajókat! Ki is volt írva, de amúgy 
is sikerült végre rájönnünk, hová kalauzoltak minket a készsé-
ges odesszaiak. Talán mi nem voltunk elég egyértelműek, mi-
kor a legelsőt megkérdeztük közülük, merre induljunk?  

Lenyűgözött minket a látvány, egyszerre volt csodálatos és 
riasztó, de egyben nagyon izgalmas mindaz, amit megtapasz-
taltunk. Még mindig élénk volt a környék, nem tűnt úgy, hogy 
hamarosan elcsendesedne a nyüzsgés, megszűnnének a kirako-
dás csattogó zajai vagy egy-egy hajó kürtszava. De kíváncsisá-
gunkat lassacskán legyőzte józan eszünk, megszólalt bennünk 
a figyelmeztető jelzés: ideje visszasietni a kollégiumba. Hisz ott 
van az a hosszú lépcsősor, amivel felfelé nyilvánvalóan nehe-
zebben fogunk megküzdeni, és akkor még sehol nem va-
gyunk… 

(Másnap az egyetemi órák után a kollégiumból tíz percen 
belül a parton voltunk, s egymás kezét fogva futottunk neki a 
Fekete-tenger hullámainak.) 

 

2. Egy negyvenkilenc éves nő 
 
Igaz, hogy 1988-ban még nem volt internet, de egyáltalán 

sehol nem néztek utána ezek a lányok, hova is mennek. Könyv-
tár azért akkor is volt, és talán még várostérképet is szerezhet-
tek volna. (Ha máshol nem, hát odakint, az első napokban. Ad-
dig meg nem kellett volna felelőtlenül nekiindulniuk egy ide-
gen városban, pláne azzal a nyelvismerettel, amivel rendelkez-
tek.) Az is igaz, hogy a fölöttük járó diáktársaik sokat meséltek 
nekik odesszai ott tartózkodásukról, az ottani lehetőségekről, és 
elég sok jótanáccsal látták el őket odautazásuk előtt, ami úgy 
látszik, teljesen kielégítette kíváncsiságukat. 
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Nem arra gondolok, hogy utánajárhattak volna Richelieu 
kormányzóságának, vagy részletesen tudniuk kellett volna, mi 
volt a szerepe 1905-ben a Patyomkin cirkáló legénységének az 
ottani munkásfelkelésben; és az sem baj, hogy nem tudták, hogy 
odesszai volt Iszaak Babel, Ilf és Petrov, Katajev vagy 
Szvjatoszlav Richter.  

Megelégedtek a villamossal, busszal, trolival. Arra kíván-
csiak voltak például, mikor elunták a gyaloglást, hogy honnan 
tudják a helyiek, hol áll majd meg a busz, mert kiépített megál-
lót sehol nem láttak, de később rájöttek, hogy a házfalakon ott 
vannak a járatok táblái. De azt egyáltalán nem furcsállották, 
hogy nincs földalatti közlekedés. Nem voltak rá kíváncsiak, 
hogy azért nem épült ki a vasúthálózat a föld alatt, mert a város 
alóli mészkőkitermelés miatt ott szövevényes, feltérképezetlen 
labirintusrendszer van. Tulajdonképpen jobb is volt így, mert 
még föl akarták volna tárni az aknákat, s úgy elkeveredtek 
volna, hogy sose kerülnek elő! 

Mégiscsak jobb, hogy Ukrajna legnagyobb kikötőjében talál-
ták magukat első nap – és nem egyből az odesszai katakombák-
ban… Nem bírtak kíváncsi természetükkel! Épp hogy megér-
keztek, alig pakoltak ki – tulajdonképpen csak a fürdőruhájuk 
miatt nyitották ki csomagjaikat –, s már indultak is a tengerhez!  

Tapasztalatlan, fiatal lányok messze idegenben, sötétedés-
kor, egy ki tudja, milyen alakoktól hemzsegő dokkban! Rossz 
belegondolni is… Mentek volna inkább az Operaházba! 

 
(A lányok egyébként – akit érdekel, annak elmesélem, bár 

meglepő – voltak az egyik este az Operában, amúgy is nagyon 
tetszett nekik az épület kívül-belül, s még a balettre is kíván-
csiak voltak, amit előadtak. Hogy mi volt ez a balett? Arra a tör-
ténetmondó már nem emlékszik, hisz azért ugye közben eltelt 
harminc év…) 
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Mentek volna inkább az Operaházba! 
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Műfaji besorolás 
  
Meglátta a lányt a folyosón, aki már nem tudott kitérni előle. 
– Úgy érzem, kerülsz. 
– Dehogy, csak… 
– Kár tagadni, udvariaskodni! Nem tetszem? 
Egy pillanatra majdnem belefagyott Évába a szó, aztán ösz-

szeszedte magát, hogy legalább ennyit elrebeghessen: 
– Nem erről van szó. Épp, hogy nagyon is… 
– Van valakid? 
A lány csak szégyenlősen lesütötte a szemét. Beszédesebb 

volt az minden szónál. 
– Tehát még csak boldog sem vagy vele igazán… 
Éva szemében ott volt a kérés, hogy ne legyen több kérdés, 

ne kelljen válaszolnia. Ádám bólintott, miközben mélyen elgon-
dolkodva belépett irodájába. 

  

1. Ádám 
  
Végre találtam valakit, aki figyelmes szellemi társam le-

hetne. Már-már olyan szépen megnyílt volna ez az Éva, aztán 
meg mint a csiga, visszahúzta szarvacskáit. Sőt! Átvedlett sün-
disznóvá. Igaz, nem mondott semmit, a lényeget azonban kita-
láltam. Most már tudom, vagyis inkább érzem, miért menekül 
előlem. Pedig igazán megérdemelné, hogy boldogabb legyen. 
Talán tehetnék ez ügyben. Mondhatnám, hogy ez az ő válasz-
tása, de valószínű, hogy túl igazságtalan lennék. Lehet, hogy 
tényleg ez a sorsa? Az a fajta, aki akárhogy szenved, kitart. És 
azt hiszem, én sem kérhetem tőle az ellenkezőjét… 
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2. Éva 
  
Érzem, vele, általa jobb lennék. Nemcsak nyugodtabb, való-

színűleg boldogabb is. Nemcsak meghallgatna, talán meg is ér-
tene. Miért csak, és miért pont most sodorta felém a sors Ádá-
mot? Ha egy picit szakmázunk, azt is rögtön árulásnak érzem 
Lacival szemben. Inkább kerülöm, hogy ne kedvelhes-sem meg 
még jobban, bár ez egy munkahelyen szinte lehetetlen. De hi-
ányzik, ha nem váltunk legalább néhány szót. Ha csak egy pil-
lanatra is erre gondolok, már ezt is megcsalásnak érzem. Pe-
dig… Na mindegy! Inkább elterelem gondolataimat, belete-
metkezem valami munkába. Ezernyi kötél tekeredik rám, nem 
tudok menekülni. Így az elől szaladok, aki felé szaladnék… 

  
Ádám és Éva különböző alakokban bukkan fel időutazásuk 

során, de mindig vonzalmat éreznek egymás iránt. Akkor is, ha 
Éva másnak a neje, vagy éppen a zárda vastag falai választják 
el kedvese vagy a világ elől. 

Egy új jelenetben persze felbukkanhatnak egymás oldalán. 
De ez a darab mindössze egy színből áll. A fordulat így – úgy 
néz ki – elmarad, hacsak nem sötét vígjáték az élet. 
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Remeteként 
 

1. Dániel 
 

Birtokos nemesi családból származom. Valahogy soha nem 
fértem meg jól a bőrömben, mindig is menekültem. Először 
anyámhoz apám elől. Apám és én talán túl egyformák voltunk: 
kemények, csökönyösek, szenvedélyesek, öntörvényűek. Meg 
kell adni, voltak neki dolgai! Sokáig erőtlennek tartott, nem kül-
dött iskolába, csak mikor testileg megerősödtem. Ami igaz, az 
igaz, jól ismerte, olvasta a latin történetírókat, de a költészetet 
például kifejezetten léhaságnak tartotta. Mikor észrevette a la-
tin klasszikusokhoz való vonzódásomat, velem együtt olvas-
gatta a prózaírókat, de a költőktől óvott. Attól tartott valószínű-
leg, hogy amúgy is heves képzeletemet a versek csak tovább fo-
kozzák… És mit csináltam én? Természetesen megszereztem a 
tiltott szerzők munkáit, és éjjelente, lopva olvastam őket. Csak 
azért is! 

Anyám mindig is villámhárító volt köztünk. Mikor meghalt, 
végképp elviselhetetlenné vált apámmal való kapcsolatom. Ad-
dig sem volt könnyű… Mikor túlkorosságom miatt nehezen 
tudtam alkalmazkodni az iskola rendjéhez, s gyakran ellent-
mondtam a szokásoknak, sokszor az óráimra sem mentem be, 
már elvárta volna, hogy helytálljak. Erre mit tettem? Megszök-
tem. 17 éves voltam. Katonáékhoz menekültem. Cseberből ve-
derbe… Ott volt ám még rend! Persze már ki is találtad: innen 
is továbbálltam. Haza nem mehettem, féltem apám haragjától, 
így inkább nagybátyámnál húztam meg magam Niklán.  

Mikor hosszú idő után hazakényszerültem Hetyére, meg-
próbáltam a lányokhoz menekülni. Ott volt Lolli, Lilli, Phyllis, 
Daphné, Dudi… Nemesi családok sarjai. Olyan mindegy, hogy 
ki mögött ki rejlik! Ideig-óráig menedéket jelentettek szá-
momra. Nem vehettem el a lelkész lányát, mert rangon aluli lett 
volna apám szerint? Hát akkor elvettem a még gyereklány Zsu-
zsit, a másod-unokatestvéremet! Bevallom, menekülésemhez 
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használtam: 23 évesen el kellett végre hagynom ambícióimat ti-
lalmazó atyám házát.  

Bár feleségem szorgos háziasszonynak, példás élettársnak 
mondható, semmiképp nem válhatott szellemi társammá! Igaz, 
én akartam meghagyni tudatlanságában… Nincs okom elítélni. 
Négy gyerekkel ajándékozott meg, ügyesen vezeti a birtok 
ügyeit távollétemben. Persze fogalma sincs arról, mi lakozik a 
lelkem mélyén. Nem véletlen, hogy sokáig próbáltam eltitkolni, 
hogy írok. Egyáltalán nem érti, mit firkálgatok, korhol érte ele-
get, arról nem is beszélve, hogy mindig szid: nem szereti, ha a 
gyertyát pazarlom, miközben írok. Műveletlen, azt sem tudja, 
hogy a latint meg a németet eszik-e vagy isszák… De általa 
Sömjénben új életet kezdhettem, majd itt, Niklán végleg révbe 
érhettem.  

Igaz, magányos vagyok mellette, ezért még inkább az elmél-
kedésbe menekülök. (Talán unokatestvérünk, Judit oldalán 
minden másképp alakult volna! Ám ő túl későn született…) De 
jó ez így. Hisz amúgy is csöndre vágyom. Legszívesebben telje-
sen kizárnám a világot, hogy megnyugodhassak. Csak épp lel-
kem alkalmatlan, nyughatatlan, túlságosan indulatos ehhez. A 
múlt kísért.  Meg aztán hiába lelkesített fel Kazinczy, utána csú-
nyán kiszolgáltatott Kölcsey kritikájának… Azóta is a védeke-
zés és a gyűlölet vezérel… 

 

2. Zsuzsanna 
 
Mikor elvett Dani, mindössze 16 éves voltam. Ráadásul Ka-

zinczynak kettővel kevesebbet mondott, hogy az még inkább 
megbotránkozzon. Hogy még inkább kijöjjön az ellentét az ő kis 
művelt Sophie-ja és köztem… Tehetek én arról, hogy a gyerek-
lányokkal más volt mifelénk a cél? Hogy csak a fiúkat taníttat-
ták? Nem lehetett válogatni a szerepekben! Amire szükségem 
lehetett feleségként, azt mindent megtanultam. Jó anya vagyok. 
Háztartásom vezetésébe nem köthet bele senki a legnagyobb 
rosszindulattal sem! 
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Még igazán ráértem volna egy kicsit férjhez menni. Kinek 
volt olyan sürgős? Vagy a hozományom volt oly csábító? 
Amúgy meg jó fejem van, könnyen tanulok! Ha az a gond, hogy 
nem vagyok eléggé kifinomult szellem, érzékeny lélek, akkor 
csak neki kellett volna állni tanítgatni, formálgatni, bevonni a 
világ dolgainak a megvitatásába, könyveket adni a kezembe út-
mutatásokkal, beszélgetni az olvasmányélményekről… Meg-
alapozni a feltételeket, még mielőtt sorban jöttek volna a gyere-
kek! De úgy látszik, Daninak az volt a célja, vagy az érdeke, 
hogy analfabéta háziasszonynak tartson meg… 

Valószínű, hogy unokatestvérünk, Judit méltóbb társa lett 
volna a férjemnek, mert őt szülei gondos nevelésben részesítet-
ték annak ellenére, hogy lánynak született. (Majdnem húsz év-
vel később, mint férjuram.) Egyébként ő is firkálgatott valami-
féle költeményeket, még valami Helikon-ünnepélyre is meghív-
ták, de ahogy férjhez ment, őt is beszippantotta a háztartás és a 
gyereknevelés gondja, neki is született négy gyereke, aztán má-
sodik házasságából még kettő… 

Na, mindegy! Nincs miért haragudni! Nyilván voltak ele-
gen, akiknek férjem csapta a szelet előttem. Judit egészen apró 
gyerek volt, mikor Danihoz hozzámentem. Odaadtam fiatalsá-
gomat egy embernek, aki sokszor mogorva, eléggé magának 
való, társaságkerülő, elzárkózó figura, aki meggondolatlanul 
pocsékolta mindig is a gyertyát, miközben verseire elpazarolta 
azt a rengeteg papírt… Aki remeteként elvonul a világ elől, aki 
csökönyös, és bizony felettébb öntörvényű. Temperamentu-
mos, aztán meg mégis milyen érzékeny! Mennyi idő telt már el, 
aztán mégsem képes megemészteni, ami Kölcseyék által érte! 
Ugye, megmondtam, hogy kár egy gondolatot is az úgyneve-
zett irodalomra pazarolni… 

Tőlem aztán elmenekülhet Dani a maga kis világába, van itt 
elég feladat, mindig találok valami tennivalót, igazán nem unat-
kozom. Nyilván van nála jóval nehezebb természetű ember is. 
Nem panaszkodom! 
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Hát akkor elvettem a még gyereklány Zsuzsit… 
  



Fagyöngylét 

– 90 – 

Arthur és Paul 
 

1. 
 
Arthur kirúgott, pedig szeretettel, fiamként befogadtam, fel-

karoltam, miután vidékről felszökött Párizsba. Tíz évvel fiata-
labb, és el kell ismerni: talán még nálam is tehetségesebb. Ha-
mar megszerettem. Pontosabban: beleszerettem. Sokkal jobban 
megkedveltem, mint ahogy a mester a tanítványát szokta… 
Hogy van feleségem? Na és! Arthur viszont elárult! Többször is 
szakítani akart már velem. Velem! A felkarolójával! De ez a 
mostani… ez végleges.  

Igazán észrevehette volna, hogy miatta még Mathilde-ot is 
elhanyagoltam. Pedig fiút szült nekem! Furdalt is eleget a lelki-
ismeretem emiatt. Na, ő aztán joggal panaszkodhatott, félté-
kenykedhetett volna akár egyfolytában! De úgy látszik, Arthur-
nak ez sem volt elég. Pedig mennyit utaztattam, tanítgattam! 
Arra jó voltam… Csodáltam, istenítettem, támogattam. Hát ez 
a hála! Miért hidegült el tőlem? Miért? Hisz olyan szenvedélyes 
tudott lenni! Olyan kis igazi lázadó, polgárpukkasztó alak. Me-
rész, tán vakmerő… 

Még ő küldött el azok után, hogy megérkezett londoni ki-
ruccanásából! Ajtót mutatott, rendőrrel fenyegetett. Még szép, 
hogy revolvert rántottam rá! Szét akartam lőni hirtelen hara-
gomban a legnemesebb testrészét… Hogy odatette védekezésül 
a kezét, és az sérült meg? Sajnálom… Csak ő lehet szenvedé-
lyes? Nekem meg a haragom hirtelenebb. Gondolom, jól ellát-
ták már a kórházban. Valószínűleg kutya baja! Én viszont itt 
kuksolok a fogdában. Hálátlan! 
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2. 
 
Pault valószínűleg teljesen elbűvöltem, mikor Párizsba ér-

keztem. Abszolút a hatásom alá került. Bevallom, eleinte ez na-
gyon tetszett nekem. Még az abszintnál is jobban szeretett, hát 
még Mathilde-nál! Rettenetesen sajnáltam azt az asszonyt, mert 
Paul néha nagyon kegyetlenül bánt vele. Paul egyébként a fiá-
val se törődött. Viszont gyakran járt haza részegen. Sokszor 
együtt ittunk, de hisz ezt tette már, mielőtt én betoppantam 
volna az életükbe. 

Sokat veszekedtek Mathilde-dal. Néha talán épp miattam. 
Azt hiszem, el akart távolítani a házból, érezte, hogy veszélyt 
jelentek kapcsolatukra. Pedig az nélkülem is elviselhetetlen 
volt! Mindenesetre elköltöztem tőlük. 

Hogy a többieket megvetettem? Hogy szerettem balhékat 
kirobbantani? Tagadhatatlan. De talán épp ezért lett belém oly 
megállíthatatlanul szerelmes Paul? Együtt csavarogtunk, beval-
lom: kihasználtam, hogy Paul fizet mindent. Bohém életet él-
tünk, azt hiszem, inspiráltam őt. Talán még rajongott is értem, 
de úgy érzem, Mathilde-ot sem akarta elveszíteni. Talán 
Mathilde nélkül jóval egyszerűbb lett volna minden! De nem 
tudtam igazán elszakítani tőle! 

Paul szó és pénz nélkül magamra hagyott Londonban, hogy 
kapcsolatát rendezze a feleségével. Mit várt tőlem, mikor újra 
találkoztunk? Mathilde nem békült, így Paul újra nálam próbál-
kozott.  Már megint kezdett igazán terhessé válni a ragaszko-
dása, meg amúgy is bántott, hogy faképnél hagyott. Gyáva! Ki-
utasítottam. Ő meg részegen rám lőtt, mikor kérdőre vontam. 
Hát nem ő lökött el magától? Nem is tudom, korábban miért 
tértem vissza hozzá. Igen, többször is! De most örökre vége! 
Gyilkos! Menjen vissza Mathilde-hoz, ha nincs annyi esze an-
nak az asszonynak, hogy végleg kilépjen ő is Paul életéből…  
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Bohém életet éltünk, azt hiszem, inspiráltam őt. 
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Léda és Csinszka 

1. 

Bertuka, az a nyomorult kis bestia! Már a legelső leveléből 
láttam, milyen veszélyes kis fruska… Pedig ki hinné? Egy ne-
velőintézeti kislány. Hát pont egy ilyen jön utánam? Ez a so-
vány kis némber? Akár egy esernyőnyél! Semmi nőiesség nincs 
benne, legfeljebb csak duzzanatai vannak elöl meg hátul. Épp 
neki őriztem meg Adyt?  

A semmiből emeltem fel Bandit. Én tettem őt igazán költővé. 
Mit tud ez a lány nyújtani neki? Mégis mit képzel magáról? Azt 
a szenvedélyt, azt a féktelenséget, amit általam ismert meg, 
soha nem tudja felülmúlni! Mit tud ő az életről, a halálról, az 
igazi mámorról, a szörnyű kínról és a mély fájdalomról, gyötrő-
désről, az elválásról? Honnan is tudhatná, mi az a bilincs, a 
romlás, a féltékenykedés, a távolság, a… Hagyjuk is! 

A Mindent jelentettem Adynak, szimbólummá, bonyolult 
jelképpé váltam számára, egész ciklusokat szentelt nekem. 
Gyönyörűséges költeményeket váltottam ki belőle! Bertuska 
meg örüljön, ha majd néhány kedves vagy hálás hangú versikét 
kap. Igen, elhalványodtam olykor. Más topánkák, arcok is fel-
tűntek az enyém mellett vagy helyett. Ezekre inkább féltékeny 
lehettem volna, mint erre a gyermeklányra…  

 

2. 

Léda csak egy kreált jelkép! Nem mondom, hogy nem jelen-
tett semmit Bandinak, hisz rettenetesen nehezen tudott csak 
tőle elszakadni. De mit képzel magáról ez az asszony? Hogy 
egy bálvány? Hogy ő az egyedüli, aki megdobogtathatja Ady 
szívét? Vén boszorka! Hisz vagy öt évvel idősebb nála! Remé-
lem, most megeszi a sárga irigység, mert hiába szakítottak, egé-
szen biztos, hogy izgatja még, kivel, mikor, hol, meddig... Biztos 
piszkálja a csőrét, hogy mit láthat bennem Bandi… A lánya le-
hetnék ennek a szipirtyónak… 
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Igenis a Múzsája leszek Adynak, csak azért is férjhez me-
gyek hozzá! Miért nem vált el Adél a férjétől, ha annyira sze-
rette Bandit? Mit féltékenykedett rá állandóan? Miért eresztette 
el maga mellől? Persze, fontosabb volt neki a pénz, a csillogás… 

Mit fúj annyira rám? Fél, hogy mi ketten majd jobban meg-
értjük egymást? Hogy kevesebbet vitázunk? Hogy révbe ér 
mellettem? Hogy velem nyugalmasabb lesz az élete? Persze 
azért azt el kell ismernem, hogy nem korbácsoltam fel olyan 
féktelen szenvedélyt benne, mint ő, de mikor megismerkedtek, 
Ady is tizenkét évvel fiatalabb, féktelenebb volt. Kereste önma-
gát. De réges-rég kiforrott, vezérré vált. 

Léda forgolódjon, kellesse csak magát a saját köreiben! Ő 
már a múlt. Én vagyok a jelen és a jövő! Mindig Bandi mellett 
leszek, nem kell félnie, támaszkodhat rám!  

 
 

 
 

A Mindent jelentettem Adynak, …egész ciklusokat szentelt ne-
kem… Bertuska meg örüljön, ha majd néhány kedves  

vagy hálás hangú versikét kap. 
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„Két önzés titkos párbaja” 
 

1. Lőrinc 
 
Én alkottam Böskét! Minden porcikája belőlem van. Egysze-

rűen nem is létezhetett, nem is létezhet nélkülem! Na jó, igazán 
sajnálom, hogy a feleségem barátnője. Klára persze ha nem 
tudná, hogy Bözsi az a bizonyos harmadik, még el is viselné, 
hogy megcsalom, hisz úgyis érezte, úgyis gyanakodott már, 
hogy van valakim… De így? Sokkal nehezebb minden. Klári ön-
gyilkos kis játékairól ne is beszéljünk! Igen bosszantanak most 
már! 

Miért is ne lehetne valahogy összegyúrni ezt a két asz-
szonyt?! Tökéletesen boldog lehetnék velük akkor! Mindkettő 
szeret, mindkettőt szeretem. Miért kellene Klárának meggyű-
lölnie barátnéját, miért kellene a két asszonynak elvesztenie ezt 
a szép barátságot? Ha valaki olyan fontos nekem, mint amilyen 
Erzsike, akkor tartson meg minket Nagyklára egymásnak, meg 
aztán magának, és magát meg nekem, illetve nekünk… Miért is 
kellene lemondanom gyermekeim anyjáról? 

Ó, az a csillebérci napsütés! Ó, azok a szép együttlétek a Ba-
konyban, Pesten, Hévízen, Igalon és a Balaton-partján! Milyen 
jó volna, ha teljes mértékben én rendelkezhetnék a boldogsá-
gom felett! 

 

2. Erzsike 
 
Mindig az az Egy! Az Ő álma, az Ő vágya, az Ő szerelme! 

És hol vagyok ebben a történetben én? Ja, én vagyok a szerelem 
tárgya. Szó szerint! Egészen magának akar, és semmit nem kí-
nál cserébe… Nem mintha bármit is mernék kérni vagy kívánni, 
de Ő is lemondhatna valamiről. Mondjuk a zsarnokságáról! 
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Hogy Ő is szenved? Mi az ahhoz képest, amit tőlem vár? 
Akarattalan báb legyek, akit csak Ő érinthet? Mégis hogy kép-
zeli ezt? Űzzem ki magamból a lelkem, ne legyen saját gondo-
latom? Szűnjek meg létezni mások és a magam számára, csak 
Érte és Neki, Vele éljek? Talán én vagyok az önző, mert meg 
akarok tartani valamit magamból magamnak? 

