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Tavaszi kertben… 1. 
 

Fotó: DARVAS JUDIT  
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H  Í  R 
 
 
2015. március 2.-án, életének 97. évében elhunyt Pál István „az utolsó dudás”, a 
Népmővészet Mestere, a Magyar Kultúra Lovagja, Nógrád megye Madách-díjasa, aki 
még gyerekkorában, autentikus környezetben tanulta a dudálást, a hangszerkészítést. 
Juhász volt a mestersége, de nyugdíjas éveiben furulyákat, flótákat készített 
bodzafából, illetve tanította a hozzá zarándokoló fiatalokat dalra, dudára, furulyára. 
Meséit, dalait ifj. Csóri Sándortól kezdve, Agócs Gergelyen át sok néprajzos, énekes, 
zenész győjtötte fel, így életmőve csorbítatlanul megmarad mindannyiunk örömére! 
Tartalmas életet élt, egészen haláláig tudott értékes, érdekes ismereteket átadni, 
tanítani, szórakoztatni. 
 

1919. február 25.-én született Kétbodonyban, és a 96. születésnapját is itt ünnepeltük 
február 28.-án (sajnos nélküle, épp ekkor vitte be a mentı Balassagyarmatra), a 
dudások, tekerısök, népdalénekesek: tanítványai és tisztelıi mind ott voltunk a 
kétbodonyi mővelıdési házban. Aztán két nap múlva megkaptuk a szomorú hírt 
haláláról.  
 

Isten nyugosztalja Pista bácsi, soha sem felejtjük el kedves alakját, türelmes, okító 
szavait, duda-, és furulyajátékát!  

Búcsúztatása, temetése 2015 március 7.-én Tereskén volt: 10.30-kor mise a 
templomban, majd 11.00-kor a temetése. 
 
 
 

(A  95. születésnapjáról megemlékeztünk a Börzsönyi Helikonban is, ami elérhetı a   
http://www.retsag.net/helikon/bh1402.pdf   linken.) 
 
 
2015.03.03. 
 

Karaffa Gyula 
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KOSZTOLÁNYI DEZS İ 
 
Ének Virág Benedekrıl 
 
Jaj, hogy szerettem volna élni régen, 

Vén századok bús mélyein, korábban, 

Mikor a lélek nyílt, a jóság s nem ma 

A buta „modern technika” korában. 

Otthontalan bolyongok hazavágyván 

És sírva vágyom vissza, ami volt már, 

Akkor a szemek föl az égre néztek 

S úgy állt a szív, mint liliomos oltár. 

Az emberek akkor meghaltak ıszen, 

Mosolyogván az aszú, édes ıszben 

Szivükbe hordták az „örök szerelme”-t 

S mindég holdfénybe mondták, hogy: szeretlek. 

Jó emberek között folyt volna éltem 

Tán itt, ahol most élek, észrevétlen 

Köröttem – essıs akvarell – Tabán. 

Nyugodt lennék, vagy boldog is talán. 

Ülnék otthon az ablakmélyedésben, 

Sétálnék egy-egy régimódi halvány 

Leánnyal a haldokló némaságban, 

Vagy bogarásznék a Gellérhegy alján. 

És új boron, mikor habos a rámpás - 

Kapukulcs a kezemben s kézilámpás - 

Korhely árnyékomat nyomomba húzván 

Mennék haza a kormos, süket utcán. 

Aztán csak várni – az élet elröppen – 

Horatius-t olvasni esti ködben 

Álmodni mélyen és álmodni resten 

S télen táncolni, túl a kicsi Pesten. 

Ma hogy a föld vérünk, könnyünket issza, 

Szeretnék futni: vissza, vissza, vissza. 

 

Itt a szomszédomban az ordas hegyek közt 

A „szent Öreg” élt, Virág Benedek. 

Kovakıvel gyújtotta meg a gyertyát, 

S lúdtollal körmölt magyar éneket, 

Akkor se ismerték nálunk a költıt 

Futó szegény vad, elbújt reszketeg, 

Görcsös szókat gyalulva, gyúlt szemekkel, 

Tág pupillával nézte az eget. 

Sokszor megállok most, hol ı lakott rég 

S alázatosan és magamba szálló 

Lélekkel kérdem, mi maradt belıle? 

Egy kis küszöb s egy villamos-megálló. 

De én gyakran elmentem volna Hozzá, 

Hogy lelkemet szava beharmatozná, 

Piruló arccal néztem volna rája, 

Hogy mit mond papos és szigorú szája. 

Lobogó nyakkendıvel és kalandos 

Frizurával, én ifjú ósdi lantos 

Olvastam volna néki órahosszat, 

Versekbe szedve A' Hazát, az Ather-t 

És írtam volna Daphnis-ról és Cloe-ról 

S Magyar Jövınk-rıl vagy száz hexametert. 

İ meg bólintott volna a homályon 

S én lehajoltam volna, hogy megáldjon. 

Zsinóros régi atillát viselt még, 

Ráncos kezü és prédikáló bölcs volt 

Szobája, mint az agg papok szobája, 

A szekrényében likır és gyümölcs volt: 

És dicsérvén a Poézis hatalmát 

Átnyújtott volna versemért egy almát... 

 

 
Nyugat, 1915. március 15. 
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VIHAR JUDIT 
 

Ady japánul 
 

1906-ban, több mint száz éve jelent meg Ady Endre: Új versek címő kötete, amelyet 
korszakteremtınek tartanak nemcsak a költı életmővében, de a magyar lírában is. 2006-ban a 
századik évfordulót a távoli Japán is megünnepelte azzal, hogy gyönyörő kiállítású, képekkel 
gazdagon illusztrált kötetben, japán nyelven adta ki az Atarasii si címő könyvet. A fordító, Harada  
Kijomi nemcsak lefordította és magyarázó megjegyzéseivel látta el az Ady-verseket, hanem fekete-
fehér fotókkal igyekezett közelebb hozni a japán olvasóhoz az általa „magyar Baudelaire”-nek 
nevezett költı alkotásait. Harada Kijomi 2001-ben az ELTE Bölcsészkarán Ady-kutatásokat végzett. 
Az impozáns kötet valódi képet nyújt Ady életérıl, a korabeli Magyarországról, a költı utazásairól. 

Az Új versek címő kötetet elıször kapja kézhez a japán olvasó. 1977-ben már megjelent 
Japánban egy kötetecske Ady tizenhét versének fordításával, de a fordítók, Tokunaga Jaszumoto és 
Ikeda Maszajuki, az Új versekbıl egy verset sem fordítottak le. E könyvben szerepel még Kerényi 
Ferenc Adyról szóló tanulmánya is, melynek fordítója Hani Kjokó. Ezen a köteten kívül kelet-
európai versgyőjteményekben találunk egy-egy Ady-verset, Petıfi, Hristo Botev költeményei 
mellett. Adyról a legfrissebb kiadású japán lexikonok is útbaigazítást adnak az érdeklıdı japánok 
számára. 

A nagy földrajzi távolság, az életmódbeli különbségek ellenére a szigetországban Ady költészete 
minden bizonnyal értı olvasóközönségre talál. Bár a magyaros vagy az idımértékes verselés más, 
mint a hagyományos japán, mégis a szimbólumok rendszere nem idegen a japánok számára. A japán 
írás használja a kínai eredető fogalmi írásjegyeket (kandzsikat), ezek pedig a hosszú évszázadok 
alatt egyszerő rajzokból kialakult fogalomképek, szimbólumok. Ugyanakkor viszont a magyarban 
nagybetővel kezdıdı szimbólumokat a japán írás nem tudja visszaadni, mert nincs nagybető-kisbető 
szembenállás.  

A japán költészet eredendıen más formákhoz kötıdik, mint az európai líra.  A japán vers 
szillabikus, ami azt jelenti, hogy egy-egy verssorban a szótagszám, pontosabban a moraszám a 
meghatározó. A morák általában egy magánhangzó, vagy egy magánhangzó és egy mássalhangzó 
kapcsolatából állnak. A 8. századtól kezdıdıen Japánban a legkedveltebb versforma a tanka (rövid 
vers) volt, amely mindössze 31 morából, vagyis 5-7-5-7-7 moraszámú sorokból állt. A 17. 
században terjedt el a még ennél is rövidebb, a 17 morából álló, 5-7-5 moraszámú sorokra tagolt 
haiku, amely napjainkban rendkívül népszerő nemcsak Japánban, hanem széles e világon, így 
Magyarországon is.  

1868-tól kezdıdıen, a Meidzsi restauráció óta a japán költık úgy gondolták, hogy a 
hagyományos kötött formák, fıként a tanka és a haiku, nem felelnek meg a változó kor 
követelményeinek. A japánok lelkesen fogadták be a nyugati költészetet, a szabadvers a 
szigetországban értı fülekre talált. Azért is érezték közelinek ezt a formát, mert a japán versben a 
sorok végén nincsen rím, a sorvégi összecsengés kellemetlen hangzású a japán fül számára. Az 
alliteráció, a betőrím viszont igen kedvelt, ennek számos, különbözı variációja alakult ki Japánban 
az évszázadok folyamán. A Meidzsi-korszakban az olvasóközönség nagy sikerrel fogadta Simazaki 
Tószon (1872-1943) 1898-ban kiadott Hitohabune ’Magányos csónak’ címő verseskötetét. 
Kedvelték Kitamura Tókoku (1868-18594) szabadverseit is, bár alkotómővészetének a költı korán 
véget vetett: Japán kínai megszállása olyan csalódást jelentett a számára, hogy öngyilkosságot 
követett el. A korszak legkedveltebb költıje, Kanbara Ariake (1876-1952) nemcsak saját verseivel 
vált ismertté, hanem ı volt az, aki japánra átültette Baudelaire, Verlaine költeményeit. Ady kortársa 
volt, de ezen kívül költészetükben sok rokon vonás fedezhetı fel. 1920-ig foglalkozott versírással, 
utána inkább buddhista tárgyú mőveket írt. Szimbólumokban gazdag költeményeit a Suncsósú 
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’Tavaszi madarak’, majd az Ariakesú ’Ariake költeményei’ címő kötetekben jelentette meg, verseit 
ma is elismerik és kedvelik Japánban. 

Az Új versek japán kiadásának utószavában Harada Kijomi elmondja, hogyan ismerkedett meg 
Ady költészetével. Amikor elıször járt Budapesten, betévedt egy antikváriumba, s ott elsınek egy 
Ady-kötet akadt a kezébe. A Párizsban járt az ısz címő versbe rögtön beleszeretett. A fordító úgy 
érezte, mintha a költıvel ı is elutazott volna Párizsba, s most együtt gyönyörködnének a Quartier 
Latin utcácskáiban. Azután Ady költészetének szeretete annyira elmélyült benne, hogy elhatározta, 
bemutatja verseit a japán olvasóközönségnek. A költemények fordításában Balogh Márton volt 
segítségére. Munkájához a Magyar Helikon 1968-es kiadását használta fel.  

A kötethez a fordító tanulmányt is írt a sokarcú Adyról, hogy ezzel is megkönnyítse az 
olvasónak a versek élvezetét, hogy megértsék azt, amit Kenyeres Zoltán így fogalmaz meg: Ady 
„hozott új tartalmat, új nyelvet, ı tanította meg a közönséget új érzésekre, új hangulatokra és új 
magatartásra”. Petıfi és József Attila mellett a fordító Adyt nagyon magyaros költınek tartja. Harada 
Kijomi beszél a magyarság múltjáról, kultúrájáról, hagyományairól. Megismerteti az olvasóval Ady 
életét, családját, érmindszenti indulását, nagyváradi mőködését. Elmondja, hogy a költı huszonhat 
éves volt, amikor beleszeretett Lédába. Ettıl kezdve Pest és Párizs között utazgatott. A tanulmány 
méltatja a Nyugat címő folyóirat szerepét a magyar lírában, beszél a Nyugat három nemzedékérıl. 
Ezután az Új versek részletes elemzése következik, kiemelve Baudelaire hatását Ady lírájában. Ady, 
akárcsak Baudelaire, verseskötetét ciklusokra osztotta, s kötete elején ajánlást is írt. Ezekhez híven 
ragaszkodik a fordító is. Míg Baudelaire Theophil Gautier-nek ajánlja A romlás virágait, Ady Lédát 
szólítja meg a kötet elején. Harada Kijomi tanulmánya az Új versek címő kötetet lényegében úgy 
jellemzi, mint három nagy utazást. Az olvasóval együtt a költı azokba a városokba megy el, ahol a 
költemények keletkeztek: Nagyvárad, Budapest és Párizs helyszíneit mutatja be. Illusztrációként 
térképeket is közöl a három városról, ahol bejelölte azokat a nevezetes helyszíneket, amelyek Ady 
életével, munkásságával kapcsolatosak. Így például Nagyváradon a Körös-part, ahol Lédával 
sétálgatott, Budapesten többek között a Három holló kávéház, ahol verseit írta, Párizsban pedig 
Hôtel de l’ Europe, ahol szerelmével találkozott, s amelynek szalonjában számos költeménye 
született. Ebben a szállodában rendeztek késıbb kiállítást a költı tiszteletére, születésének 125. 
évfordulóján. Itt Kertész Andor fotóját is láthatja az olvasó Ady hotelszobájáról.  

Adynál nagyon jellemzı az oppozíció: a fejlett Nyugat Párizsa szemben áll a Kelet valóságával, 
a magyar ugarral, Hortobággyal, a pusztával. A két és fél év alatt megírt költeményeket Harada négy 
csoportba sorolja: 

– utazások konkrét magyarországi helyszínekre, 
– utazások a pusztára, 
– párizsi utak, 
– s végül víziószerő utak képzeletbeli várakhoz, tavakhoz, tengerekhez, no meg egy déli 

országba, ami természetesen Franciaország; ezek az álombéli utak nem mások, mint a költı lelkében 
megtett kirándulások. 

A tanulmány foglalkozik az Ady-versek zeneiségével, melankolikus hangzásával, lassú 
ritmusával. Beszél a refrénrıl, amely a visszhang szerepét tölti be Ady költészetében. A versek 
ritmusa a költı nagy elıdeit idézi, Balassit, Csokonait, Krúdyt. Az Új versekben megszólaltatja 
példaképeit: a magyarok közül Vajda Jánost, Gina költıjét és a kuruc énekek is mély nyomot 
hagytak Ady lírájában. A külföldi költıket is megidézi, Baudelaire-t, Verlaine-t, s a ma már alig 
ismert Jehan Rictust. Amikor ezeknek a verseknek a fordításait olvassa a japán olvasó, arra is 
alkalma nyílik, hogy megismerkedhessen azokkal a költeményekkel eredeti nyelven és japán 
fordításban, amelyek az Ady-verseket inspirálták.   

De nemcsak a tanulmány segít a versek megértésében. A gazdag képeskönyv valósággal 
megeleveníti Ady életét, a kort, melyben alkotott. A korabeli fényképeken kívül láthatjuk Ady 
aláírását, francia nyelvő névjegykártyáját, elsı kiadású köteteinek szecessziós stílusú címlapjait, 
Borsos Miklós rajzát a Léda a hajón, a Héja-nász az avaron, az Új vizeken járok, Buday György 
fametszetét a Szívek messze egymástól, a Búgnak a tárnák címő versnél. Korabeli erdélyi 
menyasszonyi pártát Az én menyasszonyom, népi szıttest, tulipános ládát, népviseletben táncoló 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 1. szám 
 

 12 

lányokat az Előzött a földem, magyar falusi temetıt A lelkek temetıje, Ady halotti maszkját Az 
utolsó mosoly címő költeménynél. A Góg és Magóg fia vagyok én címő vers fordításakor, – de más 
versek esetében is, ha ismert az adat – lábjegyzetben közli a fordító a vers megírásának 
körülményeit, idıpontját, elsı megjelenését. Ennél a versnél megmagyarázza a Góg, Magóg, 
Verecke, Vazul tulajdonnevek jelentését, emellett még egy Vazul korabeli miniatúrát is közöl. A 
fordító igyekszik visszaadni az eredeti vers szépségét. Ebben a költeményben az „új „ és a „dal” szó 
tekinthetı kulcsszónak. Az eredetiben az elıbbi hatszor, az utóbbi négyszer fordul elı. A japán 
szöveg igazodik a magyar költeményhez: az „új” és a „dal” szó japán megfelelıi ötször-ötször 
jelennek meg a fordításban. Amikor Ady képverseket alkot, amikor verseinek tipográfiai formáját is 
maga alakítja, a fordító ezeket is rendre megjeleníti (kivételt képez A Szajna partján címő vers), csak 
éppen ellentétesen, hiszen a japán írás nem vízszintes, balról jobbra haladó, hanem függıleges és 
jobbról balra kell olvasni (Hiába kísértsz hófehéren, Egy ócska konflisban, Léda Párizsba készül, 
Este a Bois-ban). Sok versfordítás esetében közli a magyar nyelvő költeményt, sıt az eredeti 
kéziratot is. Több versnél lábjegyzetben írja le a fordító az eredeti szótagszámot, rímképletet. A 
magyar helynevek esetében a japán szövegben ott szerepel az egyes szavak magyar kiejtése. Például 
A magyar Ugaron címő vers esetében – mivel az ugar itt kulcsszó – nemcsak az ezt jelentı 
írásjeggyel írja le a szót, hanem ennek magyaros, „ugar” ejtését is megadja, emellett meg is 
magyarázza, mit jelent ez. A vers eredetijén kívül annak nemzetközi fonetikus átírását is közreadja. 
Itt is van lábjegyzet, ahol a fordító a magyar szóhangsúlyról, a magánhangzók és mássalhangzók 
rendszerérıl számol be. Az El a faluból címő vers esetében fényképet közöl Ady érmindszeti 
szülıházáról. Eredeti magyar nyelvő kottákkal is találkozunk a kötet lapjain az Ének a porban, vagy 
a Lelkek a pányván címő versek mellett, melyek népdalok hatására fogantak, és A hajnalok madara 
címőnél, amely a Fölszállott a páva elızménye, s ezért Kodály zenéjének kottája szolgál 
illusztrációul.  

Ha azt vizsgáljuk, hogyan sikerült lefordítania Harada Kijominak Ady költeményeit, akkor 
nyugodtan mondhatjuk, hogy eredményes munkát végzett. A Hiába kísértsz hófehéren címő vers 
utolsó strófájában például gyönyörően adja vissza az eredeti vers alliterációját: 
 
S míg libeg búsan, szerelemben, 
  Én kikacagom kósza árnyad, 
    Felé fúvok: menj, elbocsátlak. 
 
Szos’te, kanas’ku, jaszas’ku jureru toki, 
  juragu kage o azavarai, 
    kakejotte itte, iu – kiero, jurus’te jaru! 
 
 

A Temetés a tengeren címő vers fordítása remekbe sikerült, nézzük a két utolsó sort: 
 
Vörös bárkánk tengerre vágtat 
S futunk fehéren és halottan. 
 
Akai fune va umi o iki, 
bokutacsi va siroi sisa ni natte ojogu. 
 

A fordítónak gondot okoz azonban az eredeti vers szótagszámának betartása. A fordított szöveg 
általában hosszabb, mint az eredeti. A japán nyelv ráadásul jobban agglutinál, mint a magyar, a 
szavak hosszúsága is problémát jelent. Ma már a japán versek magyarra fordításánál ügyelnek az 
eredeti szótagszám betartására, régebben viszont gyakran megduplázták egy soron belül a 
szótagszámot a magyar fordításban. Az Ady-versek japán fordításakor is találkozunk hasonló 
jelenséggel. Például a Léda Párizsba készül címő versben minden szakasz 8–8–8–7 szótagszámú. A 
fordításban azonban 17–15–10–14 (elsı strófa), 17–15–10–14 (harmadik strófa) szótagszám 
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szerepel. A Vörös szekér a tengeren címő versben a 9 szótag helyett 27 szótag van, a fordító 
triplázza az eredeti verssor szótagszámát.  

A fordítási eljárások közül hadd emeljünk ki néhány érdekességet. A japán nyelv nem szereti a 
szóismétlést, ezért ehelyett a fordító két szinonim szót alkalmaz: „A könnyek hullnak, hullnak”  (A 
könnyek asszonya) – „Namida kobore, ocsite”. Van, amikor ellentéttel fordít: „Ezek a szomorú, vén 
szemek/ nem néznek soha másra” (Hunyhat a máglya) – Da ga, kono kanasii, oita me va/ kimi sika 
mite inai. Szó szerint: Ezek a szomorú, vén szemek csak téged néznek. A japán versben nagyon 
gyakori a névszói szerkezet, ezért az igék mozgalmassága helyett névmások halmozásával éri el a 
fordító a kívánt hatást, miközben igébıl képzett fıneveket sorol fel: „Irigyellek, szánlak, utállak” 
(Csak jönne más) – Kimi o urajami, kimi o avaremi, kimi o nikumu”( kimi o, azt jelenti: téged). 
Többször elıfordul, hogy a japán fordításban más szót használ a fordító, mint az eredetiben. Ez 
leggyakrabban szerencsés megoldás, mint például a „Kúnfajta, nagyszemő legény volt” (A 
Hortobágy poétája) fordításakor „kúnfajta” helyett a „barna” japán megfelelıje szerepel, hiszen a 
japán olvasónak nehéz megmagyarázni, mit jelent az, hogy kúnfajta, másrészt a versben ez a 
kifejezés nem számít kulcsszónak. Ugyanígy a „Testem röpítné könnyő szél/ Hádesz felé” (Vén 
Faun üzenete) esetében a fordító – helyesen – a „Hádesz” szót „pokol”-lal helyettesíti. Kevésbé 
sikerült megoldás, amikor az „Ér partján” kifejezést (A Krisztusok mártírja) a fordító a „kis folyó 
partján” szószerkezettel felelteti meg, hiszen Ady számára az Ér, ahol született, kulcsfontosságú. 
„Boldog Ad-üköm” (Egy párisi hajnalon) helyett a fordításban a „boldog ısöm” van japánul, amely 
viszont szerencsés megoldásnak mondható.    

Végül Karinthy sziporkázó paródiája adta az ötletet, hogy A Tisza-parton címő vers japán 
fordítását visszafordítsam magyarra. Akkor láthatja majd mindenki igazán, hogy mennyire hő a 
fordítás, és Japánban nem csináltak belıle „Herz-féle szalámi”-t. Álljon hát itt az eredeti vers, 
mellette pedig a japánról visszafordított szöveg: 

 
 
 

 
A Tisza-parton 

Jöttem a Gangesz partjairól, 
Hol álmodoztam déli verın, 
A szívem egy nagy harangvirág 
S finom remegések: az erım. 

Gémes kút, malom alja, fokos, 
Sivatag, lárma, durva kezek, 
Vad csókok, bambák, álom-bakók, 
A Tisza-parton mit keresek? 

A Tisza-parton 

A Gangesz partjairól jöttem én, 
ahol déli földekrıl láttam álmot. 
A szívem egy nagy harangvirág, 
s finom remegések az erım. 