Hallod ezt, Klárikám? Feltétlen hűséget vár tőlem, miköz-
ben hozzád tér haza… És az én szégyenem Ödönnel és a gyere-
kemmel szemben nem számít? Az állandó titkolózás, hazudo-
zás felőrölt már.  

Ó, szenvedély! Ó, gyűlölet! Ó, szakítás! Ó, szerelem! Ó, az a 
kínzó féltékenység! Ó, az az átkozott, forró nyári nap Csillebér-
cen! 

 
 

 
Egyszerűen nem is létezhetett, nem is létezhet nélkülem! 
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„Irigylem tőletek tekintetét is!” 
(Petrarca után szabadon…) 

 

1. Francesco története 
 

A gyengéd tájból előtoppant szívem választottja, s örven-
dezve újságolta: 

– Francesco, képzeld! Sétám során lágyan meglegyintettek 
és azt súgták a szelek, hajoljak le a virágokhoz, és szirmuk bár-
sonyából, száruk, levelük hajladozásából kiérezhetem vágyuk, 
közelebb kerülhetek hozzájuk, megérthetem sóhajuk.  

– Micsoda badarság ez, szerelmem! Hogy tudnának a növé-
nyek bármit is megfogalmazni? – kérdeztem, miközben csókot 
leheltem ajkára. 

– És én mégis megtettem! Leguggoltam hozzájuk, meghall-
gattam szívverésüket! Micsoda lelkük van!  

–  Te a virágok lelkét fürkészted? 
– A virágokét, meg a füvekét… 
– És mégis… Mit meséltek? 
– Boldognak érezték magukat, hogy arra járok, és szeren-

csésnek, hogy meghallgatom őket…  
– Merre jártál? – kérdeztem meghökkenve, hogy egy kis időt 

és erőt nyerjek a továbbiakhoz. 
– A vízparton. 
– És a folyóval nem álltál szóba? – ugrattam, de igencsak 

meglepett válaszával: 
– Ami azt illeti, kedvesem, bizony megszólítottam, hisz 

tiszta sodra megigézett! Úgy éreztem, nemcsak arcomat tükrözi 
vissza, hanem lelkemet, érzéseimet is. Mert az ő lelke eggyé vált 
az enyémmel, s megértettem, mennyire vágyik a magasba. A 
szép, bodros kis felhők közt repülne a madarakkal legszíveseb-
ben, ehelyett csak visszatükrözheti őket… 

– Csak egy kicsit elmerengtél, biztos csak képzelted mind-
ezt, drágám! 
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– Lehet, de a nap közben megcirógatott minket, vigaszt ho-
zott a szívünkbe, egy ritmusra hullámzott bennünk a remény… 

Mindezt oly nagyon hitte az én szerelmem, hogy miközben 
mesélte, még jobban megszépült, csak úgy sugárzott a vízparti 
élménytől! Megöleltem, majd féltékenyen útjára engedtem, hisz 
mindig csak lopott percekre találkozhattunk… Férjes asszony 
volt. Most mégsem a férjét irigyeltem, akihez visszatért, hanem 
a boldog szirmokat, melyeket megérintett, a szerencsés fűszála-
kat, melyek elhajoltak a lába alatt, a vízparti homokszemcséket, 
melyen ott maradt a cipője nyoma, de leginkább a folyóvíz 
tiszta sodrát, mely elcsacsogta neki bánatát és csodás szépségét 
tükrözte, vagy a nap sugarát, mely simogatva melengette őt… 
Egyszóval irigy voltam mindenre, amivel érintkezett, min-
denre, amire csak ránézett! 

 

2. A folyó meséje 

 
Ismerek egy asszonyt. Örökké fiatal, szűzies a lénye, a ter-

mészetre fogékony, a titkok megismerésére vágyó lelke min-
denkit elvarázsol, amerre megfordul. Nemrég is erre sétált.    

– Mindig is láttam, hogy mennyire megérinti őt körülöttem 
a természet, de most még a szellő szavát is megértette! – sóhaj-
tottam fel mámorosan, megfeledkezve magamról. 

– Már megint arról az asszonyról áradozol? 
– Ej, te, föveny! Nem ér ám hallgatózni! 
– Ugyan, hisz messzire hangzanak vágyad hullámai!  
– Egyébként ki őrzi ennek az asszonynak a lába nyomát? 
– Jól van, egy-egy…  
– És ugye, ti, szépséges virágok, ti sem tagadjátok, mennyire 

elbűvölt benneteket, hisz elsuttogtátok neki örömötöket, bána-
totokat ti is! Szinte hihetetlen, de megértett minket!  

A homokszemek is elhomályosultak, a virágok is elpirulva 
hajlongtak bólogatás gyanánt szavaimra. 
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– Irigykedhetnénk egymásra, méregethetnénk, melyikünkre 
nézett hosszasabban, kivel foglalkozott egy picivel többet, de 
mindannyian boldogok lehetünk, hogy ismét erre járt, szeren-
csésnek érezhetjük magunkat, hogy észrevett, szóba állt velünk, 
meghallgatott minket, beszívta illatunk, gyönyörködött ben-
nünk… 

A nap mintha ránk kacsintott volna, miután ezt mondtam, s 
éreztem, mennyire szeret mindannyiunkat. Nem irigykedik az 
asszonyra, megosztotta vele is, velünk is szeretetét, mely ki-
fogyhatatlan. Egyszerre értettük meg melengető üzenetét mi, 
boldog szirmok, szerencsés fűszálak és vízpartom minden ter-
mészeti szépsége. A szeretet, legyen az egy asszonyé vagy bár-
melyikünké, délceggé növeszt, szemünket csillogóvá vará-
zsolja, fényben füröszt minket, édes szava elandalít, tündökle-
tesre gyújt minket.  

– Még a rideg köveket is felolvasztja! – mondtam ki a vég-
szót hangosan, de senki és semmi nem furcsállotta, hisz eggyé 
váltunk, ugyanazt gondoltuk ezekben a percekben. 

Ezek után már csak azon gondolkodtam, mit érezhet a szép-
séges, megértő asszony férje, vagy bármely férfi, akinek meg-
érintette a szívét, ha nincs vele. Lehet, hogy irigykedik ránk? 
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A tizedik barázda 
 

1. Odüsszeusz 
 
Már szervezkedtek a görögök Trója ellen, mikor Odüssze-

uszt azon kapták, hogy… 
– Hé, Odüsszeusz! Mi a csudát művelsz? Háborúban van 

most a férfiember helye! 
– Nem látsz a szemedtől? Szántok! Minek kérded? 
– Szántasz… És nem telik még egy ökörre, hogy szamarat 

fogsz be mellé? 
– Te meg mit szólsz bele? Mi közöd hozzá? Jól megvannak 

ezek egymással! – mutatott ingerülten az ökör és a szamár felé. 
– Na persze, te tudod! De inkább a fegyvereidre lenne gon-

dod! 
Odüsszeusz csak vállat rándított, aztán belemerült a baráz-

dákba. De máris ott volt a következő érdeklődő: 
– Te, Odüsszeusz, mi van a fejeden? 
– Tán nem láttál még kalapot? 
– Ez neked kalap? És mégis miféle? 
– Irigyled a jó kis nemezt tőlem! Ismerlek! 
– Igen, főleg ezt a tojáshéjformát! – gúnyolódott a másik. 
Odüsszeusz meg gúnyosan elhajította a kalapját, és még na-

gyobb erőbedobással vetette bele magát a munkába. És termé-
szetesen máris ott volt a harmadik kíváncsiskodó is: 

– Az Istenekre, Odüsszeusz! Mégis mit vetsz? 
– Nyilván látod, hogy sót! 
– Sót? Megőrültél? Nem tudod, mekkora kárt okozol? 
– Elmész innen, te, nagy okos! Az én földem! – felelte hety-

kén, és már örült, hogy lassan eléri a szándékát, azaz végre bo-
londnak nyilvánítják, így nem kell részt vennie a háborúban… 

– Papa, ezt nem hiszem el! 
– De miért, Bence? Csak mert a trójai faló ötletével olyan le-

leményesnek bizonyult Odüsszeusz? 
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– Igen, ezért is. Mégiscsak központi hős! 
– Azzá válik, miután a tizedik barázdába csecsemő fiát te-

szik a közeledő állatok elé… 
– Szóval visszafogta az állatokat, ezért bebizonyította, hogy 

értelmes, így kénytelen volt csatlakozni a hadba indulókhoz? 
– Pontosan így történt, Bence! Ekkor még nem volt kellően 

leleményes… 
– Azaz szerencsére nem volt kellően őrült! 
 

2. Télemakhosz 
 
– Télemakhosz, igaz-e, hogy apád miattad állt be annakide-

jén a trójaiak ellen a hadba? 
A fiú, aki régóta várta már haza atyját a trójai háborúból, az 

atyját, akit nem ismert, mert nélküle kellett felnőnie, kelletlenül 
válaszolt: 

– Igen, szeretett nagyon, bár alig tarthatott egy kicsit a kezé-
ben, mert elszólította mellőlünk a háború, képtelen lett volna a 
legkisebb kárt tenni bennem! Miattam… 

– Nem gondolod, hogy őrült volt? – szakította félbe a kér-
dező. – Aki ilyesmit tettet, az valamilyen szinten biztos, hogy 
az! 

– Csak leleményes… – szűrte a hangokat a fogai közül Téle-
makhosz. 

– De nem jött be a számítása! – kiáltott fel kárörvendően 
Odüsszeusz vetélytársa. 

– Akkor az egyszer nem, de én ezt is csak a javára írom! 
Egyébként van, aki azt mondja, nem őrültséget tettetett apám, 
hanem jósolt. A sóval behintett barázdákkal egy-egy kárba ve-
szett évet jósolt a hadaknak! 

– Na persze! De elő ne gyere most meg a falovas ötletével! 
– Ugyan! Van más is a tarsolyomban! Hisz anyám kezét is 

leleménnyel szerezte meg! 
– Erről nem is hallottam! – kapott a szón a vetélytárs. 
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– Érezte, hogy nincs esélye a sok kérő közt a szépséges He-
lenénél, így egy ügyes egyezséggel megszerezte Tündareósz 
unokahúgának, az én drága anyámnak a kezét! – vágott oda az 
apjára ütő hetyke fiú. 

– Helyes, Télemakhosz, védd csak, hisz az apád! De mikor 
fogadod el végre, hogy nem tér haza már, hisz rég halott! 

– Soha! Az egyszerűen lehetetlen… Nem hagyom beszeny-
nyezni, eltiporni az emlékét. Ő is visszafogta az ökröt és a sza-
marat, mikor közeledett felém! Féltő gonddal figyelem a tizedik 
barázdát! 
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Dió kontra Diótörő 
 

1. Dió 
 
Vak dióként dióban zárva lenni… Értem én, mire gondolsz, 

drága Mis! Nem tudom, mi van igazán odakint, rajtam kívül, és 
tényleg nem tudom, mi van valójában más csonthéj alatt. Vitat-
hatatlan: megvéd ez a vastag védelmi burok, mi körém nőtt, 
nem véletlenül növesztettem, de bizony el is zár sok minden ta-
pasztalástól. Feltételezem, hogy a dió magva, a lényeg ugyanaz: 
öröm, bánat, szeretet, csalódás, veszteség, élet, halál… A dió-
szemek útja pedig – ha másképpen is, de – ugyanoda vezet. 

Félek saját magam feltörni védőburkomat, bár sokszor gon-
doltam, hogy muszáj kitörnöm magamból, hisz így csak a sötét-
ség, a bizonytalanság emészt, nyugtalanító az a homályos kép, 
amit próbálok kivenni vagy képzeletemmel megalkotni. Ez a 
fajta vakság magas fokú bizonytalanságot szül, miközben fel-
emészt a vágy, felőröl a magány. Látszólagos békém visszafo-
gott, de csaknem féktelen békétlenség. Teremtett nyugalmam 
burkolt nyugtalanság. 

Talán arra várok, hogy kintről kíváncsian feltörjön valaki; 
szelíd, mégis kitartó ostrommal áthatoljon egyre jobban meg-
erősített védelmi falamon; érintse, lássa meg bensőmet, de per-
sze rettenetesen félek, hogy ez tényleg megtörténik… Hisz se-
bezhetővé, védtelenné válok csonthéjam nélkül! Mégis… Fel 
kell vállalnom a veszélyt, ki kell szolgáltatnom magam: húsom, 
vérem, lelkem; hogy bármit is megtapasztalhassak. Különben a 
határtalan szorongás, az értelem nélküli, felesleges vágyakozás 
csak a részem. 

De most tényleg ruházzam másra a felelősséget? Várjam, 
hogy más oldja fel ezt az ellentmondást? Más szabadítson ki sa-
ját börtönömből, amihez nekem is volna kulcsom? Más törje 
szét gátlásaimat, nevesítse félelmeimet, más vállalja fel a téve-
dés lehetőségét, a lelkifurdalás terhét, a csalódás fájdalmát, a 
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meg nem értés nyűgjét? Vagy bízzam a véletlenre? Várjak, hogy 
elfáradva, jó nagyot koppanva kőre hulljak? Vagy a porba es-
sek, hisz előbb-utóbb úgyis átgyalogolnak rajtam? Tán észre 
sem vesznek, és darabokra törve, földbe taposva végzem? 

 

2. Diótörő 
 
Vannak igen vékony, papír héjú diók, akik akkor is elég jól 

érzékelik a külvilágot, ha rajtuk marad a csonthéj, de kívülről 
nélkülem is rendkívül könnyedén összeroppanthatóak. Drága 
Mis! A burok, amit őrizgetsz, s amit próbálsz néha vastagabbá 
tenni, könnyen felszámolható! Szavaid erejével is szétrobbant-
hatod. Hagyj pihenni! Elég dióbél tárult már fel előttem életem 
során, s mondhatom, nem sok különbség van közöttük. Lénye-
gében mind egyforma. De talán az a baj, hogy én csak egy érzé-
ketlen tárgy vagyok, és ne feledd: nem szabad akaratomból 
esek neki a csonthéjasoknak. De te ezt az egyformaságot nyil-
ván másképp látod, hisz költő vagy, az pedig mindig sebezhe-
tőbb. Így aztán szükséged lesz még arra a csonthéjra, ne válj 
meg tőle semmiképp! 

Nem vagy gyáva, ha megtartod. Így is egész jól érzed a rez-
düléseket, a vágysóhajokat, segélyszusszanásokat, ami a többi 
csontburok alól átszökken. Hatalmas szükséged van erre a kis 
önvédelemre, mert sérülékenyebb vagy, mint a többiek. 

Tévedtél. Nemcsak vágyad nyila, de szavaid rezgése is át-
szökött törésre váró dióhéjadon. Sok vékony kis csonthéjon át-
ütött, megértésre talált. Így is veszélyt vállaltál, még így is ki-
szolgáltattad magad. S persze maradt a tépelődés, a halk szo-
rongás, a méla bánat, ráadásul burkod megteremtette mély böl-
csességedet, felerősítette bűntudatodat. 

Semmiképp nem kerülheted el a végzeted. De én nem feltét-
lenül kellek ahhoz, hogy az beteljesedjen! 
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Hisz sebezhetővé, védtelenné válok csonthéjam nélkül! 
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Vérmatiné 
 

1. Ilona 
 
– Desiré maga a derű! Mindig huncutkásan mosolyog. Nem 

meglepő, hogy úgy összetalálkoztak Karinthyval! 
– Két vásott kölyök… 
– Igaz, ami igaz, ők aztán nem tisztelik a tekintélyt! 
– No de azért ez a vérmatiné már igazán túlzás! 
– ? 
– Ahol a közönség képzeletben mindkettejüket felkoncolja. 
– ? 
– Didét a verseiért, Fricit a humoros jeleneteiért… 
– Értem már. Arról hallottam, hogy az a kedves szórakozá-

suk, hogy bemutatják, hogyan fognak társalogni öregen és gü-
gyén egymással a szenilitás végső határán! 

– De azt meg én tudom, édes, hogy a kedvesen kihívó póz 
mögött mekkora szorongás, milyen hipochondria rejtőzik… 
Dide betegesen fél a fertőzéstől, állandóan az orvosi lexikono-
kat bújja, akár vannak panaszai, akár nincsenek… És akkor még 
nem beszéltem a mesterséges eufória iránti sóvárgásáról. 

– Ó, ki hinné! Egy ilyen jókedélyű jellem! És mégis mit lehet 
ellene tenni, drágám? 

– Unokaöccse ideggyógyász. A Moravcsik-klinika különös 
reménysége. Akarata ellenére is adja alá a lovat… 

– Ne beszélj! Nincs valaki… józan segítőd? 
– Tán Árpi a Szent István Kórházban? Vagy Sándor a Ró-

kusban? 
– Értem… Totál kilátástalan!  
– Álmukból is kiugrasztja őket Desiré, azok meg próbálják 

megnyugtatni. Sokszor sikerül is. Ideig-óráig. Aztán előáll me-
gint valami más diagnózissal. Most éppen daganatot észlelt… 
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2. Dide 
 
– Na itt vagyok! Ó, doktor bácsi! Te, áldott aranyember! Te, 

minden titkok tudója!  
– Mi a baj, Dide? Nyögd már ki! 
– Az igazi sikerember! A társaságok fénypontja! 
– Mi van, pajtás? Elmentek otthonról? 
– Azt sem tudom, hányadik cigarettára gyújtok! 
– És hányadik feketédet iszod? És mi van a szénanátháddal? 
– Kéne még egy kis… 
– Csak egy kis újabb ártatlan semmiség… – gondolta barátja, 

s gyanútlanul ismét ellátta a szerrel. 
– Jéghideg, gyöngyvirág szagú, nyilalló. Hűt, fűt… Ilona 

persze most is azt hiszi, csak egy újabb hipochondriás öndiag-
nózis ez is. 

– ? 
– Fogínyrák. 
– Hé, pajtás, talán csak egy kis ártatlan sejtburjánzás… 
– Tudod, mit? Most azonnal lőj agyon! 
Barátja csak a fejét csóválta, biztos volt benne, hogy megint 

csak a szokásos fekete humor… 
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De azt meg én tudom, édes, hogy a kedvesen kihívó póz mögött 
mekkora szorongás, milyen hipochondria rejtőzik… 
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Féktelenül 
 
Soha nem feküdtek le békétlenséggel a szívükben, próbáltak 

megenyhülni egymás iránt, bármi is történt, hisz nem tudhat-
ták, lesz-e, s mit hoz a holnap. Ilyen intések csengtek a fülükbe: 

– Soha ne csapd rá az ajtót a másikra, ne menj el tőle harag-
gal! Ki tudja, nem utoljára beszéltetek-e egymással! 

– Ne hagyd, hogy méreggel rohanjon el tőled! Lehet, hogy a 
vesztébe szalad, s örökre hibásnak fogod érezni magad mi-
atta… 

Mérges volt, féktelenül dühöngött. Nem Jutkára haragu-
dott, hanem a megváltoztathatatlan körülményekre. Iszonyato-
san bántotta, hogy nem tud ezek ellen mit tenni. Könnyebb volt 
bűnbakot keresni, s azon levezetnie indulatát. Nos, ez az ártat-
lan bűnbak már megint a lány volt. 

Jutka nem mondott, nem tett semmi olyat, amiért neheztelni 
lehetett volna rá, sőt, elnéző türelemmel szemlélte az eseménye-
ket. Mindig talált magyarázatot, enyhítő körülményt, oly köny-
nyen megbocsátott mindig mindenkinek! Nem tudott hosszan 
haragudni. Nagyon szeretett volna kilépni a helyzetből. Jó lett 
volna kimaradni abból, ami elkerülhetetlenül bekövetkezni lát-
szott, hisz már jól ismerte a forgatókönyvet, és ilyenkor képte-
len volt befolyásolni a dolgok menetét és a fiú hangulatát. 

Bandi mélyen megsebezte, de persze Jutka próbálta magá-
ban most is megmagyarázni, védelmébe venni a viselkedését, 
szavait, sőt, most már inkább próbálta elidegeníteni magától a 
történéseket és a bajt, több-kevesebb sikerrel. Ráadásul egy kis 
lelkifurdalást érzett, hogy kegyetlenné, netán érzéketlenné lett, 
de azzal vigasztalta magát, hogy mindez csak önvédelem, s 
mindkettejük javát szolgálja ez hosszútávon. 
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Minél szelídebb, békítőbb hangot ütött meg Jutka, annál job-
ban hergelte, ingerelte Bandit, aki egy váratlan pillanatban ma-
gára hagyta a lányt a megállóban, Jutka pedig igazán meghara-
gudott, s makacsul elhatározta, most az egyszer nem megy 
Bandi után, hisz inkább őt kellene kiengesztelnie a fiúnak, és 
nem fordítva… 

 
– Mi történt, Bandi? Összevesztetek? – kérdezte pár nap 

múlva a munkatársa, mikor a fiú úgy érezte, talán be tud már 
menni, és jobb is, ha dolgozik. 

Bandi értetlenül, mély fájdalommal csóválta a fejét. Csak 
Jutka volt már neki régóta. Mindenkit elveszített. Mindenkit az 
égvilágon! És most… Egy irányíthatatlanná váló autó ugrott fel 
a padkára, robogott vadon a megállóba…  

– Rosszabb. Haraggal váltunk el, és ez nagyon fáj, mert soha 
többé nem láthatom már. 
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Találkozásom Adyval 
  
1903-at írtunk. Harmincegy éves voltam. Öt éve házas. Már 

Párizsban éltünk. Dodó rengeteget dolgozott, szaladgált, így 
rettentő magányosnak éreztem magam. Nyár volt. Anyámat 
jöttem meglátogatni. Barátnőm, Fehér Dezsőné, Janka épp nya-
ralt, nem tartózkodott Váradon. 

Szerencsére azonban hamar előkerültek gavallérjaim. Érez-
tem, mennyire irigyli a többi asszony a férfiak figyelmét, és hal-
lottam, hogy duruzsolnak ruhatáramról. Udvarlóim közt volt 
Halász Lajos hírlapíró is. Ő volt a leghevesebb széptevőm mind 
közül. 

Halász nem sejtette, hogy Janka a barátnőm, nekem meg fo-
galmam sem volt arról, hogy ők ketten szeretők voltak, pláne, 
hogy Jankának Halásztól van a lánya. Bár hazatérve barátném 
Halász lakásán megtalálta a kapcsolatunkról árulkodó levele-
ket, nem mutatta sértődöttségét, inkább derűt színlelt. Mivel 
készültem vissza Párizsba, még búcsúvacsorát is szervezett szá-
momra, s hogy ne hármasban legyünk a férjével, kérte, hogy 
nevezzek meg valakit, akit szívesen látnék az asztalnál. Én mit 
sem sejtve Halászt választottam, Janka pedig belement, mert 
látni akarta a férfi reakcióját. Ott ültünk a Royalban, és kis ké-
sedelemmel megérkezett udvarlónk is. Ám amikor a bejáratnál 
meglátott minket, összerakta a történetet, és nemes egyszerű-
séggel sarkon fordult. Elmenekült a kellemetlen helyzetből. Ak-
kor persze semmit nem értettem az egészből, és mélyen sértve 
éreztem magam. Janka mivel megsajnált, kárpótolni akart, így 
most ő választott partnert nekem. 

Szeptember hatodikán került sor erre a vacsorára. Bandi ké-
sőbb bevallotta, hogy csak nehezen ment bele a dologba, ba-
rátja, Biró Lajos beszélte rá, hogy elfogadja a meghívást. Ady 
választása volt az EMKE. 
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Egyből kivirultam, ahogy leült velem szemben. Sértettsé-
gemben mindenáron hódítani akartam. Serkentő kihívás volt. 
Izgalmasnak éreztem megjelenését. Ady meg egy csapásra be-
lém szeretett. Az érett nagyvilági nőt látta meg bennem? Pezs-
gőztünk, és ahogy egymás szemébe néztünk, megállt a világ! 
Az a legendásan beszédes nagy szeme! Ő viszont magához ké-
pest elég hallgatag volt… Ó, de nagyon kisfiú volt még! Legyez-
gette hiúságomat elragadtatott figyelme. Bevallom, ekkor még 
csak játszottam a tűzzel… 

Most csalódtatok? Azt hittétek tán, hogy egyenesen Adyhoz 
siettem haza Párizsból, hogy végre megismerhessem, mikor rá-
jöttem költői nagyságára? Azt gondoltátok, hogy egyből a 
Nagyváradi Napló szerkesztőségébe rohantam, és kikövetel-
tem, hogy azonnal láthassam, hogy kiszabadíthassam? Hogy 
rögvest magammal vihessem Párizsba, hogy késlekedés nélkül 
összeismertethessem a francia szimbolistákkal? Sajnálom, a va-
lóság kissé prózaibb. 

Persze, olvastam verseit a Nagyváradi Naplóban, eljutott 
hozzám Ady költészete, éreztem, mi rejlik benne, sajnáltam, 
hogy Váradon porosodik, hisz Párizsban is járattuk a lapot, 
melynek mellesleg férjem alapító részvényese volt. De 1903 
nyarán anyámat jöttem meglátogatni. Tetszett a férfiak rajongó 
udvarlása. De Halásznak, pontosabban Jankának köszönhető 
Bandival való találkozásom. Azt mondtam már, hogy annak-
idején Ady és Halász jó barátságban voltak? 
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Megelevenedett hagyaték 
  
 Csak tudnám, hol vagyok! Az is érdekelne, hogy kerültem 

ide… Most még fekete-fehérben látok mindent, de lassan szí-
nekkel telik meg a kép. A kép? Igen, egyelőre olyan, mintha kí-
vülről szemlélném az egészet, de hamarosan el kell fogadnom, 
hogy nagyon is valóságos, amit látok, én pedig nem annyira 
szemlélője vagyok már, hanem résztvevője. 

Nem tudok nem tudomást venni róla, hogy itt ülök a kör 
alakú politúrozott étkezőasztal mellett, s a csipkeszélű terítő kö-
zepén egy kobaltkék matricával díszített vázácska áll. Először 
olyan érzésem van, hogy befogad, meg tudnék indulni a váza 
szabálytalan geometrizáló keretét átlépve a természetbe, hisz a 
fák közt valamiféle misztikus fény dereng, s a szabályos formák 
harmóniájából a kócos lombok romantikus szeszélyének enge-
delmeskedve szívesen besétálnék. Sőt: kirepülnék a „sza-
badba”! De némiképp visszatérítenek ebbe a – már nem is olyan 
idegen – szobába a porcelán csipkeszerű motívumai, és figyel-
meztetően hat rám a váza szájperemére festett vörös sáv is. Dí-
szes, hatágú gyertyatartós bronzcsillár figyeli, illendően visel-
kedek-e. 

Eddig állt szerintem. De most magától beindul az ódon óra 
a széles szekreteren, s én felállok, hogy meggyújtsam a gyertyá-
kat, hisz beesteledik közben. Azt hiszem, a szellemeket így elri-
aszthatom. Elgondolkodva, kis meghatottsággal szemlélem a 
rózsa- és levélformákkal, virágfüzérrel díszített ezüstözött al-
pakka gyertyatartókat, kissé horpadtak. De oly kedvesek a szí-
vemnek, annyira ismerősek! Amúgy is, oly otthonosan kezdek 
itt mozogni, pedig… Azt sem tudom, hol vagyok. Még mindig 
nem jöttem rá. 

Magától értetődő természetességgel kínálják magukat a tár-
gyak. Az előbb még nem voltak itt… Itt van például ez a teás-
kanna is! Gömbölyű, szürkés hasacskája csigavonalakkal telt, 
bambuszágak formálódnak rajta, szilvavirágokkal, bazsaró-
zsákkal díszített. Fedélfogóján rózsaszín pettyes nyúl gubbaszt, 
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nem mer moccanni, pedig legszívesebben elfutna, hisz a kanna 
füle és kiöntője sárkányt formáz. Az aranyozás pedig még kü-
lönösebbé teszi az összhatást. A tejkiöntő, a cukortartó és egy-
két csésze is előttem kacérkodik hasonló díszítéssel, de vala-
hogy mind egyedi, kissé mind más.  

Aztán váratlanul a csészék mellett ezüstkanalak jelennek 
meg, nyelükbe kacskaringós vonalakkal van belegravírozva va-
lami. De hisz ez egy monogram: BB! Na most akkor hadd gon-
dolkodjak egy kicsit!  

Nyilván nem Párizsban vagyok, és nem Brigitte Bardot la-
kásában! Ő azért egészen más környezethez szokott… Á! Min-
den világos! Bertuskáé lennének? Igen, meg mernék esküdni, 
hogy ezek a kanálkák Csucsáról valók! De… Talán még annál 
is régebbiek! Ja! A nagyanyját is így hívták! Szinte biztos, hogy 
Boncza Bertuka öröksége! Tehát… ezek szerint a Veres Pálné 
utcában ücsörgök, Csinszkáék első emeleti lakásának „ven-
dége” vagyok. Á, az nem lehet! Hacsak… A jó múltkor egy fe-
kete-fehér fotót nézegettem. Azt hiszem, képzeletben akkor egy 
kicsit besétáltam a képbe. Úgy látszik, akkor bent felejtettem eb-
ben a szobában magamból egy darabkát, mely elkezdett növe-
kedni, ott maradt néhány gondolatom, mely elkezdett burján-
zani… 

– Az álmok, a fantázia nem hiszem, hogy határt szabhatna… 
– hallom a kántáló hangot, amit még soha nem hallhattam, s 
mégis ismerős. Tudom, ki szól hozzám, akármilyen lehetetlen-
nek is tűnik. De mire megfordulnék, hogy ellenőrizzem, tulaj-
donosa leül velem szemben az asztalhoz. Ledöbbenek. Ady so-
kat elmondó, bogárfekete szemébe nézek, nem tudok szóhoz 
jutni. Egyelőre képtelen vagyok élni a lehetőséggel. Ő meg ké-
nyelmesen rágyújt, a szék támlájára teszi karjait, balját, melyben 
a cigarettát tartja, kicsit előre lendíti, mintha mondani akarna 
valamit, de talán csak azt akarná tudni, mit is keresek itt, az asz-
talánál, s rá akar venni, hogy szólaljak meg végre. Bár az arca 
azt tükrözi, hogy mindent tud, belém lát, s talán jobban tudja, 
hogy kerülhettem ide, miért vagyok itt, mint én magam… 
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Míg kölcsönösen vizsgálgatjuk egymást, a semmiből kiraj-
zolódik mellette Csinszka alakja, a dupla fodros nyakú blúzt vi-
seli. Nem tudom, mikor és hogy került a kezébe a teáskanna, 
azt se, mikor és hogyan készítette a teát, mely ott gőzölög a „sár-
kány” száján át, de előkelő, finom mozdulatokkal kínálja fo-
gyasztásra, és bár ott a szemében a kérdés, a gondoskodó házi-
asszony legyőzi benne a kíváncsi fruskát. De azért az utóbbi 
csak megkérdi: 

– Mondja csak, ön nem szokott csengetni vagy kopogni? 
Megrezzen a csészém, még jobban megbénul a nyelvem. De 

ő felkacag: 
– Csak vicceltem! Cukrot? 
Megrázom a fejem, majd nagy nehezen kibököm: 
– Ugye tudják, hogy csak a képzeletem tréfálkozik velem… 
– Persze, barátom, de higgye el, ez önt jobban zavarja, mint 

minket. Lazítson, adja át magát a teázás örömének! Nem min-
dig kortyolhatja ilyen előkelő társaságban! Ki tudja, a követ-
kező pillanatban tán elillanunk, elgőzölgünk, s bizony bottal üt-
heti a nyomunkat! – kacagott fel Ady. – Nincs bele egy kis bor, 
szívem? 

– Mindjárt. Vojnica, kérlek… 
– Szóval mi zavarja annyira? Nem ízlik a tea? – szegezi ne-

kem a kérdést Ady, mikor a kis bihari román cselédlányt kutatja 
szemem. Már nem is lepődöm meg igazán, honnan termett elő 
a borral. 

– Itt valami nem stimmel…Igazán örülök, hogy láthatom, s 
pláne, hogy ilyen jó formában van, de… 

– Ha itt vagyunk, akkor legjobb esetben is 1917-et írunk, 
ugye, tehát jóval megviseltebbnek, betegnek, megfáradtnak kel-
lene lennem. De milyen csodát tesz egy csésze tea! Nem ízesíti 
meg ön is egy kis borral? 
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Már megint csak a fejem rázom, s miután bátorságot merítek 
pár korty teából, kissé hebegve válaszolom: 

– Ön sugárzik a tettvágytól, könnyedén társalog, ereje teljé-
ben van, kellően cinikus, nyoma sincs levertségének, gyengesé-
gének. 

– A tea… 
– Nem, nem, ilyen csodát azért nem tud művelni! De azt hi-

szem, rájöttem a miértre! Bennem elevenedett meg egy kép, 
vagyis én keveredtem bele egy fényképbe. Annyira tud élő és 
hiteles lenni ez a szituáció, amennyire szabadjára merem en-
gedni a fantáziámat, de még sokkal több részletet kéne tudnom 
mindehhez. Amúgy meg összemosom a benyomásaimat, isme-
retfoszlányaimat, kaotikusan kavarodnak bennem a valóság-
elemek, tények… Még nem vagyok elég érett egy ilyen találko-
záshoz, talán újra eljövök, később. 

– Itt hagyná ezt a remek teát? – kérdi Csinszka, aki épp most 
akart újra hörpinteni belőle. 

Ránézek a házaspárra, aztán a kobaltkék vázácskára, a terí-
tőre, majd a csészémre, melynek bazsarózsája, szilvavirágja és 
minden mintája elfeketedett, a váza is fekete-fehéren álldogál 
az asztal közepén, a porcelánon hívogatóan kitágult a geometri-
záló keret, melyen átlépve a lombjavesztett, csupasz karú fák 
közé lépek. Ezek a fák a Nemzeti Múzeum kertjében néznek le 
ránk, a gyászolókra, kik az előcsarnokba tartunk, hisz itt rava-
talozták fel Adyt, s mi innen kísérjük őt majd a Kerepesi teme-
tőbe. Most legalább egyből tudom, hol vagyok! Megelevenedik 
a hintó és a villamos színe, majd a többi apró részlet. És tudom: 
az előzőhöz hasonló módon kerültem ebbe az 1919. január 29-
én készült képbe is, ahonnan valószínűleg még mindig nem ön-
magamhoz, hanem egy másik fénykép történéseihez érkezem 
vissza. 
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Ránézek a házaspárra, aztán a kobaltkék vázácskára, a terítőre, 
majd a csészémre… 
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A síron túl is 
 
Jó lett volna megszorítani a kezét, mielőtt elmegy… Nem 

akartam volna szólni semmit, hiszen már mindent elmondtunk, 
amit elmondhattunk egymásnak. Amit éreztünk, azt kölcsönö-
sen éreztük. Mint amikor tíz éve a Bristolba siettem a hírre, 
hogy Pesten van. Végre személyesen is megismerkedhettünk. 
Izgatott voltam, mint egy szerelmes az első találkozás előtt. 
Nem kellett bemutatkoznunk egymásnak. Egyszerűen csak 
összeborultunk. Senki más nem tudott akkora szeretettel kezet 
fogni, mint ő! 

Elsőként jelentem meg a betegágyánál a Liget Szanatórium-
ban. Szaladtam, de elkéstem. Mereven feküdt, fölvetett, dacos 
fejjel, szabadon járta már a mindenséget. Istenült. Felséges volt 
és szép. A fájdalomtól megszabadult, arca megnyugodott, elsi-
mult. Ilyesmi lehet az üdvözülés. 

Ahogy ránéztem felkötött állára, eszembe jutott, mikor a 
borbély egyik délelőtt a Meteorban a haját és a fejét fehér ken-
dővel feszesen hátrakötötte. Szemei bágyadtak, bánatosak vol-
tak, egyszerre volt a látvány szomorú, megható és szívfacsaró. 
Pláne, mikor intett a borbélynak, s az odaadta a poharát, ő pe-
dig kiitta, ami még benne volt. 

Bárhonnan is néztem őt, belehasított a tény a tudatomba, de 
minél tovább szemléltem, annál élőbbnek éreztem a szívemben. 
Annyira különböztünk egymástól, és mégis annyira hasonlóan 
gondolkodtunk! Egy igazi jó barátot vesztettem el, akinek sza-
vai, gesztusai tovább élnek bennem. Nem halhatott meg, hiszen 
lelkem alkatrésze! Nem lehet kitörölni a fejemből azt a boldog 
álmot, amit előidézett, körém varázsolt. Egy tökéletesen zavar-
talan, életre szóló barátság a miénk! Ez az ő halálával nem, csak 
az enyémmel érhet véget… 
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Bevillant, amikor először láttam meg a debreceni kollégium 
sarkánál. Csupán másfél évvel volt idősebb nálam, de már is-
mert poéta volt. Némi irigységgel néztem akkor az erős, fekete, 
feltűnően széles kalapot és nagy galléros köpenyt viselő fiú 
után. Ekkor is éreztem már valami misztikusat körülötte, de a 
Hortobágy poétája aztán nagyon eltalált bennem valamit. Be-
vallom, meg is rémisztett, hogy olyat olvasok általa, amit 
mintha én írtam volna! 

 Hét krajcárért kaptam ezt a barátságot, ő pedig Vért és 
Aranyat adott érte… Ó, az a Vér és Arany! Már hazafelé neki-
álltam. Hogy borzongott a bőröm, afféle erotikus hőség csapott 
meg, miközben olvastam. A kötettől ittasan, mámorosan s felgyul-
ladva értem haza. Végképp elvarázsolt! Ekkor költözött hoz-
zám, fészkelte be magát lelkembe a Halál rokona. 

Lelkünk egymás felé fordult. Szövetségeseknek, testvérek-
nek éreztük egymást. Mindketten saját utunk igazolását érez-
tük a másikban. Együtt harcoltunk a magyar Ugar ellen, hisz 
azt fel kell törni, fel kell virágoztatni! 

Hiába ment el, bennem maradt. Alakja sokszor felbukkan 
regényeimben. Hányszor megörökítettem vonásait! Gondolata-
imban munkálkodik, míg halálom el nem választ minket! Vagy 
utána is? 

 
(Móricz Zsigmond Ady Endre napja c. írása nyomán) 
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A magnólia illata 
 
Imádta a képeimet. Hány portrét készítettem róla emléke-

zetből, hisz belém ivódott minden mozdulata, rezdülése! En-
gem senki nem tudott úgy szeretni, mint Ő! Én meg talán csak 
az ecsetjeimet meg a festékeimet szerettem még igazán rajta kí-
vül ilyen mértékben! Kirándulásokat tettünk a Rózsadombra, 
az óbudai rétre, a Margit-szigetre. Megörökítettem őt, ahogy 
magnóliát lop nekem. Szürkészöld szemeit élénk kékké változ-
tattam, az eget láttam bennük tükröződni. Magam is odafestet-
tem a háttérbe a magnóliaággal, amit felém nyújtott egy szigeti 
sétánk során! Megértem, hogy Fanni féltékeny volt rám és oly-
kor undok is hozzám, hisz vetélytársa voltam. Én még kiállha-
tatlanabb lettem volna fordított helyzetben! Az azért bosszant, 
hogy még azokat a szerelmes verseket is magának tulajdoní-
totta, melyeket Miklós nekem címzett.  

Sok közös barátunk volt… Kapcsolatunk tehát amolyan 
nyílt titok lett.  Hányszor be akartuk fejezni viszonyunkat, de 
nem vitt rá a lélek minket, ezért aztán mégis találkoztunk! Nem 
akartam elszakítani Miklósékat egymástól, hisz már hat éve há-
zasok voltak, de valahogy a szerelemről sem tudtam lemon-
dani. Egyszerűen felvillanyozódtunk egymás jelenlétében, és 
szent meggyőződésem, hogy senki másra nem tudott úgy 
nézni, ahogy rám! De Fifi is megmásíthatatlanul szerette… Azt 
a félelmetes türelmet és megértést, amit ő gyakorolt! Le a kalap-
pal! Így aztán én zártam le a dolgot, mert beláttam, hogy Miklós 
érdekében így lesz a legjobb. Vágyakozás, fájdalom, reményte-
lenség, szenvedélyes fellobbanás volt a miénk. Bár szívélyesen 
és fesztelenül tudtunk viselkedni Fifivel egymás társaságában, 
hosszú távon mégis tarthatatlan kezdett lenni a helyzet… 

Régről ismertem már őket. Fanni a húgom osztálytársa volt, 
öcsém, Andris meg Miklós baráti köréhez tartozott. Mikor fér-
jemmel Párizsba költöztünk, évekig nem láttam őket, de mikor 
visszajöttünk, Miklóssal találkozgatni kezdtünk a Franka Sán-
dor-féle könyvkötészetben, a Duna mozi (és Miklós Pozsonyi 
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úti lakásának) közelében… Férjemmel ugyanis volt egy közös 
rajzgyűjteményünk, itt paszpartuztattuk. Az az igazság, hogy 
boldogtalan házasságban éltünk. Aztán el is váltunk, bár retteg-
tem, hisz férjem öngyilkossággal fenyegetőzött, amit szeren-
csére nem váltott be. Sőt, néhány hónap múlva – hála istennek 
– talált magának új feleséget… Miki mutatott be egyébként le-
endő második férjemnek. A költőt „lecseréltem” egy színésszel. 
Legalábbis Fanni így állította be. Ironikus, hogy rossz néven 
vette, hogy mint múzsa, elhagytam költő-férjét. Mit tehettem 
volna, ha már ő nem akart elválni tőle… 

És Miklós? Találkoztunk, mielőtt az utolsó behívóra indult. 
Tamással meglátogattuk. Bár voltak papírjaink, Miklós rettegett 
az illegalitástól, jobban, mint a munkatábortól. A feleségét 
hagyta ott, mégis úgy érezte, engem hagy ott. Úgy tudott ő sze-
retni, hogy soha nem tudom feledni. 

 

 
 
Nem akartam elszakítani Miklósékat egymástól, hisz már hat éve 

házasok voltak, de valahogy a szerelemről sem tudtam lemondani. 
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Turkafurkáék 
 

Délutánra járt. Kora tavasz volt. Egy kicsit szétszóródott a 
konda. Nemrég indultak neki az erdőnek. Az egyik koca szere-
tettel terelgette süldőit, mikor a halvány napfény megcsillant 
útján, s elvonta eredeti szándékától. 

– Gyertek, drága kincseim! Próbáljátok ki ti is! Mennyei! – 
röfögte vidáman Turkafurka, miközben élvezettel mártózott 
meg egy kényelmes méretű dagonyában. Már oldalvást hem-
pergett, hogy mindenhova jusson a jó kis iszappakolásból, mi-
kor elsőként odakíváncsiskodott Kukucska. Gyanakodva bele-
szaglászott a sártócsába, majd csodálkozva megkérdezte: 

– Hát ez meg mire való, mamuska? 
– A fránya élősködők ellen véd, gyermekem, és milyen jó 

lesz majd a nagy melegben, mikor hűsülésre vágysz!  
Kukucskában váratlanul felébredt valami ösztön, miután 

még egyszer, bizalmatlanul megvizsgálta az iszaptengert, de 
ekkorra testvérkéi már összevissza fröcskölték, ahogy anyjuk 
mellé huppantak, s ő is örömmel adta át magát az önfeledt já-
téknak. 

– Tudjátok, kicsikéim, mocsárlakók voltak az őseink! De biz-
tos éhesek vagytok, gyerünk tovább, keressünk valami harap-
nivalót! – ezzel nekiállt óvatosan szimatolgatni.  

Igaz, gyengén látott, de bármilyen mélyen is volt a táplálék, 
kiszagolta. Egyáltalán nem volt válogatós, most azonban nem 
akart előkerülni egyetlen rovar, makk vagy gomba sem.  Ám 
egyszer csak búzával kevert kukorica felséges illata ütötte meg 
az orrát. Ellenállhatatlan volt… Egy gond volt csak vele: az em-
ber szagát is kiérezte belőle. Az éhség azonban nagy úr, így oda-
óvakodott süldőivel a szóróhoz. Azok túlságosan is bátrak vol-
tak, az ő gyomruk még hamarabb legyőzte veszélyérzetüket, 
pedig ők is érezték a két lábon, dörrenős bottal járók jellegzetes 
szagát. Mégis rávetették magukat a finomságra, s hiába kérte 
őket anyjuk, hogy siessenek és hagyják el a csábító területet, 
nem nagyon akarózott nekik… 
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– Szedte-vette-teremtette, hát ilyen hamar elfeledtétek, mi 
történt nyáron? 

– Jól van, megyünk már… – válaszolták szinte egyszerre, an-
nak ellenére, hogy itt még nem bántották egyiküket se. Bizony 
hamar belefeledkeztek volna a lakomába, ha nem zökkenti ki 
őket féltő szigorral anyjuk. Nehezen ismerte volna be 
Turkafurka, hogy a gyengébbek már valószínűleg elpusztultak 
volna az emberek gondoskodása, vagy inkább ravaszsága, ere-
dendően gonosz szándéka nélkül…  

A kicsik tavasszal látták meg a napvilágot, és kora nyáron, 
még csíkos korukban már meg is ismerkedtek az emberrel, mi-
kor mindannyian kivonultak a kukoricaföldre lakmározni. 
Igaz, hogy nem kifejezetten nekik ültették a tengerit… A gazda 
ezt rövid úton, ám hosszú puskával hamar meg is értette velük. 
Szívdobogva menekültek. De az egyik kocát bizony elvesztette 
a konda. Turkafurka és társai sajátjukként nevelték a kicsinyeit. 
Azoknak még hamarabb eltűntek a csíkjaik, egy-két hónappal 
idősebbek voltak Kukucskáéknál.  

Azóta az eset óta nem győztek elég óvatosnak lenni. A ka-
nokra nem számíthattak, hiába voltak félelmetes agyaraik, azok 
nem bírták a konda zajos életmódját, így inkább remeteként él-
ték világukat, de persze előkerültek, ha eljött a búgás ideje… 

Ez akkor is bántotta Turkafurkát, ha ösztönösen tudta, hogy 
ez a természet rendje. Viszont nem bánta azt az időszakot, mi-
kor a kanok felkeresték a kondát nagy röfögés és visítás köze-
pette, és ennek tudta be azt is, hogy most egy kicsit nyugtala-
nabb, úgy érezte, hogy nemsokára ismét kis csíkosoknak ad éle-
tet. 

Már most nézegette, hova fogja elkészíteni csendes, nyu-
godt kis vackát, mikor fialás előtt különválik majd a kondájától. 
Anyai érzései megduplázódtak, így még az előbbinél is na-
gyobb aggodalommal röfögte: 

– Változott a szélirány! Még közelebb vannak az emberek, 
mint gondoltam! Meneküljünk, ahogy csak a lábunk bírja! 
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Tudjátok, kicsikéim, mocsárlakók  
voltak az őseink! 
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Fakopáncs és Csuszkafi 
 
Az erdő sokszor zenél. A szél is különféle dallamokat idéz, 

zúgatja a lombokat, a patak is örökösen kicsacsogja titkait, 
gyakran zörren-csörren a bokor, az aljnövény, az avar. Kisebb-
nagyobb állatok neszeznek, röppennek, csörtetnek, s a legkü-
lönfélébb madarak színezik a sokféle hangot, hogy létrejöhes-
sen egyféle harmónia, nyugalmat teremtő összhangzat. Ám úgy 
tűnik, olykor megzavarja némely erdőlakó ezt a békés szimfó-
niát. 

– Mondd csak, komám, mikor hagyod már végre abba a do-
bolást? Folytonosan felvered az erdő csendjét! – kérdezte a szür-
késkék háttollait felborzoló csuszka, miután napokon át nagy-
fokú türelemmel viselte a fakopáncs ügyködését. 

– De hisz itt mindenki mondja a magáét, Csuszkafi! Ez is 
hozzátartozik az erdő életéhez! Azt hittem, ebben a sokféleség-
ben fel sem tűnik senkinek az én kis ténykedésem… 

– Hát nehéz volna nem kihallani a sokféle csicsergésből ezt 
a véget nem érő, folyamatos kopácsolást!  

– Most belém akarsz kötni? 
– Dehogy! Csak érdeklődnék. Eddig is kopogtattál néha, de 

most egyfolytában le nem állsz. Nem fájdult még meg a csőröd? 
Nem kaptál agyrázkódást? 