Gémeskút, vízimalom, fejsze, 
sivatag, lárma, durva kezek, 
vad csókok, bolondos emberek, álom-bakók. 
A Tisza partján én vajon mit keresek? 
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VIHAR BÉLA 

Séta a botanikus kertben 
Azurkék Veronika 
 
Azurkék Veronika, 
elindult, elindult 
Bagdad városába. 
Bagdad városában, 
amikor kedvesét 
ott megpillantotta, 
karcsú torny vált belıle: 
örök titok tornya. 
 
Rózsa 
 
Egyetlen szál virág és kilenc tövis. 
 
Aranyvesszı 
 
Aranyvesszı, talán száz. 
Zöld mezıben aranyház. 
 
Aranyvesszık szép sora, 
indiai pagoda. 
 
Aranyvesszı, aranyszál. 
Trónszéken ül a király. 
 
Csillagszem 
 
Csillagokként földre szálltunk. 
Most az égbe visszavágyunk. 
Bensınkben egy kínt hordozunk:  
mindig ott jó, hol nem vagyunk. 
 
Mályva 
 
Lila harangocska, 
lengedezı mályva, 
kongasd, hirdesd: 
ezüst hálót szı az est, 
fák peremén lebegı csönd 
harmatcsöppje permetez. 
 

 
 
Kankalin 
 
Csillagos aranytál, 
kankalínok csokra. 
Tündérlányok mosakodnak 
benne hajnalonta. 
 
Százszorszép 
 
Dicsérjen e kis költemény: 
díszgomb a pázsit köntösén. 
 
Pipacsok 
 
Szép piros huszárok 
kardot suhogtatnak. 
Turbános törökök 
búzában surrannak. 
Amott kis Erzsike 
kendıt köt fejére 
és be kanyarodik 
egy tarka mesébe. 
 
Szegfő 
 
Botanikai Gréta Garbo. 
Illata elégikus mosoly. 
Tudja, hogy vázában kell meghalnia. 
 
A fellegekre 
 
Pufók, barokk bárányfelhık fehére 
oszlik az égen, figyeli a kert.  
Így szemlélem vonagló szobraid, 
gigászi mővész, Spinoza Látomása. 
Mőhelyed a világ! 
Akaratodnak fák, bogyók, csirák 
miriádja engedelmeskedik. 
Ezernyi virágmintákat tervezel, 
színes, bizarr, növényi genitálékat, 
önmagad és a lét gyönyörőségére. 
Nyakadban ékszer: DNS ezernyi lánca. 
Fényes ujjadon kromoszóma-győrő. 
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KÖVES JÓZSEF 

Egészségmegırzı üzlet 
 
– Jó napot kívánok! 
– Tiszteletem. Segíthetek? 
– Igen. Szeretném beadni az egészségem… 
– Beadni? Hogy képzeli? 
– Hát megırzésre. Mielıtt fölkanyarodtam volna a Margit-hídhoz, hogy átmenjek Pestre, 

láttam, ki van írva: Egészségmegırzı üzlet. Akkor gyorsan megálltam. 
– Megállt? 
– Persze. Hiszen kocsival vagyok. Ha nem állok meg, nem tudok idejönni. Vagy nem ez az 

egészségmegırzı üzlet? Nem itt volt kiírva? 
– De igen. Csakhogy… 
– Milyen csakhogy? Mőködik az üzlet? 
– Mőködik. 
– És nyitva vannak? 
– Este hatig. 
– Akkor mi akadálya? 
– Kérem. Nincs akadálya. 
– Hát akkor tessék. Kérek egy számot, vagy megırzı jegyet… Ilyesmit. Amivel majd 

kiválthatom, ha szükségem lesz rá. 
– Ne haragudjon, uram, ön nyilván félreérti… 
– Nézze, én valaha sokat utaztam vonattal. Minden állomáson volt egy terem, az ajtajára az 

volt ráírva: CSOMAGMEGİRZİ. Ott beadták a csomagokat, és amikor visszautaztak, kiváltották. 
Vannak intézmények, ahol létezik GYERMEKMEGİRZİ. Ott beadja a kisgyerekét, és amikor 
végzett, kihozza. Mindebbıl nyilvánvaló, hogy ahol az van kiírva, hogy EGÉSZSÉGMEGİRZİ, 
ott beadhatom az egészségemet, és ha kell, majd kiváltom. Világos? 

– Világos. De mondja, miért nem hordaná magánál az egészségét? Mi szüksége lenne a 
megırzésre? 

– Tegnap meg tegnapelıtt is orvosnál voltam. Tegnapelıtt a tüdıgyógyász azt mondta, nincs 
nagy gond a tüdımmel, de gyengült a légzésfunkcióm, jó lesz vigyázni az egészségemre. Tegnap a 
kardiológus azt mondta az EKG-ra, hogy lehetne jobb, vigyázzak az egészségemre… De ha létezik 
egészségmegırzı, akkor vigyázzanak rá ott, én meg élhetek továbbra is úgy, ahogy eddig. 

– Hogy úgy? 
– Imádom a nehéz, zsíros ételeket. Meg a sört, a bort. Ja, és a whiskyt. Jó lenne, ha nem nekem 

kéne vigyáznom… 
– Hmmm… Rendben van. Mondjuk megırizzük. De mikor váltaná ki? 
– Mikor? Talán ha életbiztosítást kötök. A szerzıdéshez szükségem van az egészségemre, 

különben nem fogad el a biztosító. Vagy ha új munkahelyre felvételizek… De beszéljünk az árakról 
is. Mennyiért ırzik meg egy hétre? Egy hónapra? És kiválthatom-e hamarabb, ha a szükség úgy 
hozza? 

– Uram, ön téved… Ez az üzlet nem úgy egészségmegırzı… 
– Nem úgy? Akkor önök becsapják a vásárlókat. Adja ide a vásárlók könyvét! Nézze meg az 

ember… 
– Kedves uram, ön most dühös. Látom, megy föl a vérnyomása, pirosodik az arca. Nyugodjék 

meg. Vigyáznia kéne az egészségére. 
– Ezt akartam volna, de maguk nem szolgálnak ki. Most akkor kereshetek tovább… 
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NAGY BANDÓ ANDRÁS 
 

A kis herceg visszatér 
(részlet) 

 
1. 
A mesék birodalmában aligha akad még egy olyan mese, mely akkor sem ér véget, ha a 

mesélı pontot tesz a végére. Antoine de Saint-Exupéry a pontokkal sem spórolt: három pontot tett a 
kis herceg történetének végére, így zárva le a mesét, és nyitva meg az utat a folytatása elıtt: 

„…írjátok meg nekem, hogy visszajött…” 
Mese ez egyáltalán? Vagy talán prózában írt poétikus vallomás? Tündértánc? Angyali 

kitárulkozás? Valamiféle eredetmítosz, mely egyszerre dobogtatja meg gyermekek és gyermeki 
lelkükbıl táplálkozó felnıttek szívét? Vallástalan hittel élık lélekemelı bibliája? Isteni ihletéssel írt 
emberhimnusz? Ki tudja? Talán senki sem. Esetleg a kis herceg. Meg talán a róka. 
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Lényeges tudnunk, hogy mi ez a mese? Lényegtelen. Ebben biztosan igazunk van, és ezt 
maga az író erısíti meg: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges,az a szemnek 
láthatatlan.” 

Könyvünkben megkíséreljük láthatóvá varázsolni a láthatatlant. 
Megpróbáljuk megtoldani a teljességet, visszahozni a Földre a mese hısét, a kis herceget. 

Kísérletünkben azt próbáljuk bizonyítani és megmutatni, hogy a kis herceg itt maradt közöttünk. 
Hogy a kis hercegek itt élnek ezen a Földön. Itt vannak közöttünk, csak észre kell vennünk ıket. 
Talán még arra is vállalkozhatunk, hogy igazoljuk: mindenkiben ott él egy kis herceg. Benned is, 
kedves Olvasóm, és bennem is, aki egész életét arra tette föl, hogy ébren tartsa a lelkében 
szunnyadó, szívében élı kis herceget. Meg arra, hogy bebizonyítsa önmagának, és minden 
barátjának, hogy ı maga a kis herceg. És egy kicsit a róka is. 

Kezdıdjék hát a mese! 
Vagy talán így a helyesebb: folytatódjék a mese! 
Kalandra föl, kis hercegek! 
 
 
 
2. 
– Apa, nem értem, hogy történhetett. Ott van fönn az égen ez a szürkés színő csillag, 

magányosan, elhagyatottan, fakó fényével is bevilágítja a végtelen sivatagot, és ez annyira lehangoló 
látvány. Odaveszett a róka, eltőnt a kígyó, és a rózsát sem látom. Nincsenek majomkenyérfák, nem 
látható a háromszínő, semmi kis virág, és mőködı vulkánok sincsenek. És ez mind semmi ahhoz 
képest, hogy a kis herceget sem látom, se égen, se földön. Kérlek, olvasd el újra a könyv utolsó 
oldalát! 

Szentkúti Anti, elsıosztályos iskolás a hetedik születésnapjára kapta ajándékul A kis herceg 
címő könyvet. Ezen a reggelen ágyban maradtak, hétvége volt, maradt idı a lustálkodásra. Falnak 
támasztott párnájához nyomta a hátát, lábát maga alá húzta, és úgy figyelt az apjára, mintha most 
kezdıdne egy vadonatúj mese, egy sosem hallott történet. Szemei biztatón sugallták: na, gyerünk, 
apa, kezdd már el! Kezd újra a végérıl! 

– Rajtam ne múljon. Ha akarod, örömmel olvasom újra: „Számomra ez itt a világ legszebb és 
legszomorúbb tája. Ugyanaz a táj, mint az elızı napon, de még egyszer lerajzoltam, hogy jól 
lássátok…” 

Anti minden szóra figyelt, szinte itta az apja szavait. Nem elıször történt, hogy a meg nem 
értett mondatoknál vagy szavaknál azonnal belekérdezett. Most is ezt tette.  

– Apa, miért mondja azt, hogy ez itt a világ legszebb és legszomorúbb tája? Szebbet is láttam 
már, szomorúbbat is. 

Apja fölnézett a könyvbıl, Anti felé fordult, mintegy kilépett a mesébıl, úgy válaszolt neki. 
– Te mondtad az imént, hogy a csillag fönt van az ismeretlen magasságban, magányosan és 

magára hagyottan. 
Anti agyát nem akármilyen gyurmából készítették. Válaszolt is az apjának, vissza is 

kérdezett, éppúgy, ahogy azt egy apa az okosnak tartott fi ától elvárja. 
– Ez igaz, apa, de azt is mondtam, hogy így, nagy magányában is bevilágítja a végtelen 

sivatagot, és ez nagydolog! Te mindig azt mondtad, hogy lámpással, ha nincs más, gyertyával vagy 
égı gyufával, de utat kell mutatni. 

– Igazad van, ezt mondtam. Elıbb keresni, gyufa lángja mellett, gyertyával vagy lámpással, 
és ha rátaláltunk, mindenkinek megmutatni, hogy lássák, íme, itt az út. Azután bárki eldöntheti, hogy 
rálép, elindul és végigjárja, vagy sem. 

– Pontosan így beszéltél, ezt mondtad – bólintott Anti, miközben tovább nézegette a néhány 
vonalból álló rajzot. 

– Tudod, mért szép és szomorú ez a táj? – kérdezte az apja, és közben hol a rajzot nézte, hol 
a gondolataiba feledkezett gyermekre sandított. Anti úgy kérdezett vissza, hogy le sem vette a 
szemét a képrıl. 
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– Talán a csillag fénye teszi oly széppé, nem? 
Az apja akár kész választ is adhatott volna, végtére is úgy gondolta, megfejtette a rajz titkát, 

ehelyett azonban kérdéssel felelt a kérdésre. 
– Talán. De mondd, Antikám, nem lehet, hogy önmagában is szépséges a táj, de a csillag 

még szebbé teszi? 
Anti ekkor már nem is a táj szépsége, inkább a szomorúsága foglalkoztatta. Ez a komornak 

tőnı szomorúság valahogy nem illett a képbe, amit a rajzról alakított ki. Újra az apjához fordult. 
– És mit gondolsz, apa, mért szomorú mégis? Mi az, ami a világ legszomorúbb tájává teszi? 
– Én már sejtem, hogy miért, de kíváncsi vagyok, te mit gondolsz. 
– Ezt még nem gondoltam végig. Illetve végiggondoltam, de az a legrosszabb, hogy 

gondolkodom, gondolkodom, és valahogy mégsem jutok a végére. Én is csak azt mondom, hogy 
talán azért, mert a kietlen sivatag önmagában is lehangoló látvány. 

Az apának tetszett a válasz, de ahelyett, hogy helyeselte volna, újabb gondolatsort 
ébresztgetve válaszolt. 

– Igen, a sivatagot csak úgy tudjuk elképzelni, hogy kietlen, csupa homok, élettelen, 
majdhogynem kihalt, homokdőnéket épít a vad szél, és persze a homokrengeteg csakis olyan szürke 
színő és semmitmondó lehet, mint amilyet a folyópartokról bányásznak, és malterkeveréshez 
használnak. Emlékezz csak rá: nemrégiben nézegettünk sivatagi felvételeket a számítógépemen, és 
nemegyszer csattantál föl a fotók láttán. Hú, de szép!… Jaj, de király!… És alig akartad elhinni, 
hogy a sivatag is képes szemet-lelket gyönyörködtetni. 

– Ez tényleg így volt, apa. Bordó és barna, sárga és okker, tőzvörös és hófehér színek 
váltogatták egymást. 

– És a megkövült lemezekbıl lett sivatag rózsái, meg a hatalmas kıszobrok? Mind-mind a 
természet munkája! Az aprócska homokot sodró szél volt a szobrász. Kıfalak és igazi virágok 
sorjáztak. Alig hittük, hogy a sivatagban ilyen természeti csodák pompáznak. Ezért mondjuk, hogy 
szépséges, fenséges, de elszomorító. Ráadásul a kis herceg is eltőnt. Ezért mondta a mesélı, Antoine 
bácsi is, hogy ez itt a világ legszebb és legszomorúbb tája. 

– Akkor is, ha olyan színpompás, amilyennek mi láttuk a fotókon? 
– Akkor is. Mert a mi szemünk a pompás parkokhoz, dús ligetekhez, lombos erdıkhöz és 

virágzó mezıkhöz szokott. Számunkra ezek adják a felüdülést, minket az efféle szépségek hatnak 
meg, bennünket az ilyen hangulatok tesznek boldoggá. 

Anti a játszótérre gondolt, melyet üde zöld park övez, az olajzöld tujákra, az illatozó 
hársakra, a szikár kırisekre, a virágokkal díszlı akácokra, a vastagtörzső platánokra, a hófehér 
törzső nyírekre és a tőleveleiket télen is ırzı fenyıkre. A hővös és esıs ıszre gondolt, a lombjukat 
vesztı fákra, a futkosás közben szétrugdalt avarpaplanra. Az is eszébe jutott, hogy akkor is 
szomorúan nézegette a sárgává és barnává lett, összesodródott leveleket, ha egészében elbővölte az 
aranyló színekben gazdag ısz. Végül csak ennyit mondott és kérdezett: 

– Ezt is értem, apa, egész más ez a vidék, de mitıl lesz ez a sivatag a világ legszomorúbb 
tájává? 

– Úgy vélem, az üressége miatt – válaszolta az apja. – Épp, mert minden, ami a mesében 
széppé, barátságossá és izgalmassá tette, odalett. Eltőnt. Semmi sem maradt meg abból, amiket az 
imént soroltál. 

Anti gondolataiba merülve bámulta a végtelenül egyszerő rajzot. Egy elszürkült csillag az 
égen, alatta két egymásba futó vonal. Odafönt a fényét vesztett csillag, odalent a végtelen sivatag. 
Egy síkság és egy dombocska. Emlékezett rá, hogy az elızı oldalon a csillag még aranyszínben 
ragyogott, a sivatag kékesszürke árnyalatban díszlett.  

Fölvillant elıtte az aranysárga ruhában pipiskedı kis herceg, mintegy röppenés elıtti 
testtartásban, talán épp szökkenni készült. Ésszel fölfoghatatlan, de talán épp arra készült, hogy az 
égbe repül, föl, és még följebb, egész a fölötte ragyogó csillagra. Egymás sarkát taposták a 
gondolatai, és le nem vette a szemét a megszürkült csillagról. Egyre csak ezt a szomorú rajzot 
bámulta, végül csupán ennyit mondott: 

– Ha a csillag is eltőnik, sosem vettük volna észe, hogy minden odaveszett. 
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– Egészen biztos, hogy nem. Épp a csillag megszürkült, éppen csak pislákoló fénye, az 
egyetlen megmaradt semmi kis fény tette láthatóvá a sivatagot. A csillogását vesztett csillag mutatta 
meg önnön magányosságát. Hogy végleg magára maradt. Semmi sincs már mesebeli kísérıibıl. 
Minden és mindenki eltőnt a mindenségben. 

 
 
 
3. 
Anti elrévedezett apja válaszán, és szomorkás tekintettel bámulta a szürkévé lett, egykor 

ragyogó csillagot. Visszalapozott egyet, ahol épp eldıl, mintegy égbe szökkenve az aranyruhás kis 
herceg, majd újra az utolsó oldalt nézte, elkomorult arccal, szomorú szemmel. 

– És ahogy mondtad, még az aranyhajú kis herceg is eltőnt… – mondta, majd az apjára 
nézett. – Folytasd, kérlek! 

Az apa észrevette, hogy Anti egészen máshol jár gondolatban. Talán a homokra borult, égig 
röppenı kis herceget keresi, talán a titok nyitját kutatja. 

Így is történt. Anti minden gondolata a kis herceg körül forgott. Arra gondolt, Antoine bácsi 
cudarul elbánt velük. Úgy tüntette el a kis herceget, hogy közben mégis azt érzi az emberfia, hogy itt 
maradt vele. Hogy valahol itt jön-megy, itt kérdezget, itt, körülöttünk, talán épp a szobácskájában, az 
ágyán elheveredve. És közben kérdéseket sorakoztatott egymás mögé. Hogyan lehetséges az, hogy 
semmibe vész az angyalképő, aranyhajú, varázslatos gyermek? Hogyan történhet meg, hogy a 
szikrákat vetı csillag szürkévé lesz? Hogy a színpompás homoksivatag kietlen tájjá válik? Mért van 
az, hogy egy varázslatos, szívbe ágyazódott mese ily szomorúan ér véget? Hogyan lehetne 
továbbálmodni ezt a tündérmesét? Hogyan lehetne visszahozni a csupa arany kis herceget? Lehet, 
hogy el sem tőnt? Lehet, hogy velünk marad, amíg csak élünk? 
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CZÓBEL MINKA  
 
Táncvigalom 
 
     Homályosan világított szoba sarkában, kis asztal 
mellett, puha vörös-bársony kereveten, egy 
púpos, halvány ember ül. 
     Okos, mélabús szemei nyitott ajtóra függesztve, 
melyen át bálterembe látni. 
     A teremben mint fényes árnyak, vonulnak el 
könnyő, szines leány-alakok, csillogó ruhákban, 
hevült arcokkal. 
     Virág és parfum-illat, csicsergı beszéd, s csengı, 
kissé túl-magasan csengı nevetés hullámai 
szállnak a púpos emberhez. 
Arcát lázas keserőség önti el: 
 

„Győlöllek, győlöllek! nincs közöm hozzátok, 
Csak egy ami közös: a nagy élet-átok. 
De még köztetek is elátkozott vagyok, 
Bár átkosak mind, mind, – kicsinyek és nagyok. 
 

Bármi legyen sorsod, végsı osztályrészed: 
Az elkerülhetlen, borzalmas enyészet. 
 

Minden gyümölcsfának porba hull virága – 
Alig hajt ki a cser, már a féreg rágja. 
 

Alig serdül a lány, már lehámlik róla 
Az ifjúságnak egy-egy hírmondója. 
 

Minden, mi született, száz halállal vész el, 
Undok lesz elıtte, amit szépnek képzel. 
 

S én ezt mind jól látom. És ti? – engem néztek. 
– Véletek sem lesz jobb, lágyabb az enyészet! 
Ha egyszer rút testem majd a porba olvad – 
De néktek – szépeknek – mit hoz majd a holnap? 
 

Szörnyő, szent enyészet, hogy imádlak téged! 
Te osztod egyedül az egyenlıséget!” 
 

     Egy csinos, nagyon fiatal leány halkan bejı, 
megáll a nyomorék elıtt, felkéri táncra. 
     Ez átfogja a leány derekát, ügyetlenül, zavartan 
kilebeg vele. 

 
 
Forrás: Czóbel Minka, Boszorkány-dalok [válogatta: Pór Péter], Bp., 1974, Szépirodalmi 
Könyvkiadó. 
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PAYER IMRE 
 

 
Az új arc! 
 
Göcs-göcsörtös maradékból 

     rángva elı szakad össze, 

         mit nevezünk a jelennek. Az új arc! 

Torlaszokon kavarog képzet s az észlelet össze: 

          önmaga szülje magát 

          hajnali csillag elıtt. 

Megvan a mély sík és a kietlen orom még? 

         Vagy sose voltak?  

         Varrat a mennyen - -  
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VICZAI HENRIETTA 
 
Lenyomat 
 
Már nem kopogok  

csak érkezem. 

Nyúlok a kilincsért,  

kattan a zár. 

Kisebesedett az érzelem. 

Alkonyati nyugalomban 

minden perc porcelán. 

Összekarcolt meztelenség  

szerelemünk. 

Magunkra borítjuk  

a krisztusi fátylat, 

hogy el ne vesszünk. 