– Ugyan, te! Hisz erre születtem! Úgy beszélek veled, mint 
fiú a fiúval. Ilyenkor, nászidőszakban végképp nem bírok ma-
gammal, egyszerűen muszáj dobolnom. Minél korhadtabb fát 
látok, annál nagyobb az ingerem… 

– Á, így már világos! Egyébként szép kis tojót, takaros kis 
menyecskét találtál magadnak, meg kell adni! És szorgos is. De 
nem lenne elég egy fészek? Már vagy a negyedik fát kezdi fel-
törni… 

– Látom, nagyon a bögyödben van a kopácsolásunk… 
– Dehogy, csak kíváncsi lennék, mi vezérel benneteket!  
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– Tudod, az én kis drágám egy maximalista. A legjobbat 
akarja a fiókáinknak. Ami elsőre jónak tűnik, kiderülhet, hogy 
mégsem az. Nekünk sem mindegy, hisz több mint két hetet kot-
lik majd Kopáncska, és én is ülöm majd a tojásainkat! Legyen 
csak minél kényelmesebb az odúnk. Talán még a seregélyt is 
sikerül egy kicsit megtévesztenünk… 

– Rendben, már értem, tegyétek csak, amire az ösztönötök 
hajt! Igazatok van! Azt a fránya seregélyt tavaly a saját szemem-
mel láttam, ahogy kidobálta valamelyikőtök fiókáit a fészekből, 
hogy elfoglalhassa azt. Tényleg nagyon kell vele vigyázni! A mi 
szűk bejáratú odvunkba nem fér… 

– De a karvalytól nektek is óvakodnotok kell!  
– Igen, sajnos nincs mindig nyugalom és béke a mi szép – 

amúgy csendes – kis erdőnkben! 
– Te már gondoskodtál utódokról, Csuszkafi? 
– Persze, csak nem vertem nagy dobra… – csiripelte szé-

gyenlősen, de büszkén, miközben odébb csusszant, majd fel-
reppent. – Vigyázzatok majd a kicsinyeitekre! – tette még hozzá 
köszönésképpen.  
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Hát nehéz volna nem kihallani a sokféle csicsergésből ezt a véget 
nem érő, folyamatos kopácsolást! 
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Egy álmos kisbagoly 
 
A sűrű ágak között szép nyugodtan pihengetett egy bagoly-

család. Szürkületkor egy kicsit elkezdett fészkelődni a mama-
bagoly, és horgas csőrével megböködte leglustább fiókáját. 

– Hé, Bubóka! Ne aludj most, ideje vadászni! 
A kis bagoly persze rá sem hederített anyjára, úgy tett, mint 

akinek nincs is fülnyílása, arctollai sem alkotnának hanggyűjtő 
tükröt, és tollfülei kizárólag csak dísznek volnának… 

– Mi lesz már, te hétalvó?! A többiek már rég készen áll-
nak… 

Erre bizony már nem lehetett szárnyat rándítani, muszáj 
volt felelni valamit. 

– A többi madár mind nyugovóra tér már ilyenkor. Mi ez a 
felhajtás? 

Erre a nem várt szemtelenségre anyja csodálkozva és szé-
gyenkezve körbeforgatta a fejét 270 fokban először az egyik, 
majd a másik irányba, hogy ellenőrizze, ki lehetett még tanúja 
gyermeke pimaszságának, de megnyugodott, hogy mindez a 
családban marad, hisz nem volt a közelben senki, ez persze azt 
is jelentette, hogy egyelőre nincs zsákmány… Mérgesen meg-
böködte fia csőrét, aki kissé észhez tért, nem kellett ide több szó. 
Nem kellett elmagyaráznia azt sem, hogy ők éjjeli ragadozók, 
míg azok, akik aludni készülnek, már megszerezték napi bete-
vőjüket… 

Bubóka azon azért még elgondolkodott, minek kell neki vir-
rasztania, ha ő csak várja a finomabbnál finomabb falatokat, és 
nem is vesz részt a vadászatban. Hogy el kellene lesnie a forté-
lyokat, vagy hogy nem tud enni az, aki nincs ébren, eszébe sem 
jutott… 
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Azt hitte, mindenki ugyanolyan jól lát a sötétben, mint ő, 
ezért nem értette, ők miért élnek fordított életet. Azt viszont ér-
zékelte, hogy míg az ő családja nesztelenül repül, addig a többi 
madárfaj szárnysuhogását bizony tisztán hallja. Azt nem tudta, 
hogy ez a rojtos szélű evezőtollaiknak és finom pehelytollaik-
nak köszönhető, melyek megtörik, illetve elnyelik a hanghullá-
mokat, azt gondolta, hogy a többiek egyszerűen nem olyan 
ügyesek, hogy rosszul csinálnak valamit. 

Amíg ezeken gondolkodott, újra mélyen elbóbiskolt, így 
egyáltalán nem érzékelte, hogy anyja közben elrepült, könnye-
dén lecsapott kiszemelt zsákmányára, s azt sem, hogy testvérei 
már elégedetten tömik bendőjüket. Anyja kissé neheztelt rá, így 
nem keltette fel, biztos volt benne, hogy fiókája megtanulja 
majd saját begye, korgó gyomra segítségével a rendet…  

Reggel felé Bubóka elkezdett mozgolódni. 
– Mama, éhes vagyok! 
– Nem most van a vadászat ideje. Várnod kell estig! – vetette 

oda élesen bagolymama, bár ehhez alaposan meg kellett kemé-
nyítenie a szívét. Miután Bubóka végignézett nyugodt, jóllakott 
testvérein, összerakta magában az éjjel történteket. Le is vonta 
a tanulságot. Elhatározta, hogy bármi is történjen, ő éber lesz 
majd, ha kezdődik a vadászás, úgyis szereti a hold és a csillagok 
fényét. Addig meg nem marad más hátra számára, mint sünök-
ről, ölyvekről, hörcsögökről, nyulakról és egyéb kisemlősökről 
álmodozni… 
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Miután Bubóka végignézett nyugodt, jóllakott testvérein, össze-

rakta magában az éjjel történteket. 
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Napóleon bukása 
 
Úgy este hat óra felé egyszerre csak szóváltásra lettem fi-

gyelmes. A szomszédos udvar egyik szegletében nemrég még 
egyedül, békétlenül kapirgált egy termetes, igen formás, amo-
lyan ugyancsak fazékba való, gyönyörű színes farktollazatú, 
ám kissé megtépázott kakas. Éles sarkantyúja véres volt, és aki 
közelebbről megszemlélte, érzékelhette a csipkedések nyomait, 
megállapíthatta, hogy több sebből is vérezhet, annak ellenére, 
hogy tollai elfedik sérüléseit. Bár a kukoricát is erősen kedvelte, 
most inkább a búzát keresgélte. Miután egy kis vizet is felszip-
pantott, felemelte a fejét. Ekkor lépett oda és szólította őt meg 
egy idegen: 

– Szervusz, te kiskakas! Tudod-e, mi az oka száműzetésed-
nek? 

– Szervusz, te kis nyakas riporter! Ki mondta, hogy száműz-
tek? 

– De harcias kedvedben vagy még mindig! 
– Megtudhatnám, ki vagy te, s honnan eresztettek? 
– Igazad van, elnézést… Tóth Jakab vagyok a Baromfiudvar 

című laptól. Bemutatkoznál az olvasóknak?  
– Napóleonnak hívnak. 
– Hallottál a druszádról?  
– Arra a korzikaira gondolsz, akinek olyan nagyon furcsa 

taréja volt? 
– Igen, a híres hadvezérre a jellegzetes kalapjában… Hason-

lítasz rá? Kiérdemelted, büszkén viseled a neved? 
Mielőtt válaszolt volna, Napóleon szokásának megfelelően 

jó hosszasan kukorékolt, most is megjelölte területét. Igaz, egy 
kis csorba esett a becsületén, de semmiképp nem akarta elis-
merni. Életre-halálra harcolt, egyáltalán nem törődött kapott se-
beivel. Idáig mindig győztesen került ki a viadalokból, tehát 
úgy döntött, most sem fog behódolni.  
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Borzasztóan féltékeny volt a két fiatalabb kakasra, és még min-
dig heves nemi ösztöne csak kevésszer hagyta nyugodni, soha 
nem válogatott különösebben a tojókban, bár el kell ismernie, a 
nagyobb, húsosabb tarajú tyúk valahogy mindig vonzóbb volt a 
számára. A mai – kevésbé fényes – ütközet után így minden józan 
logikával szemben elhatározta, hogy hiába emelgeti bármelyik ve-
télytársa is a szárnyait, hiába borzolják fel farktollaikat, ő bizony 
nem görbíti be nyakát, nem hajlítja be lábait, nem fogja tollait a 
testéhez húzni! 

– Napóleon! Ha kikukorékoltad magad, válaszolsz esetleg? 
Valamelyik tyúk a beálló csendben távolabb mintha kotyogott 

volna, ez majdnem elvonta Napóleon figyelmét, de aztán elgon-
dolkodva így szólt: 

– Hogy hasonlítok-e rá? Hát én sem válogatok a fegyvereim-
ben! Én sem ismerek lehetetlent! Az ő kezdeti éleslátását a harcté-
ren a végén már elhomályosította ambíciója. Így jobban belegon-
dolva, azt hiszem, ez rám is igaz. Valahogy nem volt szerencséje 
a szerelemben. Szerintem ezen a téren ügyesebb vagyok. Hány-
szor táncikáltam egy-egy tojó előtt megérintve egyik szárnyam-
mal (a jobbal, mert jobb szárnyas vagyok) a földet! Mily nagy él-
vezettel ugrottam aztán a hátára! Micsoda kéjjel kapaszkodtam a 
nyaki tollazatába!  

– Értem, értem… Napóleon, legyünk tapintattal a szégyenlő-
sebb olvasókra is! 

– Mindenki tudja, hogy lesznek a kiscsibék… 
– Igen, de beszéljünk inkább róluk! 
– Huszonegyszer köszöntöm a napot, mire kibújnak a tojásból. 
– De nem mindegyik tojásból lesz ilyen pehelyruhás drágaság! 
– Persze, hogy nem! Ahhoz kellek én is! Folytassam mégis? 
– Folytasd csak, de inkább a picinyekről mesélj! 
– Különbek ám, mint a tieitek! Rögtön maguk szedegetik a 

magvakat, azonnal követik anyjuk hívó szavát, a szárnya alá me-
nekülnek, pár nap múlva meg, ahogy kinőnek az evezőik, rövi-
debb távra tudnak már repülni is! 
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– El kell ismerni, igazad van! Mondd csak, miért mozgatod a 
fejed egyfolytában előre-hátra, miközben beszélgetünk? 

– Tudod, meg kell mondanom, nem valami jó a térlátásom! Így 
próbálok mindent feltérképezni… 

– Úgy látom, jobban szereted a búzát, mint a kukoricát. 
– Nem vagyok túl válogatós, szeretem az árpát és a rozst is. 
– Hogy állsz a zabbal? 
– Hát egy kicsit zabos vagyok.  
– Nem úgy… 
– Tudom. Jöhet a zab is!  
– Miért kapirgáltál, ha ott van a sok finom mag? 
– Hátha akad egy kis giliszta, csiga, rovar… A változatosság 

gyönyörködtet.  
– Ó, hát nemcsak beszélsz a nyelvünkön, de filozofálgatsz is? 
– Ti azt hiszitek, ne is tiltakozz, hogy a tyúkok buták. Hogy 

tudnánk megküzdeni az előítéleteitekkel? 
– Azt hiszem, ezzel az interjúval te az első lépéseket már meg-

tetted ez ügyben. 
– Örülök. Mire vagy még kíváncsi? Lassan lepihennék. Nehéz 

napom volt.  
– Látom a nyomait. 
– Erről nem szívesen beszélnék. 
– Rendben, mesélj végül egy kicsit a porfürdőzésről, kérlek, 

bár gondolom, asszonyaitok az igazi szakértői! 
– Asszonynépség! Nálatok is mennyit piperézkednek! – csó-

válta meg fejét Napóleon, miközben csak úgy rengett a szakáll-
kája! – Hogy lehet azt kivárni, míg tollaikat eligazítják, és mennyit 
csapkodnak, rázkódnak, fészkelődnek a porban!? A csőrüket is jó-
val többször tisztogatják, húzogatják, mint mi… És többet is jár-
tatják! 

– Te magad is látod, mennyi közös gondunk van, sorsunk alig 
különbözik, Napóleon! 
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– Persze, csak mi nem vesszük el a gyerekeiteket, nem sza-
bályozzuk, hogy kihordjátok-e őket, nem zsúfolunk össze kis 
helyen, nem eszünk meg benneteket, és… 

Tóth Jakab szava elakadt a megdöbbenéstől, amire pályafu-
tása során még nem volt példa. Napóleon pedig – ha már bele-
kezdett – folytatta a vádözönt: 

– …elszeditek tyúkjaink tojásait. Kitekeritek a nyakunkat, 
megkopasztotok minket, a fazekaitokban végezzük, jóízűen ka-
nalazzátok a belőlünk készült, utánozhatatlan ízű levest, vagy 
élvezettel tépitek, harapjátok, vágjátok a finom sülteket, a pap-
rikás csirkéről nem is beszélve… 

– Tehát tudod, mi vár rád, és mégis szóba álltál velem?! 
– Én arra születtem, hogy megegyenek, te pedig arra, hogy 

megegyél… Nem kerülhetjük el a sorsunkat, jobb, ha elfogad-
juk korlátainkat, és azon belül – amíg lehet – teljes mértékben 
kihasználjuk szabadságunkat, s nem kérdezzük, miért van így. 
Egyszer elbukunk vagy elbuktatnak minket, lejár vagy épp 
megkezdődik a szolgálatunk. Végül mindenkire sor kerül… 

Tóth Jakab fejet hajtva és elgondolkodva távozott a különle-
ges interjú színteréről, annyira elmerengett, hogy vissza se né-
zett, hisz nagyon régen érintette meg ennyire mélyen egy be-
szélgetés. Elfelejtett beköszönni a gazdához, aki megengedte, 
hogy a riporter szóra bírja az ő különleges kakasát. Így Tóth Ja-
kab azt sem hallotta, ahogy a gazda odaszól a feleségének: 

– Akármilyen csodakakas ez a Napóleon, neki már befelleg-
zett! Ne is akarj lebeszélni, asszony! Azért is hagytam, hogy a 
Baromfiudvarban megörökítse őt ez az irkász! Minden csoda 
három napig tart csak. Jövő vasárnap ő lesz a terítéken, Ilonám! 
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A kiskakas szökése 
 
A baromfiudvarban mindenféle kis jószág élt viszonylagos 

békességben, egészen addig a bizonyos napig. Hogy melyik na-
pig? Amíg teljesen nyilvánvalóvá nem vált, hogy ez az udvar 
ugyan megad mindent, amire csak szüksége lehet egy szárnyas-
nak, de… 

– Mondd csak, te kiskakas, miért nem férsz a bőrödbe? Hát 
nem tudod, hogy csak reggel, délben meg este kellene kukoré-
kolnod? Ehhez képest ma egész nap be nem áll a csőröd!  

– És mégis mi jogon gágogsz bele a dolgaimba, te buta liba? 
– Vigyázz a nyelvedre, és jóval nagyobb tiszteletet kérek! 

Honnan tudod, hogy holnap nem lesz szükséged a segítsé-
gemre? 

– Miért, mi lesz holnap? – kérdezte a kakas szemtelenül. 
– Azt hiszed, nem tudom, mire készülsz? 
– Szerinted mire? 
– Fogadok, hogy meg akarsz szökni! 
– És mégis miből kombináltad ezt ki? – kérdezte még min-

dig hetykén, de alaposan meghökkenve a továbbra is barátság-
talan kakas, akinek valóban többször megfordult az elmúlt na-
pokban a fejében, hogy a baromfiudvaron kívül tágasabb volna, 
tehát világgá kéne mennie…  

– Nem kell hozzá nagy ész! A szokottnál jóval többet és 
gyorsabban járkálsz fel-alá, feltűnően sokat csapkodsz türel-
metlenül a szárnyaiddal, ellenségesebb vagy társaiddal, mint 
valaha, állandóan rúgsz, csípsz… Folytassam? 

– Olyan kicsi itt a hely! – felelte a kakas kicsit barátságosabb, 
békülékenyebb hangon, amiből kiérezhető volt az el- és a beis-
merés is. Hogy pont egy libának kellett rádöbbentenie, hogy 
nincs tovább, s hogy végre lépnie kell! Biztos másnak is – talán 
gazdájának is – feltűnt már furcsa nyugtalansága. Ezek szerint 
kirí, messze kitűnik a többiek közül. Nem feltétlenül a szépsé-
gével – bár hallotta, ahogy a tyúkok elismerően összesúgtak a 
háta mögött, s a baromfiudvar valamennyi lakója egyetértett 
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abban, hogy igencsak szemrevaló kis jószág –, hanem a viselke-
désével. Úgy érzi, már képtelen beállni a sorba, nem tud, nem 
akar alkalmazkodni… Mindinkább egyértelmű, hogy nincs itt 
tovább helye. 

– Sokan vagyunk, de megvan mindenünk! Ugyan mit kíván-
hatnánk még? 

– Nagyobb teret, néha egy kis csendességet… 
– Épp te mondod? Hisz te kelted a legnagyobb hangzavart! 
– Igen, igazad van, de azt hiszem, ez amolyan tudatalatti se-

gélykiáltás, panaszáradat volt…  
A kiskakas egyelőre nem vallotta be, hogy csak hálával tar-

tozik a libának, hogy végre felismerésre és elhatározásra jutott, 
de hangjában már megjelent a köszönet és segítségkérés, a ba-
ráti érzelem árnyalata, mikor újra megszólalt: 

– Szerinted van esélyem? Tudnál segíteni? 
– Ugye, ugye… 
– Jól van, ne haragudj, tényleg olyan feszült vagyok napok 

óta, magam sem tudtam igazán, mi is a bajom, mit is akarok. 
Csak nem éreztem jól magam a bőrömben, és rajtatok vezettem 
le a feszültséget.  

– Ami azt illeti, bizony nagyon a begyünkben voltál, többen 
a vesztedet kívánták már, de tudod mit? Fátylat rá!  

– Szóval segítesz? 
– Ha jól meggondoltad, akkor igen. 
– Muszáj kipróbálnom, milyen odakint, még ha meg is bá-

nom… 
– Jól van. Holnap etetéskor, mikor feltárul a kiskapu, helyez-

kedj ügyesen! Én majd elterelem gazdánk figyelmét. Célozd 
meg az árkot és a magasabb növényeket, bokrokat… 

A kakas hálásan bólintott, miközben meglengette szárnyait, 
majd jót nyújtózkodott. Előbb a bal, majd a jobb lábát nyújtotta 
ki hátrafelé, ilyesmire már hetek óta nem volt példa, hisz nem 
volt túl jó a közérzete, de most – a libának hála – elégedettnek 
érezte magát.  
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Az is igaz, hogy annyira izgatottan várta egész este és éjjel 
ébren a reggeli etetést, hogy még kukorékolni is elfelejtett. Sem 
este, sem hajnalban nem hallatta a hangját. Ezzel akár gyanússá 
is válhatott volna, de alaposan kifáradt a baromfi népség, így 
csendesen elpihentek egy-egy magasabb helyen, s a gazda és 
családja is békésen nyugovóra tért a fáradságos nap után. 

Reggel olyan gyorsan történt minden, miközben a segítő-
kész liba műbalhét rendezett: szélesre tárt szárnyaival közele-
dett gazdája felé, miközben ok nélkül – féltékenységet és felhá-
borodást mímelve – jól megcsipdeste őt, majd menekülőre fogta 
a dolgot. A kakas már a tyúkhúrok között találta magát az árok-
ban, a zűrzavarban pedig fel sem tűnt hirtelen, hogy egy kakas-
sal több vagy kevesebb van-e a különféle tyúkok, a libák és a 
pulykák között, s hogy pontosan hányan is keltik az éktelen 
zajt. 

A kakasnak jólesett a friss zöld, egyelőre még nem hiányolta 
a finomabbnál finomabb gabonaszemeket, elsődleges célja az 
volt, hogy minél rövidebb idő alatt minél messzebb kerüljön a 
baromfiudvartól, amit még soha nem hagyott el, ezért egy kicsit 
furcsán-idegenül élte meg a szabadságát. 

Elnézett a szomszédos porták felé, és titokban mindenhol 
alaposan szemügyre vette a tyúkállományt, de meg kellett álla-
pítania, hogy bár egy-egy szebb példány mindenhol akadt, ösz-
szességében az ő kis baromfiudvara a legkedvesebb, a legbarát-
ságosabb, a legotthonosabb, és nosztalgiával gondolt segítőjére, 
a libára, akit nemcsak megkedvelt, hanem kifejezetten magvas 
jó pajtásának, szívbéli barátjának tekintett… Sokat gondolt rá, 
mikor az ellenséges kutyák megugatták – szerencsére a kerítés 
mögül –, mikor kitaszítottnak, kívülállónak érezte magát. 

Kialakult benne valamiféle honvágy, ami még inkább fel-
erősödött, mikor a giliszták, a rovarok és a zöldek mellett már 
egy kis búzát vagy rozst is evett volna végre, ami korábban oly 
természetes volt számára…  
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Elmaradtak a kukorékolásai. Szokatlanul csendesen élte 
mindennapjait. Lassan megértette, hogy bármeddig mehet, 
mindenhol nagyjából ugyanazt tapasztalja, s hogy így sehova 
nem tartozik. Hiába szabad, ha bujkál, ha korog a gyomra, ha 
nem veszik körbe az ismerős kis taréjcsipkék, szakállkák, liba-
nyakak, lemezes csőrök vagy úszóhártyás tappancsok, vagy 
akár homloknyúlványok, bár nemigen szerette a pulykákat… 

Mikor – néhány nap alatt – erre a felismerésre jutott a kiska-
kas, addig-addig téblábolt, míg végül – szinte észrevétlenül –  
ott találta magát, ahonnan elindult, a megtépázott tyúkhúrok 
között, a szívének oly kedves udvarral szemközti árokban… 

– Gyere csak, asszony! Nem fogod elhinni! Megkerült a ka-
kasunk! 

Miközben a gazdasszony elégedett örömmel hajtotta be el-
veszettnek hitt kis jószágát a többiek közé, izgatott örömmel 
súgtak össze háta mögött a tyúkok, s bár a pulykák és a libák 
többsége közömbösen szemlélte visszatértét, jószándékú segí-
tője elégedett mosollyal szólt oda hozzá: 

– Tudtam, hogy vissza fogsz jönni! 
– Akkor miért… 
– Mert el kellett menned ahhoz, hogy rájöjj: itt a helyed! 
A kiskakas boldog kukorékolása volt csak a válasz.  
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Holnap etetéskor, mikor feltárul a kiskapu,  
helyezkedj ügyesen! 
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Nagyapó tréfája 
 
Fejét csóválva, fel-felkuncogva közeledett nagyanyóhoz 

Panka. 
– Mama, a papa azelőtt is ilyen tréfás ember volt? 
– Szerencsére igen, kicsikém! Mit művelt már megint? – 

könnyebbült meg nagyanyja, hogy végre nevetni látja unokáját. 
Pár órája annak is örült volna, ha mosolyog egy csöppet. 

– Látta, hogy nincs jó kedvem. Azt mondta, elvisz egy köny-
nyűzenei koncertre. 

– Hisz kicsi vagy még ahhoz, ő meg már túl öreg… 
– Mégis elvitt! – somolygott a kislány. 
– Hogy? Mikor? Miért nem tudok róla? 
– Hát most, délután! 
– De… nem a kis tóhoz mentetek? – értetlenkedett nagyi. 
– Dehogynem! 
– Nem értem… 
– Én sem értettem, ám a papa elkezdett kacsázni a kövekkel. 

Én is próbáltam, de rögtön nagy csobbanással elsüllyedtek… 
Aztán nagy méltatlankodva felkvartyogott egy varangyos béka. 
Na több se kellett, szépen rákezdték a többiek is. Szép kis hang-
zavar lett pillanatok alatt!  

– Valóságos koncert! Hisz megígértem… – kapcsolódott be 
a beszélgetésbe a csuromvizesen megérkező nagyapó. 

– Hát veled meg mi történt? 
– Az egyik béka nagyapó szerint hamisan brekegett – neve-

tett fel Panka.  
– Szerintem nem is igazi béka volt… 
– Papa szerint egy elvarázsolt kiráfyfi ücsörgött velünk 

szemben! Ki akarta ugrasztani a nyuszit a bokorból, azaz le 
akarta leplezni az álbékát… 

– Mi a csudát eszeltél ki, Pistám? Hisz oda a derekad! A tér-
ded sincs rendben… 
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– Egy kicsit ugrándoztunk a parton… Miért? Csak a békák-
nak szabad? – kacsintott a kislányra, majd egy csattanós puszit 
nyomott felesége homlokára.  

– Sose nősz fel… Vegyél már fel valami szárazat! – próbált 
szigorúnak látszani Julcsi. 

Amíg elment átöltözni nagyapó, kíváncsian faggatta Pan-
kát: 

– Mégis… hogy kötött ki a tóban nagyapád? 
– Egy nagy kőre akart ugrani a partról, hogy jól szemébe 

nézhessen a „királyfinak”, de az váratlanul megbillent, ő meg 
elvesztette az egyensúlyát… 

– Értem… Nem ütötte meg nagyon magát? 
– Egy pillanatra megijedtem, de mikor szívből nevetni és 

pajkosan brekegni kezdett, megnyugodtam, aztán olyan na-
gyon jót kacagtunk együtt! – felelte szégyenlős mosollyal a szája 
szögletében Panka. 