Kihagyó szívem nászágyunkból 

csókot dob a halálnak. 
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ZENE, ZENE, ZENE 
 
 
UJHÁZY LÁSZLÓ 
tanszakvezetı 
(Szent István Király Konzervatórium) 

Hangversenytermek története 
 
 

Epizódok a Pesti Vigadó történetébıl 
Egy ilyen nagy múltú épület gazdag története több szempont szerint is bemutatható. Amikor az 
alábbiakban vázlatosan felvillantjuk a Vigadó múltjának néhány epizódját, akkor e szempontok 
közül hangversenytermét helyezzük a középpontba, vezérfonalunk pedig Liszt Ferenc, akit 
Vörösmarty egy versében így köszöntött: „Hírhedett zenésze a világnak, Bárhová juss, mindig hő 
rokon!” Mert Liszt, bár egész életében járta a világot, hő rokonként többször is visszatérve, 
elválaszthatatlan a Vigadó XIX. századi történetétıl. 
_______________________________ 

 

Az elızmények  

A XVIII–XIX. század fordulóján Pest kulturális életében jelentıs változások mentek végbe: 
míg korábban a zenei élet szinte kizárólag az egyházi- és toronyzenét, valamint a bálok és családi 
események alkalmával megszólaltatott „alkalmazott” zenét jelentette, addig ebben az idıszakban 
már egyre jobban érlelıdött a hangversenyszerő zenehallgatás igénye. Ennek feltételei szinte 
mindenben adottak voltak: a színházi és katonazenekarok révén növekedett a városban élı zenészek 
száma, kiterjedtebbé vált a zeneoktatás, s ezzel párhuzamosan a hangszerkészítés. Az operák jelentıs 
részét már néhány évvel az ısbemutató után Pesten is elıadták. A bécsi Musik-Verein mintájára 
megalakult „Pesti Muzikai Intézet”, vagy a „Pest-budai Hangászegyesület” is jelzi a zenei élet 
felvirágzását. Bár sok tekintetben a császárváros volt a példa, ám Pest és Buda jelentıs hátránnyal 
rendelkezett, hiszen nem volt „uralkodói székhely”. Budán még a nádori udvar zenei tevékenysége is 
csak igen rövid életőnek bizonyult, pedig jelentıs eseményeknek is otthont adott: ilyen volt 1800-
ban (éppen a nádor születésnapja alkalmából) Haydn Budára érkezése és a Teremtés oratóriumának 
elıadása, majd nem sokkal ezután Beethoven hangversenye a nádor hitvesének köszöntésére, ám 
ezek csupán egyedi alkalmak voltak, s az ország zenei központja gyakorlatilag nem is Budán, hanem 
Pesten jött létre.  

A hangversenyszezon általában késı ısszel indult, a farsang és a böjt idején szünetelt, majd 
egészen a lóversenyszezon kezdetéig tartott. A nyári idıszakban csak külföldi mővészek 
vendégjátéka során rendeztek elıadásokat. Ám  mert a zenei élet egyik legfontosabb kelléke, a 
nyilvános hangversenyterem még hiányzott, így a koncerteket – eltekintve a szabadtéri elıadásoktól 
– többnyire a fogadók báltermeiben rendezték, melyekbıl szép számmal találunk az akkori Pesten. A 
hangversenyek rendezésére is szolgáló helyszínek között kétségtelenül a legnevezetesebb a „Hét 
választófejedelmek”-hez címzett fogadó volt a Váci utcában. (1. kép) A fennmaradt korabeli metszet 
is tanúsítja, hogy e fogadónak milyen nagy, impozáns bálterme volt, s a falak megtörése, az 
elhelyezett díszítıelemek révén – különösen telt ház esetén – a rövid utózengési idınek 
köszönhetıen a zenei hangzás szempontjából is jól megfelelhetett a kor igényeinek. Érthetı, hogy 
egészen a Vigadó megépültéig Pest legfontosabb „hangversenytermeként” tartották számon. Gazdag 
történetének egy kedves eseménye, hogy 1823-ban a gyermek Liszt itt adta külföldi útja elıtti 
búcsúkoncertjét. „A szép szıke ifjacska oly ügyességet, könnyőséget, pontosságot, érzést, kellemetes 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 1. szám 
 

 24 

erıt és mesteri fogásokat mutatott, hogy az egész nemes gyülekezetet gyönyörőséggel eltöltené és 
bámulatra ragadná”– amint azt a korabeli beszámoló írta. 

 

 

1. A „Hét választó fejedelmek” fogadó bálterme (J. Warschlag nyomán S. Lehnhardt metszete. 
László Zsigmond, Mátéka Béla: Liszt Ferenc élete képekben és dokumentumokban) 

 

 

Az elsı Vigadó 

A Pollack Mihály tervei alapján épült és 1833-ban megnyitott Vigadó (vagy bécsi mintára 
Redoute) csakhamar Pest elsı számú zenei központja lett, sok neves külföldi mővész fellépésének is 
otthont adva, továbbá 1839-ben Liszt Ferenc is itt hangversenyezett. Hatalmas, reprezentatív belsı 
terét idézzük fel azzal a korabeli litográfiával, mely az elsı Képviselıház ülését örökítette meg. (2. 
kép) Ha e képet egybevetjük a bécsi Redout egyik ugyancsak korabeli ábrázolásával (3. kép), 
feltőnik a két terem azonos, kb. 10 000 m3-es nagyságrendje, tehát a Vigadó a kor európai mércéje 
szerint is egy jelentıs koncerthelyszín volt. Csak míg a bécsi terem többszörös átépítés nyomán érte 
el végsı formáját (korábban ui. opera-elıadások helyszínéül szolgált), addig Pollack épülete már 
eredetileg is hangversenyek és bálok céljára épült. Azt már sajnos soha sem tudhatjuk meg, hogy 
milyen volt e terem akusztikája, vagy hogy pl. az enyhén ívelt mennyezetének fókuszvonala hozott-e 
létre csörgıvisszhangot, mert Henzi osztrák generális 1849 májusában a budai oldalról – Görgey 
szavait idézve: alávaló tett-ként – szétágyúzta. Ám a Feszl Frigyes rajza nyomán készült 4. 
képünkrıl is látható, hogy még üszkös romjaiban is ırizte egykori szebb napjainak emlékét.  
(Jellemzıen késıbb, Ferenc József kifejezett utasítására, Henzi emlékmővet kapott a budai 
Szentháromság téren, melynek eltávolítása a kiegyezés után csak ügyes „csellel” sikerült.) 

 

 

2. A Képviselıház ülése a Pesti Vigadóban, 
1848. (Budapest története IV.) 

 

 

3. Álarcosbál a bécsi Redoutban, 1800k. 
(Michael Forsyth: Bauwerke für Musik K.G. 
Saur, 1992.) 
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4. A Vigadó nagyterme az ágyúzás után, 1849. (Feszl Frigyes rajza nyomán, Forrás: Wikipedia) 

 

 

A második Vigadó 

A Feszl Frigyes tervei alapján épült új Vigadót 1865-ben avatták fel. Még ebben az évben 
jelentıs eseménynek adott otthont, amikor itt mutatták be Liszt Szent Erzsébet legendája c. 
oratóriumát. A korabeli beszámoló – Lisztet köszöntve – az eseményrıl többek között így ír:  
„Roppant nagy és díszes közönség győlt össze, hogy ez új diadalának szemtanúja és elımozdítója 
legyen. A Redoute nagy márványterme színig megtelt, s akárhová néztünk a ragyogó világításban, 
mindenütt látszott, hogy egy ritka ünnep alkalmát fogjuk élvezni. A zenészek nagy széles padja 
…ritka szép látvány volt. Ötszáznál több fej képezé a díszsereget, mely hangjegyekkel és 
hangszerekkel kezében várta az ünnep hısét. Elıl a friss színekben tarkáló nıi kar ült, hosszú, tömött 
sorokban, köztük sok szép fiatal arc, a lelkesedés mosolyával …majd a zenészek …a háttérben Erkel, 
ki e nagy tömeg hátsó részét vezénylé…”  

Ezekben az évtizedekben a romantika jegyében már gyakoriak voltak az ún. monumentális 
koncertek, melyek az elıadók létszámát (és olykor a fenti idézetben is említett alkarmestereket) 
tekintve minden eddigit felülmúltak. A mintát a londoni Kristálypalota szolgáltatta, az európai 
csúcspontot az ott rendezett Händel-ünnepségek jelentették, s e hazai koncert jól beleillik e 
sorozatba. A hangversenyrıl két képdokumentum is ránk maradt. A Székely Bertalan rajza alapján 
készült metszeten (5. kép) többek között látható az oratorikus együttesek korabeli ülésrendje: a kórus 
két részre osztva a pódium két oldalán helyezkedik el oly módon, hogy a lépcsısen emelkedı 
zenekart lehetıleg ne takarja el. A másik, ugyancsak rajz alapján készült, és egy lipcsei újságban 
megjelent fametszet (6. kép) az eseményt az ellenkezı irányból mutatja be, s ezen az együttes  
ülésrendje meglehetısen el is tér az elıbbi metszeten mindenképen hitelesebbnek tekinthetı 
ábrázolástól. S míg Székely Bertalan képén inkább a „virtuóz” Liszt jelenik meg, addig a lipcsei rajz 
a „zene fıpapjaként” ábrázolja, ahogyan egy kortársa jellemezte.   
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5. Liszt: Szent Erzsébet oratóriumának ısbemutatója a Vigadóban, 1865. (Székely Bertalan rajza 
nyomán. Forrás: lásd 1./) 

 

 

6. Liszt: Szent Erzsébet oratóriumának ısbemutatója a Vigadóban, 1865. (Illustrirte Zeitung, Lipcse, 
Heinrich W. Schwab: Konzert.) 
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A terem még a mai zenei felfogásunk szerint is tekintélyes légtérrel rendelkezett, s pl. 
késıbb, 1875-ben egy újabb jelentıs hangversenyen ugyanott Liszt mellett Wagner is vezényelte 
saját mőveit, márpedig Wagner zenekara igencsak bıvelkedik a hangszerekben. Elmondhatjuk tehát, 
hogy a Vigadónak köszönhetıen gyakorlatilag nem volt olyan zenemő, amely Pesten nem lett volna 
európai színvonalon megszólaltatható, pedig ez már a romantika tömör, olykor súlyos 
hangzástömbjeinek korszaka. Akusztikai kifogások persze mindenkor elhangozhatnak (e téren ma 
sem jobb a helyzet), ám a terem még 1900 elıtt épült, tehát akusztikai szempontból nem 
tervezhették. 

A bécsi Redout mintáját követve a Vigadónak is volt „kis terme”, melyben ugyancsak 
rendeztek jelentıs koncerteket. A 7. kép a Bösendorfer zongoragyár által megrendelt (korabeli rajz 
alapján készült) festményen mutatja be azt az „udvari” jótékonysági hangversenyt, melyen a 
zongoránál Liszt Ferencet, a hallgatóság soraiban pedig a magyar fınemesség és a Habsburg-ház 
képviselıit láthatjuk. 

 

 

7. Udvari hangverseny a Vigadó kistermében, 1872. (Képes Magyar Zenetörténet, Budapest, 2004.) 

 

Újjáépítését követıen a Vigadó Pest, majd Budapest egyik legfontosabb kulturális 
központjává vált, sıt a falai között fellépı rangos külföldi mővészek sorát tekintve egyértelmően 
Európa egyik jelentıs intézménye volt. (Közel másfél évszázad múltán a Mővészetek Palotája 
megépültekor ismét tanúi lehettünk annak, hogy egy korszerő hangversenyterem milyen kedvezıen 
befolyásolja egy ország nemzetközi zenei élettel való kapcsolatát.)  

A második Vigadó közel egy évszázados virágzásának Henzi generális késı utódai vetettek 
véget, amikor a második világháború során az épületet szétbombázták, s egy kiégett, lehangoló 
rommá tették.  
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A harmadik Vigadó 

Külföldön a Vigadóhoz hasonló romos hangversenytermek újjáépítését általában meg sem 
kísérelték (mint pl. a Berlini Filharmónia esetében), vagy ha fel is merült az újjáépítés gondolata, azt 
végül elvetették (így történt pl. az Új Lipcsei Gewandhaust illetıen). Nálunk azonban a Vigadót egy 
bölcs döntés nyomán végül helyreállították. Az már egy más kérdés, hogy az újjáépítéssel, sajnos az 
eredetihez képest, jelentıs átalakítások is jártak, így a korábbi épület – XIX. századi értelemben vett 
„nagyzenekari” – terme lényegében egy kamarateremmé zsugorodott, melynek pódiumán pl. a Liszt-
oratórium együttese már nem is fért volna el. Ugyanakkor a Vigadó történetében ez volt az elsı 
alkalom, amikor akusztikai tervezés is segítette az építészek munkáját. 

Az újjáépített Vigadó átadása 1980-ban történt, s az akusztikai próbán a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar mőködött közre, ami több szempontból is jó döntésnek bizonyult. Egyrészt az 
együttes megszokott igényességének köszönhetıen rendkívül kiegyenlített hangképet szolgáltatott, 
így várható volt, hogy a nézıtéren – bármilyen esetleges aránytalanság mellett – nem a 
„hangforrást”, hanem a termet tesztelik. Másrészt az ilyen próbáknál fontos, hogy a pódiumon az a 
mőfaj szólaljon meg, amelyre a termet eleve szánták, ugyanis egy rossz mőfaji döntés nyomán a 
negatív kritikák sokkal gyorsabban, és olykor szinte örök idıkre kitörülhetetlenül elterjednek. A 
zenekar játékáról (e sorok írója által) készített hangfelvétel nem jelzett komolyabb akusztikai 
hibákat, azonban a nézıtéri hangellátással gondok adódtak, mert a terem „halknak” bizonyult, és 
ebbıl szubjektíven a hangzás sápadtsága, erıtlensége következett, mintha a hang „elveszett volna” a 
teremben. (Ez részben érthetı, hiszen egy korábbi tér méreteinek aránytalan csökkentése, ráadásul 
egy mőemléki környezet megváltoztathatatlan geometriája eleve nehéz feladat elé állítja az 
akusztikus tervezıt.) Az akusztikai próba eredményeként a pódium hátsó falán hangvetı szerkezetek 
kerültek elhelyezésre azzal a céllal, hogy a pódiumról segítsék a hangenergia kisugárzását. 
Ugyanakkor a pódiumon sem volt kielégítı az elıadók közötti akusztikai kapcsolat. Így most, 30 év 
eltelte után (amely idı alatt a teremakusztika tudományában is sok minden történt), a negyedik 
Vigadó kialakításakor már bizonyosan gazdagabb lehetıség kínálkozott az akusztika finomítására. 

 

 

A negyedik Vigadó 

E sorok írásakor már javában zajlik az ismét újjávarázsolt Vigadó ünnepélyes átadása. A 
nagy hangversenytermét illetın korai és szakmaiatlan lenne akusztikájáról végleges 
következtetéseket levonnunk, azt manapság egyébként is elintézi a koncertek közönsége, beindulnak 
a pletykák, s olykor (fıként, ha baj van) még a kritikusok is szakképzett akusztikusokként szólalnak 
meg. Mindennek egy új kelető hazai szokás az okozója: a termek átadása-átvétele nem befejezett, 
hiszen nem történik meg egy olyan szubjektív tesztsorozat, amely a fıbb zenei mőfajokra épülve 
feltárja, hogy a terem mire alkalmas, mire nem, melyek azok a legösszetettebb együttesek, amelyeket 
már nem képes befogadni, vagy éppen ellenkezıleg: melyik az az intim hangzású mőfaj, mely már 
nem tölti be a teret. Mondhatnók persze, hogy erre a célra rendelkezésre állnak az akusztikai 
mérések, csakhogy pl. a Vigadó 1980-as korábbi szubjektív vizsgálata is fontos akusztikai 
jelenségekre hívta fel a figyelmet, hasonlóan a Budapest Kongresszusi Központ Pátria termének 
rendkívül korrekt, a zenei hangzás számtalan jellemzıjére kiterjedı szubjektív vizsgálatához. 
(Ellentétben a MŐPA Nemzeti Hangversenytermével, mellyel kapcsolatban még ma sem publikus, 
hogy az akusztikai kamrák milyen határok között szabályozzák az utózengési idıt, szubjektív teszt 
pedig csupán nagy titokban, szinte egyéni akció formájában készült. Ezek után nem csoda, hogy a 
Rádió „Új zenei újság” c. mősorában is elhangzott olyan kritikai megjegyzés, mely szerint állítólag 
az akusztika szabályozhatósága nem is mőködik úgy, ahogyan azt beharangozták. Ettıl a jelenségtıl 
a Vigadót meg kellene menteni, bár nagytermérıl ugyancsak a Bartók rádióban már elhangzott, hogy 
a fıvárosnak nem a legjobb akusztikájú terme.) 
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Most, hogy Budapest igazi kulturális világvárosként szebbnél szebb hangversenytermekkel 
rendelkezik, a koncertszervezésnek már nem „kényszerpályák” mentén, hanem az adott akusztikai 
lehetıségek figyelembevételével kell történnie. E téren az akusztika tudománya – többek között az 
elkészült termek szubjektív tesztjeivel – sokat segíthetne, hiszen ezek kiértékelése nyomán adhatna 
tanácsot a termek közötti ideális mőfaji megosztásra, esetleg még azt is megadva, hogy a nézıtéren a 
hangzás szempontjából melyek a jó és kevésbé jó helyek. Ugyanígy fontos a pódium 
„feltérképezése”, mert mindenkor az elıadó akusztikai élménye az elsıdleges, és a közönség 
élménye is jórészt ebbıl táplálkozik. Ezért talán reménykedhetünk abban, hogy a Vigadó termét is 
alávetik ennek a korántsem haszontalan vizsgálatnak, mert egy hangversenyterem létrehozásának a 
teremakusztika oldaláról valójában ez a valódi befejezése, melynek elmaradása esetén akusztikai 
szempontból csupán csak torzó marad. 

 

 

Záró gondolatok 

A Vigadó történelmünk egyik szép szimbóluma. Ahogyan Magyarország történelme során 
olykor még a legbarbárabb pusztítások nyomán kialakult reménytelennek tőnı helyzetekben is 
mindig talpra állt, úgy a Vigadó két alkalommal is újjá tudott épülni romjaiból. Köszönet 
mindazoknak, akik tehetségükkel és szorgalmukkal a legreménytelenebbnek tőnı helyzeteken is 
felülkerekedve lehetıvé tették, hogy ma gazdagabbak lehetünk egy gyönyörő épülettel, és benne egy 
hangversenyteremmel. 

 
 
 
 
 
 
 

A cikket és a képeket a SZÍNPAD Elıadómővészetek technikája   c. lap 2014/2. számából vettük át a 
szerzı és a  SZÍNPAD fıszerkesztıjének engedélyével 
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Kİ-SZABÓ IMRE : 

 

A csavargó két kutya 
 

    A Duna menti kisvárosban az utcán él két kutya. Az egyik olyan félfarkas keverék, eléggé nagy 

növéső. A barátja egy barna, kis tacskó. Mindig együtt mennek valahová, nem tudni, hogy hová, 

együtt kóborolnak.  Nem sietnek, szépen komótosan mennek. A félfarkas – ı a férfi - megy elıl, 

olyan lusta, andalgó járással, majd a kis barna tacskó – a hölgy - követi apró lábaival. Nyelvük kilóg, 

egyenletesen lihegnek, így hősítik magukat ebben a májusi melegben. Idıközönként, szabálytalan 

távolságokban megpihennek. Ilyenkor lefekszenek a járdára, nem törıdve azzal, hogy ott emberek 

járnak. Vagy egy park füves részében heverednek le. Néha találkoznak más kutyákkal is, szaglászva 

ismerkednek. A tacskó szerényen visszahúzódik és türelmesen vár, ha a félfarkasnak esetleg alkalmi 

szerelmi kalandja akad. Többször láttam ıket a benzinkútnál. Körbe járják az autókat, szaglásznak, 

mintha stoppolni akarnának. Nézelıdnek, megbámulják az autósokat, nem szólnak, nem ugatnak 

kutya nyelvükön, szótlanok, inkább kíváncsiak.  Nem akarnak utazni sehová, ez abból tőnik ki, hogy 

a szaglászás után, egy-két autó kerekét a félfarkas, vizeletével megkereszteli, mintha jelet tenne rá, 

aztán odébb állnak. 

    Járják a várost így kettesben. Neves utcákon mennek, úgy tőnik, ismerik a járást, mert nem 

tévednek el sohasem. Talán még idegen vezetést is vállalhatnának. A múltkor a benzinkúttól 

legalább két kilométerre, találkoztam velük. Épp egy hentesüzlet bejárata elıtt „parkíroztak” a 

járdán, mintha tudnák, lepottyan onnan valami jó falat, egy kis cobák. 

    A két kutya olyan együtt, mint két hajléktalan, akik ıgyelegnek a városban, hogy teljen az idı. 

Ugyan nem kéregetnek, nem szemtelenek, csak úgy nézelıdnek kutya szemükkel, sétálnak ketten, 

együtt. Lehet, hogy filozofálnak séta közben az idegesen, kapkodva futó emberekrıl. Nem tőnnek 

kivert kutyáknak, mert nem csapzottak, sıt néha tisztának is látszanak. Csak szeretnek csavarogni, 

jönni, menni. Élik kutya életüket, lehet, hogy boldogan… 
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LADÁNYI MIHÁLY 
 
 
Sikátor  
 
Szeretek éjszaka sikátorokban járni, 

keskeny utcák során, sötét grundokon át, 

ahol bodzák között könnyő zajok követnek, 

szél hordja a boldog testek meleg szagát, 

 

szeretek éjszaka megállani a házak 

között és elgondolni: mi van túl a falon, 

hogyan mozdul egy kar, egy száj hallgatagon 

hogy izzítja a lázat… 

 

Fényekkel megrakott, nagy álom-üzemek 

a házak. Valahol rádió szól szelíden. 

Komor éjjeliır, viszem köztük szívem. 

 

Térjetek nyugovóra – mondom – s örüljetek, 

hogy holnap új nap jön örömre, szerelemre, 

s majd újra éj borul szivárgó sebetekre. 
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BARANYI FERENC 
 

Jaj, mit tegyünk olyannal? 

Jaj, mit tegyünk olyannal, aki a barikádok 
tetején vas-idıkben mellét kitárva állott, 
hősége rabjaként átlábalt tőzfolyón is, 
s sziszegve jár nyomában a vipera-golyóbis? 
Aki a gyızelemtıl méltán megittasodva 
lépett - vezetni - rendelt - kisebb-nagyobb oromra, 
és ott, a napba nézve, megrészegült fényben, 
s korbácsnyéllé silányult a zászlórúd kezében? 
Körötte közlegények tették tovább, mi kellett: 
bányásztak, esztergáltak, földbe magot vetettek, 
s parancslesın figyeltek, vigyázva, szinte félve 
a hideg hısszoborrá merevedett vezérre, 
s bronzalakján keresztül lassan győlölni kezdték, 
miért a tőzbe gázolt, miért vérzett: az eszmét. 

Magas hegyeink ormán nem szobor: ember áll már, 
ki ott is küzdve fárad, nemcsak a barikádnál, 
de apróbb dombjainkon bizony áll még a bálvány, 
öklét a mélybe sújtva, arcát a napba tárván, 
értünk hullatta vérét, értünk a tőzbe ment el, 
kemény korban kemény volt - jaj, mit tegyünk ilyennel? 

Vérét ontotta értünk? Öntsünk új vért erébe! 
Miattunk tőzbe gázolt? Lopjunk tüzet szívébe! 
Bronza bırré puhuljon, éljen, mozogjon újra, 
kezek után kutasson dorongra-fagyott ujja, 
ne várja meg, hogy egyszer úgy járjon, mint a többi 
hogy a nép kényszerüljön volt hısét félrelökni... 

(1962) 

 
BARANYI FERENC: Hegyibeszéd, Válogatott versek 1958-1988. 
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JENEY ANDRÁS 
 
Tavaszderő 
 

Téli bút előzni jött a fürge szél. 
Táncra perdül, ring, remegve fény szitál, 
Rózsaszín sziromról meggyfehérre száll – 
S megfagyott bogárka életet remél. 
 