– Mi mindenre képes egy kis tréfa! – gondolta magában 
nagyanyó. – Hirtelen meggyógyult Pistám térde és dereka. Pan-
kám meg? Teljesen kicserélődött! Szerencsére újra a régi! Pár 
napja, mióta elpusztult Pajti, semmivel nem lehetett megvidá-
mítani… 
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Halálforgás 
 
– Micsoda féktelen háború! – jegyezte meg Zoli, mikor a biz-

tonságos lesből a következőre lett figyelmes: 
Hatvannyolc látszólag összevissza álló, mégis félelmetes – 

rágásra alkalmatlan, de a zsákmányszerzésre, a hús kiszaggatá-
sára, megragadására tökéletes – fog kattogott elszántan, véde-
kezőn, miközben vastag, hegyes szemfogak – az alsók agyar-
szerűek –, valamint tőrként döfő metszőfogak meredtek a nős-
tény betolakodóra. Ez a negyvenes fogsor sem volt akármi, 
pláne ekkorára tátott szájban! Most már elkerülhetetlenné vált 
a birtokharc, hisz perzselő lett a hőség, 40 fokot mutat a hőmérő, 
így aztán egyre nagyobb a nyugtalanság a völgyben, hisz egyre 
kisebb a krokodilok és a vízilovak territóriuma, egyre inkább 
zsugorodik létterük. Egyre csak vándorolnak a víz nyomában, 
miközben fogy az erejük és a türelmük. Ősidők óta küzdenek 
egymással, a száraz évszak mindig egymásnak hajtja őket. A fo-
lyók feletti uralom, s a lét a tét! 

Zoli örült, hogy titokban bepillanthat ezeknek a félelmetes 
gladiátoroknak a világába, anélkül, hogy ő maga veszélyben 
érezné magát… 

– Szegények! Olyan mókásan tekergetik körbe-körbe a füle-
iket Hugóék, olyan maflán merednek egymásra, azt meg vég-
képp nem értik, hogy merészelhet bárki is a közelükbe férkőzni. 
Nyilván csak figyelmetlen volt Tekla, a fiatal és tapasztalatlan 
krokodilanyuka… Génáék kicsit arrébb meg olyan kis alatto-
mosan, szinte észrevétlenül úszkálnak a víz felszínén, csak a 
szemük látszik ki a vízből, és milyen gonosz, számító türelem-
mel nézelődnek zsákmányt kutatva! 

– Otthon érzik magukat, úgy élnek, ahogy a természetük 
diktálja – vette védelmébe a víz leopárdjait Zoli apja, aki még 
most sem akarta elhinni, hogy felesége elengedte vele a fiukat 
Afrikába, mert azért valljuk be: nem gyermeknek való kutató-
terület ez, bármilyen nagy körültekintéssel is jártak el kollégái-
val. Életre szóló kalandot, izgalmakat rejtett mindkettejüknek 
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ez az időszak, és bár mindig jól megértették egymást, most az-
tán még bizalmasabb, meghittebb lett kapcsolatuk. 

A mély mederben futó folyót tucatnyi kisebb, időszakos fo-
lyó táplálja, a meg-megújuló és az újonnan alakuló lagúnák, a 
mocsaras dzsungel igazi paradicsomot jelentenek harcosaink-
nak, és ha elegendő víz veszi körül őket, akkor igen nagy a bé-
kesség köztük. Talán nincs a világon még egy hely, ahol ennyi 
víziló élne, akik lényegében csak táplálkozni járnak ki a vízből, 
mert itt szülik, itt szoptatják kicsinyeiket is, és mivel rendkívül 
érzékeny a bőrük, igencsak ragaszkodnak a folyóhoz. Épp elég 
addig megtermelniük azt a kis nyálkát – ami védi őket a kiszá-
radástól –, amíg falatoznak.  

– Kellemetlen, ha túlontúl kirepedezik a bőrük. Hogy is mu-
tatnának akkor egy reklámfilmben! – gondolkodott róluk Zoli, 
de vigyora torzzá vált, mert eszébe jutott, amit tán fél órája fü-
lelt ki véletlenül. 

– Apa, hallottam, hogy egy víziló könnyedén kettéharapott 
egy csónakot! Hát ennyire agresszív tud lenni? 

– Csak a területét féltette, fiam, ő növényevő, nem eszi meg 
az embert! Tiszteletben kéne tartani a birtokát nekünk, embe-
reknek! Igaz, nekünk is, zambiai társainknak is szüksége van az 
éltető folyóra… – ismerte el. 

– Csuda egy jószág! Nem is tud úszni! De ha csak teheti, a 
vízben van, és még egy krokodilt is képes szétharapni! Borotva-
élesek a fogai! Tényleg van két tonna? 

– Még több is! Ha betolakodónak tartja, még szép, hogy el-
bánik ezzel a szarupikkelyessel is! De rá sincs gusztusa. Egyéb-
ként attól olyan élesek a fogai, hogy ahányszor kinyitja, be-
csukja a száját, annyiszor surlódnak egymáshoz az alsó és felső 
fogai, így olyan, mintha állandóan fenné őket… Azért marad-
junk abban, hogy a krokodil hamarabb felfalja a saját fajtáját… 
A víziló viszont nem eszi meg a kis vízilovat! És bizony a kro-
kodilok errefelé több halászembert is meggyilkoltak! 70 millió 
éve mit sem változtak! Túlélték a dinoszauruszokat is! 

– Most komolyan mondod, hogy a krokodil megeszi… 
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– Sajnos igen! Mikor kibújnak a tojásokból a kis krokodilok, 
olyan törékenyek, sebezhetőek, az anyjukat hívják. De hangju-
kat mások is hallják. A rétisasoknak is könnyű célpontjai, de bi-
zony többségükben a nagyobb krokodilok falják fel őket! 

Zoli döbbenten próbálta megemészteni a hallottakat. Ákos 
először nem akarta elmesélni neki, amit tudott Tekláról, aki az 
előbb csodával határos módon menekült meg az összecsapás-
ból, s akit hatalmas túlélőnek tartott, s bár a vízilovak elüldöz-
ték, nem tekintette őt vesztesnek, hisz felnőtt, lerakott vagy öt-
ven – vastag, bőrszerű nyálkaréteggel védett – tojást, és ha ek-
kora szerencséje lesz, mint most, akkor… Már csak négy kis 
krokodilt próbált védelmezni, a többi már mind áldozattá vált, 
jó, ha egy felnő… Ákos nem is tudta eldönteni, hogy Tekla cson-
tos páncélja vagy különleges érzékszervei segítségével volt-e 
képes kitérni a vezér víziló és a körülötte méltatlankodó ellen-
felek halálos agyarai elől. 

– Nézd csak, apa! Ott szédeleg egy kis víziló! Mi van vele? 
A férfi azonnal megértette, mit látnak, épp akkor esett össze 

a kis borjú, nem tartotta már meg őt rövidke és erőtlen lába. De 
mire válaszolt volna az apa, a fia is szomorúan ismerte fel a 
helyzetet. Egy agyar az összecsapásban puha húst ért… A nagy 
kavarodásban a gyenge borjú rossz helyen volt, és a krokodil-
nak szánt döfések őt sebezték halálra.  

– Pedig láttam már, hogy féltik ezek a hatalmas állatok a ki-
csinyüket, láttam, hogy ölni is képesek, hogy védelmezzék őket! 

– Ez a természet rendje, fiam, a gyengébb elpusztul, sokszor 
bizony csak apró véletleneken múlnak a dolgok. A természet 
mindig túlbiztosítja magát, amíg mi, emberek radikálisan be 
nem avatkozunk, addig rendben zajlik minden, még ha nehéz 
is tudomásul venni a törvényeit – közben Tekla gyermekeire 
gondolt melankóliával. – Elpusztult egy kis víziló, de tudnod 
kell, hogy rendkívüli mértékben elszaporodtak ebben a völgy-
ben. Talán cserébe megerősödik egy kis krokodil. 

– Már ki is kezdik a testét a madarak… – bólintott elszon-
tyolodva Zoli. 
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– Tudtad, hogy a vízilovak legközelebbi rokonai a cetek? – 
próbálta elterelni Ákos fia figyelmét, s jobb kedvre deríteni őt, 
és saját magát is. 

– Most persze ugratsz! 
– Dehogy! Szoktam én olyat? Kérdezz csak meg bárkit a cso-

portból! 
– Jól van, elhiszem… Soha nem dugul el a krokodil orra? – 

tréfálkozott most már Zoli is, ráérezve apja szándékára. 
– Tud ő úgy a víz alatt maradni, hogy kilógjon az orra… De 

tudom, hogy tudod, hogy akár le is tudja zárni az orrlyukait! 
– Én is le tudom az enyémet, sőt a tiédet is! – fogta be egy-

szerre a saját és apja orrlyukait Zoli. 
– Jaj, jaj! Most a szánkon kell levegőt venni! 
– Én valami szilárdabbra gondoltam! – engedte el apja orrát 

is a fiú. 
– A krokodilok akár egy évig is kibírják evés nélkül… 
– De én egy napig se! – incselkedett Zoli, miközben kezeit 

széttárva megpördült tengelye körül, mintha a zsákmányt 
szerző krokodil halálforgását utánozná, miközben kimutatta a 
ragadozót mímelve fogait, amivel szívesen széttépett volna va-
lami finomat… 

Ákos meg mosolygott rajta, rájött, hogy ő maga is alaposan 
megéhezett, és bár nagyon is hiányzott a felesége, egy kicsit 
mégis sajnálta, hogy másfél hét múlva véget ér a küldetése, és 
itt kell hagyniuk ezt az igazabb, tisztább, átláthatóbb világot… 
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Találkozás a krokodilmadárral 
 
A folyó mentén sétálva Zsolti meglátott a többi közt a ho-

mokban császkálni egy narancssárga pocakos, kékesszürke 
szárnyú madárkát, s nagy izgalommal fordult oda nagyapjá-
hoz: 

– Milyen szép kis madár, papa! Ki ő? 
– Melyik, kisfiam? 
– Az a fekete kantáros… 
– Amelyiknek az a jópofa fehér szemöldöksávja van? 
Zsolti bólintott, nagyapja viszont hümmögni kezdett, de az-

tán kisvártatva kibökte: 
– Akárhogy is nézem, ez bizony a krokodilmadár! 
– Papa… Ezt te találtad ki! Ilyen madár nincs is! 
– Már hogyne volna?! Itt, Afrikában különleges kis lényekre 

bukkanhatsz ám! 
– Az igaz. De… ha van is ilyen madár, ez nem lehet az, mert 

nem is hasonlít a krokodilra! 
Nagyapja elnevette magát ezen a logikán.  
– A bölömbika sem hasonlít a bikára, de a hangja olyan 

mély, búgó, bömbölő, mint a távoli ködkürt… 
– De ugye nem azt akarod mondani, hogy ennek a kisma-

dárnak meg olyan a hangja, mint a krokodilnak? Van egyáltalán 
a krokodilnak hangja? Szerintem nincs is! 

– Hát ezt meg honnan veszed? Tudnak mély hangon var-
tyogni, röfögnek, sziszegnek, morognak, még bőgnek is tom-
pán! 

– Nem tudom elképzelni, hogy ez a bájos madárka ilyen 
hangokat hallasson! 

– Nem is…  
– Hát akkor? 
– Nagyon bátor kismadár ám ez! Együtt él a krokodillal! 
– Micsoda? Tényleg csak ugratsz! Nemigen illenek össze… 
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Nagyapja nem bírta tovább, még jóízűbben nevetett, mint az 
előbb. Zsolti majdnem meg is sértődött, de papája annyira en-
gesztelő hangon szólalt meg, s mindig olyan érdekeset és izgal-
masat tudott mondani, hogy valahogy nem lehetett rá megha-
ragudni. 

– Mit is kezdene egy ilyen kicsi madár a krokodillal? A há-
tán még elugrálna, játszótérnek egész jó lenne. De amúgy? És 
fordítva is kérdezhetném… A krokodil talán ellabdázna a ma-
dárral? Ha meg evésről van szó, hát biztos lehetsz benne, hogy 
nagyobb zsákmányokra fáj a foga! Szóval… 

– Szóval kell itt lennie valami érdekszerződésnek! 
– No, ezt jól látod, fiacskám! 
– Nálunk minden a pénzről, náluk meg az életben maradás-

ról, a zsákmányszerzésről szól. Itt kell lennie valahol a megfej-
tésnek. 

– Ügyes vagy! Ez a madár állítólag a krokodil szájában 
mászkál, az meg hagyja. Kicsipegeti a az élősködőket a fogai 
közül. 

– Biztos talál még húsmaradékokat is… Vagy azt nem eszi 
meg? De miért is ne enné? Hisz a keselyű is fogyaszt húst! 

Mivel Zsolti nem is várt igazán választ, nagyapja is elgon-
dolkodott. Mintha valamelyik ornitológus barátja azt mondta 
volna, hogy mindez nem igaz, csak legenda. Zsolti fülét is meg-
ütötte az „állítólag” szó.  

– Bár én úgy látom, se közel se távol nincs egy krokodil se 
itt, viszont egész ügyesen „vadászik” ez a madár. Szerintem 
most is talált magának valami finomságot, valami jó kis ízletes 
rovart… 

– A kis nyomozó! Abban igazad van, hogy a mai megfi-
gyelők nem támasztják alá ezt a legendát, de nézz csak arra! A 
víz színét figyeld! 

Zsolti alaposan meglepődött, miután gondosan szemügyre 
vette a folyót.  
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– Mint egy besurranó tolvaj! Csak a feje látszik ki egy kicsit. 
Lényegében csak az orrnyílása… Biztos tele van a szája piócák-
kal!  

– Akár igaz is lehet a legenda… Azt már láttuk, ahogy a szá-
razra megy ez a fenevad, és nyitott szájjal heverészik. Miért is 
ne repülhetne a szájába a sült galamb, akarom mondani a kro-
kodilmadár!  

– Ha én krokodil lennék, igazán örülnék, ha valaki, pláne, 
ha ez a szép madárka megszabadítana a piócáktól! És csak úgy 
tudnám meghálálni ezt a nagy szívességet, hogy nem bántom 
jótevőmet… 

– Azt is olvastam, hogy ez a kismadár figyelmezteti a kro-
kodilt. Ha fáraópatkány közelít felé, odarepül hozzá és feléb-
reszti. Megcsípi az orrát is, ha mélyen el van gondolkodva… 

– Na de papa! Mit árthatna egy patkány ennek a hatalmas 
szörnyetegnek? 

– Azért ne a csatornákban élő húszcentis patkányokra gon-
dolj! Ez a fajta több mint hatvan centi hosszú. Azt tartják róla, 
hogy képes bemászni az alvó krokodil szájába, és átszakítja a 
garatját! 

– Azta! Most még inkább megszerettem ezt a kis krokodil-
őrzőt! 

– Csak nem egy krokodildrukkerhez van szerencsém? – vic-
celődött Zsoltival nagyapja. – Tegnap még a szerencsétlenül járt 
zebra pártján álltál! 

– Igaz. De nem a krokodilnak, hanem a krokodilmadárnak 
szól a lelkesedésem! 

– Bevallom, nem tudom eldönteni, mennyi mindebből a va-
lóság… Na gyere, te, kis lelkes madármegfigyelő, már vár ránk 
a vacsora!  

Még sokáig foglalkoztatta a fiút ennek a szép kismadárnak 
a rejtélye, s talán nem meglepő, hogy vele álmodott az éjjel. Sé-
tált a folyó mentén, mint délután. Most egyedül volt. Látta, 
ahogy a krokodil, melynek jelenlétére nagyapja hívta fel figyel-
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mét, egy homokzátonyon sütkérezik, s ott volt a kérdéses ma-
dár is, aki aggodalom nélkül le-föl szaladgált a barátságos ször-
nyeteg hátán, mintha csak valami zöld pázsiton járkálna, aztán 
meg gondtalanul szedegette a hemzsegő piócákat róla, hogy ne 
szívhassák a krokodilus vérét. A kismadár még a párját is oda-
hívta, a krokodil pedig mindkettejüket nemcsak eltűrte, de 
szinte gyengéd szeretettel vendégelte meg. Egyszer csak a fiú 
szeme láttára kezdték el gyűjtögetni a türelmes, békés és hálás 
fenevad foghúsára tapadt élősdieket. 

– Jól látok? Igaz ez? – merült fel benne a kérdés álmában. 
– Épp így írtam le én is találkozásomat ezzel az érdekes ma-

dárral! – bukkant elő hirtelen és erősítette meg a megfigyelést 
Paul Lucas. Zsolti persze nem értette, mit mond a francia, de 
annak fejbólintását igennek vette. De hogy ne legyen kétsége, 
ott termett a pápa rabszolgája, Leo Africanus is, aki kiváló utazó 
és földrajzíró hírében állt – bár erről a fiú mit sem sejtett –, s 
megfontoltan bólintott. 

– A végén még ellátogat hozzánk Hérodotosz is! – viccelő-
dött nagyapja, aki olvasott az arab íróról, és fura is lett volna, 
ha nincs ott unokája mellett ebben a rendkívül furcsa álomkép-
ben. De tréfálkozó mosolya ráfagyott arcára, úgy megdöbbent, 
mikor a jól ismert portrészobor megelevenedett előttük. Mégis-
csak a történelem atyja lépett eléjük! Tisztázhatják végre az egy-
kori leírások, megfigyelések valódiságát. Az eszébe sem jutott, 
hogy mindehhez nem ártana tudni esetleg görögül… 

Nos, pont itt kellett megszakadnia az álomnak, ugyanis 
nagy hangzavar riasztotta fel Zsoltit.  

– Iszonyat! Cafatokban a szigonyvadász! 
– Egy ilyen krokodiltámadást lehetetlen elhárítani, pláne 

túlélni!  
– Micsoda szörnyetegek! 
– Egyszerűen csak be kéne tiltani a vadászatukat! – hallotta 

nagyapja megfontolt, szemrehányó hangját. 
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Összeszorult Zsolti szíve, hisz ismerte a felismerhetetlensé-
gig összemarcangolt férfit, ráadásul kedvenc természetfilm-so-
rozata a Krokodilvadász volt, és a számára ugyancsak szimpa-
tikus ausztrál természettudós is, aki vezette, nemrég halt meg 
egy rájatámadásban… 

Kótyagosan ült fel, s belépő nagyapjának csak ennyit mon-
dott: 

– Nagyon sajnálom, szörnyű ez az egész, papa! És… Talán 
már sohasem tudom meg az igazságot a krokodilmadárról sem! 
De a szememben mindenképp egy hős! Milyen veszélyes vize-
ken jár! Mennyi az esélye, hogy újra megjelenik nekünk az ál-
momban Hérodotosz? Ha felnövök, talán krokodilmadár-meg-
figyelő leszek… 
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Krokodilroki 
 
Furcsa ősi fények nyílnak meg szemében, pikkelye páratlan 

a maga nemében; lezárja szemhéját, mégis átlát rajta, csendesen 
közelít, alattomos fajta. Ügyesen rejtőzik, a semmiből riaszt, 
hogy is remélhetnél te ilyenkor vigaszt? Menekülni késő, nincs 
is nagyon hova, utolsó sóhajod lelkeddel száll tova. Istenként 
dönt rólad, élet s halál ura, ötméteres hossza nem is olyan fura. 
A madarak röptét biztos nem csodálja, ám a folyópartot ked-
vére formálja. Kegyetlen vigyora megtévesztő lehet, hogyha jót 
akarsz, hát ne emelj rá kezet. Kilátszik az orra, kiszagolja utad, 
hiába evickélsz, mindenkit felkutat. 

Világunk nílusi krokodil képében villantja fogait elvadult 
kérgében. Nem tudja, hogy ki vagy, nem is sajnál téged, nem 
becsüli sokra naiv tisztességed. Erőtlennek tűnhetsz, túl jó em-
ber voltál, az igazat mondtad, sosem udvaroltál. Nem mérlegel 
soha, nem nézi erényed, nem lesz így hatásos eltökélt erélyed. 

Kitátja a száját, feltárul valója, te lehetsz az újabb harapni-
valója: felőrli ideged, marcangolja májad, szétzúzza hitedet, ne 
is reklamáljad! Lustán kéjelegve véresen vigyorog, rád mereszti 
szemét, csigolyád csikorog, érzéketlen vadász módjára szemez-
get, hidegvérű gyilkos karmokat meresztget. Áldozat kell újra, 
ismét megéhezett, mindegy is, hogy ki az, ne legyél vértezett: 
tapasztalatlanul jártad a világot, talán te is kapsz a sírodra virá-
got, amatőr hibákat tetéztél sorjában, kavaroghatsz most már a 
pokol sodrában.  

Együtt érző szívvel nem lehetsz porontya, hogyha megke-
gyelmez, presztízsét lerontja. Forgolódik egyre, meg akar fuj-
tani, a végsőkig harcolj, míg le fog sújtani. Keringjen csak szé-
pen a Föld a Nap körül, a napsütésnek a krokodil is örül. Ha-
lálba forgatja lakóit ez a Föld, azért van esélyed tán, hogy meg-
örököld. A Nap körül kering, mégis milyen rideg, hogyha nem 
vigyázol, kikészít az ideg! Érzéketlen tömeg, betipor a sárba, 
kászálódni próbálsz, lenyom a mocsárba. Ne akarj kiválni, túl 
veszélyes próba, a szelíd emberség nem jöhet itt szóba!  
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Több lábon kell állni ezen a világon, végtagod veszíted, ha 
egyszer hibázol. Nem fog újra nőni, mint a gyíknak farka, gyá-
szos lesz életed, nem lesz többé tarka. Hogyha azt hiszed tán, 
megvéd a páncélod, nagyot tévedsz ismét, változtasd meg cé-
lod! Gyenge a védelmed, keményebb a világ, ott is megsebez-
het, hol nincs más, csak virág. Besurranhatsz? Hiszed? Élősköd-
hetsz benne? Hogy gondolhatod, hogy kedvedre tenne? Csakis 
te vagy érte, de hálát azt ne várj, nem tisztogató vagy, hanem 
palimadár. Csapdába kerülhetsz, hajszálad meggörbül, örök 
éjbe zárulsz, lesz tán, ki felhördül. 

Ingerült egy állat, világa sekélyes, bármily’ nagy túlélő, ki-
halni esélyes. Rengeteg tojást rak, saját faja falja, önzése, ösztöne 
mind erre sarkallja. Elpusztítjuk egymást, hogyha nem vigyá-
zunk, elég, hogyha durván és bőszen vitázunk. Csiga után rá-
kot, kagylót is megeszünk, aztán hüllőt, emlőst – nem jön meg 
az eszünk… Embervérre vágyunk, nem baj, hogyha rokon, ki-
készítjük szépen elég magas fokon. Egymás bőrét is a vásárra 
visszük, valahogy azt is a magunkénak hisszük. Akármilyen 
drága, értékes létterünk, nem tudjuk becsülni, s ez lesz a végze-
tünk. 

Nem mindegy, hogy milyen meleg vesz majd körbe, fiúként 
vagy lányként nézel a tükörbe. Anyád utat mutat, eléred a vizet, 
aztán partra vágynál, ki gyenge, megfizet. Egyszerűnek tűnhet 
ez a rideg szabály, s miért volna jobb a hegycsúcs, mint a lapály?  

Létünk ingoványos, kiismerhetetlen, elsüllyedünk benne, s 
van, ki menthetetlen. Egyikünk elfárad, más meg rendületlen, 
ha végünket nézzük, elkerülhetetlen. Lelassulunk, s hagyjuk 
utolérni magunk, az utolsó órán úgyis magunk vagyunk…  
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Embervérre vágyunk, nem baj, hogyha rokon, kikészítjük szépen 

elég magas fokon.  
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Nem Kamu 
 
– Öcsééém! Micsoda sziklaháttér! Hát ez meg miféle úri 

huncutság! S mégis mi végre? 
– Valami új kedvenc kerül a házhoz, meglásd! 
– Na, akkor aztán nekünk lőttek! 
– Ne félj, komám! Hisz oly dekoratív vagy, és én sem pa-

naszkodhatok! A többiek is méltán kerültek akváriumunkba, 
fenséges udvartartásunkba. Szép díszei vagyunk a lakásnak. 
Nyugalommal árasztjuk el a szívét annak, aki csak ránk néz! 