Jaj, de hó alól még bőzt lehell a mély. 
Sarjú fő riad, rikolt a jégmadár; 
Láp kuruttyol: tél, soh’sem lesz vége már! 
Ám a fán – zsong, s néked mézet győjt a méh. 
 
Március kitárja szíved s ablakod, 
Záporral kopogtat, rétre csal Napot, 
Mocsárt kiszárít, tőnik békanyál. 
 
Asszonyod simul arcodhoz csöndesen, 
Tiszta ágya vár a csöndes estelen – 
S tavaszderőre rámosolyg a nyár. 
 
 
Békaszív 
 

Kékhegyen túl, zöld a város, 
Zöld borult és kék derült; 
Jó királya bús, magányos, 
Párt keresni lóra ült. 
 
Kék vidékek zöldkirálya 
Kék lován már messze jár, 
Nem tudja, hogy békalányka 
Zöld levélen rája vár. 
 
Vágtatott, míg egy nagy kıbe 
A kék csikó megbotlott, 
Nagyot huppant le a földre, 
S zöldbékává változott. 
 
Rátalált a békalányra, 
Lett porontyuk – brekegı –, 
Ebihalként jött világra, 
S lám, már pöttöm lihegı. 
 
Teljesült hát lányka álma, 
Látogatták is sokan, 
Brekegett a tó, s a lárma 
Messze hangzott, boldogan. 
 
 

 
 
Csakhogy, egy nap zöldre festve 
Kék királylány arra járt, 
S gombák között felismerte 
Békában a zöldkirályt. 
 

Megcsókolná, kérve-kérte, 
Lenne újra daliás, 
S egybekelve, kéz a kézbe’, 
Két országuk: óriás. 
 
Kék országnak volt királya 
Pillanatra habozott; 
Nézte, s reszketett a társa, 
S kisporontyuk zokogott. 
 
Vigasztalja békaanyja: 
Édesapád nem hagy itt; 
De a szív! – belül szorítja, 
S ı is nyeli könnyeit. 
 
Végre megszólalt a férfi 
– Békaként is dalia –, 
S érzi, amint átöleli 
Asszonya és kisfia. 
 
Mindhármuknak bár a bıre 
Békazöld maradt s hideg, 
Ám a szívük mindörökre 
Hófehér és napmeleg. 
 
 
Csönd ölében 
 

Fészket keres magányos száraz ágon, 
Szívedre röppen, ázott kis veréb; 
Megérint halkan, könnyő, lepkeálom – 
S lám felriaszt: békességet zenél. 
 
Békességet, hol vágyak dübörögnek, 
Hol bánt a fény és odvas a sötét, 
Szeretetcsontot hová néha löknek, 
S kutyák marják el fiak örökét. 
 
Kakukktojással van tele a fészek, 
Győlnek alá fekete farkasok; 
Verébke mégis itt marad tevéled, 
 
Hát mért riadsz? – ölelnek csöndkarok; 
A csönd ölén, lásd, ott a békességed, 
Elszáradt szíved benne földobog. 
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Húsvét közeledte 
 

 
BARANYI FERENC 
 
A GECSEMÁNÉ KERTBEN 

A tanítványok alszanak. Szerencse. 
Nem lenne jó, ha elgyengülni látnak, 
amint esendı emberként esengve 
próbálkozom, hogy mindenbıl kiszálljak. 

Aludjanak csak. Végül úgyis úgy lesz, 
ahogy elvárják: újra eltökéltnek 
látnak felébredvén - és mind tanúm lesz 
holtom után, hogy nem rendültem én meg. 

Kiönteném a Keserő Pohárból, 
amit kiinni más se volna bátor, 
s csak mutatnám reggel: üres. De hát 

a kétely elsı mételyét a hitbe 
mindjárt az elsı hirdetı vegyítse? 
Szemük láttára kell innom tehát. 

 

 
 
JUHÁSZ GYULA 
 
HÚSVÉTRA  
 
Köszönt e vers, te váltig visszatérı  
Föltámadás a földi tájakon, 
Mezık smaragdja, nap tüzében égı, 
Te zsendülı és zendülı pagony! 
Köszönt e vers, élet, örökkön élı, 
Fogadd könnyektıl harmatos dalom: 
Szívemnek már a gyász is röpke álom, 
S az élet: gyızelem az elmúláson.  
 
Húsvét, örök legenda, drága zálog, 
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 
Öröm: neked ma ablakom kitárom, 
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 
Virágot áraszt a vérverte árok, 
Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! 
 
Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott sok tőnt nemzedék, 
Én dalt jövendı húsvétjára zsongok, 
És neki szánok lombot és zenét. 
E zene túlzeng majd minden harangot, 
S betölt e Húsvét majd minden reményt. 
Addig zöld ágban és piros virágban 
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! 
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BÍRÓ JÓZSEF 
 
 

ITTHONOTTHON 
 
 
 
 

…  kimegyek a konyhába  … 
kóválygok  …  rágyújtok  /  kávézok 
…  azt mondja  /  a  HITVESEM  … 
:   á l l a n d ó a n   k a s z i n ó z o l 

 
 
 

…  bemegyek a kisszobába  … 
leülök  …  kussolok  /  dolgozok 

…  azt mondja  /  a  HITVESEM  … 
:   h ú z z  m á r  e l  m á s h o v á 

 
 
 

…  átsomfordálok a vackomhoz  … 
hírtévé  …  gárdatrapp  /  okádok 

…  azt mondja  /  a  HITVESEM  … 
:   m i n d i g  c s a k  h e n y é l s z 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

…  korareggel munkába indul  … 
erıteljesen  …  becsapja  /  az ajtót 

…  dühödt duhhanás  /  felriadok  … 
:   k i m e g y e k   a   k o n y h á b a   : 

 
 
 

rágyújtok / kávézom  //  kussolok / dolgozom / 
:    napra  nap   …   :   kakakaka  sziszisziszi  nónónónó  zomzomzomzom 

 
 

KIKELET  HAVÁBAN 
 
 
 
 

elárvult versem nem hivalkodóbb 
akár   a  NAP   avagy   a  TELIHOLD  
mi van   mi van  ’mi tökéletesebb 
észrevétlen’  zöldellı főszálamnál 

 
 
 

maradj velem most és mindörökre 
 
 
 
 

KLAPANCIA 
 

költészet napján 
 
 
 
 

ahol a  költık  fényt vedelnek 
:  ott nem vagyok 

ahol a  költık  költekeznek 
:  ott nem vagyok 

  ahol a  költık  ölre mennek  
:  ott nem vagyok 

ahol a  költık  szövetkeznek 
:  ott nem vagyok 

ahol a  költık  koncra lesnek 
:  ott sem vagyok 

hiszen  örökhétfın pörbevett   
:  KÖLT İ vagyok 
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KÖLT İ NAGY IMRE 
 

Verıfényes virágillatban 

 

Verıfényes virágillatban 

tövisre lépek, könnyet ejtek. 

S vérem hulló piros cseppjei 

úgy virulnak a tavasz útján, 

mint búsan égı virágkelyhek. 

 

Tavaszi port szitál a szellı 

szemeimre és könnyes orcámra, 

s gúnyolják az útszéli bokrok 

búsan kúszó árnyamat, melynek 

virágokat hervaszt zordsága. 

 

Csak a Nap néz lesdekelve rám, 

mert látja, hogy miért indultam. 

Tüze biztat nyári harcokra, 

aratásra, zsoltárzengésre, 

s behinti majd fénnyel az utam. 
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HOMLOKTÉR – 7. 
 

 
 

ZALÁN TIBOR 
 

és néhány haiku… 
14. 
 
   A szenvedély mély 
sikátorait járja 
   Győlöl és szeret 
             * 
   Nem szeretheti 
tehát bántja S bántja hogy 
   nem szeretheti 
             * 
   Akármit csinál 
már nincs több gyızedelme 
   De vár S nem remél 
             * 
   Ma reggel megint 
halottakkal álmodtam 
   S nem ébredtem fel 
             * 
   Alámossa az 
idı a partokat az 
   ısz nem kegyelmez 
             * 
   Minden megélt perc 
halálnak adott érme 
   az átkeléshez 
             * 
   Szunnyad a berki 
madárka Megpihensz te 
   is Nemsokára 
             * 

 

 
 

 
 
 
 
   Csak ıszinte volt 
megsebzett akár az ısz 
   Hullt az avaron 
             * 
   Holt az avaron 
Szállingózó levelek 
   Színes szemfedık 
             * 
   Hiába üzent 
Hallgatás volt a válasz 
   Beteg sohamár 
             * 
   Tél Ezüst darvak 
szállnak át üres égen 
   Hangtalan múlás 
             * 
   Ha elérkezik 
az ideje megfordul 
   Háttal áll S nem vár 
             * 
   Vonatablakon 
túl a táj egy régi arc 
   vonásaival 
 
 

Vigilia, 2014/2 116-117 
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HOMLOKTÉR –7. 
 

ZALÁN TIBOR 
 

Fragmentumok a hátsó udvarból  
 
Az eperfára gondolok Mint  
szurtos félmeztelen kis Tarzan  
kötélen leng ágai között  
a  nyári délutánban éhes  
gyermekkorom A Nap ostora  
végighúz a sárga udvaron  
Felhasad az emlék húsa és  
sötéten buggyan elı a vér  
 
belıle rácsorran a kézfe  
jemre rá a papírra rá az  
emlékezı tudatára De  
ez az új fájdalom akkor még  
nem létezik A mából sugár  
zik oda – keresi réseit  
a felnıttkor Remegése szá  
nalmas és kikerülhetetlen  
 
innen nézve  De van-e másik  
nézıpont A megtörtént már nem  
eshet egybe önmagával Ha  
szemlélıjévé válok ennek  
a nyári délutánnak benne  
egy eperfának az eperfán  
kötélen lengı gyermekkornak  
ágtól ágig el is veszítem  
örökre ami az enyém volt  
 
benne Ha volt az enyém benne  
valami nem csak egy tévedés  
hogy gyermekkorunkat birtokba  
vehetjük késıbb Más idıkben  
máshogyan – és mégis ugyanúgy  
Leírva ami nem viseli  
a leírás szenvelgı aktu  
sát a leíró párás tekin  
tetét nosztalgia rothasztó  
 
illatát  késıi sminkelést  
amivel domesztikálni kí  
sérli meg a múltat emlékkönyv  
be rendezı elme azt a sok  
össszevisszaságot amivel  
 
 

egy gyermekkor járhat és jár is  
Az újraélhetetlenség fö  
lé hazudott megértés számta  
lan túl- s eljátszott kudarca ez  
 
Azon az eperfás délutá  
non amikor a gyermekkorom  
ágak között lengedezett ál  
lítólag – nekem lószart kellett  
szednem a kövesútról a fal  
tapasztásához nagyanyámnak  
Persze akkor még jártak lovak  
kocsi elé fogva és a ló  
szar a legjobb tapasztó anyag  
 
volt a házfalhoz és szégyelltem  
magam hogy ott térdepelek a  
kocsiúton és kézzel szedem  
kaparom a széttaposott ló  
szart bár a frissen hullajtott sem  
volt kellemesebb élmény mert at  
tól meg sárga és ragacsos lett  
a kezem A téglagyári köly  
kök álltak és néztek és röhög  
 
tek mintha ık máskor nem soha  
a lószart a kövesútról a  
nagyanyjuknak És akkor ilye  
neket vagyok képes leírni  
hogy kötélen leng ágai kö  
zött a  nyári délutánban é  
hes gyermekkorom A versírás  
is csak afféle lószarszedés  
ezek szerint az emlékek fa  
 
lának tapasztásához csak nincs  
aki röhögne közben Bele  
öregedtem nagyanyámba A  
gyerekkori nyári délutá  
nokba Melyek már csak díszletek  
foszladozó életszövetben  
Az eperfa törzsére egy bi  
cikli erısítve ácskapcsok  
kal Kereke még vadul forog  
 
Alföld, 2011/8, 4-5 
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HOMLOKTÉR –7. 
 
ZALÁN TIBOR 
 

Fáradt kadenciák 12. 
 

Szél zúg Emészti mélyben a partot 
végigpörgeti ami eddig tartott 
s ami az eddigen kicsit még túlnyúlt 
Játszana de már nincs hozzá ép húr 
* 
Hiszen a halottnak is nı a körme 
mintha élne és mintha örülne 
néha nevetésre húzódik szája 
És ez nem vérzés csak a szivárgása 
* 
Félelem fogja el Beleremeg 
Két kézzel szórta a szeretetet 
nem is oly’ régen Marka most üres 
Meztelen szögek közt üszkös feszület 
* 
Nincs közöm hozzá velem történik 
elején kezdem ballagok végig 
fától falig Hogy hol ronthattam el 
És édes mindegy válaszol – nem felel 
* 
Felpuffadt hasú dögök a hegyek 
sodródva vízen Beköpték csillag- 
legyek ıket Nyüzsögnek villany-lárvák 
sötét húsukon Hallgatom a lármát 
  

ahogy rágnak zabálnak hajnalig 
Ezüst-híd roppan Nem jön csak távozik 
* 
Ideje ennyi volt ezt megérti 
fogát csikorgatja ezért férfi 
formálódnak benne lomha átkok 
sajgó kavicsokat ver fogához 
* 
Nem tudja hogyan keveredett bőnbe 
elhúzódik vegetál megtőrve 
megtörve akár a vásott kölyök ki 
nagyot akart de törpékbe ütközött 
* 
Rosszkedve lassan botrányhoz vezet 
Feladáson töpreng Nem lesz átmenet 
* 

 
 
 

Azt gondolta neki ebbıl elég 
Az életrıl volt szó Másnak menedék 
bölcsı eleven sír és mostoha 
Ígérték Nem jött be Nem kell a csoda 
* 
Gyerek vagy ezt mindig elfelejtem 
mosatlan gyümölcsöt majszolsz a kertben 
száradó ruhák közt Napba hajolsz 
s mintha játékod hagynád el valahol 
  

épp csak megérinti szíved a bánat 
Búcsúzás nélkül fordítasz hátat 
* 
Visszatérsz a városba hol ezüst 
hajókat láttál egykor most a helyük 
csatakos házfalak komor tetık 
foglalják el A világ viselıs 
  

benned Ráadásul egyre csak esik 
Reggelig szétmossa az emlékeid 
* 
Járkálsz a kertben hol győlölet terem 
nyomodban sár fakad Benned förtelem 
* 
Nagy árat fizet azért hogy így él 
A vég fárasztó lesz láb felıl ágytál 
Már nem remél csak napokat tördel 
bénult tudattal öngyilkos közönnyel 
* 
Búcsúzik a parttól Üres gesztusok 
ezek is Nincs szava Érzi eljutott 
oda ahonnan nincs már visszaút 
S ami jön ahhoz nem kellenek tanúk 
* 
Játszana de nincs játékához húr 
Hangot várt mi az eddigen túlnyúl 
Számba vette egykor Már nem tart ott 
Szél emészti ki alóla a partot 

Alföld, 2012. január 
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HORVÁTH-HOITSY EDIT 
 
Beszélgetés a kútnál 
 
Meztélláb állt a nı a kútnál, 
oldalát korsó súlya húzta le, 
vízzel, hős vízzel csordultig tele. 
Állt, tétován, megrendült-félszegen. 
„Asszony, adj innom !” – szólt az idegen. 
Haja, csillogva verítéktıl, 
válláig hullott, súlyosan, 
és csapzott volt a vágatlan szakáll, 
homokszemcsék az elnyőtt köpenyen. 
„Asszony, adj innom !” – szólt az idegen. 
(Galileából jött, vagy Júdeából, 
Cezáreából tán –, de messzi tájról, 
s velem, hitvánnyal, itt, Samáriában, 
semmi asszonnyal, szóbaáll –, velem ?!) 
„Asszony, adj innom !” – szólt az idegen. 
Fakupa telt, s ürült, csöppek peregtek 
végig a vágatlan szakállon. 
(Való, hogy szólt hozzám, vagy álom?) 
Az arc napégett, mint nomádoké, 
ám a pilláknak sőrő rácsa közt 
tó-kék tekintet, átható, szelíd. 
(Írástudó, vagy prédikátor-é?) 
A jövevény beszélt, és elsorolta mind 
a nı bőnét, szerelme titkait, 
és az pirongott kendıje mögött, 
de mint ki csontvelıig meztelen. 
Ám a beszédben nem volt megróvás, 
ítélkezés, csak meleg szánalom. 
„Ne vétkezz többet !” – szólt az idegen, 
s poros saruban, a poros úton 
már messze járt… Tán ott se volt sosem…? 
Zuhogó, vad fény verte a határt. 
És az asszony korsója könnyő lett, 
s maga megkönnyült: több lett s kevesebb. 
Az útról felvett és válla fölött 
a háta mögé dobott egy követ… 
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SZABÓ GITTA  
 
 

 
Már nincs, ki visszatartsa 

 
 
Az ember italgızösen borult az asztalra. Mellıle némely bogár messzire száll, nem 

bírja a szagot. Némelyek az üres pálinkásüveg szája köré győlnek. Tort ülnek. 

Zümmögésük gyászos. 

Az ember eszméletlen, tátott szájából nyála csorog. Az ital, a játék, elméjét is 

megzavarta. Egyre csak csúszik lefelé. Nem veszi észre, hogy már nincsen semmije. 

Csak egyetlen valamije: az ital. Ha melege van, iszik. Ha fázik, iszik. Elégedett vele. 

Hőt is főt is. Már nem férfi, csak egy roncs. Nem tud többé biztonságot nyújtani. 

Szerettei messze elkerülik. Szégyellik magukat miatta. Undorodnak és félnek tıle. De ı 

ebbıl semmit sem észlel. 

– Ó! Csak fel ne ébredjen! Ne lássa senki, hogy támolyog, dülöngél, hogy 

leokádja a cipıjét. Csak a gyerekek ne sírjanak! Micsoda szégyen! 

Az asszony szeme fénytelen, száraz. Már elsírta minden könnyét. A mosolygós 

nap is könnyeket hullajt. Elered az esı, mintha elmoshatná a sok keservet. Mintha 

tisztára moshatná a múltat. Mintha ettıl begyógyulnának a lelki sebek. 

Halk nyöszörgéssel csukódik a kiskapu mögöttük. Esıcsepp hull a pocsolyába. 

Siratják a kárba veszett éveket. Majd kattan a zár, mire az ember felemeli fejét, 

mámoros tekintetében nincsen értelem. Nem látja távolodó családját. Visszahanyatlik az 

asztalra. Már nincs, ki visszatartsa többé… 
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UMHAUSER FERENC 
 
 
 

A nagy érzés 
 
– A fiú és a lány beleborzongott, amint megpillantotta egymást: – Igen, ı az! 

Meglátni és... meggyőlölni csak egy pillanat mőve! Csakis ı lehet az, akit egész életen 

át, változatlan hévvel tudnék győlölni. 

– Nem késlekedtek, rögtön anyakönyvvezetı elé siettek. A nászéjszakán mindent 

megtettek, hogy a másik ki ne elégüljön, ez olyan jól sikerült, hogy szinte kielégülést 

éreztek. Meg is lett az eredménye. Kilenc hónap múlva megszülettek az ikrek, egy fiú 

és egy lány. Rondák voltak, mint az apjuk és buták, mint az anyjuk. 

A szülık boldogan dörzsölték tenyerüket, még két szerencsétlen, győlölködı 

emberrel több. Lesz majd min keseregni az anyjuknak! Az anya meg azon örvendezett: 

– Majdcsak megüti a guta az apjukat, amilyen rohadt rossz kölykök lesznek! A 

boldogságukat csak az felhızte be, hogy a másik arcára is kiült a káröröm. 

A szülık derekasan megtettek mindent, hogy a gyerekekbıl minél hátrányosabb 

helyzető, antiszociális egyént neveljenek. 

Az apa állandóan kocsmába járt s amikor hazatántorgott, kikergette ıket az 

éjszakába. Az anya ilyenkor elégedetten nyugtázta: 

– Milyen ganéj ember az apátok! Ennél szemetebb trógert keresve sem találtam 

volna. 

Az anya is megtett mindent, hogy ne adj isten, a gyerekekben valamiféle erkölcsi 

értékrend kialakuljon. Zugivó volt, nem takarított, a mosatlan edényt és a koszos 

pelenkát egymás mellé tornyozta. (Az ı lakásuk volt a városban a pókok és legyek 

utolsó menedéke, szerencsére a környezetvédık nem tudtak errıl, így nem 

nyilváníthatták védett területté.) Órákig tudott – minden ok nélkül – káromkodni és 

átkozódni és egyszer sem kellett ismételnie önmagát. A gyerekek elsı szava is „k” 

betővel kezdıdött s az anyjukat magasztalta. Mikor rájött, hogy értik a szavait, 

esténként elalvás elıtt hosszan, mindenféle szörnyekrıl mesélt nekik, brutális 

gyerekgyilkosságokról, hogy minél lidércnyomásosabb álmaik legyenek. 

A gyerekek nagyon szerettek volna szüleik elvárásainak megfelelni. A kislány már 

ötévesen kiállt az utcasarokra és kihívóan viselkedett, hogy felkeltse valamelyik cukros-
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bácsi figyelmét, de az egyik fáradalmait pihente a börtön hővösében, a másiknak pedig 

ízlése vagy valami hasonló, rosszindulatú betegsége volt, így sajnos nem volt remény 

szüzessége belátható idın belüli elvesztésére. 

A fiú ugyanezen a napon döntött, hogy megcsinálja az elsı „nagy balhét”. 

Tapasztalatlansága miatt egy elhagyott, romos házba hatolt be, ahol tinédzserek 

fuldoklottak szipós-zacskóik alatt. Mivel más elrabolni valót nem talált, letépte a 

zacskókat a fejükrıl. A rendırjárır abban a pillanatban ért oda, így a fiú pár nap múlva 

megkapta az „Életmentı” érdemérmet. 

A szülık nagyon elkeseredtek nevelésük ekkora kudarcának láttán. A végsı lépésre 

szánták el magukat, csak azért is megjavulnak. 

A férfi munkát vállalt, ezután csak ásványvizet ivott, megpreparálta és kifestette a 

lakást, munka után sietett haza, az asszonynak virágot, a gyerekeknek pedig édességet 

hozott, már csak szívemnek meg drágámnak szólította ıket. 

Milyen elvetemült! é gondolta az asszony –, de nem fog ki rajtam! Jó ember vagy – 

mondogatta neki, miközben dühödten takarított. Fénylett a lakás és csak azért sem szólt 

rá, ha a szınyegre ejtette a cigarettahamut. Ebédre akár öt fogást is fızött, hogy 

mindegyiküknek meglegyen a kedvence. (Csak megcsömörlenek egyszer!) 