– Szóval azt mondod, ne aggódjak? 
– Felesleges. Minden csoda csak három napig tart… 
– De mégis… Miféle jószág akarja bitorolni ezt a csodás te-

ret? Kivel kéne osztoznunk Robi szeretetén? 
– Én régebb óta ismerem őt. Nyugi! Hatalmas szíve van, to-

vábbra is elférünk benne mi is! Jöhet ide egy nagyobb kígyó is 
akár, Robi mindenképp gondoskodik rólunk. Hacsak… az az 
átok kígyó fel nem falja! – árulta el izgalmát és féltékenységét a 
szép kis akvárium most aztán csöppet sem annyira hidegvérű, 
mint amilyen régi lakója. 

– Miket beszélsz? Már csaknem megnyugodtam, erre elő-
jössz ezzel! Egyébként meg miféle akvárium az olyan, amelyik-
ben még víz sincs? 

Miközben a legszebb díszhalak így okoskodtak, Robi egy 
formás fikuszt is elhelyezett a terráriumban. Ízlésesen és prak-
tikusan elrendezte a csavart fűz ágait, fenyőkérget és tőzeget is 
használt a kompozíció kiteljesítéséhez. Még a lámpák, izzók 
szakszerű felszerelésére is odafigyelt, hogy a legideálisabb hő-
mérsékletet biztosíthassa az új jövevénynek.  

 
– Hát ez meg mi a csuda lehet? – kezdtek később megint be-

szélgetésbe a legkíváncsibb halacskák. 
– Nem tudom, de felettébb gyanús! Észrevetted, hogy az 

előbb megváltozott a színe? Szerintem boszorka. Igencsak ve-
szélyes!  
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– A gülü szemeiről nem is beszélve! Iszonyú szigorúan néz, 
ráadásul olyan, mintha minket is nézne, és az ajtót is szemmel 
tudná tartani. Ki tudja, mekkora teret lát be, miközben össze-
vissza csavargatja a szemeit! Életemben nem láttam még egy 
ilyen kancsal jószágot! Hol van őhozzá Juliska, aki néha beok-
talankodik ide… 

Még jó, hogy nem tudott szájról olvasni Robi húga, aki most 
is beleselkedett hozzájuk, de a két hal annyira el volt foglalva 
magával, hogy észre sem vették a kislányt. 

– Nekem is ez az érzésem! Mindent egyszerre lát! Jobb, mint 
egy beépített kamerás megfigyelőrendszer! 

 
Többször is látták a kaméleont vadászni, s miután először – 

váratlanul messzire kiöltve túlságosan hosszú nyelvét – ijesztő-
nek, később már inkább viccesnek tartották, ahogy a tücsköket 
– amiket Robi tálalt fel neki – levadássza. Juliska szájában láttak 
nemrég valami játékot, amit ha megfújt, kiegyenesedett a „kí-
gyó”, ha meg kifogyott a szusz belőle, akkor feltekeredett. Így 
aztán ők maguk között Juliskának nevezték Robi új kedvencét, 
nem törődve azzal, hogy ennek a sisakos kaméleonnak van sar-
kantyúja, tehát csakis fiú lehet…  

 
Először nem értették, Robi miért az „akváriumban” tartja, és 

miért fújkálja vízzel a fikuszt, ahelyett, hogy egyszerűen csak 
meglocsolná, de kifigyelték, hogy Juliska a harmatcseppeket 
milyen nagy élvezettel issza. Kezdték megkedvelni ezt a fura 
kis jószágot, mert látták, nem sok vizet zavar, egyáltalán nem 
olyan látványos, mint ők, hisz sokáig elvan mozdulatlanul, 
benne nem lehet órák hosszat gyönyörködni… 

 
Robi nemcsak a kaméleont – ő Kamunak hívta – kényeztette, 

hanem a tőle megszokott figyelemmel gondoskodott továbbra 
is szeretett akváriuma lakóiról, s mindig jólesően nézegette, ho-
gyan teszik-veszik, illegetik magukat. S ezt a halak is érezték, s 
kedvére különleges, korábban nem látott figurákkal álltak elő. 
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Az uszony- és faroklebegtetések, a ritmusváltások, a meglepő, 
váratlan irányváltoztatások újabb és újabb variációival gyö-
nyörködtették, szinte versenyeztek, ki tud újabb látványosság-
gal előállni. 

Egy ideje azonban nem látták Robit. Csak édesanyja vagy a 
húga jött be hozzájuk, hogy egy kis ennivalót szórjon nekik az 
akváriumba. (Szegény fiú hatalmas lázzal, valami súlyos fertő-
zéssel került kórházba, sokáig nem is tudott magáról, az életéért 
küzdöttek az orvosok.) A halak aggodalma napra napra foko-
zódott. Nem értették, mi történhetett. Látták, hogy anya és lá-
nya a kaméleonnak is tesznek be zsákmányt, meg egy edényké-
ben vizet, amit még cserélgetnek is, de valami mégsem volt 
rendjén. Így ment ez már jó ideje. A nemrég még büszke és ma-
gabiztos halacskák nem tündököltek úgy, mint amikor Robi 
etette, figyelte őket, a színük is fakóbb volt, hát még a lelkük! 
Egyre jobban lelassult mozgásuk. Teljesen elhagyták a látvá-
nyos elemeket. És mind nagyobb aggodalommal sandítottak 
„Juliskára”, aki már nemigen figyelte őket. És mást se… Szemei 
beesettek lettek, bágyadt volt és egyre erőtlenebb. Azt hitték, ő 
is a gazdája miatt szomorú, azért van egyre rosszabb bőrben. 

 
Egy reggel a halacskák furcsán idegennek érezték „Juliska” 

jelenlétét. Druszája mondta ki, amit ők is éreztek: 
– Hát elpusztultál, Kamu? 
Sem ők, sem a kislány, sem édesanyja nem tudták, hogy a 

fikusz nemcsak dísz a terráriumban, hanem a párásításhoz kell. 
Nem tudták azt se, hogy Kamu nem érzékeli az „állóvizet”, így 
tulajdonképpen lassan elkezdett kiszáradni, veseelégtelenség 
lépett fel nála, s depressziója a szomjhalálhoz segítette, miután 
már vadászni sem volt kedve. 

 
A halakra rátelepedett a gyász. Hálásak voltak Juliskának, 

hogy rávette anyját: vigyék ki a szobából a lakó nélkül maradt 
terráriumot. Aztán hirtelen – mintha megérezte volna a fiú ál-
lapotának javulását – előtört egyikükből: 
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– Na, gyerünk, srácok! Szedjük össze magunkat, feladat 
van! Ha hazajön a mi Robink, ugyanolyan szépnek kell találnia 
minket, mint amikor legutóbb látott! Vigaszt kell nyújtanunk 
számára… 

Ficánkolva próbált szót fogadni a másik. 
– Szegény Kamut mindig csak juliskáztuk. Nem kéne mos-

tantól Juliskát kamuzni? Az olyan lenne, mintha Kamu köztünk 
maradt volna…  
  



Fagyöngylét 

– 160 – 

Kaméleontükör 
 
Hidegvérünk véges, ragadozók vagyunk, egymást sem kí-

méljük, kétséget nem hagyunk. Napsugár helyett már lámpa-
fénnyel kelünk, s bár melegségre vágyunk, külön sütkérezünk. 
Sarkantyúnk hiánya leleplezi nemünk, eltér a világunk, mást lát 
éles szemünk. Pikkelyünk tágulhat, megunhatjuk bőrünk, hi-
ába vedlünk át, nem várhatsz mást tőlünk. 

Forgatjuk szemünket, kérdésünk is lenne, ha a nagyvilág 
most végre észrevenne. Hiába hallgatod, nem érted a választ, 
legközelebb majd a másik utat válaszd! Magányosan élünk, oly-
kor találkozunk, álcázzuk magunkat, mégis sajnálkozunk.  

Ha beleolvadnék a környezetembe, az nem belenyugvás 
lenne végzetembe. Mintha két eltérő világ forgolódna körbe, 
vagy nem néznénk mindketten egyazon tükörbe; másfele for-
dulhat a hüllő mindkét szeme, mást láthat, sugallhat hűvös te-
kintete! Más az én világom, optimistább talán, nehéz átférkőz-
nöm kétkedésed falán; sivár környezetünk nem kínál harmatot, 
kiszárad a lelkünk, szádat is táthatod, hosszú nyelvet ölthetsz 
zsákmányt kaparintva, számodra nem lesz már egy faág sem 
hinta… 

Észrevétlen élünk, mozdulatlanságban, egyenlőtlen viszo-
nyok közt, kint, a pusztaságban. Olyan, mintha sivatagban pró-
fétaként várnánk, de hiába is szónokolnánk, bizony pórul jár-
nánk! Nyelvünk bunkót formáz, ragadós a vége, akit célba ve-
szünk, múlik dicsősége. 

Védelmünk csak látszólagos, értékünk is utólagos, nem lát-
ják be azon nyomban, de kikezdenek alattomban… Hogyha fel 
is élénkülünk, csak a Semmi ágán ülünk, vacoghatunk mindhi-
ába a megértés hiányába’. Színünk hányszor változtatjuk, s míg 
sorsunkat kárhoztatjuk, elröpül a lét fölöttünk, veszély leselke-
dik mögöttünk!   
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Terráriumoknak befogott rabjaként, díszállatnak tartott kü-
lönös fajtaként védjük saját területünk, agresszívvá tesz helyze-
tünk. Prüszkölünk és harapdálunk, ráérünk, nem szaladgá-
lunk, nem bírjuk a forróságot, ki védi meg a világot? Mormog-
hatunk egyre-másra, nem figyelünk jól egymásra… 

Összelapítottak minket, magukra hagyjuk kicsinyeinket. 
Összeszűkült hát a létünk, a sok tojástól mit remélünk? Hogyha 
ki is kelnek sorban, úgyis ott végzik a porban… Ha felfújjuk 
magunk néha, haragunk nem lehet néma. Élbehajló háttarajunk 
gőgössé tán nem tesz minket, feltörekvő akaratod nyit meg 
minden kétes linket… 

Ötödik végtagunk kunkor, csigát formáz alkotásunk, őskö-
vület-kinézetünk kapaszkodót rejtő vágyunk. Sisakunkat nem 
emeljük, sokat kéne még tanulnod, önző gondolkodásodból ér-
zékletessé javulnod! Bőrlebenyünk különleges, sajátságosak uj-
jaink, éppen ezért olyan mások közösen megkezdett útjaink. 

Mozdulatlan dermedtségünk nem hoz megoldást a bajra, mi 
várhat ránk, elvetemült, felelőtlen, rideg fajra? Elvegyülve fenn-
maradunk, magunkat is megtévesztjük, ha kiválunk különc 
módra, szemlélőink elképesztjük. Ha hidegvérrel fogadsz min-
dent, teljesíted küldetésed, ám ha kitűnsz, kezdheted is magá-
nyos száműzetésed. 

Tetszhalottként egymás mellett vegetálunk hüllő módra, 
szükség lenne valamilyen emberséget nyitó kódra. Kapasz-
kodni nagyon tudunk, de csak hogyha van is mibe, nem mene-
külhet meg mindig az összes gőgös Ninive… 

Himbálózunk árván, rezdülésre várunk, szellőtől lebegve 
levelekké válunk, elhagy minden erőnk, kiszárad a testünk, bár-
mit is markolnánk, mindent eleresztünk… 
  



Fagyöngylét 

– 162 – 

 
 

 
 

Színünk hányszor változtatjuk, s míg sorsunkat kárhoztatjuk, el-
röpül a lét fölöttünk, veszély leselkedik mögöttünk! 
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„A fellegek a fenyők álmai. 
Az ágak között megrekednek. 
Azután futásnak erednek, 
Vagy halkan suhannak odább.” 

 
(Reményik Sándor) 

 

Álomfelhőink 
 
Itt nőttem köztetek. Tűleveleink nem riasztották el a mada-

rakat, nem taszították el maguktól a szeleket sem. Tobozaink 
ugyan néha elhagytak minket, de ki tudja, mi voltunk-e túl erőt-
lenek megtartani őket, vagy ők voltak-e túl gyengék már ben-
nünk megkapaszkodni. Még az is lehet, hogy küldetésük volt, 
vagy egyszerűen csak elszánták magukat, és ők akartak min-
denáron függetlenedni, elszakadni tőlünk… 

Bárhogy is volt, most ismét hó födi gallyainkat, megszépíti 
létünket, tisztára varázsolja lelkünket, betakarja, védi szúrós-
nak látszó ágainkat, dédelgeti vágyainkat. Büszkén viseljük a 
makulátlan fehér leplet, melyben van, aki első áldozónak, 
menyasszonynak, más előkelő grófnak, repülő altisztnek, hajós-
kapitánynak vagy épp orvosnak, ápolónak érzi magát. Bármivé 
vedlünk át a csillogó hókristályok által, csak egy icipicit illeget-
jük-billegetjük magunkat, nehogy elveszítsük visszanyert szü-
zességünket, büszkeségünket, megbecsülésünket, varázs- és 
gyógyerőnket. 

Ha ránk borul az éj, gyönyörű, mi előttünk feltárul: csillagok 
ragyognak csúcsainkon és megpihennek egy kicsit az ágaink 
között, misztikus fénybe vonják álomképeinket, melyek az 
örökkön változó felhőkben formálódnak. Rövid időre megre-
kednek tűleveleink közt felszálló sóhajaink, álomfelhőink, de 
ha megvirrad, olykor felgyorsulnak, futásnak erednek álmaink, 
bár néha halk lassúsággal suhannak csak odább. Ilyenkor so-
káig ízlelgethetjük őket, bár néha kényszerű tanúi vagyunk an-
nak, ahogy átalakulnak, szétfoszlanak… 
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De örökkön új álmokat szövünk és vágyunk, léleksóhajaink-
ból ébren is új felhőket formálunk. Ám fenyvesünk fölött ki 
tudja, még milyen fellegek tornyosulnak! 

 
 
 

 
 

Rövid időre megrekednek tűleveleink közt felszálló sóhajaink, 
álomfelhőink… 
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Tavasszal 
 
Mosolyt fakasztott, dalolt az erdő, harangvirág hajolt az 

útra. Ibolya kékült, virult a hérics, tavasz kacsintott, ügyet sem 
vetett a múltra. Keltike édes illata bájolt – szép színes szőnyeget 
bontott –, s megannyi játékos tündér: szellőrózsa varázsolt újjá, 
friss rügyeket pattintott, virágos jókedvet csattintott a mámor, 
s minden éledő bokor mellett bukfencet vetett, játszadozott a 
huncut Ámor. 

Kedvező választ sodort a szél is, szabadságot, békét árasz-
tott – bár eszünkbe jutott a tél is –, lágyan simította arcunk, sze-
líd bárányokat terelt felénk az ég, mindenhol, így köztünk is 
egyszerre megtört a jég. Verőereinkben felpezsdült az élet, tu-
datunkban megszületett egy szebb világszemlélet; hittük, hogy 
mi is megújulunk, s nemcsak a természet képes erre, lelkesen 
hajtott valami, csak nem tudtuk, pontosan merre…  

Pajkosan játszott a patak sodra a hallal, bújócskázott a vál-
tozó árnyék a nappal, hitet sugárzott, fénylett a kanyargó ös-
vény, ezt szemlélve reméltük: nem lehet jövőnk oly rideg és fös-
vény. Nem volt a lombok ölelésében egyéb zaj, csak amit keltett 
egy rakoncátlan madárraj, meg ami sóhaj felszakadt mellünk-
ből éppen, az idillt átélve – megnyugvásképpen. Kérlelt a szí-
vünk, vágyunk, teljesítsük be szivárványos álmunk, marasztalt 
a tüdőfű, fogasír bókolt, ajkunk ekkor még alig csókolt. Dübör-
gött a vízesés, csobogott a remény, bár tudtuk: nemcsak a szikla, 
az élet is kemény… (De a mosolygós, kacér tavasz egy igazi fő-
nyeremény.)  
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Borostyántámasz 
 
Borostyánnak tán lehetnék jó választása. Sűrűre nőne, 

kúszna az árnyékomban, majd felkapaszkodna koronámba. 
Sütkérezne a napsugaramban, zöldellne egyre csak vígan, in-
gyenes társbérlőként. Ősszel még virágokat is hozna, hozzám 
csalná a vidám méhecskéket, zöngő röptüket hadd csodáljam, s 
hogy feléledjen bennem a bizsergő vágyakozás, hogy én is to-
vább akarjak állni, bármennyire is meggyökeresedtem… 

De azt hiszem, bárhogy is csalna a napfény, s az elnyúló ár-
nyak misztikus váltakozása, mégiscsak köztetek maradnék, ve-
letek áznék, fáznék a cudar napokban, sorotokból ki nem állnék, 
páratlanul szárnyalnék leveleimmel, remélve, hiába is sárgul-
tam el fájón elerőtlenedve, s hulltam izgága társaimmal a porba, 
hiába sétálnak át majd rajtam is mindannyiunkat eltiporva, lesz 
folytatásom. Lesz nekem újabb levelem, új hajtásom, juhar-lé-
tem csak pillanatokra feledem. 

Víg madarakkal szállnék tán mégis magasabbra, sétányom 
fölé magasodnék az égbe, hisz kié is volna az út, mely elvezet 
énalattam nyugalmat, békét teremtve, az elmúláson messze me-
rengve? Kerítés fölé hajolnék, mely nem zárna így el tőlem, szép 
levelet küldenék cinkos kis szellőcskémmel, hogy nőj Te is 
nagyra, magasodj a fenyő legmagasabb tobozán túl, örülj a 
fénynek és látásomnak, mert nem élősködne ugyan az örökzöld 
borostyán rajtam, ha vendégemül fogadnám, de ki tudja, mi-
lyen férgek rágnák lelkem belülről, s egyszer csak elkorhadva 
kiborulnék, épp előtted térdre rogyva. Serkentésedre voltam, 
biztattalak is régtől, de amíg össze nem érünk, támaszul ne szol-
gáljak senki másnak? 

Ha egyszerre fordulnánk ki magunkból, összeérne az ál-
munk, a kerítést kidöntve pedig találkozhatna vágyunk, ám fel-
darabolnának minket az utat megtisztítva, a hálátlan borostyán 
meg más fára kúszna vissza… 
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Sütkérezne a napsugaramban, zöldellne egyre csak vígan, 
ingyenes társbérlőként. 
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Szakad a jég 
 
Mi ez? Megfeszült idegek, szúró fájdalmak, engedetlen térd-

kalácsok jaja. Mégis erősödik, nem hagy nyugodni minket a 
Rám-szakadék hívó szava. Mást mond a szív és mást az értelem, 
ám hangosabb vágyaink sóhaja. 

Mínuszokban vacog a csont, koccan a fog, gémberedik a kéz, 
a láb, dermed az áll; toporog az ember, a buszra vár, majd csa-
lódik, mikor végre felszáll. Csak langyos a fűtés, ám hosszú az 
út, behatol a fagy, s az túl konok és rút. Még hidegebbet érez, 
sóvárog a test, a lelketlen sofőr meg fűteni rest.  

Megérkezünk Dömösre, didereg a hát, nem viccel a tél, 
irány a kocsma hát! Megismer a pultos néni: itt a két bolond, 
„fellépésünk” sikeres, kacag a porond. Forralt bortól átmeleg-
szünk, vár a szakadék, jeges az út, be is szakad, mély a hasadék. 
Míg kilábal a bősz patakból, Dani vizes térdig, félrebillen, ka-
bátujja csurog könyökéig… 

Vissza kellene fordulni, túl nagy így a hideg, de győz a szív, 
a sors nem lehet tán ennyire rideg. Amíg mozgunk, nem lehet 
baj, Dani igen makacs, tovább indul, akkor is, ha lucsog már a 
bakancs. Hiába is próbálkozom, nincsen semmi remény, Dani 
maga, s akarata, mint a jég, oly kemény. Zacskót vesz a zokni-
jára, s ez valamelyest segít, a téli szél minden aggodalmat jó 
messzire repít.  

Milliónyi jégcsap mered, szép hóvilág tárul, reménykedünk, 
hogy kalandunk szerencsésen zárul. Lefagytak a vízesések, be-
fagyott a patak, megdermedt Dani nadrágja, ám ingujja: csurom 
latyak. Minden csodás: varázsország; s ím az első létra! Jaj! Ha 
eleget várunk, tán felenged húsvétra… Hogy is jutunk oda? 
Igazi kaloda! Vízesés göröngyös jegére lépni lehetetlen, de ma-
kacsok vagyunk, egyikünk sem tehetetlen. A létra fokain vastag 
dermedtség ül, félelmesnek tetszik, de gyors elhatározást szül. 
Elég csúszós fajta, hogy menjünk föl rajta? Rövid karom, rövid 
lábam, messzi az a létra, visszacsúszok, de még azért nincs 
szükség ankétra! 
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Kitartásunk jutalmazza sok-sok újabb szépség, reméljük, 
hogy nem jön ma már semmi újabb rémség. Nincs mártózás, 
nincs rázkódás, semmi újabb gát, bár távol esik tőlünk minden 
meghunyászkodás. A többi tényleg gyerekjáték, kitartás vagy 
dac, jó, hogy nem jár erre épp most néhány vadmalac! 

Könnyebb lesz a hótaposás a szakadék után, túl kevesen jár-
nak erre, csak egy csuszka néz ránk sután. Dobogókő messze 
van még, tejfehérben járunk, sokáig igazit nem, csak hóembert 
látunk. Királykék az alapszíne égi terítőnek, fehér csipke dukál 
hozzá a felderítőnek. Fáknak gallya dértől ékes, a pihenő esedé-
kes. 

Menedékül síház szolgál, sír a hideg zokni, bármily’ merész 
ez a Dani, ezt nehéz megszokni. Odasétálunk a buszhoz, épp 
indulni készül, finom meleg, jó kis fűtés jut most osztályrészül. 
Pomázon bár nincsen zokni, melegedő akad, elégedettségünk 
pedig az átélt napból fakad. Hazafelé száraz zokni kerül ázott 
lábára, így remélem, hogy nem betegség van megírva Dani szá-
mára. Most is hajtotta a vére, de… Minden jó, ha jó a vége! 
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A Mátrában 
 
Felértél. A kilátó könnyes ködbe burkolózva pihen, magas-

ról tekint le zavarodott világunkra. Elrejtőzik, mintha egy kis 
magányra volna szüksége. Éppúgy, mint neked. (Vagy a ked-
vesednek.) Talán így próbálja meg értelmezni a látottakat. Azt 
hinnéd hirtelen, ősz van, hisz furcsa titokzatosság övez, mint 
barátaidat, a misztikumba kapaszkodó fákat. Egymásba nyúj-
tóznak, átkarolják a semmit. Az arra csellengők nem értik, ki 
vagy, merről jössz, s csak találgatják, merre tarthatsz. Mint 
ahogy te is…  

Odaföntről, hisz a kilátóból szemlélődsz már, csak tompán 
rajzolódnak ki a hegyek a távolban. Épp csak sejlenek. Átölel-
néd mindet. Talán nem is hegyvonulat, amit érzékelsz, csak a 
tünékeny fellegek kacérkodnak veled. 

A délutánok ezen a nyáron esőt tartogatnak. Mert ugyanis 
nyár van! Az Egek szigorú ábrázattal figyelik minden lépted. 
Ők vannak leginkább képben a dolgaidat illetően. Bármikor 
megállásra késztetnek villámokat szórva, majd miután elcsitul-
nak a szelek, találkákra hívnak az erdei szellemek, miközben 
megidézik a múltat, s elhomályosítják még jobban a jelened… 

Bolondul rázkódnak a levelek, vagy tán csak képzeleted ját-
szik – már megint – veled. Megelevenednek a kövek, köréd te-
lepednek, rád merednek, számvetésre bírnak, s míg pihegve 
mindezt megérted, rád mohosul léted. Lehet, hogy te fekszel 
szoborrá meredve a völgyben? Kevesen tudnak rólad, így há-
borítatlan nyugszol, miközben elcsobog melletted az Élet. Hű-
vös árny tekereg körülötted… 
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Szolgálaton kívül 
 
Juj, de nagyon szerettem, mikor kényeztetett! Azt mindig 

igazi ünnepnek éltem meg! Így aztán nálunk igen gyakran volt 
ünnepnap. Ilyenkor a kezébe vett, majd elnéző szeretettel csó-
válta a fejét. Nem haragudott, hogy nézek ki. Mindketten pró-
báltunk vigyázni, hogy minél tovább minél szebb és sértetle-
nebb maradjak, de ez képtelenség volt. Tulajdonképpen rajta 
múlott minden. Ő vitt bele mindenbe, ő lett a végzetem. Én csak 
szolgáltam őt. Szerette gondomat viselni, én meg hálásan fo-
gadtam gondviselését. Finom, puha, nedves szivaccsal alapo-
san megtisztogatott, s mikor megszáradtam, bekenegetett, visz-
szanyertem színemet, élettel teltem meg, és kezdődött minden 
elölről… 

Sok szépséges helyen megfordultunk együtt, védtem, s ha 
kellett, melegítettem a lábát, jól fogtam, tartottam a bokáját, le-
pergettem az eső- és a patakvizet, a havat… A sárral azonban 
sokszor nem bírtam. Iszonyú makacs és ragaszkodó tud lenni. 
Legyőzhetetlen ellenfél! Hányszor megkarcoltak, hasogattak az 
éles kövek, a letört gallyak! Hogy megkoptatták a talpam a szik-
lák, s hogy lecsiszolták a rücskeim! De nem bántam! Azaz 
mégis… Főleg ez lett a vesztem. Eljárt az idő fölöttem… Sokszor 
megcsúszott a gazdám bennem, sajnos nem tudott már rám szá-
mítani. Nem volt biztonságban a csúszós lejtőkön, a fagyos uta-
kon, köveken. Erőmön felül szolgáltam, meg is becsült, el kell 
ismernem, nagyon nehezen vált meg tőlem, az utolsókig kitar-
tott mellettem. Már be is áztam, mert a repedéseim a gondos 
kezelések ellenére elmélyültek, beeresztették az olvadt havat, és 
már én magam is egyre jobban féltettem viselőmet. 