Rákaptak az olvasásra, színházba, moziba jártak, sıt vasárnap délelıtt templomba, 

délután állatkertbe. (Csak egy rossz szokást vegyen föl az ember, a többi magától jön!) 

A gyerekek értelmi képességeik és szorgalmuk ellenére leérettségiztek, sıt a fiút 

filmmővészeti fıiskolára, a lányt pedig bölcsész karra vették föl. Tanulmányaik 

befejezése után a fiú hamarosan felkapott horrorfilm-rendezı és forgatókönyv-író lett, a 

lány elismert antropológus, nemzetközi szaktekintély, különös tekintettel a sárkány- és 

sátánkultuszra. 

A szülıknek ez volt az utolsó keserő csepp a pohárban. Elkeseredésükben közösen 

megírták: „A sikertelen élet titka” címő mővet. Sajnos a könyv hamarosan bestseller 

lett, harminckét nyelvre lefordították, a postás mindennap egy újabb irodalmi díjjal 

csöngetett be, amire már lemondóan legyintettek: 

– Mi olyan szerencsétlenek vagyunk, hogy még a sikertelenségünk is kudarcba fúlt. 
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET 
(PENDZSI) 
 
 
Éjszaka kereszt alatt 
           (petla-versek) 
  
  
Kereszt alatt éjszaka homloka. 

Oly meghitt, csöndes itt minden. 

Ránk- fonódó fény, mint díszruha, 

csak suttogásod hallik szelíden. 

  

Homlokodon jel, mint kiválasztott, 

s nem szólnak már, alusznak 

emberek s templomi harangok, 

de bennünk útjára indulnak 

  

valami észvesztı áramvonalak, 

mennyei szimfóniák csendülnek, 

tőzcsóvaként belénk hasadnak, 

  

egekbe repítenek. Égetnek. 

Fájó-gyönyörben kapaszkodom, 

s maradok hajnalig ajkadon.  
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GYÖRGYPÁL KATALIN 
 
Áradások 
 

Hosszú tél után 
órák alatt bomlik 
ki a tavasz 
növekednek, 
duzzadnak a rügyek 
hogy utolérjék 
a természetet, a virulást 
pedig bágyadt a Nap, 
nem süt igazán 
mégis 
pillanatnyi remény 
már csodát tesz velünk 
– míg nem jön az ár 
a hóolvadás 
és újabb esı. 
„Élni kell!” – 
csakazértis. 
 
 
Élni egy kicsit 
 

Az ember csak 
         ül, ír, számol 
íróasztalnál, vagy 
          fotelban – egyremegy – 
értelmet keres a létben 
   talán csupa megszokásból 
valahogy belérögzıdött 
     ez a mágikus „értelem” 
hasznosnak lenni, fejlıdni! 
     Elıbbire „hogyne, persze!” – mondjuk, 
     fejlıdni: hová? merre? 
Nem biztos, hogy kell felelnünk rá. 
Építeni, alkotni – minek? 
   – Mert jó csinálni. 
    Mert kedves nekünk. 
    Mert más (is) örülhet neki. 
    Mert jó és hasznos… 
– újra és megint. 
Vagy – csak úgy lenni. 
Létezni. 
Élni… egy kicsit. 
Rámosolyogni a világra. 
Lelket simogatni – 
észrevétlenül. 
Nem csak az lehet sokat érı, 
          ami (tengernyi) pénzbe kerül. 

Ukrajna ma 
 

Végül megjött a tél 
itt száraz hideg, 
máshol vastag hó – 
behúzódnak a lelkek 
elcsendesedik a világ 
– szeretnénk hinni talán – 
pedig máshol 
forrnak az indulatok 
s nem látni a végét, 
náluk kemény a fagy – 
itt, a szomszédban 
nekünk idegen országban 
„Béke legyen veled!” – 
ki tudja, használ-e 
akár egyetlen morzsányit 
is az élı varázsige 
Jó volna hinni benne 
Emberek halnak meg 
értelmetlenül – 
és a világon még 
hány helyen?! – 
mindig csak harcban 
látva kiutat 
és ennek sose’ lesz vége. 
 
Hol Afrika,  
ma Ukrajna 
 
„Béke legyen véle!” 
– mormolom mégis egyre… 
Ennyit még tehetek. 
 
14. 01. 27. 
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REGÉNYI ILDIKÓ 
 

Kettesben 
 
 

Éjjelente felébredt rendszeresen. Azelıtt jó alvó volt, ezt talán a kor hozza magával. Hallgatta a 
bútorok halk reccsenéseit, és a CD lejátszó alig érzékelhetı, finom zúgását. Mindig egy szelíd zenét 
tett be a gépbe, mielıtt lefeküdt. Jól mőködött a központi főtés, száraz és meleg volt a levegı. 

A lakás ugyanúgy volt berendezve, mint a korábbi, mikor még nem szakadt rá a magány. A régi 
könyves polcok, a komód, a hármas szekrény, és a sarokban a „morgó fotel” az olvasó lámpával, 
ugyanott, ugyanúgy… Ropogtatták a „csontjaikat” az öreg bútorok. Vajon üzennek?... Újra 
elnyomta az álom. 

Reggel, rámolás közben, a cipıs polcon szakadt nyakörv akadt a kezébe. Csaknem elsírta magát. 
Felsóhajtott: 

– Istenem! Belefér még az életembe egy kiskutya?  
Megdöbbenve vette észre, hogy hangosan is kimondta. 
Ekkor született meg benne az eltökélt akarás. Legyen egy kiskutyája!  
Szégyellte, de nem menhelyi kutyára vágyott, hanem olyanra, mint a régi volt, „tejfeles doboz” 

pofácskájú, elıre bicsakló fülő, gyöngyike szemő terrierre. Vidám, táncos, mozgékony, okos 
kispajtásra… 

Mikor távol élı övéinek elmondta, megoszlottak a vélemények. 
– Gondold meg, nagyon leköti az idıdet! 
– Mit csinálsz, ha beteg lesz!? Vagy te, esetleg? 
– Megırültél? Lakásba terriert? Széttép mindent, bosszút áll, ha elmész, kárt okoz, és 
rettenetesen hangos! 
Csak mérnök öccse szólalt meg nyugodtan: 
– Tágas, nagy „belsı kennelt” kerítünk neki, amiben fel is tud állni, aludni, ki–bejárni mikor 

otthon vagytok. Az ajtaját meg rá lehet csukni, hogy nyugodtan el tudj menni hazulról. A többi 
szoktatás kérdése… 

Meghatódott, hogy a fivére többes számot használt. 
Zalaegerszegen talált rá a régen keresettre. 
A tágas mőhelyben gyaluforgács és poros gépek között, mindenhonnan „tejfeles doboz” 

pofácskájú, hosszabb–rövidebb szırő, különbözı korú kutyák kerültek elı. Welsh terrierek, és a 
lakeland tenyész-pár egyetlen, „süldıkorú” kiskutyája. 

– Tegnap vitték el a kishúgát… tudja, története van ennek a két kicsinek…– kezdett mesélni a 
tenyésztı.  
İ mindenek felett szerette ezeket a kutyácskákat, óvta, gondozta ıket, sokszor szinte erın felül 

is. Nála kutyát el nem altattak, maga trimmelte, futtatta ıket, számos trófeája volt nyertes tenyész–
párjaival elért eredményeirıl. 

– A lakeland szuka és párja sem fiatalok már… a kis Cora szokatlanul dühös volt, mikor érte 
nyúltam az alomba, majdnem megkapta a kezemet! Ez nem szokás nálam. Valami baját sejtettem, 
elvittem állatorvos barátomhoz. Öregecske ez már az elléshez! Jóska a kezembe adta a 
sztetoszkópot: két szívhangot hallottam! Istenem: Cora, öreglány… megajándékozza még egyszer 
az urát két kiskutyával! Egész meghatódtam. Hát szépek lettek! Itt nıdögéltek a többi közt, szelídek 
és csendesek, mert az összes felnıtt kutya ıket egzecíroztatta. Így lett ez az utolsó alom… Meg se 
hirdettem, úgy gyönyörködtem a kicsikben… de hát annyian vannak, ha keresik, hát hadd vigyék. 
De a kis húgát, a Girl–t majdnem megsirattam, mikor tegnap elvitték. Egész család jött érte, a 
gyerekek ölbe babusgatták, úgy ültek be vele a kocsiba… 
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Lepecsételte a törzskönyvet, meggyúrogatta a fekete „kabátkás” vöröses végtagokkal, és fejjel 
ékes kislegényt: Báránytilosi Gipsi Boy-t. 

– Búza-szıke… tudja, ez a szakneve ennek a színnek, nem cser–vörös, mint a welsh terrierek. 
De lehet fekete is teljesen, meg búza–szıke is teljesen, meg ilyen „kabátkás” is mint a másikak! 
Bekvártélyozták a szállító kosárba a megszeppent, nyolc hónapos jószágot. Melléült a hátsó 

ülésre, barátnıje vezetett. 
A vöröses szakállú, ıszes „gazda”, utánanyúlt, megsimogatta. A kis állat elfordította fejét. 
 – Haragszol, mi? Igazad, van… no, induljanak! Jó utat! – mondta rekedtté vált hangon. 
Nem volt gondmentes az összeszokás. A gyomor–érzékeny, kocsiban hányós, félénk kiskutya 

nehezen szokta a pórázt is. Nyakörvvel egyáltalán nem volt hajlandó útnak eredni, négy talpán 
húzatta magát. Félt a lifttıl, félt az autók hangjától, dühösen rettegett a közelében surrogó biciklik 
kerekétıl. Aztán a többi kutyatulajdonos cirógató szeretete, a szomszédék Pamacsának játékra hívó 
táncolása ıt is felbátorította. Javasolta a többi „kutyás”, hogy a zöld terület közepén engedje le a 
hámról–pórázról, ha játszik, nem szalad el! Aztán mikor kétszer is a villamos sínek között érte utol, 
mert nem jön vissza a hívásra, többet nem merte elengedni. 

A legjobb tudása szerint igyekezett ellátni. Pulykanyakat fızött, lefilézte, rizzsel adta neki, hátha 
attól elmúlik a gyomor–érzékenység. Nem járt sikerrel. Pedig Boyszi formás volt, kedves, 
meglepıen szófogadó, és nem ugatós, lakásban hangját sem lehetett hallani. 

Mikor elıször vitte Dorottyához, hogy trimmelje, szépítse igazira, ı is elgyönyörködött a 
megszeppent kölyökkutyában. Neki szépséges ír terrierje van, Puder, ott pihen vele a 
kutyakozmetikában. Szereti ezt a fajtát. Javaslatára hypoallergén tápot adott a kényes gyomrú 
„újoncnak”. 

Közben szoktatta, magához, a korához, és a körülményeihez. Nem kap kézbıl enni, és az ember 
hiába kívánná, nem veszi ölbe. A földön ülve mellette fésüli, ápolja szemét, fülét.  Mindig azonos 
idıben sétálnak, és ha néha este késıbb kapja meg az ellátást, bocsánatot kér tıle: 

– Tudod, Boyszi, nekem ember–barátaim is vannak, ıket is meg kell látogatnom! 
A szépen növı, erısödı kiskutya végigalussza az éjszakát. Ezért rémült meg, mikor egyik 

hajnalban, négy óra körül, nyöszörögni kezdett a helyén. Azonnal éberré vált. Felkelt, odament a 
kenneljéhez, Boyszi reszketve állt a hányás fölött, és sírt. Gyorsan kitakarította, szınyegét felsúrolta, 
és levitte a hajnalba sétálni. Még alig virradt. Kutyája szokásától eltérıen nyüszített, és morgott. 
Nem végzett semmit, de újra hányt. Itthon már a vizet is… 

Kórházi kivizsgálás következett. 
Fiatal barátnıjét hívta fel kétségbeesve: 
– Te tudod, hogy én nem szoktam elveszteni a talajt a lábam alól, de most segíts! Munka után 

gyere el velem az Állatorvosi Egyetemre, te a cicáid miatt járatos vagy ott, mert nekem a jártányi 
erım is fogytán! Azt „mondta” a Jóisten, hogy belefér az életembe egy kiskutya! Mi lesz, ha 
elveszítem? 

Kisvera, akit gyermek kora óta ismert, és szeretett, fél fejjel magasabb, mint ı, túl a harmincadik 
évén, immár jó barátnı… ketten vitték Boyszit. Vera tudta a járást, elıre mondta a tennivalókat. 

– Mérjük meg, mert a gyógyszerezés miatt a súlyát kérdezik, aztán be kell jelentkezni, és ha név 
szerint jöttünk valakihez, a regisztrációnál ıt kell keresni! 

A hölgy a pultban felállt, és megnézte, mert sokféle terriert ismert, de ezt a fajtát nem. Halkan 
nyüszögött , de türelmesen kivárták az egy órányi idıt. Mikor a doktor úr meglátta, óvatosságra 
intette az asszisztensét: 

– Vigyázzunk, Marika, tudja a terrierek… 
Feltették az asztalra. Minden vizsgálatot szinte mozdulatlanul állva, némán tőrt. A kanül 

beültetését is a jobb mellsı lábába. A vérvételt, az infúziót is. Egy óra hosszat csepegett a gyógyító 
folyadék, állt türelmesen, nem lehetett az oldalára fektetni. Így aztán ültek mellette, Vera a fejét a kis 
állat oldalához döntötte, halkan dünnyögött neki. Megérkezett a leletek egyik fele, de egy alhasi 
ultrahangra másnap vissza kellett menni. Ott ugyanúgy meglepte nyugalmas csendjével, 
tőrıképességével az orvost és a hallgatókat, mint elızı nap a többieket.  
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Kiderült, hogy a szárnyas húsra allergiás, azért volt ennyi gond vele. Gyógyszereket, új tápot 
kapott az állatpatikából, és egy hét múlva már arról számolhatott be az orvosnak, hogy jól van, 
egészséges, nyugodt, és visszajött az étvágya. 

Kialakult házirend szerint élnek. 
Egy órával korábban kel… hiszen csaknem 30 évig ebben az idıpontban szólt a vekker… most 

már nem kell ébresztı sem. Meg lehet reggelizni, össze lehet készíteni egy kisebb bevásárláshoz 
szatyrot, pénztárcát, autókulcsot.” Kutyázós–csinosra” lehet öltözni, kiengedni Boyszitl. A kis 
bolond, nem ismeri az „ül!” parancsot, hiszen nem kap kézbıl enni, de magától letottyan az 
elıszobában. Mikor hívja, nem szalad hozzá, a fejét letámasztja a földre, hanyatt fordul, négy kis 
lábát felnyújtva kapálózik, ilyenkor meg kell vakarni a pocit, felállítani két lábra, belebújtatni a 
hámba, póráz, és indulás! 

Reggel egy órányi idı jár a kiskutyának. A bekerített futtatóban, szabadon eresztve, nála 
testesebb lánykutyákkal önfeledten játszik. Barátja Buksi, az ír szetter, Blumi, a tacskó, és Gina, a 
kertalji keverék. Ha fiú kutya közelít hozzá, ı kezd el vicsorogni, morogni, nyilván fél, de 
mostanában már ugrik, és támadni is készül, felnıtté érett, dominancia harcot készül vívni. Aztán 
körüljárnak a környéken, kisétálnak a Duna partig, megnézik a József Attila szobrot is a Parlament 
mellett. Majd a gazda beülteti ıt az utcán parkoló, álló kocsiba, elmegy kenyeret, tejet venni. Fent, 
otthon, az ajtó elıtt megállnak, mert a lábakat le kell tisztítani Végre, itt a reggeli! Gondos és gyors 
evés–lefetyelés… Aztán körberohanás a lakásban, hadd repüljön odébb minden szınyeg! Labdázás, 
pocak–vakartatás.  

Szól már egy CD, gazdi leül a géphez… Boyszi mellé heveredik a kis szınyegre. Kimennek a 
konyhába. Amíg a gazdus az ebédjével matat, oda is ki kell kísérni, és lefeküdni a lábtörlıjére. 

Ha vendég jön, „viselkedik”… Ha megengedi az ember, aki jött, felugrál, játékmorog, labdát 
cipel, hogy dobálja valaki… De tud még feszesebb is lenni! A keménygumi rágójáték belül üreges. 
Abba kapja a „zömbikét”, az apró szemő tápot. A ketrecben szépen kieszegeti, és nézelıdik. Némi 
sóhajtozás után lefekszik. Búza–szıke fejét lábára támasztja. 

Nyugalom van. Halkan beszélgetnek, érzi, hogy szeretik. 
Mindketten érzik… 
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FÖLDESDY  GABRIELLA 
 
 

Werner Blanka  fogalmazása 
 
 

Hővös késı ıszi vagy kora tavaszi nap volt, a Huba utcai iskola elsı emeletének egyik 
tantermében magyar irodalom órát tartottak a harmadikos középiskolásoknak. Az 1960-as évek 
utolsó harmadában járunk. Pompi –, a magyar irodalmat oktató tanárnı igazságtalan csúfneve, amit 
nem érdemelt – lapozgat a naplóban, egymás után szólítja a tanulókat a házi feladatra kapott 
fogalmazás számonkérésének céljából. Ezzel a felolvasással általában baj volt, mert még az is 
szégyellte felolvasni, aki megírta a házi fogalmazást. Megnyugtatóbb volt vállalni az elégtelent. 
Sokan vállalták. A most felszólított tanulók egyike sem írta meg, vagy ha megírta, nem olvasta fel 
fogalmazását. A diákok többsége rossz véleménnyel volt a házi fogalmazások osztályozásáról, 
szerintük az csak igazságtalan lehet, más nem. 

A feladat Vajda János „Nádas tavon” (1888) címő versének elemzése volt. Elızıleg az órákon 
már legalább öt-hat Vajda-verset elemeztek, megbeszéltek, kis rutinnal, vagy némi szorgalommal az 
elemzés megoldható volt. Pompi ilyenkor fura arcokat vágott, nemtetszését fejezte ki az osztály 
stupiditása, az irodalmi tananyaghoz való destruktív hozzáállása miatt. Kínjában a lapozgatást 
abbahagyta, és felszólította az osztály legjobb magyarosát, akirıl tudta, hogy mindig megírja a 
fogalmazásokat. A lányt Werner Blankának hívták (ó, borzalom!), már neve is ellenkezést szült, 
mert egyfelıl dupla W-vel hogy kezdıdhet rendes magyar név, másrészt a Blanka keresztnév le volt 
foglalva Teleki Blanka történelmi nıalak számára, ugyan manapság miért adnak ilyen nevet? 

Mindenesetre, Werner Blanka felszólíttatott. A kissé fejletlen, tizenhetedik évében járó lány 
felállt, füzetét felemelte, és olvasni kezdett. A mondatok élı hangfolyamként elindultak a teremben, 
és értelmes, összefüggı szöveggé alakultak. Vajda János verse mintha ott lebegett volna az 
osztályban a tanulók feje felett, felhıként vagy éppen délibábként, de ott volt. A nádas tó megjelent 
a képzeletekben, rajta a csónakkal, amiben a költı ringatja magát, és mereng a szikrázó napsütésben 
az élet fura rejtelmein. Néma csend van, alulról hallatszik a víz csapkodása, amint hozzáér a csónak 
korhadt fájához. Vakító fény mindenütt, de nyilvánvaló, hogy nem a természet eme csodás szépsége 
az, ami miatt a vers íródott, ez csak apropója lehetett az élet értelmérıl való gondolatoknak, amiket 
elıhozott, felvillantott a mozdulatlan emberi test forrongó belsejébıl, száguldó gondolataiból. Az 
efféle gondolattársításokat magányos költık szokták papírra vetni, eszmefuttatásaikat az utókorra 
bízva. Élı emberi személlyel nem osztják meg, hisz az ilyenfajta gondolat miért is érdekelne élı 
személyt? Helyeselné, vagy vitatkozna a költıvel? Kiegészítené, vagy elvenne belıle? 
Elképzelhetetlen. Csak az utókor. 

Blanka befejezte a felolvasást. Már kezdettıl fogva nagy csend volt körülötte, most ırjítıen 
kínos volt ez a csend. Jó lenne elsüllyedni, kiugrani az ablakon, láthatatlanná válni –, Istenem, 
mindegy, csak történjen már valami. Pár másodpercig semmi sem történt, Blanka állva maradt. 
Aztán megszólalt Pompi, hangja jelentıségteljes volt: 

„Hát így kell fogalmazást írni. Jeles.” 
Blanka végre leült. Most akkor mi is történt? İt megdicsérték, jelest kapott, de mi van a 

többiekkel? İk hogyan vélekednek a történtekrıl? Az óra további részében nem tudott figyelni a 
magyarázatokra, bár Pompi többször is felszólította, kérdezett valamit, erre azért adott valami 
rutinválaszt, hisz állandóan csiszolta az agyát olvasmányokkal, kultúrtörténeti mővekkel, a tananyag 
magyar irodalomra, mővészetekre esı része semmiféle problémát nem okozott. De figyelme most a 
történteken, az ebbıl fakadó következményeken járt. 
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Osztálytársai nem fogják ezért utálni, ki sem rekesztik, ez világos, de strébernek, sıt „tantó néni 
kedvencének” fogják tartani. Ennek jelei már eddig is jelentkeztek, többször kapott már szóbeli, 
írásbeli dicséretet, amihez a társai nem gratuláltak, inkább jelentıségteljesen hallgattak. Pompi 
láthatóan szerette, biztatta, irodalmi elıadásokra hívta, de ami ma történt, az messzebbre mutat. 
Kitıl is hallotta ezt a régi mondást, miszerint „A nemesség kötelez”? İt, Werner Blankát ez a mai 
eset kötelezi valamire, nevezetesen arra, hogy a „megdicsért fogalmazásaival”, az irodalomórákba 
beinvesztált munkával valamit kezdenie kell. De mit kezdjen vele? Írjon egész életében 
fogalmazásokat – mármint magasabb szinten –, vagy legyen ı is magyartanár, mint Pompi, hogy a 
gyerekek ıt is utálják a házi feladatokért. Más nem igen jutott eszébe, talán még felvillant a 
könyvtáros pálya, ami egyrészt igen vonzó, másrészt unalmas. Gyakran járt könyvtárba, kettıbe is 
beiratkozott, látta a könyvtárosok méla undorát, az viszont tetszett neki, hogy minden kérdésre 
tudnak válaszolni, amit feltett nekik. 

Ez a „nemesség kötelez” valójában ıt magát semmire sem kötelezi. Az olvasást bármely 
foglalkozás mellett lehet mővelni, nem lesz mindenki tanár, író, könyvtáros, aki szépirodalmat olvas. 
Még van idı eldönteni, elıbb úgyis le kell érettségizni, vannak kétségbeejtı hátrányai fizikából, 
matekból.  