Annyira egymáshoz nőttünk, a lábához, a szívéhez-lelkéhez 
idomodtam, de beláttam: nem szolgálhatom ilyen elkeserítő ál-
lapotban tovább. Át kell adnom a helyem egy másik bakancs-
nak. Tehát a kukában kell végeznem… 
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Utolsó közös túránk után Panka azonban pont ugyanolyan 
gonddal és szeretettel mosogatott, tisztítgatott, mint legelőször, 
de hosszasabban szemlélgetett, aztán még nagyobb gyengéd-
séggel simogatott, kenegetett, mint bármikor, majd fájó szívvel, 
de biztató mosollyal betett a szekrénybe. Képtelen volt meg-
válni tőlem. Rengeteg kilométert tudhattunk magunk mögött, 
sok izgalomban és különös látványban volt részünk.  

Bár észrevettem, hogy a szekrényben mellettem itt van egy 
vadonatúj túrabakancs is, de nem tudok rá haragudni. Ó, ez a 
Panka! Néha tán kézbe vesz majd engem is, letörölgeti rólam a 
port, miközben átmelengeti szívét egy-két közös emlék. Hisz 
nem hajított ki! Úgy tudott ő szeretni, hogy soha nem tudom 
feledni.  

 

 
 

Hányszor megkarcoltak, hasogattak az éles kövek, 
a letört gallyak! 
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Késlekedés 
 
A naptár tavaszt mutatott. A birkák bundájába viszont be-

lefagyott a hó. Vastag fehér paplan alatt szunyókált a táj, ám a 
Szentfa kápolna peckesen ellenállt a szélnek, dacosan állta a 
metsző hideget. A Megváltó a valódi tavaszt várta széttárt ka-
rokkal a kápolna mellett, de mivel az késlekedett, értetlenül te-
kintett le ránk a keresztről. Csodálkozott, mit keresünk a tövé-
ben. A friss, zöld hajtások egyáltalán nem akartak megjelenni a 
fákon és bokrokon, zöldet csak felfestett jelzés gyanánt láttunk, 
valamint a jégbe fagyott, harmóniáról, öröklétről, megújulásról 
mesélő, erőt és nyugalmat árasztó borostyánok levelei váltak ki 
a szűzi fehérségből. 

Gyönyörűek voltak a vízfolyások és vízesések megdermedt, 
rögös útjai, misztikusnak hatott a jégréteg alatt bugyogó víz 
moraja, hisz alant elevenen munkálkodott a bővérű patak, s a 
lusta tavaszt ébredésre serkentette türelmetlenkedő sóhaja. Fa-
gyosak voltak a Rám-szakadék korlátjai, a jég összenövesztette 
a létrák fokait, de tisztán kékellett a magas ég, a bágyadt nap-
sütésben pedig rózsállottak a fák, az általános dermedtséget fel-
oldotta a márciusi derűs fény. Mást mondott a szív, és máshogy 
érvelt a fájdalmasan csikorduló bakancs nyelve. 

A jégbe záródó borostyánindák között megannyi hegyes 
tőrként meredeztek ránk milliószámra a jégcsapok, miközben a 
Jégkirálynő lehelete megdermesztett mindent, ami csak 
utunkba került. Az volt az érzésünk, hogy egyszerűen csak ját-
szadozik velünk, jót mulat rajtunk, s csupán tréfából varázsolta 
át a Rám-patak völgyét, míg végighaladunk rajta, s igaziból már 
rég világoszöld gúnyát öltött minden, s megjelentek a tavasz 
első hírnökei is. De meddig tart uralkodói hatásköre? Mikor 
unja meg ezt az egyoldalú játékot?  

Az, hogy Dobogókőre tartva egy kissé megroggyant, meg-
billent fejű hóember köszönt ránk, kedves gesztus volt attól, aki 
állította, a roggyanás pedig arról árulkodott, hogy már majd-
nem elkezdett enyhülni a fagy, Tavasz tündér már megölelgette 
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őt, de az önző Jégkirálynő féltékenyen elkergette vetélytársát, 
hóemberünket pedig visszafagyasztotta a maga kényére-ked-
vére, s az újra keményen állta az enyhülést ígérő tündér újabb 
ostromait, hódítási kísérleteit. 

Odafent szánkózók hada élvezte a „tavaszi” nap örömeit, 
minden ragyogott, életörömtől, boldogságtól sugárzott, egy-
egy elhagyott színes kesztyű vidámította, oldotta az egyébként 
ridegnek és ünnepélyesen komornak ható fehérséget. 

Aztán beléptünk a síházba. A ropogó, duruzsoló tűz derűs 
meleget árasztott, s mikor leültünk az asztalhoz, hirtelen átjárta 
szívünket a tavasz. A gőzölgő gyömbér mögül átnézve arany-
eső mosolygott ránk a kedves kis vázából… 

 

 
 

Aztán beléptünk a síházba. 
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Zöldségek egymás közt 
 
Egy darabig élt a zöldségek közt egy érdeklődő, kicsit tudat-

lan, de nagyon kötekedő káposzta Pankáék kertjében. 
– Te meg miféle káposzta vagy? – fordult egyszer csak (le-

győzve öntelt, kirekesztő és szótlan gőgjét) ez a bizonyos ká-
poszta a karfiolhoz. 

– Igaz, hogy rokonom a vadkáposzta, de én karfiol vagyok, 
egy termesztett szépség… 

– Most fölvágsz? Szerinted én nem? – kérdezte csodálkozva, 
elfelejtkezve a megvetés eleganciájáról a „fejes”, és már szinte 
tetszett is neki ez a hetyke kis karfiol. 

– Ne szívd annyira fel a vizet! Amúgy ki vagy te?  
A káposzta még megsértődni is elfelejtett, annyira meglepte 

a szemtelen rendreutasítás és a pimasz kérdés. Nem értette, 
hogy lehet az, hogy bárki ne tudja, ki is ő, és ne ismerje el azon-
nal, vita nélkül az elsőségét, szépségét, nemességét. 

– Hát egy káposzta! 
– Ja, vagy úgy, bocsáss meg… Egyébként nem jutott 

eszedbe, hogy szegről-végről esetleg közünk lehet egymáshoz? 
Pá, aranyom, később még dumcsizunk! 

Most emberére, azaz káposztájára, akarom mondani karfi-
oljára, de mindenképp párjára, talán barátjára akadt a mi kis kö-
tekedő káposztánk. A karfiol lezártnak érezte ezzel a beszélge-
tést, így a brokkoli felé fordult. A káposzta is követte a karfiol 
tekintetét. Újabb célpont tárult elé. 

– Hát te meg miféle karfiol vagy? Még a szemed, jobban 
mondva a színed sem áll jól! 

– Milyen jogon merészelsz véleményt formálni rólam? Nem 
tagadom meg a karfiolt, ugyanis rokonságban vagyok vele, rá-
adásul lényegesen szimpatikusabb nekem, mint te, hisz hasonló 
hasonlóbbnak örvend, de a vadkáposzta termesztett változata 
vagyok én is! 
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Ugyancsak meglepődött a káposzta. Megértette, honnan a 
nagy hasonlóság! Legalábbis a karfiol és a brokkoli között. De 
hozzá természetesen egyik sem ér fel… 

– Csupa egyéniség! És micsoda önérzet! Hova keveredtem! 
Na rajta, ne kíméljetek! Ki tartozik még hozzánk? 

Miután megtudta, hogy ezzel a két nagyszájúval rokon, 
tudni akarta a teljes igazságot.  

– Azt hiszem, én is a rokonságodhoz tartozom! – szólalt meg 
egyszerre a bimbós kel és a karalábé. 

– No, pajtikák! Igazán szép kis kompánia vagyunk! – örült 
meg a karfiol. 

– Válogatott csapat! – fűzte hozzá a káposzta megenyhülve. 
Valahogy elpárolgott a féltékenysége, a mérge, nem akart már 
se kötözködni, se kérdezősködni, de megmaradt büszkesége és 
önérzete, nagyobb és szebb akart lenni, mint a többiek. 

Ez a fajta vágy kimondatlanul is ott bujkált mindannyi-
ukban, a káposztán kívül a karfiol, a brokkoli, a kel és a karalábé 
is túl akart tenni a másikon, így csodájukra jártak. Arról még 
nem is beszéltem, hogy a többi zöldség is kinyomozhatta az ere-
detét, tisztázhatta az erőviszonyokat, s már nem is lehetett 
tudni, hogy ki kivel versenyzett, azaz azt hiszem, nagyon egy-
szerű ez: mindenki mindenkivel, így minden zöldség a leg-
szebb formáját hozta, s ezek után igazi mintakertészetté vált 
Pankáék kertje.  
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Mea pulpa 
 
Sziasztok, skacok! Micsoda fergeteges élmény! Mit szóltok 

ehhez a frankó kis fürdőhöz? Klassz ez a pulpa, mi? Nem 
pumpa, hanem pulpa! Hát ti még ezt sem tudjátok?! Mégis hon-
nan szalajtottak benneteket? Na jó, most el ne kezdjetek nekem 
a rovarokról meg a virágokról mesélni! A lényeg, hogy öntu-
datra ébredtünk, s most itt vagyunk, s élvezhetjük ezt a remek 
kis kényeztetést! Nyálkás? De finnyás vagy, komám! Hidd el, 
ha Kleopátra választhatott volna a kecsketej és a pulpa között… 
Naná, eltaláltad! 

Hogy mit vagyok oda ezzel a fehér péppel? Hát te is kez-
ded? Most tényleg magyarázzam el, mit kéne éreznetek? Kör-
bevesz, kényeztet minket… Istenem, de kesernyések vagytok! 
Csupa kakaófapofa! Igazán élvezhetnétek ezt az édeskés masz-
szát! Ki tudja, meddig… Azt hiszitek, örökké tart aranyéletünk? 
Ha már ilyen szép számmal jelen vagyunk… Micsoda szaporu-
lat! Akár játszhatnánk is valamit! Hogy nem ismertek egyetlen 
játékot se? Micsoda fura kompánia! Vagyunk vagy ötvenen, az-
tán sehol semmi játékkedv! Mit? Hát például kitalálósdit! Kép-
zeljük el, milyen lehet odakint! Hogy hol? Hát o-da-kint! Nem 
érzitek, hogy valahol belül vagyunk? Igen, a pulpában, de az is 
valami kemény burokban van… 

Ó, nyavalyások! Melyiktek nem fér a bőrébe? Ki ficánkoló-
dik ennyire hevesen? Hogy kívülről jön a hang? Na, újabb bizo-
nyíték! De mégis kit és mi lelt? Mi ez? 

 
* 

 
Milyen szép narancssárga termések! Némelyik egész piros 

már! Nézd csak ott, azt! Szinte bíbor! Na nézzük csak! Rajta! Es-
sünk neki! Nyissz… Üsd, vágd, nem apád! Micsoda szépséges 
kakaóbabok! Ne kíméld, pajtás, a macsétét! 

 
* 
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Hoppá! Milyen jó erős, eres banánlevelek! Kutya legyek, ha 
értem, hogy szaporodtunk meg ennyire! Kérem, finomabban! 
Micsoda szép, formás gyümölcsök! Lehet, hogy ilyen baseball-
labdákban cseperedtünk mindannyian? Rengeteg van belőlünk 
egy kupacban! Segítség! Teljesen kiszáradunk! Milyen jó is volt 
az a pulpafürdő! Igen, lehet, hogy mániákus vagyok, de az se 
igaz, hogy nektek nem hiányzik! Most nektek így tényleg jobb? 
Hát, talán, ha jobban meggondolom, nem is olyan rossz ez a kis 
napsütés… Van itt valami édes, meg valami bódító is.  

 
* 

 
Na jó! Csak erjedjetek, galambocskáim, akarom mondani 

kávébabjaim! Majd vissza-visszajövök, aztán megkevergetlek 
benneteket! Jó nyaralást, jó sütkérezést! 

 
* 

 
Jé, figyelitek?! De megváltoztunk! Micsoda vörösesbarna ár-

nyalat! De jaj! Most már aztán tényleg totál kiszáradok! Hol van 
már az a rengeteg nedvesség körülöttem? Hé, hé! Most meg mi 
történik? Követelem, hogy mondják el! Mit akarnak ezekkel a 
jutazsákokkal? 

 
* 

 
Na, mehettek a kereskedőkhöz, kincseim! Jó utat! Szeren-

cse fel! Messzebbre utaztok, mint én valaha is! 
 

* 
 

Mi ez a ringatózás? Nem morgok, egyelőre nagyon is tet-
szik! Egész kellemes, igazán jó móka! Csak nem ezt hívják hajó-
kázásnak? Halljátok, barátocskáim, utazunk! U-ta-zunk! 
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Na ne! Máris véget ér a nagy kaland? Mi ez? Pont úgy néz 
ki, mint egy hatalmas raktár! Mégis ki kérte, hogy idehozzanak 
minket? Szóljatok már valamit, tiltakozzatok ti is! Inkább a nap 
melengetne, szárítgatna minket időtlen időkig! Vagy talán visz-
szamegyünk a banánlevelek ölelésébe? Nem, igazad van, hal-
vány a remény… 

Ringatózni mennyivel jobb volt, mint zötykölődni! Na, meg-
szólalt az örök ellenzék! De tényleg, hová a csudába megyünk? 
Ez nagyon éget! Megpörkölődünk, elpusztulunk mind egy szá-
lig! Jaj, jaj! De csúnya, ormótlan egy kemence! Félelmetes! Leg-
alább ebben egyetértünk… Hogy hány fok lehet odabent? Nem 
mindegy? Túl sok! Ez a vesztőhely! 

Összezúznak, agyonőrölnek, pajtásaim! Ki merre, hova sza-
kadt, mivé lett? Ej, micsoda massza! Mekkora nyomás! Szétpré-
selik egyéniségünket, kisajtolják belőlünk a szuszt, az utolsó ér-
telemszikrát is. Jaj, vaj! Kakaóvajjá és porrá lettünk… Így szol-
gáljuk, így töltjük be célunk? Ó, pulpa, mea culpa, drága testvé-
reim! Miért is akartam tudni a külső valót? Miért is értünk be? 
S végül: mi mindent megértünk? 

 
* 

 
Ilyen lágy ízű kakaóport még soha életemben nem kóstol-

tam! Mi mindenen mehettek keresztül ezek a szegény kakaó-
szemek! Itt bizony babra ment a nagyon is komoly játék! 
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Lecsupaszítva 
  
Bevallom, mániákusan vonzódom a virágokhoz. Na nem 

úgy, általában kedvelem őket, hisz be kell vallanom, hogy a zsá-
lyát, a majorannát vagy a zsázsát például ki nem állhatom, és a 
kakukkfű sem a kedvencem. De ott van a szívemnek oly kedves 
pitypang, és mindenek felett: az őszirózsa! 

Ó, azok a gyönyörűséges színek, melyekben ezek a csodála-
tos virágok pompáznak! Igazán hálás évelő növény ez! Sokszí-
nűsége ellenére is milyen következetes! Hisz a virágfészkük 
mindig sárga, mint az irigység… Imádom hosszúkás, lándzsás 
alakú leveleit, imádom, hogy egyre csak nyílik, míg el nem fagy, 
igen hosszasan kitart, egy kis örömet képes hozni még a lel-
kembe, pedig minden, így ő is az elmúlás felé mutat. 

Mennyire szeretik ezek a virágok a fényt! Pedig az egyre 
erőtlenebb, gyengébb. Felemelő érzés az őszirózsák között 
császkálni, változatosságukat csodálni, elgondolkodni az élet 
rendjén… Mintha egy kis tavaszt hoznának az őszbe! Idecsalják 
a szebbnél szebb lepkéket, a szorgos méheket, élettől döngenek 
a virágok, mikor már csaknem lemondtam arról, hogy átjárjon 
a nyüzsgő életkedv. 

Igaz, miközben köztük járok, levéltetvekkel, fonalférgekkel, 
házas csigákkal is találkozom, de nem lehet minden tökéletes. 
Az egyiknek megadatik ez-az, a másiknak nem. Persze, bizto-
san te is a házas csigát választanád, főleg, ha mindenáron csú-
szómászóra vágynál. Rám sem néznél, lehet, vagy még rosz-
szabb: undorral elfordulnál tőlem. Még nem is mondtam? Én 
egy hajléktalan csiga vagyok. Lecsupaszítottan járok-kelek út-
vesztőimben. Az őszirózsát talán meg tudtam veled szerettetni, 
míg nem tudtad, ki vagyok, de magamat már meg sem próbá-
lom. 
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Elismerem, a te szempontodból kártékony vagyok, hisz 
megrágom a növények leveleit, de te sem veted meg a finom 
falatokat. Némelyik közületek még engem is képes ínyencség-
ként elfogyasztani! Nem szereted, ha nyálkámmal beborítom az 
utadat. Pedig sokan ugyanazt csináljátok, mint én, így juttok 
előbbre… Napközben inkább meghúzom magam a nyirkosabb 
helyeken, a kövek alatt, inkább éjjel indulok portyára. Sötétben 
tapogatózom… 

Nem vagyok csúcsragadozó, bizony sok ellenségem akad. 
Mégis szeretnek. Megenni… Pőrén kiszolgáltatva élek, az őszi-
rózsákra nézve tolulnak fel a halovány remények. Ha lemetszed 
az őszirózsát a tőről, nem álmodok többé egy szebb jövőről… 

 
 

 
 

Mintha egy kis tavaszt hoznának az őszbe! 
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Elfogultság 
 
Egy bodros szőke fürt bukkant elő a bokrok közül. Gazdája 

elmélyülten rendezgette nyílvesszeit, izgalommal teli várako-
zás ült ki arcára, s egy kicsit meglepődött, mint akit valami tur-
pisságon kapnak rajta, mikor nénikéje megzavarta gondolatai-
ban: 

– Mire vadászol, fiacskám? Hagyd azokat a galambokat, 
hisz olyan szelídek! 

– Nem bántom én őket, nénikém! Ez itt csak egy ártatlan já-
tékeszköz csupán – szorította magához elégedetten kis kézi íját. 
Nénikéje fejcsóválva engedte útjára, hisz szépségével, bájos mo-
solyával, arcának gödröcskéivel könnyedén levette őt – és bárki 
mást – a lábáról, kételye most is azonnal tovaszállt, mint min-
dig, ha belenézett a kisfiú égszínkék szemébe. Oly tündérinek 
látszott! Nem sántikálhatott semmi rosszban! 

Bár anyja tudott gyermeke „ártatlan” szórakozásáról, nem 
akadályozta meg benne, csak elnéző mosollyal figyelte annak 
játékát. Tetszettek neki csínyjei, de nincs ezen semmi meglepő, 
hisz túlontúl egyformák voltak. Venus a báj, a vágy megtestesí-
tője, így a szerelem, a szépség a pórusaiban volt. Fia ki is lehetne 
más, mint Ámor, a legifjabb és legszebb isten, akinek ha eltalál 
fegyvere: szerelembe esel, ha tetszik, ha nem… 

Hogy szabad-e játszani az emberi szívekkel, érzésekkel, 
hogy bárkinek van-e joga irányítani a szívügyeket, gabalyítani 
a kapcsolatszálakat, fel sem vetődött Venusban, így hát hagyta, 
hadd szórakozzon, kísérletezzen Ámor a kedvére. Apja, Mars 
nemigen törődött vele, s nevelőapjának, Jupiternek is bőven 
akadt más dolga. Ámornak mindent szabad volt. Ő meg hogyan 
is tudta volna megítélni tettei következményeit? 

Venus is sok mindent elért szépségével, sokakat elbűvöltek 
idomai, formás keblei, combjai, nőiességének egyéb jelei. Gyö-
nyörű volt. És ezt persze tudta is magáról. Fiacskájára csak el-
fogultsággal tudott nézni, róla elragadtatással tudott csak be-
szélni, haragudni egyáltalán nem volt rá képes, megszidni sem 
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tudta sose. Fényesebb és vidámabb volt minden, ha fia is ott volt 
mellette, bár Venus maga is felderítette tökéletes szépségével 
környezetét. Nem volt szégyenlős, gyakran megvillantotta bá-
jait, a meztelenségtől sem riadt vissza. 

Ámor szívesen és gyakran volt együtt anyjával, nem kereste 
senki más társaságát, szeretett egyedül lenni, az embereket csak 
távolról szemlélte, titokban leste meg. Kipirosodott arccal, élve-
zettel figyelte, milyen hatást ér el íjával, mikor oly ügyesen szí-
ven találta kiszemelt áldozatát. Sohasem unatkozott, hisz re-
mek kalamajkát tudott okozni, tökéletesen boldognak érezte 
magát ilyenkor, miközben kiszemeltjeit inkább boldogtalanná 
tette, nemcsak felhőtlenül boldog, de beteljesületlen vagy tragé-
diába torkolló szerelmeket is szított. Milyen sokszor tette re-
ménytelenné a szerelmesek küzdelmeit! Nem, nem győzött le 
mindent szerelmük, nagyon is komollyá vált a „játék”, de a vé-
gét nem mindig várta meg Ámor, mert addigra már egy másik 
történet szálait gabalyította, s bár vissza- visszakukucskált ko-
rábbi csínyjei áldozataira, néha lemaradt egy-egy fejleményről. 

Viszályhozó, szépfenekű Venus hogyan is vonhatta volna 
felelősségre a fiát, hisz saját magát látta benne, s egy elfogult 
anya amúgy is mindent jóra tud magyarázni, természetes, hogy 
védelmére kel gyermekének. 

– A fiad már megint az íjával mászkál… – zavarta meg in-
kább a szemlélődésben, mint az elmélyült gondolkodásban egy 
hang. 

– Hadd járkáljon csak szabadon… – gondolta Venus, de ta-
lán nem is mondta ki hangosan, annyira elmerült tükörképének 
vizsgálatában. 
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Fényesebb és vidámabb volt minden, ha fia is ott volt mellette, 
bár Venus maga is felderítette tökéletes szépségével környezetét. 
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„…be szépek 
A föld csudái, látod, bús nomád? 
Miért hát mindig bánat a komád, 
És sóhajszéllel bélelt halk beszéded?” 
 

(Tóth Árpád) 

Faustulus bánata 
 

Faustulus már megint mélyen elmélázva ücsörgött a nyájá-
ban gyönyörködve, mégis szomorúsággal a szívében, mikor 
egy kedves, ugyanakkor szelíden dorgáló hang kizökkentette 
saját világából:  

– Mondd csak, Faustulus, mégis mi a baj? Miért sóhajtozol 
mostanában annyit? A természet és az istenek számolatlanul 
szórják rád a kincseiket… 

– Te már csak tudod, Diana! 
– Nem is sejted, milyen szerencsés vagy, hogy nem kell a 

városlakók sok nyűgjét szívedben hordoznod! Nincs is szebb, 
mint a pásztori lét! 

– A pásztorkodással nincs is semmi baj… Békét hoznak a 
bodros felhők, kacérkodnak velem a huncut napsugarak, a 
szellő meg úgy dalol, mint egykor édesanyám. És milyen meg-
nyugtatóan bégetnek jószágaim! 

– És ez most mind kevés, hogy elkergessék borúd… Miért 
árnyékolódik be arcod? 