Csengettek. Blanka becsukta a füzetét. Pompi ismét feladott egy fogalmazást, ezúttal a „Harminc 
év múlva” címő Vajda-versrıl kell írni. Meglesz. Ellenırzı könyvét kivitte a tanári asztalhoz, hogy 
beírassa a jeles osztályzatot. Pompi nem szólt semmit, csak mosolyogva beírta a jegyet. İ sem szólt, 
de összenéztek, értették egymást, még félszavak sem kellettek. Valami elkezdıdött Blankában. 

Boldogságérzés vett rajta erıt, az élet lehet szép, reményteljes, várakozással teli. Heltainál van 
egy sor „A néma leventé”-ben, még nem olvasta, de rádiójátékként hallotta pár napja, hogy is volt? 
Zilia kérleli némaságot fogadott szerelmét, szólaljon meg, mert ha nem, halál vár reá: „Az élet szép 
… Tenéked magyarázzam?”  
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KASKÖTİ ISTVÁN 
 

A kölyök 
(2. rész) 

 
– Kidobta az urát az ablakon?  
– Ki az, fejjel kifele.  
– Az a kis törékeny asszony?  
– Ja. A mi Juliskánk. Higgye el szomszédasszony –, máig se tudom, hogy’ csinálta –, ha nem a 

saját szememmel látom, el sem hittem volna. Úgy repült ki az a nagydarab rendır az ablakon, mint 
egy krumpliszsák. A húga kaparta össze a hóbuckából. 

Nem volt többé „szegény Ruzicskáné”, csak úgy emlegették, mint a Juliska, aki kidobta az urát 
az ablakon. Hát csoda, hogy egynéhány férfiember meglepı karakterváltozáson ment keresztül a 
Cimbora utca környéken? 

És Juliska belépett a MNDSZ-be. 
Nem telt bele sok idı, a szomszédok napirendre tértek az eset felett és a kérdéses ablakban egy 

csinos tábla hirdette: 
 

Bódog Julianna 
Nıi szabó 

Gyermek és nıi ruhák varrása 
a legújabb divat szerint, 

hozott anyagból is. 
Fordítás, alakítás. 

 
Majd késıbb még a „harisnya-szemfelszedés” is odakerült bizonyítékul a változó idıkre. 

* 
 
Természetesen hamarosan eljárt a híre a kardlapozásnak és Ruzicska tizedes azóta is minden 

alkalmat megragadott, hogy sérült reputációját valamiképpen restaurálja. Bármennyire is viszolygott 
s templom töviben kucorgó gyerektıl, tudta, hogy tennie kell az ügyben. Lábujjhegyen közeledett 
felé és egy gyors hatozott mozdulattal elkapta a karját. 

– Az anyád... – és talpra rántotta a rémült gyereket, az, valami artikulátlan, állathoz hasonló 
nyüszítı hangot adott ki, de nem ellenkezett. Mit is tehetett volna a fölötte tornyosuló egyenruhás 
szörny szorítása ellen. Vihette volna a Váci úton, de szándékosan a piaci bódék között terelte maga 
elıtt a foglyát, hadd lássák az emberek, hogy Ruzicska tizedes a hivatása magaslatán áll és megfelel 
a belé helyezett bizalomnak. Hogy súlyt adjon a szituáció komolyságának egy határozott lendülettel 
nyakon csapta a gyereket, olyan brutális erıvel, hogy az orra bukott. 

– Úgy kell neki, az akasztófára való – sziszegett Markóné. 
– Csak vigye biztos úr, végre valaki tesz is valamit – így a másik. És a rendır még egy pofonnal 

nyugtázta az elismerést. 
– Azért ütni mégse kéne azt a szegény gyereket –, szólalt meg egy öregasszony. 
– Mit védi maga néni azt a gazembert. Nem magától lopott a pimasz kölyke – aztán, hogy 

befordult a rendır a Bulcsú utcán, a dolog el volt intézve a kofák részérıl. Ruzicska beváltotta a 
hozzá főzött reményeket. 

* 
 
Sápi ırvezetı volt a legfiatalabb és a legkisebb ember az ırszoba állományában. Alig egy 

centivel haladta meg az elıirt minimum magasságot. Papundekli betétet rakott a bakancsba, - nem 
sok eredménnyel – állandó gondban élt, hogy mi lesz, ha valami oknál fogva összemegy, mint a 
mosott gyolcsgatya. İ állt a sor legvégén és kerti törpének csúfolták a háta mögött. Háta mögött, 
mert ismeretes robbanékony természete még fizikai tettre is képessé tette. Nem valami agytröszt –, 
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megfontolt, mondták a barátai –, kissé ütıdött mások szemében. A sok falusi paraszt között ı volt az 
egyetlen, valódi pesti, ami gyakran az egész ırszoba elınyére vált. Értette a bennszülöttek nyelvét, 
szokásait és íratlan törvényeit. Nagy ırmester felismerte a tehetségét az elsı nap, ahogy áthelyezték 
a szekszárdi úti ırszobáról és megtette telefonosnak állandó jelleggel. Bajlódjon ı a panaszosokkal, 
akár telefonon, akár személyesen jelennek meg, ami gyakrabban fordult elı. Telefon a ritkaságok 
közé tartozott arrafelé. 

Sápi nemcsak pesti volt, de ráadásul még angyalföldi is. A XIII. kerület, leghírhedtebb 
környékérıl származott, Tripoliszból. Hírhedt nyomortanyán, a harmincas évek városi 
szükséglakások egyikében nıtt fel. Akikkel együtt rugdosta a rongylabdát a grundon, jóformán 
kivétel nélkül megjárták a magyar bőnügyi igazságszolgáltatás különbözı állomásait. Sápi, köszönet 
talán a kegyetlenül szigorú mamának 180 fokos ellentétben, a rendırségen kötött ki. Kivételesen 
nem, mint gyanúsított, hanem mint gyanúsító. Érdekes megjegyezni, hogy senki sem vette tıle rossz 
néven az árulást, talán mind két fél felismerte a helyzet elınyeit és ki is használták azt. Még jó 
idıben a razzia elıtt eltőnt az „árú”, vagy éppen a keresett szomszéd, vagy a rendırség jutott 
hasznos információhoz bizonyos betörést illetıen.  

A status quo-t egy forró nyári, vasárnap délutáni hecc borította fel. A Svábnál ünnepelt egy 
tucatnyi bennszülött, a Hertzberger kocsmát hívták csak úgy egyszerően, hogy a "Sváb" és kedvenc 
tanyája volt a tripoliszi elitnek. Saci, a rajzoló szabadult két év után, azt ünnepelték. A 
zsebmetszıket hívták szakmai nyelven rajzolónak. A hangulat minden egyes kör után egy fokkal 
emelkedett és mire Hertzberger úr észbe kapott már csapkodták a falhoz az üres poharakat. Mit 
tehetett volna, hívta a rendıröket. A szekszárdi úti ırszoba egy kıhajításnyira volt a kocsmától és 
csak természetes, hogy Sápit küldte ki az ırmester, hogy szedje ráncba a haverjait. Kelletlenül 
csatolta fel a kardját, fejébe nyomta a csákót és „csak semmit elsietni” – elballagott a kocsmához. 
Már félúton hallotta a társaságot, torkuk szakadtából harsogták a napi slágert, hogy „Bözsike 
drága...” Sápi semmi jót nem várt a találkozástól, de ami azután történt, arra még ı sem volt 
felkészülve.  

Még szóhoz se jutott, ahogy belépett a kocsmába kórusban üdvözölték. 
– Itt a hekus. Gyere Pityu igyál egy pohárral... 
– Mi szél hozott kisöcsi... 
– Ne mondd, hogy a kurva Hertzberger panaszkodott... kiheréljük a svábot... – röhögtek, 

mindenkinek tetszett az ötlet. 
– Igyál, pajtás az istenit neki. Egyszer élünk – és öntött egy pohárral Saci a homokiból. Sápi 

ellenkezett, már amennyire képes volt a félig részeg tíz-tizenkét havertól körülvéve. Mire 
észbekapott volna, már vagy hárman lefogták és beleöntötték a három-decit. Kénytelen volt nyelni, 
ha nem, hát orrán-száján csurgott a savanya karcagi fehér. Elsötétedett elıtte a világ s mire a 
második pohárral öntötték belé már készségesen nyelt is. 

– Meleged lehet Pityu abban a zubbonyban – és már húzták is le róla. Valaki eloldotta a csatot a 
derékszíjon, csörrent a kard az olajos padlón és aztán már nem volt megállás. Pucérra vetkıztették 
szerencsétlen ırét a közrendnek. Még egy pohár, aztán valakinek egy ragyogó ötlete támadt. 
Rácsatolták a meztelen pocakjára a kardot, fejébe nyomtak a csákóját. Nem tudni, hogy az ötlet kitıl 
származott, de közfelkiáltással elfogadta a banda, és valaki elıhozta az udvarból a létrát. Tripolisz 
összesereglett lakóinak lelkes ujjongása közepette derékszíjánál fogva, felkötötték a kapálózó Sápit a 
kocsma elıtt álló százéves hársfára. Anyaszült meztelenül, karddal, csákóval, teljes vasárnapi 
díszben. Sápi mama is elıkerült, jajveszékelt a fa alatt, de senki sem vállalkozott rá, hogy a rendırt 
leszedje. Már az érdeklıdés is aláhagyott, eloszlott a tömeg, s mire a riadó kocsi tizenhat rendırrel 
megérkezett, még a sváb is bezárt. Valami rejtélyes módon eltőnt a létra is, ott állt a kivezényelt 
mentıosztag tanácstalanul, senki se tudta mit kellene tenni, közben a szerencsétlen, félig részeg Sápi 
is elszendergett. Már besötétedett mire, végre leszedték, pokrócba takarták és mit volt mit tenni, 
háromnapos kényszerszabadság után, áthelyezték a Bulcsú utcai ırszobára. 

 
Folytatjuk… 
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KAMARÁS KLÁRA 
 

Ünnepi percek 
 

Az óvodában ünnepre készültek. A gyerekek egy kis segítséggel kokárdákat, 
zászlókat színeztek, ragasztottak.  

Az óvó néni megpróbálta egyszerő szavakkal elmagyarázni, miért fontos március 
15. Még néhány verset is felolvasott a Petıfi összesbıl, csak úgy találomra, ahol 
éppen kinyílt. A gyerekek tátott szájjal hallgatták. 

Délután a dajkák kíséretében mindannyian elmentek a térre, a 48-as szoborhoz. 
Pár zászlócskát letőztek a virágok közé, a többit mindenki hazavihette.  
 

*** 
 

A költı íróasztalánál ült és állát vakargatta. A szeme elıtt már hosszú percek óta a 
képernyıvédı karikái táncoltak. Írni akart, de semmi nem jutott eszébe.  

– Mért is nem gondoltam hamarabb erre az ünnepi alkalomra! Talán tizenöt ezret 
is kisrófolhatnék valamelyik politikai lapból egy frappáns köszöntıért. A vers mögött 
a háttér a zászlódíszbe öltözött fıtérrel egészen jól mutatna! – ábrándozott el 
gondolatban, de hamar megadta magát a valóságnak. – Késı! Pár héttel elıbb kellett 
volna nekilátni, megírni, felajánlani… hova is? Persze ilyen névvel! Legalább valami 
menı keresztnevem lenne mővésznévnek, mint Árpád, Elıd …Ond, Huba… 
ilyesmi… akkor talán nem lenne gond, a közeledı Húsvét és hogy az óvodai 
ünnepélyre mibıl vegyek új cipıt a srácnak. Ezen is kár már rágódni! Na, a gyereknek 
már nem lesz ilyen gondja. Volt esze az asszonynak! Az esetleges ısökre utaló Hunor 
nevet választotta magzatunk számára. 

Ettıl a gondolattól kicsit megélénkült, felhörpintette a kihőlt kávét és megnyitotta 
az egyik mappát, hátha valami régi ötletébıl ki tud hozni valami újat, amit Húsvét 
elıtt idıben hasznosíthat. 

Éppen hozzálátott a keresgéléshez, mikor a kis Hunor papírzászlaját lengetve 
belépett. Még csak nem is köszönt, hanem azonnal kíváncsiskodott: 

– Mit csinálsz? 
– A verseket rendezem. 
Felcsillant a szeme. 
– Akasszátok fel a királyokat! – vágta ki harsányan.  
Úgy látszik ez az egy mondat ragadta meg az óvónı ünnepi felolvasásából. 
– Azt nem én írtam. 
– Nem? – kerekedett ki a gyerek szeme – Hát ki? 
– Petıfi Sándor. İ egy nagy magyar költı– oktatta az apja. 
– És te mekkora vagy? 
– Kisebb, sajnos sokkal kisebb…– hangzott a sajnálkozó vallomás. 
– Nem baj. – hagyta rá megbocsájtón a kis Hunor – Akkor akasszátok fel a 

kiskirályokat! 
A maga részérıl ezzel elintézte a problémát és kiszaladt a kertbe, tovább 

lobogtatni a zászlót. 
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RADA GYULA  
 
 

Fohász 2000 

 

Jézusom ! Ne hagyd hogy 

Elkóboroljak, S ha engem is 

Szeretsz, hagyd el a nyájat, 

S indulj el felém! 

Adj vigaszt ! 

Engedd, hogy kerülve a  

Jövendı gyilkos versenyt 

Egyedül keressem kenyerem 

Kertjeim rejtett  útjain, 

Vezess, s add hogy majd 

Végre megtaláljam a célt: 

Téged .. és magam… 

 

Becsehely, 2000.10.31. 
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TÁTRAI MIKLÓS 

Az elsı vadkan 
 

Kellemes napokkal köszöntött be az április. Kevés csapadék esett, a nap melegen sütött a déli 
órákban. Az este, az éjszaka, a hajnal és a reggel még hővös volt, ahogy azt a természet rendje 
megkívánta. A tavasz már túl volt az ébredésen, eltüntette a tél nyomait, de mindent még nem tudott 
zöldbe és virágba borítani. A tavalyi vetések erısödtek, a madarak újult erıvel szárnyaltak az égen, 
az erdei állatok megnyugodva érzékeltek a régi illatok és ízek visszatérését. A márciusi pihenı 
mindenkinek jót tett. A kocák békésen nevelték malacaikat, az ız suták a közelgı elléshez 
készülıdtek, a bakok már agancsaikkal büszkélkedtek, és a szarvasbikák is  növesztették új 
koronájukat. Fényre, vízre, élelemre volt szüksége mindenkinek, és ez utóbbiért bizony meg kellett 
dolgozni. Az erdı szerény lehetıségeket kínált, a mezıgazdasági földek bıségérıl pedig csak 
álmodozni lehetett. Nagy becsülete van ilyenkor a tavalyi kukoricaföldeknek, ahol 
kukoricaszemeket, torzó csöveket rejt a föld, és nem is mélyen, olykor nem, vagy alig betakarva. 
Igaz, már gabona nıhet felettük, ami azonban egyelıre nem sokat ér az enni akaróknak. A 
vaddisznóknak most sem okozott gondot, hogy kitőnı szimatukkal megtalálják azokat a helyeket - a 
gazdák nem kis bosszúságára - ahol turkálni érdemes. Vadásztársaságunk területén több helyen 
okoztak jelentıs károkat a vetésben. Vadászmesterünk és vadırünk a károk megelızésére szólított 
fel mindenkit azzal, a kéréssel, hogy „Gyerekek! Azért nehogy kocát lıjetek!” 

Nagyesztergár falu, és a 82-es számú út között nagy kiterjedéső mezıgazdasági földeket 
mővelnek a helyi gazdák. Többen birtokolnak kisebb-nagyobb területet, ki ezt, ki azt vet és ültet 
ısszel és tavasszal. Az út és a falu között húzódik a hangulatos Veszprém-Gyır vasútvonal ezen 
szakasza. Április második péntekén a vasút és a falu közötti részt jártuk be feleségemmel. Nem 
okozott nagy meglepetést, hogy a tavalyi kukoricaföldet alaposan turkálják a vaddisznók. Kan, koca, 
süldı, malac nyomait egyaránt lehetett látni, vagy sejteni. A volt kukoricatábla keleti oldalát bokrok 
szegélyezik, mögöttük újabb földek, majd a falu következik. A nyugati oldalt keskeny, de sőrő fasor 
szegélyezi, azon túl egy széles füves sáv húzódik a sínekig. A töltés után megint fák, bokrok, 
mezıgazdasági földek és „végül” az országút határolja területünket. Az északi és déli oldalon 
bokrok, fák, majd újabb vetések. Úgy véltük, és késıbb vadırünk ezt megerısítette, hogy a 
vaddisznók vagy a vizenyıs fás-bokros részekben tanyáznak, vagy éjszaka, az országút túloldalán 
lévı erdıbıl vándorolnak át, de mind a két esetben igen nagy valószínőséggel a volt kukoricatábla 
nyugati szélén álló fák között jönnek be. Itt több váltót is találtunk, ami feltevésünket látszott 
igazolni. A füvesen két magasles állt, egymástól több mint száz méterre. Természetesen volt átfedés 
közöttük, de alapvetıen mást lehetett látni az egyikbıl, mint a másikból. Ennek ellenére úgy éreztük, 
nagyobb eséllyel számolhatnánk, ha az egyik les átkerülne a fasor túloldalára, a volt kukoricás 
szélére. Pufit, a vadırünket nem kellett kétszer kérni. Másnap reggel megjelent egy segítıvel, és egy 
másik vadásztárssal. Öten már viszonylag könnyen áttettük a lest, amit este birtokba vettük 
feleségemmel. Azt gondolom becsülendı kitartásunk, hiszen csaknem éjfélig úgy ültünk ott, hogy 
semmi nem történt. Egyetlen moccanás, egyetlen rezdülés sem! Éjfél körül halk szöszmötölést 
hallottunk balról, az északi irányból. A felhıkkel játszó fogyó holdnak és a csillagoknak 
köszönhetıen nem volt vaksötét, a távoli falu fényei pedig segítséget adtak egy világosabb háttér 
kialakulásában. Hamarosan felfedeztük egy nagyobb disznó kontúrját. Hátsója egybeért a bokrokkal, 
vagy azok árnyékával. Feszülten figyeltünk, egyetlen moccanás nélkül. A szelünk jó volt, izgatottan 
vártunk. Abban biztosak lehettünk, hogy süldıtıl nagyobb, de kan is, koca is lehetett. Nem akart 
kijönni, percekig álldogált, majd visszafordult. Csalódottan néztünk egymásra, a csomagolás 
gondolatával foglalkoztunk, amikor újra megjelent és átlósan elindult a tábla közepe felé. Olyan 
csendben, mint egy kísértet. Nem turkált, meg sem állt, csak ballagott. Én a puskatávcsıben, Cili 
keresıtávcsıben követte mozgását, de mást nem tehettünk. Amikorra majdnem biztosak voltunk 
abban, hogy egyedül van, malacok nélkül, addigra beért abba a sávba, amely a falu irányába 
húzódott. Biztonságos lövésrıl szó sem lehetett. Hamarosan szem elıl tévesztettük, mert bizonyára a 
sötét hátteret adó bokrokhoz, vagy bokrok közé ment. Csendesen összepakoltunk és hazamentünk. 
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Majdnem egy óra volt. Feleségemnek reggel Budapestre kellett menni, nem akartam, hogy teljesen 
kialvatlanul üljön autóba. Hazavittem, és visszafordultam. Nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy 
egy kant láttunk, amelyik talán ugyanazon az úton jön majd vissza a hajnali órákban. A lestıl 
messze álltam meg, legalább háromszáz méterre. A hővös hajnal miatt, les-zsákot vittem, amelyet - 
mivel hátizsákomban nem fért be – összekötöztem és bal kezemben tartottam. A jobbal a vállamon 
lévı puska szíját fogtam. Csendesen igyekeztem a sötétben. Elértem a tábla északi szélét, még 
körülbelül a fele út volt hátra egy emelkedın. Talán harminc lépést tehettem meg, amikor „gyanús” 
foltot véltem felfedezni az emelkedı gerincén. A les-zsákot gyorsan letettem, és 
keresıtávcsövemmel kutattam a területet. Semmi kétségem nem lehetett, a keresett vaddisznót 
láttam visszafelé jönni, nem volt messzebb ötven méternél. Az izgalom azonnal úrrá lett rajtam. 
Sajnos hiába, mert puskatávcsövemben már csak a bokrok közé beváltó kant láttam. Nem tudhattam 
észrevett-e, szagot kaphatott-e, vagy csak egyszerően elment, mert a dolgok így alakultak. Azt sem 
tudhatom, mi történik, ha mind a két kezem szabad, vagy ha azonnal a puska után nyúlok, de az 
ilyen morfondírozásoknak nincs semmi értelme. Reggelig maradtam, három ızet láttam. 

Másnap koradélután a falu felıl kimentem arra a helyre, ahol az éjszaka elıször láttuk eltőnni a 
kant. Az esti lessel csaknem szemben, és attól jobbra - a volt kukoricatábla Nagyesztergár felé esı 
oldalán - a bokrok elıtt terjedelmes túrásokat találtam. Nyilván itt „dolgozott” a vaddisznó, és nem 
tartottam valószínőnek, hogy amit látok az egy éjszaka, vagy egyetlen állat tevékenysége. Nagy 
dilemmát okozott a kérdés: mit tegyek este? Ide jöjjek, vagy a tegnapi helyre? Egyedül legyek, vagy 
másik vadásztársammal együtt mind a két helyen próbálkozzunk? Ha csak vadkárelhárításról lett 
volna szó, valószínő a két vadászos megoldást választom. Az ismeretlen mérető vadkan, és a tény, 
hogy nekem ez lenne az elsı trófeás vaddisznóm, ebben a szituációban bocsánatos „bőnbe” csábított. 
Úgy éreztem, megérdemlek legalább még egy esélyt: egyedül jövök vissza! (Három év távlatából 
sem szégyellem akkori döntésemet, nem hiszem, hogy bárki másként cselekedett volna.) Mivel mind 
a két lest esélyesnek véltem, némi mérlegelés után a füves rész, és a könnyebb megközelítés miatt, a 
fasor melletti helyet választottam. Eldöntöttem, amíg a fényviszonyok indokolják, a füvesen lévı 
lesre ülök, mert lehetséges, hogy ott hamarabb megjelenik a vaddisznó. A két nappal azelıtti 
szemrevételezéskor ugyanis a gazosban is láttunk néhány túrást. Elhanyagolt terület volt, de a 
korábbi években azt is mővelték. Maradhatott valami, aminek megkeresése megérte a fáradtságot. A 
lessel szemben a vasúti töltés húzódott, legközelebbi pontja mintegy ötven méterre. A töltés 
oldalában és aljában lévı bokrok között, valamint a gazosban váltókat véltem felfedezni, aminek 
valószínőségét a túloldali fák közötti vizenyıs rész vonzereje erısítette. Jóval lıvilág elıtt megjelent 
egy hatalmas róka. Meggondolatlanul felálltam, hogy jobban lássam. Ezt a mozdulatot észrevette, 
vagy megérezte, és nagy ugrással tőnt el a szemem elıl. Fél óra múlva ızek jöttek ki a fák közül, 
néhány percig legelésztek, azután elmentek a töltés irányába. A füves baloldala egy meredek 
lejtıben végzıdik, amelynek alján dagonya volt. Azt a lesbıl látni nem lehetett, nem csak azért, mert 
a fák között volt, hanem azért sem, mert elég mélyen helyezkedett el. A hangok, vagy azok egy része 
azonban eljutott hozzám. Valami járt arra, és érzékelhetıen felfelé jött, közeledett. Az izgalom kis 
hangyái elindultak, fegyveremet feltettem a les peremére. Egy ünı feje jelent meg, majd ı maga 
egészében. Megállt, keresztbefordult, és megindult a fasor felé. Bizonyára kiment a korábbi 
kukoricaföldre, és onnan ki tudja merre. Ránéztem az órámra, ötvenegy perccel voltunk napnyugta 
után. A várható vadkár miatt volt engedélyünk ünıt lıni, az akkori szabályok szerint meglıhettem 
volna, de nem láttam értelmét. Egyrészt a kanra vártam, másrészt az ünı abban az idıszakban, azon 
a helyen nem okozott különösebb kárt. Tılem negyvenöt-ötven méterre lehetett. A vasút felıl fújt a 
szél, nem érzékelte jelenlétemet. Távozása után csend lett, és erısen sötétedett. A helyváltoztatás 
mellett döntöttem, óvatosan átköltöztem a fasor túloldalán lévı lesre, amelyben feleségemmel 
ültünk. Most a tarkómba kaptam a szelet, ami kedvezett, hiszen reményeim szerint a kannak hátulról 
kellett jönnie. A fasor elıtt ültem, közvetlenül annak szélén, arccal a falu irányába. Jobbra kevesebb 
fény jutott, inkább az árnyak uralták. Balra, és elıre a távcsıben egészen jól láttam, bár szembıl 
egyelıre nem vártam semmit. A körülményekhez képest kényelmesen elhelyezkedtem és jobb híján 
– az elengedett ünıre gondolva - a vadkárelhárítás rejtelmeiben merültem el. Sok vadásztársamhoz 
hasonlóan magam is egyre inkább azt gondoltam, hogy ebben a témakörben sohasem lesz mindenki 
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számára elfogadható megoldás. A gazdák minél nagyobb, a vadászok minél kisebb kártérítésben 
érdekeltek, és legtöbbször lehetetlen igazságot tenni. Eszembe jutott egy régi történet, amikor egy 
erdıtulajdonos kártérítési igénnyel lépett fel, mert az erdı melletti lıtér mőködése miatt a fák tele 
voltak lövedékkel, és emiatt azok csak tüzifaként értékesíthetık. A döntés során azt kellett 
figyelembe venni, hogy a tulajdonos tulajdonjogát mikor szerezte meg. Ha az erdı megvásárlásakor 
ott már lıtér mőködött, akkor kevés oka van reklamálni, ha viszont a tulajdonába kerülését követıen 
alakítottak ki lıteret, ráadásul beleegyezése nélkül, akkor komoly esélyei vannak. Ma már az ártérre 
építkezık is egyre kevésbé reménykedhetnek kártérítésben, ha a víz elönti ingatlanjukat. A vadkár 
megítélésénél nem mőködik ezekhez hasonló logika, pedig talán érdemes lenne átgondolni. Az 
éjszakai bölcselkedéseimet általában megtartottam magamnak, csak jó volt eljátszani azzal a 
gondolattal, hogy vajon hogyan lehetne megoldani mindennapi gondjainkat. Nem történt ez másként 
azon az áprilisi estén sem. Elmélkedésembıl halk motoszkálás, rágásra utaló zaj hozott vissza a 
valóságba. A hangok balról érkeztek, alig hallhatóan, a hallucináció lehetıségét sem kizárva. 
Órámra pillantottam, meglepıdve láttam éjfél elmúlását. Aggodalom töltött el, amiért 
elkalandoztam, talán elszalasztottam a várt vaddisznót. A folyamatos motoszkálás reményt adott, 
fokozta belsı feszültségemet. Távcsıvel figyeltem a hang irányába. Hirtelen - ahogy tréfásan 
mondani szoktuk - torkomba ugrott a szívem, mert a vaddisznó kilépett a fák közül. Alakja 
megbízhatóan kirajzolódott. Megint megállt és várt, bizonyára a biztonságot kutatta. Nem találhatott 
semmi gyanúsat, mert elindult szokásos útján. Ezúttal Diana nekem kedvezett, mert a kan turkálni 
kezdett olyan helyen, ahol egy lövés semmit és senkit sem veszélyeztethetett. „Ezer százalékig” 
biztos akartam lenni a dolgomban és nem kis kockázatot vállalva felvillantottam puskalámpámat. A 
fényre a kan -  abban a pillanatban ehhez már semmi kétség nem fért – felemelte fejét. A szálkereszt 
addigra már megtalálta lapockáját. Sosem tudom meg, mit tett volna a következı másodpercben, 
mert fegyverem eldördült. A pontos, vagy szerencsés lövés, nevezhetjük bárminek, azonnal végzett 
vele, tényleg zsákként dılt el. Ismét odavilágítottam a bizonyosság kedvéért. Csak örömet és 
megelégedést éreztem, mert a kan, eddigi rövid vadászpályafutásom elsı kanja ott feküdt 
mozdulatlanul. Talán tíz percet vártam, hogy kipihenjem és kiizguljam magam, majd közelebbrıl is 
megnéztem. Kétségtelen, nem volt mázsás, nem volt remete, de eddigi legnagyobb vaddisznómat 
tisztelhettem benne, és tényleg azt tettem! Utolsó falatot kapott, töretet készítettem, lefényképeztem. 
Agyarát nézegetve nem reménykedtem érmes trófeában. Nem véltem nagyobbnak tizenöt 
centiméternél, mint utóbb kiderült a tizenhármat is éppen hogy elérte. Ennek ellenére legalább úgy 
örültem - és örülök most is ha rágondolok - mintha nagyobb zsákmányt ejtettem volna.   A zsigerelés 
bizony megizzasztott, jóval tovább tartott, mint mondjuk Pufinak, de elvégeztem, kritikát sem 
kaptam érte. Hajnali kettı körül járt az idı, vadırünket nem akartam reggel elıtt felhívni. A 
kizsigerelt vadat féltettem a kóborló rókáktól, azonban egész éjszakai ırzését sem tartottam jó 
ötletnek. Elmentem az autóhoz, azzal a fasorig jöttem. „Vadászládámból” elıkerült egy kiselejtezett 
lepedı, amelybıl csíkokat hasítottam, és ahogy korábbi tanítóimtól láttam, az elejtett vad lábaira 
kötöttem. Bízhattam benne, hogy az enyhe szélben lobogva és „emberszagot” árasztva távol tartják a 
rókákat, disznókat.  Aludtam néhány órát az autóban, reggel hívtam Pufit a szállítás miatt. A vetés 
szélén vártam ıket, ahonnan a világosban jól látszott a táblában fekvı vaddisznó. Vadırünk 
körbenézte, leplezetlenül mosolygott, tulajdonképpen vigyorgott a fehér szalagokon, majd 
megszólalt: „Gratulálok, nagyon szép lövés volt, csak azt nem értem miért részesítetted 
elsısegélyben?”  

A tréfa és az ıszinte gratuláció jól esett, úgy éreztem mind a kettıt megérdemeltem. Az elsı 
barátságunkat erısítette. A második arról gyızött meg, hogy a vadász, a trófea méretétıl függetlenül 
büszke lehet sikerére, ha azért megdolgozott, ha szerencséje mellett gondolkodásra, kitartásra, 
ügyességre, is szükség volt. 
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PÉTER ERIKA 
 

 
A börtöntöltelék 

 
 

Az augusztusi reggelen kissé szorongva indult elsı munkahelyére. Egy ismerıs 
vállalati kocsi vitte, ami Kaposvárra ment ugyan, de a potyautas kedvéért tettek egy 
vargabetőt Budapest felé. Az autóban ülı két férfi a Nyugatiig egyfolytában ugratta, 
ugyanis egyik kezében egy cekker almát, a másikban egy ridikült, valamint egy kék-
fehér csíkokkal dekorált hosszúlábú rongybabát cipelt. Nem bírták ki nevetés nélkül. 

– Most mész az elsı munkahelyedre?  Azt hittük, hogy óvodába indulsz! Nem 
bánod, ha mi is beiratkozunk? – cukkolták egészen Pestig.  

Olyan gyorsan telt az idı, hogy észre sem vette, hogy megálltak a Nyugatinál. 
– Megérkeztünk! Igyekezz, mert itt nem szabad megállni! – nézett hátra az egyik. 
– Siess, mert mindjárt indul a vonatod! – sürgette a másik. 
 
Gyorsan összekapta magát. Kiszállt az autóból, integetett, aztán beállt a pénztár elıtt 

kígyózó sorba. Elı akarta venni a pénztárcáját, de rádöbbent, hogy nincs nála a ridikül. 
Emlékezett, hogy a hátsó ülés mögötti kalaptartóra tette. Benne volt minden irata: a 
személyi igazolványa, a munkaszerzıdése és az összes pénze is.  

       Rohant vissza a bejárathoz, pedig látta, hogy amint kiszállt, az autó mindjárt 
elindult.    

Elıször elfogta a pánik, aztán eszébe ötlött, hogy egy régi ismerıse a kultúr-
váróteremben dolgozik. Reménykedve lépett be az ajtón, de a nı éppen szabadságon 
volt. Most aztán végképp elkeseredett.  

Körbejárta a síneket. Abban a percben húzott ki a vonata. 
 
Amikor meglátta a két egyenruhás alakot, felcsillant benne a remény. Sosem 

gondolta, hogy egyszer ennyire örül majd a járırözı rendıröknek. Utánuk szaladt, és 
elmesélte, hogy mi történt, hogy mennyire szerencsétlenül járt. 

A két rendır szigorúan nézett. 
– Milyen autóval jött? – kérdezte a magasabb. 
– Szürkével. – felelte Anna. 
– Úgy értem, hogy mi volt a márkája? – 
– Nem tudom! Sosem érdekeltek az autómárkák! – válaszolta. 
– S mi volt az autó rendszáma? – faggatta a másik. 
– Azt sem tudom. Nem figyeltem meg. Vállalati autó volt, az biztos! 
– S hogy hívják a sofıröket? – érdeklıdött megint a magasabb. 
 
Egyre kényelmetlenebbül érezte magát. – „Ezek most teljesen hülyének néznek!” – 

állapította meg mielıtt válaszolt. 
– Az egyiket Józsinak, a másikat meg Gyurinak hívják. – felelte bizonytalanul. 
– Maga hazudik nekünk! Stoppal jött, ugye? – vette át a szót az alacsonyabb. 
– Dehogy jöttem stoppal!– tiltakozott, aztán hirtelen elnyelte a szót, mert ha úgy 

nézzük, csakugyan stoppal jött ide. 
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– Ezek után azt hiszi, hogy bevesszük, amit itt összehordott? Most szépen eljön 
velünk az ırsre! – utasították. 

Ballagott a két rendır között, s úgy érezte, mindenki ıket bámulja. Nagyon 
szégyellte magát. Biztos volt benne, hogy bőnözınek vélik. 

 
A Nyugati pályaudvar rendırırsének elıszobájában újra kihallgatták. Némi 

sutyorgás után bekísérték egy sötét, magas szobába. Ráparancsoltak, hogy várjon. 
Szeme még hozzá sem szokott a félhomályhoz, máris látta, hogy nincs egyedül. Egy 

barátságtalan, sebhelyes arcú férfi gubbasztott a padon. Igyekezett minél távolabb 
húzódni tıle. A mennyezet alatti vasrácsos ablakot bámulta. Már úgy ölelte Tini babát, 
mintha a testıre lenne. Nem félt, inkább csak idegeskedett. 

„Mi lesz, ha nem érek idıben az elsı munkahelyemre? Lehet, hogy vissza is 
küldenek?”– morfondírozott. 

Azt sem tudta, hogy hánykor indul a következı vonat, s a továbbutazásához lesz-e 
buszcsatlakozása. Nézte az óráját, de mintha beragadtak volna a mutatók. Hosszas 
várakozás után végre nyílt az ajtó. 

Bevezették abba az elıszobaszerő szobába, ahol elıször vallatták ki. A kopott 
íróasztalnál most egy idısebb rendır ült. Megint el kellett mondani a történetét, de már 
nem bírta visszatartani a sírást. Könnyei Tini-baba sárga copfjára potyogtak. 

Amíg beszélt, felvették a jegyzıkönyvet. 
– Elengedhetjük, ırnagy úr? – kérdezte valaki a háta mögött. 
– Úgy gondolom, hogy el, de csak azután, ha aláírta a jegyzıkönyvet! – válaszolta a 

rendır, majd kérdın tekintett rá. 
– Most mit csináljak magával kislány? Nincs sem pénze, nincsenek iratai, nincs 

Pesten ismerıse, aki azonosítaná. Bezárjam, amíg kiszabadítja valaki? – morgolódott, 
aztán elmosolyodott: 

–Idefigyeljen, én megbízom magában! Nem hinném, hogy kémnı lenne. Adok 
kölcsön egy húszast. Menjük, vegyük meg a jegyét!” 

Anna nem gyızte megköszönni. Az ırnagy elkísérte a vonatig, azután elment. 
 
A leendı munkahelyen már tudtak a történtekrıl, mert alig indult el a vonat, 

hamarosan visszajött a vállalati autó. 
Amint pénzhez jutott, feladta a tartozást. A ridikül is meglett. 
Ezen túl, akárhányszor Pestre utazott, a világért sem hagyta volna ki, hogy meg ne 

keresse a segítıkész ırnagyot, hogy egy kicsit beszélgessenek, vagy legalább 
üdvözöljék egymást. 
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MESE          MESE          MESE 
 

NYIRI PÉTER 
Közöny? 

 

Egy májusi délelıtt a lelkész álmosan ballagott ki háza elé. Fáradtan tornáztatta elgémberedett 

tagjait, ám az eléje táruló látványtól szinte azonnal éber, minden részletre figyelı lénnyé vált. A nap 

ragyogó szikrái lángra lobbantak szívében, s ı a boldogság tüzében égve élvezte a tavasz ajándékát. 

Lassan indult el a virágos úton, lépteit a közeli kis erdı felé irányította. A hatalmas fák lágyan omló 

lombjai között madárfütty röppent, az egész táj szerte mindenfelé életet és harmóniát sugárzott. S 

nem törıdött a nagyvárosok zajával és durvaságával, a civilizáció szennyes, ingatag építményével.  

– Különös – gondolta a pap. – A természet közömbös minden emberi történéssel szemben. Ha 

háború van, áldozatok vére folyik, falvakat pusztítanak el és családokat irtanak ki, a nap mosolyogva 

süt le fentrıl, és a fák büszkén hajladoznak az enyhe szélben. Hány temetésre emlékszik, amikor 

gyönyörő idı volt, és mindenfelıl madárdal hallatszott. Miért? Talán a természet nem törıdik az 

élettel? A lelkész lenézett a földre, ahol egy apró virágot pillantott meg. Magányosan meredezett az 

ég felé az ıt körülvevı főszálak között. Különböztek, de lényegükben egyek voltak – a főszál és a 

virág.  

És a többi növény… és az állatok… mind a magasba tekintenek. A természet járja a maga útját, 

és közben a Fényt keresi. Így tavasszal mindent valamilyen titokzatos vágy sarkall arra, hogy 

tekintetét a fény felé emelje. A kikelet a Teremtés nagy történését hordozza magában: a hővösebb, 

szomorú idıszak után jön a feltámadás, az üdvösség és az új élet kezdete. Harsogó zöld fő, színes 

virágok, bimbózó rügyek és gyönyörő, tiszta kék ég. A levegıben vidám, dalos madárkák 

szárnyalnak pajkosan. Kipattannak a rügyek, és az ég felé törnek, a virágok egyenes tartással emelik 

fejüket a magasba. A kutyák a napon heverésznek, és érzékeny orrukkal szívják be az élettel teli 

levegıt. Minden élılény onnan fentrıl várja az energiát, mintha tudná, ott van a lét forrása. Mindent 

egyetlen hatalmas erı jár át. A természet az Úr Akaratában vibrál. Nem hibázik, nem vádol, csupán 

egyszerően és magától értetıdıen teljesíti feladatát, és betölti szerepét a Teremtésben. És a 

környezet látszólag közönyösen szemléli az emberi szenvedéseket. De nem közöny ez, hanem 

tisztaság, mely az isteni erı bebocsátásából fakad. A természet öntudatlanul nemes, csupán az ember 

gyarló. Tudatosan és szabad akaratból. Háború, járvány, kín és gyilkolás, hajsza, megvetés, bukás és 

elnyomás egyedül az ember mőve, bőne és terhe, melyet mindaddig hordoznia kell, míg valóban 

Emberré nem válik. Míg meg nem változik – a példa ehhez elıtte áll, már évezredek óta.  

A lelkész rápillantott órájára – amely nemet intve az állandóságra járta megszokott körútját – és 

szomorúan elindult, hogy visszatérjen az emberek közé. 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 1. szám 
 

 61 

 

MESE, MESE, MESE 
 

 
KARAFFA GYULA 

 
Tessék-lássék 

 
 

Vót eccer egy falu erre, azt sem tudom merre, de, hogy szent emberek lakták, 

mindenki elhiggye. Ha megszólalt a harang, mind keresztet vetett, ha kereszt elıtt 

ment egy, térdre ereszkedett. Itt élt Antal es, no, nem az, aki kapus, ez egy kicsikét 

többet vót kapatos. Húsvét közeledett, böjti szelek győltek, hát a mi Antalunk 

gondolt egy merészet, elhatározta hát Jézusunk kedvéért, három napig nem eszik, 

megtartja a böjtjét. No, úgy es tett! Eltelt az elsı nap reggele früstök nélkül, máris 

morgott a mi Antalunk bendıje, akár a láncos kutya. Eltelt a dél es ebéd nélkül, 

úgy brummogott a bendıje, akár a vásári táncos medve. Eltelt a délután uzsonna 

nélkül, de már az a bendı olyat szólt, akár a mozsárágyú. Meg sem várta a 

vacsoraidıt, elege lett már ebbıl a sok hasonlatból, kiment a kamrába és 

belekapott minden ehetıbe. Telerakta hasát minden földi jóval, kolbásszal, 

sonkával, földimogyoróval, s hogy egy hasonlatot újra megengedjek, mosolyogni 

kezdett, akár egy kisgyermek. Így ment el Antalunk az éjféli misére, a sok böjtölı 

közt beült a fıhelyre. Ájtatos arcán az ige szent tüze világolt, mert ima adta neki a 

legtáplálóbb tápot. De, ahogy a kinti szelek bömböltek a háztetık felett, a mi 

Antalunk bendıjében es vihar kerekedett. Nem bírta sokáig ezt a nehéz terhet, 

kinyitotta száját s akkorát böffentett, majd lefújta helyérıl az oltáriszentséget. 

Azóta mondják a magyarok az álszent emberre, hogy: 

„Tessék-lássék, ahogy Antal is böjtöl.” 
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MESTER GYÖRGYI 
 
 

A homok kincse 
 
 

Az ifjú herceg már évek óta járta a világot, kéttucat idegen nyelven beszélt, azonban 
esze ágában sem volt hazatérni. Még többet akart látni a világból, mielıtt megkezdi 
bölcs uralkodását a saját birodalmában. 

Felkeresett ugyan számtalan gazdag várost, látott mérhetetlenül szegény falvakat, 
hófödte csúcsokat mászott meg, barátkozott kannibálokkal, túlélt több ıserdei kalandot, 
hónapokig hánykolódott a viharos óceánon, oroszlánra vadászott a 
szavannákon….csupán a sivataghoz nem volt még szerencséje.  

Mivel a kíváncsisága nem hagyta nyugodni, ellátogatott hát az arab világba, azzal a 
szándékkal, hogy szolgájával kettesben, keresztültevegelnek a sivatagon.  

Jóakarói óvták ugyan, hogy másodmagával, biztonságos kíséret nélkül, 
meggondolatlanság útra kelni, de ı nem hagyta magát lebeszélni, s egy forró reggelen, 
hő szolgájával nekivágtak a homoktengernek. 

Hatnapi járásra oázist kellett volna találniuk, de a hetedik napon még a nyomát se 
látták. Ekkorra az ivóvizük elfogyott, a tevék is fáradni látszottak. Már majdnem 
feladták, amikor a messzeségben pálmafák és kunyhók körvonalai bontakoztak ki. 

Elıször azt hitték délibáb, de ahogy közelebb vonszolták magukat, meglátták, hogy 
valóságosak úgy a fák, mint a kunyhók. 

Szokatlanul csendes volt minden. Talán a hıség teszi, s mindenki árnyékba vonult, 
azért nincs mozgás a házikók körül - gondolta a herceg. Rögvest a víztárolóhoz mentek, 
azonban legnagyobb megdöbbenésükre, az csontszáraz volt! 

Kétségbeesve néztek körül, amikor a szolga felhívta a figyelmét egy hatalmas 
repedésre, mely megnyitotta a homokfalat. A hasadékból hővös levegı áradt, elıtte 
törött vizeskorsó cserepei és üres kulacsok hevertek szanaszét. 

A nyíláson átlépve, a herceg meglepetéssel vette észre, hogy az üreg beljebb alagúttá 
tágul.  Égı fáklyája hosszú folyosót világított meg.  

Bizonyára vizet kerestek a helyiek é gondolta é, s talán most mind, odabenn hősölnek. 
De az is lehet, hogy baj érte ıket. A herceg, ilyen gondolatokkal a fejében haladt elıre.  

Egyszer csak emberi alakot pillantott meg. Örvendezve futott felé, amikor észrevette, 
hogy az kıvé van dermedve, vállán kiszakadt tarisznya, lába elıtt pedig, kisebb-
nagyobb halmokban,  apró kıdarabok hevertek. 

Itt valami rejtély lappang. De nem azért volt kíváncsi a herceg, hogy ennek a végére 
ne járjon! 

Haladt tovább, elıre, amikor váratlanul újabb embereket, két egyivású férfit pillantott 
meg. Testvérek lehettek. Egyikük kezében, taligán, nagy vizes-hordó terpeszkedett, de a 
férfiak, egy tapodtat se tovább, álltukban változtak kıvé. A hordó azonban színültig tele 
volt egyforma, szabályos alakú kıdarabokkal. 

Odébb egy asszony tőnt fel. Nagy, kerek tál volt a kezében, kavicsokkal púpozva. İ is 
ott gyökerezett a földbe, ahol állt.  