– Gyermekeimen gondolkodtam. 
– Van egy pár… 
– Romulus és Remus járt az eszemben. 
– Nemes szívre vall, hogy sajátjaidnak tekinted őket! 
– Ez csak természetes! Bár néha felmerül bennem a kérdés, 

hogy ki lehet az anyjuk.  
– De miért fontos az? Hisz már serken a bajszuk lassan!  
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– Éppen ez az! Egyre erősebbek, határozottabbak, férfiasab-
bak. Egyre jobban kitűnik: nemesi származásúak! Kirínak kör-
nyezetükből. Érzem, még bajt hoz rájuk mindez! 

– Ami igaz, az igaz. Elég merészek! Sokszor kihívóak is… 
– Te biztos tudsz születésük titkáról, Diana, csak nem mon-

dod el… 
– Ugyan, Faustulus! Láttam, amint a megáradt Tiberisen rin-

gatóztak egy kosárkában. Kifigyeltem, ahogy egy nőstényfar-
kas és egy harkály táplálta őket. Aztán láttam, hogy magadhoz 
veszed őket. Honnan tudhatnám, hogy kerültek a folyó part-
jára? 

– Nem tudom. De még az is lehet, hogy isteni sarjadékok. 
– Örülj, hogy erősek, szépek, ne aggódj értük, biztos sokra 

viszik majd! 
Faustulus annyira elmélyedt aggodalmaskodó érzéseiben, 

hogy észre sem vette, mikor Diana – dolgavégezetlenül, de rá-
unva a meddő párbeszédre – távozott. Más pásztor tán marasz-
talta volna, hogy formás idomaiban, izmaiban gyönyörködjön, 
de Faustulust komolyan aggasztotta a fiúk sorsa. Azt szerette 
volna, ha egyszerűen csak boldogok lennének, mint bármely 
gondtalan, egyszerű életet élő pásztor, de érezte, ehhez túl 
nyughatatlanok, más van megírva számukra… 
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A Bori notesz 
 
Egy kis kockás füzet akadt a kezembe, miközben rendez-

kedtem a szekrényemben, és mivel egész jókedvem volt, hát 
tréfálkozni kezdtem: 

– Ni csak, hát előkerült a Bori notesz! 
– Hogy került hozzád? Add csak oda nekem, elviszem neki! 

Szoktunk találkozni néha a piacon, nem messze lakik tőlünk. 
Biztos nagyon kereste már… 

Bori – volt kolléganőnk – pár hónapja ment nyugdíjba. Neki 
akarta elvinni a figyelmes Julika a talált füzetet. Kissé meglep-
tek ugyan szavai, de miután kapcsoltam, semmiképp nem akar-
tam megbántani őt. Ám valahogy mégis rá kellett vezetnem té-
vedésére. 

– Tudod, Julika, ez egy üres füzet. Már nem is emlékszem, 
miért is vettem, mire akartam használni…  

– Azt mondtad, Borié! – csattant fel szinte sértődötten. 
Ekkor már tudtam, hogy nehéz dolgom lesz, de sem kiiga-

zítani nem akartam, kioktatni meg pláne nem! Gondolkodtam, 
mit is tegyek, hogy a legkevésbé legyen kínos neki is, nekem is. 
Próbáltam egy kis időt nyerni, így egész hátulról indultam: 

– Szereted Radnótit? 
– Szeretem, de hogy jön ez ide? 
– Tudod, volt neki egy kockás kis füzete… 
Vártam, hátha kapcsol, és mindketten egy jót nevetünk 

megkönnyebbülve, de sajnos csak a kérdő tekintetét láttam, 
ezért folytatnom kellett: 

– Ezt hívták Bori notesznek. Az utolsó évben… 
– Persze!  
Már épp megörültem, hogy félbeszakít és minden szépen el-

rendeződik, de csak még kellemetlenebb helyzetbe hozott, mi-
kor elkezdte hadarni: 

– Már emlékszem! Borika, bocsánat, Borbála, Radnóti sze-
relme ihlette a benne olvasható verseket! Milyen szép sorok! Ha 
nekem az én Palikám ilyeneket írt vagy mondott volna! 
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Segélykérően néztem a többiekre, őszintén és nagyon meg-
bántam, hogy megszólaltam. De cserben, azaz magamra hagy-
tak, nekem kellett valahogy kilábalnom ebből a lehetetlen hely-
zetből. Eldöntöttem, nem fogok egyhamar meggondolatlanul 
tréfálkozni, mert van, amikor humorral fel lehet oldani a fe-
szültséget, de most semmi vicces nem jutott eszembe, viszont 
Julika várta elismerésemet… Kezdtem megizzadni. Most mégis 
hogy vágjam ki magam? 

– Igen, Julika, Radnóti Fannira gondolt – kezdtem, mintha 
dicsérném, és csak félrehallottam volna szavait –, ő tartotta 
benne a lelket a végsőkig, akkor is, mikor a Bor község melletti 
lágerből erőltetett menetben hajtották társaival Abda felé.  

Julika persze – szerencsére – nem szólt, hogy ő nem Fanni-
nak nevezte a költő szerelmét, s miközben fejében ott kavargott 
a község, a láger és a menet szó, talán már rájött arra is, hogy a 
bori nem Bori, nem is becenév, ilyen formában még csak nem is 
tulajdonnév, hanem melléknév… 

– Kedves kollégák! Tudtátok, hogy Bor neve szerbül répafe-
nyőt jelent? – kérdezte Tóni, s mit nem adtam volna érte, ha 
előbb teszi, mert mindannyian elmosolyodtunk, s végre felol-
dódott bennem a görcs, le tudtam zárni a kínos helyzetet: 

– Nos, Julika, elfogadod, tudod valamire használni a Bori 
noteszt? 

Julika köszönettel elfogadta a füzetet, és most már nagyjából 
értette, miért hívtam így hirtelen – nem túl jó – ötlettől vezér-
elve… Mindketten jobban jártunk volna, ha nem szakít félbe, ha 
hallgatott volna, bölcs maradt volna, de mikor Fanniról kezd-
tem mesélni, már hálaistennek tudott csendben maradni, így 
nem tetézte tovább a helyzetet. 
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Tudtátok, hogy Bor neve szerbül répafenyőt jelent? 
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Király Mátyás 
 
Csúszott-mászott, tapogatta a kopott széklábakat, a küszö-

böt, az ajtófélfát, miközben értetlenül nézett felfelé. 
– Juliska, drágám! Igazán elég volt, most már álljon szépen 

fel! – fogta meg karját gyengéd erőszakkal a tapasztalt nővérke, 
miközben a tolószékhez segítette őt, ahonnan – bár rögzítve volt 
– sikerült valahogy kiszabadulnia. 

– Várjon egy kicsit türelemmel, megnézzük, mi a helyzet… 
– tette még hozzá, miközben elővett egy pelenkát. 

Juliska valamit motyogott, szerette volna, ha megértik, mire 
gondol, de látta, hogy már megint hiába igyekszik, s csak le-
mondóan legyintett… Tanult, értelmes asszony, doktornő volt, 
most meg négykézláb közlekedik, s bár kiszolgáltatott, nem-
igen akarja, hogy felsegítsék. De a többieket már tisztába tették, 
most rajta volt a sor. 

– Hogy lehet ilyen igazságtalan a Sors? – fakadt ki az egyik 
új, tapasztalatlan ápoló. – Mivel érdemelte ki mindezt ez a sze-
rencsétlen? 

– A betegség nem válogat, nem mérlegel. Nincs itt igazság! 
Csak egy… – válaszolt csendesen a másik nővér. 

– ? 
– Hogy mind meghalunk végül. No, Mátyásom, uram, kirá-

lyom! Itt és most tegyen igazságot! – sóhajtott nagyot, s hirtelen 
fülig elpirult, miközben épp odalépett a doktor, aki hallotta a 
nővérke bölcs, de korántsem megnyugtató szavait. De már nem 
volt mit tenni… 

– Nos, mit mond hát erre, doktor úr?  
– Ha én lennék Mátyás király, rendeletbe hoznám, hogy 

mindenkit megillet az emberi méltóság, így mindenkit álmában 
érjen a könnyű halál, amikor még nem érzi olyan elviselhetet-
lennek a létet, s nincs ilyen mértékben kiszolgáltatva az állapo-
tának, a körülményeknek illetve környezetének… 
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Az újonc nővér szeme mindeközben elidőzött a Juliska néni 
ágya fölötti régi fekete-fehér képen, ami a vágyakkal, tervekkel, 
reményekkel teli fiatal, egészséges Juliskát örökítette meg eskü-
vője napján sudár férje oldalán, aki fél éve meghalt már. 

– Á, doktor úr, hogy emberséges lehessen, ahhoz nem elég 
Királynak születni, ahhoz a királynál is hatalmasabbnak kellene 
lennie!  

Azonban ez a fiatal és ambíciózus doktor nemcsak nem volt, 
de nem is játszott még istent. Mivel közeli hozzátartozója révén 
amúgy is mélyen érintett volt a kérdésben, tele volt együttér-
zéssel, és épp válaszolni akart volna, mikor félmeztelenül, lógó 
emlőkkel megjelent Valika, akinek csak az egyik lábán volt pa-
pucs, s talán Juliskát akarta volna megint tologatni, mint más-
kor, ha épp eszébe jutott; Annuska pedig két szobával arrébb 
türelmetlenül elkezdte rázni az ajtó rácsát, ami sajnos nem vé-
letlenül volt behajtva. A két nővér kétfelé libbent, hogy ren-
dezze a helyzetet, a doktor úr pedig inkább csak maga elé mo-
tyogta: 

– Én amúgy is csak Király Mátyás vagyok, nem pedig Má-
tyás király… 
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A székelykapufa 
 
Egy vékony, talán egy kicsit piperkőcnek tűnő, szélesen 

gesztikuláló, kissé affektálva beszélő vizsgázó ült az asztalnál. 
Az Elnök kíváncsian hallgatta az ország három részre szakadá-
sának előzményeit, a politikai változásokat, a Váradi egyez-
mény tartalmát, Ferdinánd és Fráter György viselt dolgait és a 
janicsárok beszivárgását Budára...  

A fiatalember tehát nem volt tájékozatlan a húzott tételt il-
letően, de azért felelete hagyott némi kívánnivalót maga után. 
Történelemtanára mindenképp szeretett volna hallani valamit 
az országrészek berendezkedéséről is, és szerette volna ki-
szedni a vizsgázóból a „székelyek, székek” választ is. Segítségül 
még a díszes, faragott kaput is felemlegette, de a fiú nem kap-
csolt. Az Elnök jóindulatúan, segítőkészen beavatkozott. 

– Biztosan tudja a választ, Kristóf, hisz tanára nevében is 
szerepel ez a szó! Hogy hívják a tanárát? 

– Sanyesz! 
Elvörösödött a vizsgáztató tanár, egyhamar nem is lehetett 

megállapítani, hogy inkább szégyenében vagy mérgében-e, 
hisz nem is becenévvel volt igazán baja, ő is volt diák, de itt, 
ebben a helyzetben, pláne egy idegen előtt hogy is felejtkezhet 
el ennyire magáról és az alapvető illemről ez a nebuló? Igen jól 
lehetett érzékelni az egyre feszültebb légkört, de az Elnök úr – 
bár egy kissé elhűlt és még a szemöldöke is fennakadt – nem 
adta fel: 

– Ugyan, fiam, a vezetéknevét mondja a tanár úrnak! 
– Máthé! 
– Gondolkodjon! A másikat! 
– Ja, Székely… 
– Ugye, hogy tudja, miért nem ezzel kezdte? 
– Hát… csak úgy lányos zavaromban nem jutott eszembe! 
Ennél kínosabb már nemigen lehetett volna a helyzet, így 

Székely-Máthé Sándor tanár úr – miután magához tért az őt ért 
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sokk után – rövid úton meg akart szabadulni most már a vizs-
gázótól, ezért így szólt: 

– Kedves Kristóf, ne felejtsd el tehát: a székelyek és a szászok 
saját közigazgatással rendelkeztek, melynek egységei a székek 
voltak, élükön a királybírákkal. Add át a széked a következő 
felelőnek, húzhatod a magyartételt! 

Miközben Kristóf kihúzta a nyelvtan és irodalom tételt is, 
Székely-Máthé tanár úr azon gondolkodott, ki vétett nagyob-
bat. Ő maga, hogy belement ebbe a székelykapus dologba? Hisz 
hagyhatta volna az egészet. Önállóan kell kifejteni a tételt… 
Majd jól lepontozta volna a hiányosságok miatt a felelelet! Ne-
tán a vizsga törvényességére ügyelő Elnök, akinek nem kellett 
volna megszólalnia, hisz nem ő a kérdező? De hisz ő is, az Elnök 
is csupán segíteni akart. Mindketten ismerik a szabályokat, az 
emberségbe ennyi belefért. Vagy Kristóf a hibás, aki nem kap-
csolt? Ha mindent elmond, nem kellett volna kérdezni! De ha 
már így alakult, Kristóf nem hallgathatott, neki muszáj volt vá-
laszolnia, a vizsgadrukk pedig furcsa és váratlan dolgokat idéz-
het elő bárkiben… 

 
 

Segítségül még a díszes, faragott kaput is felemlegette,  
de a fiú nem kapcsolt. 
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Meghibásodás 
 
Elsötétedett előtte minden. Elerőtlenedett, elvesztette tartá-

sát és hitét, mely addig olyannyira meghatározta létét. „Ilyesmi 
lehet a meghasonlás!” – gondolta. Oly mértékű volt csalódása 
és hirtelen kiüresedése, hogy egy finom gondolatrezdülésre is 
hajszálrepedezni kezdett, s hirtelen millió darabra tört. Az a le-
heletfinom valami, ami megmaradt belőle, felszállt és egyre 
csak kavargott a szürkeségben. Akaratát vesztve, öntudatlanul 
kerengett, átadva magát a Semminek, melynek valóságában 
még most – hogy megtapasztalta – sem hitt. 

A rendezetlen lélekhalmazban elvegyülve szomorú érzései 
valamelyest tompultak, fájdalma kissé mérséklődött. A szokat-
lan közeg ridegsége lassacskán enyhült. Bátran sodródott az is-
meretlen felé, átadva magát a hömpölygő árnak, beletörődve a 
visszafordíthatatlanba. Hűséges bánata vele maradt, rá mindig 
számíthatott. Nem hagyta el, nem oldódott le róla a tisztító ör-
vényben. Meghibásodott a Purgatórium? Bamba – a bűnöktől 
és a fájdalmaktól megszabaduló, a gyógyító-érzéstelenítő masz-
szában feloldódó – lélektársait irigyelte, rá szinte egyáltalán 
nem hatott a kegyes felszabadító erő, épp hogy csak enyhült 
kínja. Tudta, hol van, hallott róla a visszatérőktől, de rá valami-
ért nem hatott a varázs, így aztán bánattal telve kavarog tovább 
a könnyűvé vált egykorvolt földi lelkekkel, míg a túlvilág túlvi-
lág… 
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Cammogó lét 
(Munkácsy Mihály Téli út c. festményére) 

 
Kopasszá barnult, görcsös ágaimon varjak károgják a cam-

mogó létet. Szürkülő, homályos égen nem repül cifra emlék; de-
rengő, ködszőtte múltból itt-ott feltör a narancsos-rózsás-ciklá-
men színű, hamvadó szépség. Melenget egyre a horizonton a 
távoli reménység pírja, közelnek tetszik a messze, mozdul a hó 
is a tájon: kullog az ökrök csoportja. Jövőre lesz, ki kaszáljon? 

Ballag a széna a szekérrel, nemrég még huncutság bujkált 
közte, pajzánul csente a csókot benne a víg legény ajka. Ki tudja, 
mi lett a vége az enyelgő, szép szavaknak… Moccan a szekér 
alatta, nyöszörög vetemült rúdja, tengelyén fordul a sorsa an-
nak, ki felpakolta. Mozdul a lőcs is, mégis minden oly mozdu-
latlan! Megállt az óra? Elfagyott tán mutatója?  

Hisz lépdel az igával terhelt jószág, füstöl a lelke orrlyuká-
ból, teszi a dolgát ő is, nem gondolkodik bajáról. Kitaposták 
már útját, éppúgy, mint hajtójának, egyikük sem néz már hátra, 
csak a sárral kevert havat tapodja. 

Ha odaér egyszer az ökör a célba, s megpihen benne gondja, 
új teher váltja a régit, megmerevedett a sorsa. 
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Falékonyság 
 

Közönyös a világ… az ember 
Önző, falékony húsdarab… 

 
(Arany János: Kertben) 

 
Közönyössé vált a világ, hihetetlenül önző módon kirekeszt 

magából. Ha nem vagyok erőszakos, törtető és jómagam is ki-
rekesztő, ha nem válok magam is közömbössé, egyszerűen ki-
rekesztődöm. De miből is? Érdemes ragaszkodni ahhoz, hogy 
megtapadjunk egy Camus-i világban? Mellesleg ő is megle-
pődne, hogy hőse, Meursault százszor érzőbb, mint korunk át-
lagemberei. 

Ha egy élhető, érző és befogadó világban válunk közö-
nyössé, akkor beteg a lelkünk. Velünk van a baj. Lehet, hogy a 
fájdalom, betegség tört meg, tett közömbössé minket, mert cél-
talanná vált létünk, s testünk megbetegítette lelkünket. Beletö-
rődtünk a megváltoztathatatlannak hitt dolgokba. Önvédelem-
ből elidegenítettük magunktól a problémákat, kizártuk a kör-
nyezetünket, amennyire csak lehetett. 

Ám a test a lélek tükröződése. Nem a lelkünk volt hamarabb 
beteg? És… A világ betegítette meg lelkünket, vagy azért beteg 
a világ, mert túlságosan sok benne a beteg lélek? Mindenesetre 
lelkünk betegsége gyengítette le testünket, s az még jobban kö-
zömbössé tette eleve közönyössé váló lelkünket. Egy ördögi 
körforgásba kerültünk, melynek kiindulópontja ismeretlennek 
tetszik elsőre.  

Persze ha nem lennénk annyira kedvetlenül közönyösek, ki-
deríthetnénk, mikor és hol kezdődött a bűvös kör, melyből ta-
lán már tényleg nem lehet vagy késő kitörni, de talán lelassít-
ható az amúgy már megállíthatatlan folyamat… Élhetőbbé, el-
fogadhatóbbá tehető a monoton, embertelen és értelmetlennek 
tetsző körforgás.  
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Ha egyre több részvéttel telt pillantást gyűjthetnénk, ha 
egyre többen vennék észre a rajtuk kívül létezőket, hát még ér-
zéseiket, netán fájdalmukat, ha össze tudnánk mosolyogni, 
mint régen… Igen, túl sok a „ha”. 

Túl sok a súlyosan sebesült, beteg lélek, eluralkodott körü-
löttünk és bennünk a közömbösség. Miben különbözünk így a 
hernyótól, mely „Mindég előre mász s – harap”? 
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Behunyt szemmel  
(Válasz Dsida Jenőnek) 

 
Ha tátong a lét, és éhesen elnyelné titkainkat, ha kavarog 

benne a háborúság és felszínre törnek nemcsak a múltat, de a 
jövőt is idéző rémes képek, ne csak nézd, lásd is, mit üzen őr-
jöngő sodra a forgószeleknek, hisz téged is elkapnak majd, s el-
repítenek messze…  

Örvénylő kínjaid láttán hiába tagadja eszed, elkerülhetetlen 
lesz a dühök féktelen árja, üresen bámulhatsz addig, míg tény-
leg te kerülsz majd sorra. Ha elcsöndesülsz, s leereszkedsz ma-
gadba, bölcsesség lesz a részed, megérted végességed, hallod a 
békesség csendjét, megérzed, merre tartasz, s akár hunyt szem-
mel is többet láthatsz, mint elkerekedett, nagyra nyílt tekinte-
teddel.  

Belül, mélyen magadban formálódik a világ, mit magad te-
remtesz részben, s ha akarod, körvonalazódik egynémely fosz-
lány, mi ellebeg sejtelmeidben. Ha hagyod, meglátod mindazt, 
mi hirtelen fontos. 

A vak jós is tisztán látja, mi nyilvánvaló lehetne annak, ki 
tudni kívánja, mi vár rá holnap vagy holnapután, akár a távoli 
ködnapokban… 
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Belül, mélyen magadban formálódik a világ… 
  



Fagyöngylét 

– 202 – 

Engedelem 
 
Gótikus csúcsíveken át közelíthetsz hozzám. Ha engedem. 

Ha feltárulok neked. Ha nem zárkózom magamba. Ne feledd, 
szentélybe lépsz, ha lenyomod kilincsem! Csak óvatosan! Lehet, 
hogy felcsikordulok majd. Persze az is lehet, hogy némán tű-
röm, hogy beférkőzz hozzám. Jó lenne, ha egy kicsit igazán bé-
kére lelnél bennem, ha megnyugvást hozhatnék neked.  

Ki vagyok én? A kapu, az oltár? A templomhajó? A kilincs 
vagy a vasalat? A szépen megmunkált, stilizált fa, a szerte-
ágazó, a virágzó, az ékes? Igen, talán az! Mely kifordult önma-
gából… Mely megdermedt, de edzetté vált. Mert megkeményí-
tette az Élet. Felforrósodott, hisz felizzították. Hevesen tiltako-
zott, de ezzel csak alakítóinak a kezére játszott. Majd hirtelen 
lehűtötték… 

Megsokszorozódott, hisz egyszerre több helyen kellett 
helytállnia. Ismétli önmagát, tükrözi lelkét, a lényegét, gyökér-
telenségét, az életét, melyet keretbe foglal a megvetemedett vi-
lág. Szegecsekkel is kiverték. Azért… nyújtózott, hajlott, míg le-
hetett. Lám, még virágokat is hajtott! Tán még kapaszkodott 
volna. 

Igen, talán egy kicsit megrozsdásodtam. Rám nehezült az 
idő. De ha mégis magadba tudsz szállni bennem, felszabadul-
hatsz, s engem is megolajozhat léted, így könnyebben megnyí-
lok majd neked, ha újra eljössz, s tán egyre hosszabb időt töltesz 
majd zegzugaimban.  Hosszan rajtafelejted kezed a karcsú ki-
lincsen, le sem nyomod, s már nyílik magától, hangtalanul, s 
egyszerre melegséggel tölt el az érintése. Belépsz. Titkok sejle-
nek fel, rejtélyes árnyak körvonalazódnak.  

Észreveszed, mit eddig nem, meghitt békesség tölt el: kü-
lönleges és kimeríthetetlen a látvány, beszédessé válik a csend, 
hallgatnád most már a végtelenségig, hisz értenéd minden rez-
dülését. Velem maradhatsz végleg. Ha sóhajod felszáll boltoza-
tomra, átalakítom dallá, visszasugárzom ajkadra varázsolva. 
Dallammá forrunk össze.  
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Ha belép valaki ekkor a csúcsívek árnyán, minket kezd da-
lolni nyomban, s mikor kilép újra a macskakövekre, minket is 
kivisz a fénybe magával, s nyomába ered a szél, hogy elvigye 
dalunkkal együtt az utolsó sárgult leveleket is az útból… 

 

 
 

Ki vagyok én? A kapu, az oltár? A templomhajó? 
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Fagyöngyvilágunkban egyre 
csak élősködőnk és élősködnek 
rajtunk. Hányféle kín gyötör 
minket! Rendszeresen megmér
geznek, hányszor mérgeskedünk 
s így mérgezünk mi magunk is! 
Gyógyerő rejlik bennünk, a sze
retet, a megértés, az elfogadás 
ereje, s mégis többször ártunk 
tán - magunknak is, hát még egy
másnak - mint amennyit haszná
lunk.
Az erdőket könnyekre fakaszt
juk, fájunk nekik, de mi magunk

is könnyezünk olykor, hisz kártékonyak vagyunk, miközben sérülé
kenyek is. Elszívjuk néha akaratlanul is mások erejét, s néha észre 
sem vesszük, hogy a magunké is megfogyatkozott a saját nyavalyá
ink, vagy mások kínja, nyűgje által. Sárgák lehetünk az irigységtől, 
sápadt-fehérek az ijedtségtől, mint a fagyöngy bogyói, s mindkettő 
ragadós...
Fagyöngylétünkben - miközben életfánkat pusztítjuk - jópáran pró
bálunk megmaradni, túlélni, szépséget teremteni, örömöt is fakasz
tani, gyönyörködtetni, miközben tudjuk: lepereghetünk, s persze el 
is taposhatnak minket. Fel-feltörnek vágyaink, s elrepülnek a szivár
ványon túlra. Keressük a kincset, de sokszor csak utólag jövünk rá, 
hogy bár birtokoltuk, már elveszítettük...
A kötet novelláiban szeretném megragadni az időt, s a messzét, hogy 
a meglelt hangulatgyöngyöket koszorúba fonhassam, mielőtt végleg 
elgurulnának és megsemmisülnének.
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