Ezután egyre sőrőbben bukkant kıvé vált helybeliekre, kik nagy ládákat vonszoltak, 
vagy vizes tartályokat görgettek maguk elıtt, megtömve kaviccsal. 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 1. szám 
 

 63 

MESE, MESE, MESE 
 
Már a mélyén járt az alagútnak, amikor neszezést hallott. Egy öreg férfi kıvé dermedt 

alakja mellett, kisfiú kuporgott. Vizes-kulacsot szorongatott a kezében, szipogott és 
….élt. 

A herceg karjára vette a gyermeket, aki lassan megnyugodott, és elmesélte, mi történt. 
Az oázist éltetı víztároló valóban kiszáradt. A helyiek vizet keresve leltek rá a 

homokfalat megbontó repedésre. Elıször tágították, majd ráakadtak az alagútra. 
Mindenki szomjas volt, egymást legázolva tolongtak át a kapuvá szélesített résen. 

Az alagút kisebb barlangba torkollott, ahol, a legnagyobb ámulatukra, egy medencére 
bukkantak, amely telis-tele volt kristálytisztán csillogó, hővös vízzel. 

Alig merítettek azonban bele, amikor valaki felkiáltott: a víz alatt a medence alja 
drágakövekkel van borítva, az sziporkázik olyan nagyon! 

Már senki nem gondolt a szomjúságra, csak a megszerezhetı kincsre. Mint az ırültek, 
belevetették magukat a vízbe, és mindenki meríteni akart - a drágakövekbıl.  

A csobolyókba, vizes hordókba, köténybe, korsóba, tarisznyába, mind-mind drágakı 
került! 

A medence vize elıbb csak zavarossá vált, majd lassan elszivárgott valamerre. Ezt 
akkor senki nem vette észre, csak igyekeztek kifelé a barlangból, kinccsel megrakodva. 

Alig érték el azonban a fele utat, a drágakövek kaviccsá változtak, a hordók, ládák, 
tarisznyák feneke a nagy súlytól kiszakadt, az emberek pedig maguk is kıvé dermedtek. 

Az ı apja is mohó volt, telerakta a zsebeit kincsekkel, kıvé is vált. Vele azonban csak 
a vízbıl meríttetett, ezért rajta nem fogott a varázslat.  

A herceg és szolgája elıször a vizeshordóban lelt faragott köveket hordta vissza a 
medencébe, majd sorban, minden megkövült alak mellıl begyőjtötték azokat. 
Összeszedték az alagútban elszóródott kavicsdarabokat is.  

Ahogy egyre jobban beborította a medence alját a sok kı, elkezdtek színesedni, 
szikrázni, s közöttük ismét felbugyogott a tiszta, hősítı forrásvíz. 

A herceg és a szolga merítettek maguknak a vízbıl. Miután szomjukat oltották, 
minden kıvé vált alakot meghintettek vízzel, mire azok megelevenedtek.  

Összeszedték az eldobált kulacsokat, a törött korsók helyett újakat hoztak, s mindet 
megtöltötték … vízzel.  

Már senkinek nem kellett a drágakı, mert tudták, a barlang nem engedi a kincsét 
elvinni, a tolvajokon bosszút áll. Eközben rájöttek arra is, hogy mégiscsak gazdagok 
lettek, hiszen vízre leltek, s a sivatagban mi lehet nagyobb kincs az életet adó víznél! 

A herceg épségben átért a sivatagon, de amikor elmesélte a vele történteket, nem 
hittek neki, csak összesúgtak a háta mögött: agyára ment a forróság, megbolondította az 
arab csodavilág, s mesét szı, mint Seherezádé…  
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LÁM ETELKA 
 
 

Marcika és az erdei manók 
 

Marcika már az erdıszélén járt , mikor eszébe jutott , hogy zsebébe van-e a nagymamának 
készített gyöngysor amit ma akart odaadni. Boldog volt, sokáig tartott amíg felfőzte a gyöngyöket, 
ajándékba szánta a nagyinak. Megtapogatta a zsebét és érezte, hogy ott van. Sietni kellett mert a 
mamájának megígérte, hogy igyekszik a nagyihoz mielıtt sötét lesz, mert ott fog aludni. 

Hirtelen mozgást hallott a bokrok felıl és ott termet elıtte egy nagy róka. Félelmetesnek tőnt a 
nagy lombos farkával, amitıl igen megijedt. Marci futásnak eredt az erdı sőrőjébe. Aztán egy 
hosszú futás után végre megállt. 

A szíve nagyon hevesen vert a félelemtıl. Most már nem hallott semmi zajt, körbe nézett , csak a 
fákat látta és nem tudta , hogy hova került és most merre menjen. Nem találta az utat,nagyon 
megrémült, na most mi lesz vele?  

Leült egy fatönkre és elkezdett sírni és potyogtak a könnyei. Egyszer csak zajt hallott és elıtte 
termett három kis erdei manó. Csak sapkájuk alapján lehetett megkülönböztetni ıket. Piros,kék és 
zöld színő volt a sapijuk, a ruhájuk sárga egyenruha féle és szıke hajuk a fekete nagy szemekkel, 
teljesen egyformák voltak. Nagyon barátságosan viselkedtek és megkérdezték Marcit, hogy mi a 
baj? Marcika mindent elmesélt nekik. Egy idıre csönd lett. A három erdei manó tanácskozott és 
megkérdezték Marcit,hogy a meg vannak-e gyöngyök ? Marcika a zsebét megtapogatta, de mindkét 
zsebe üres volt. Amikor jobban megvizsgálta, kiderült, hogy kiszakadt a zsebe futás közben és a 
gyöngyöket elvesztette és csak a fehér zsinórt találta meg amire felfőzte ıket.  

A piros sapkás erdei manó elıvette a sípját és belefújt háromszor egymás után. 
Ekkor nem telt el sok idı, megjelentek a szarkák a sípszóra. Ezek a madarak szerették a fényes 

holmikat így ıket kellett megbízni a feladattal. Az erdei manók megmondták nekik, hogy keressék 
meg az elveszített gyöngyöket és várjanak ott ahol megtalálták.  

Azért, hogy Marci visszataláljon majd az útra, ami a nagyihoz vezet. Így is történt, a szarkák 
hamarosan megtalálták az elhagyott gyöngyöket és ott várt az egész szarka sereg Marcira az úton 
végig. Mikor az összes gyöngyöt összeszedték, elindultak a Nagymamához .Az úton Marcit végig 
követték a fák lombjai közt ugrándozó mókusok, a vidám kecses ızikék és a játszadozó nyuszik.  

Marci most már nem félt,sokan voltak így együtt és lassan elérték a nagymama házát is.  
A nagyi már az ablakból észrevette ıket és boldogan ölelték át egymást. Marci mindent elmesélt 

a nagyinak. A nagymama megköszönte a segítséget az erdei manóknak és a többieknek. Marcinak 
megeredtek a könnyei ismét, mikor búcsút vett barátaitól. Másnap mikor indult haza a nagyival az 
erdın keresztül,ott voltak a barátai a fák között, látta ıket, az erdei manókat, ızikéket, nyuszikat, 
meg a mókusokat és fent a magasba a szarkákat is. Vidáman búcsút integettek az új barátainak a 
nagyival. 
 
Göteborg 2015-03- 01 

 
                                                                                                 …mese, mese, vége 

 
 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 1. szám 
 

 65 

 

VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 12. 
 

 
WILLIAM SHAKESPEARE 
Sonnet 143 
 
Lo, as a careful housewife runs to catch 
One of her feathered creatures broke away, 
Sets down her babe, and makes all swift dispatch 
In pursuit of the thing she would have stay – 
Whilst her neglected child holds her in chase, 
Cries to catch her whose busy care is bent 
To follow that which flies before her face, 
Not prizing her poor infant's discontent: 
So run’st thou after that which flies from thee, 
Whilst I, thy babe, chase thee afar behind; 
But if thou catch thy hope, turn back to me, 
And play the mother's part, kiss me, be kind. 
   So will I pray that thou mayst have thy will, 
   If thou turn back and my loud crying still. 
 
In: Shakespeare’s Sonnets, edited by Stephen Booth, 
Yale University Press, 20003, 123. 
 

 
143. 
 
Ahogyan gondos gazdasszony szalad, 
Ha kiszökik egyik baromfia, 
Gyerekét hagyja, s pillanat alatt 
Fut azután, kit el kell fognia; 
Utána sír elhagyott gyermeke, 
Ordít, hogy végre rá figyeljen anyja, 
Ám ı nem bánja, amazt kergeti, 
S szegény kisdedét keseregni hagyja. 
Igy kergeted, ki tıled menekül. 
S hagysz sírni engem, kicsi gyermeked; 
Ha elfogod majd, ne hagyj egyedül, 
Csókolj meg, őzd el a félelmeket. 
     Igy könyörgöm, hogy vágyad teljesüljön, 
     S jıjj vissza és sírásom csendesüljön. 
 
 

Justus Pál fordítása 
In: Shakespeare szonettjei. Magyarra fordította Justus 
Pál, Budapest, 1956, Corvina, 307. 
 
 

143. szonett 
 
Lásd, megugrott egyszem baromfiát 
mint őzi, hajkurássza a botor 
asszonyka – kisdedét hagyván – se lát, 
se hall, csak elcsípje, nyomába tör. 
 

Míg elhagyott kicsinye nagybusan 
zokogva követi, ı csak szökött 
jószágát hajtva, lázasan rohan, 
s feledi gyermekét a kín között. 
 

Így futsz te is az illanó után, 
míg én kucorgok, árva kicsikéd. 
Vágyad elérvén, térj meg, s nézz reám, 
csókkal csitíts el, édesanyaként. 
 

Legyen meg vágyad – esdek – s ne enyím; 
de jöjj, s szárítsd fel omló könnyeim. 
 
 

Szedı Dénes fordítása 
In: Szedı Dénes Összes mővei [I, Mőfordítások], 
Budapest, 2011, Szent István Társulat, 263. 
 

CXLIII 
 
Ni, hogy kergeti tollas szökevényét 
A féltı háziasszony! Leteszi 
Kicsinyét, szalad, és lelke egy éhség, 
Hogy utólérje, ami kell neki, 
Míg az otthagyott gyermek ıutána 
Fut, sírva, kinek minden gondja csak 
Az üldözendı, és csöppet se bánja 
A szegény fiút, akit megrikat. 
Így futsz az után, ami menekül, 
S így én, kicsinyed, jó hátul, utánad. 
De, ha vágyad elfognod sikerül, 
Térj vissza, csókolj meg, s mondd, hogy anyám vagy, 
    S imám lesz: akaratod meglegyen, 
    Csak jıjj s csöndesítsd zokogó szivem. 
 
 
 
 
 
 

Szabó Lırinc fordítása 
In: Shakespeare Versei, Budapest, 1962, Európa, 251. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 12. 

 
 
A világirodalom egyik legismertebb és legtöbbet elemzett verseskötetének (ciklusának), 

Shakespeare szonettgyőjteményének jó néhány magyar fordítása van. Mintegy másfél évszázad alatt 
legalább féltucatnyi teljes átültetés keletkezett, egyes darabjai magyarításainak pedig se szeri, se 
száma. A 143. szonett ugyan nem tartozik a híres, nevezetes opuszok közé, de igen érdekes szöveg: 
alapos leckét ad fel fordítóinak. 

A számba jöhetı magyar változatok közül hármat választottunk, némiképp önkényesen. Justus 
Pál, Szedı Dénes és Szabó Lırinc munkáinak idırendje nehezen tisztázható. Csak Justus változatát 
lehetséges legalább évhez kötni; Szedı Dénes egyedi vállalkozása datálatlan, Szabó Lırinc pedig 
1921-tıl fogva élete végéig újra meg újra átdolgozta teljes fordítását. Azért soroltuk be 
harmadiknak, hogy mintegy övé legyen az utolsó szó – hiszen valószínőleg az ı magyarítása a 
legsikerültebb. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy 1.) a szövegeket betőhíven közöljük, még akkor is, ha 
forrásaink írásmódja helyenként inkább elködösíti, mint feltárja a jelentést; valamint hogy 2.) az 
angol textus nem sokat segít az avatatlan mai (akár angol anyanyelvő) olvasónak, hiszen 
Shakespeare nyelve jócskán különbözött a mai angoltól – nem is szólva a nagy költı (és a késıi 
reneszánsz) alkotásmódjának nyelvi, stilisztikai bonyodalmairól. 

A kiválasztott vers a sorozat második, kisebb egységébe tartozik: annak a huszonhat szonettnek 
egyike, amely az ún. „fekete hölgyet” énekli meg. Ez a vonatkozás most nem érdekel bennünket, 
részint mert a szóban forgó személyrıl semmi biztosat nem tudunk, részint pedig mert ezúttal 
önállóan, azaz tematikus, motivikus, jelentéstani és poétikai összefüggéseibıl kiragadva vesszük 
szemügyre a 143. szonettet, pontosabban ennek három magyar változatát. 

Elızetesen még annyit, hogy az angol (Erzsébet-kori) szonett sajátos verstani jellemzıit, 
rímszerkezetét, szakozatlanságát persze híven megırzik a „formahőségre” törekvı fordítók. 
Pontosabban egy kivétel mégis akad: Szedı Dénes négy strófára tagolva írta, íratta le a verset 
(szövege elsı közlés), ezzel némileg megmásítva az eredeti mő vizuális hatását. 

A szonett eléggé furcsa, az egész kötetben szokatlan jelenetezéssel kezdıdik: a szeretett nıt 
gazdasszonyhoz hasonlítja, aki elszökött tyúkját, csibéjét, baromfiját „hajkurássza” (az eredeti 
„tollas állat”-ot említ, tehát körülírással él – ezt a korszakhoz illı, kimódolt alakzatot mintha Szabó 
Lırinc „tollas szökevénye” tolmácsolná legpontosabban). A háztáji jószág olyasfajta férfira utal, akit 
a beszélı irigyel, de egyszersmind mélyen megvet: dendinek, piperkıcnek, gigerlinek mondhatnánk. 
Fontosabb azonban, hogy ez a hasonlat a maga széles, részletezı kibontásával óhatatlanul az eposzi 
(homéroszi) hasonlatokra emlékeztet; sıt még inkább azok parodisztikus, hısiességet gúnyoló 
válfajára. A kergeti B-t, C kergeti A-t: a képnek egyszerre kell mozgalmasnak lennie és tisztán 
kirajzolódnia az olvasó elıtt. Justus Pál fordítása kiegyenlítetten, választékosan kezdıdik, de 
mondattana egy kissé elhomályosítja a viszonylatokat; Szedı lendületesen indít, a „hajkurássza” igét 
szerencsés kézzel választja ki, de a „botor asszonyka” szerkezet népies kedélyessége mind az 
alapélménytıl, mind az ahhoz járuló keserő gúnyolódástól idegen; azonkívül maga a jelenet nála is 
összebonyolódik valamelyest. Az utóbbi Szabó Lırinc szövegében követhetı a legbiztosabban. Az ı 
sorában egy zökkenı akad: esetleg nem értjük meg azonnal, hogy a „lelke egy éhség” szerkezetben 
az egy hangsúlyos melléknév, ’csupa’, ’merı’ jelentésben. 

Az 5-8. sor Justus fordításában pontos és kifejezı. (Igaz, a „pontosság” ismérvei meglehetısen 
ingatagok: a shakespeare-i szonettek majd minden szava többféle jelentést sőrít magába; a 
háromszor is elıforduló „catch” ige például jelentheti, hogy „elér”, „megszerez”, „utolér”, „elkap”, 
„megragad”, valamint azt is, hogy „szerelemre lobbantja, rabul ejti valakinek a szívét”.) Feltőnhet 
azonban az 5. és a 7. sor ríme (gyermeke – kergeti);  ez  bizony inkább  gyönge  asszonánc (netán  
kancsal  rím?). A  6. sorba beilleszti  az  „anyja” szót, s ennek  még következménye  lesz.  Szedı 
rímelése   makulátlan,  a   „feledi  gyermekét  a  kín   között”   sor  ellenben  megint  homályosabb  a  
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 12. 

 
kelleténél. (Itt pedig azt kell megjegyeznünk, hogy a fordítás sokkal kevésbé bírja az ambivalenciát, 
sokkal kevesebb bizonytalanságot engedhet meg magának, mint az eredeti – kivált mondattani 
vonatkozásban.) 

A vershelyzet két „látható” emberi kulcsszereplıje – a 8. sorig – anya és kisgyermeke. A 10. 
sortól a beszélı lép a hasonlatban szereplı „otthagyott gyermek” helyébe, és hogy a megfeleltetés 
hézagtalan legyen, a 12. sorban így kérleli a féltékenyen szeretett nıt: „csókkal csitíts el, 
édesanyaként” (Szedı Dénes); „s mondd, hogy anyám vagy” (Szabó Lırinc). Mint már láttuk, Justus 
Pál áthelyezte a 6. sorba az „anya” szót, késıbb, valódi elıfordulásakor azonban mellızi. Csakhogy 
a 12. sorban ez a szó, ez a fogalom még annál is fontosabb, mint amennyire a másik  két változat 
érzékelteti. „And play the mother’s part”: a kifejezésben utalás rejlik Shakespeare saját 
foglalkozására, a színészetre: ’és játszd az anya szerepét’ (lásd még ehhez a 23. szonett elsı két 
sorát). 

Az utolsó elıtti sor ismét eljátszik a „will” jelentéseivel. Ez a szócska a 135–136. szonettben már 
megcsillogtatta sokrétő képességeit. A szonettek elsı fordítói, Szász Károly és Gyıry Vilmos már 
szükségét érezték, hogy ezt a jegyzetet főzzék a 135. darabhoz: „Az ezen s a következı szonettben 
elıforduló szójátékot, mely a költemény alapjául szolgál, t. i. will  (akarat) és a költı nevének 
(William) az egész nevet jelzı elsı szótagja, a magyarban teljes lehetetlen visszaadni, s így a 
fordítás az eredetinek csak halvány másolata sem lehet.” (Shakspere Vegyes költeményei, Bp., 1878, 
Ráth Mór, 234.) A XIX. századi fordítók még nem is említik a szó pajzán, obszcén sugallatait. 

Sorunkban ráadásul kétszer fordul elı, elıször segédigeként, majd (hangsúlyos) fınévi 
szerepben. Fordítóink „vágy”-ként, „akarat”-ként tolmácsolják. Ugyanez a sor azonban sajátságos 
irányba terelte Szedı Dénes képzeletét. A „pray” ugyanis („so will I pray”) imádságra utalhat: Szabó 
Lırinc éppen ezt a szót használja („S imám lesz: akaratod meglegyen”). Az a vallási-liturgiai 
árnyalat, mely a „meglegyen akaratod” két szavának összefőzésébıl is kivehetı, a ferences 
szerzetespap, Szedı Dénes szövegében váratlanul és csak egy pillanatra úgyszólván meghatározóvá 
lesz: „Legyen meg vágyad – esdek – s ne enyím…” – Ez a toldalék, ez a „ne enyím” mintegy a 
fordító keresztényi ajándéka a meglehetısen e világi tájakon és rétegekben játszódó versnek; az 
eredetiben nyoma sincsen. Az Olajfák hegyén, elfogatása elıtt imádkozik ekképpen  Jézus (Mt 
26,39): „Atyám! ha lehetséges, múljék el tılem e pohár; mindazonáltal, ne úgy legyen, amint én 
akarom, hanem amint te.” (Kiemelés: B. L. – Újszövetségi Szentírás, Káldi György S. J. fordítása 
nyomán…, Budapest, [1927], Szent István Társulat, I. kötet, 135.) 

Bár úgy fogalmaztunk, hogy a szóban forgó elem nincs benne Shakespeare szonettjében, ez nem 
jelenti azt, hogy a fordító e ponton netán meghamisította a verset. Elıször is, a fordítás mindig 
bevon olyan stilisztikai és jelentéstartományokat a mőbe, amelyek az eredetibıl hiányoztak 
(miközben, mint sokkal köztudomásúbb, elejt olyanokat, amelyek viszont a forrásnyelvi szöveg 
lényeges összetevıi voltak). Másodszor Shakespeare nyelve gyakran mozgósítja a korabeli angol 
bibliafordítások jellegzetes szófordulatait. Ebben a szonettben is feltőnhet, hogy a 7. sornak ez a 
mellékmondata: „that which flies before her face” olyan kifejezést használ, amely kisebb 
változatokkal – és heroikus színezettel – gyakran elıfordul a régi angol bibliai szövegekben. Ez az 
utalás persze nemigen menthetı át a fordításba.  

Ha összegeznünk kellene a három átültetés keltette élményt, talán azt mondhatnánk, hogy 
kifejlésében, beszédmenetében mindhárom kissé kényszeredettebb az eredetinél; továbbá 
mindhárom valamelyest tompítja, egységesíti az angol vers sokfelé tekintı, sok színben játszó 
stilisztikáját és jelentéstanát. Valószínőleg Szabó Lırinc változata idézi fel legpontosabban a magyar 
olvasó elıtt, milyen is egy (vagy a) shakespeare-i szonett. 

 
                                                                                        Bárdos László 
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ 
 
 
Életérzés 
 

(Napjaink „költıi” ellen) 
 
Szegény vagyok: kilógott lábujjam 
a cipıbıl, majd egy barátom megszánt 
és adott olcsón egy gyári újat, 
 
melyet kínaiak árultak; elvált 
a talpa: selejtes, mint az ország, 
hol olcsó a vér s munkástól herdált 
 
vagyonukkal pöffeszkednek ocsmány, 
új uraink. Eltompult őr s fáradtság 
létem; ha van egy kis pénzem, kocsmák 
 
pultjainál éhezem, a szabadság 
tébolyító mérgeit s mámorát 
nyelem: gyomrom epe és kusza vadság. 
 
S győlölködöm, mert meghal a morál 
nap mint nap bennem is és nézem kábán 
Ökrök és bégetı birkák táborát, 
 
ahogy vágóhídra sodor, száján 
s szemén büszke tudattal: „Lám, csak hasznát 
veszik!” s nyelve túllihegi vágyát... 
 
Elég! nincsen értelme a sok marhát 
tollra tőzni; érzéketlen dúvad 
mind, mint én s nem értem az Ég irgalmát! 
 
Budapest, 1999. november 19. 
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM 
 

 
A közellakó 

(részletek) 
 
 

„Sziránó” 
 
 
Sziránónak – egy bizonyos régi, rossz emlékő gyerekkori eset után – már jó ideje 

nem voltak problémái a jelmezversenyekkel. Leginkább azért, mert egy idı után már 
nem kellett résztvennie bennük, a fakultatívan választható beöltözıs programok közül 
Sziránó rendre azzal a választással élt, hogy köszöni a meghívást, de nem ér rá, beteg, 
távoli ismerıse látogatja meg, ı látogat meg távoli ismerıst, vagy ezek így mind, 
együttvéve. Ha mégis nagyon mondták, hogy de ne csinálja már és na, jöjjön már el, 
egyszerően kibökte, hogy ez egy baromság és nincs kedve, hagyják békén. És elıbb 
vagy utóbb persze békén is lett hagyva. Talán egy picit jobban is, mint akarta volna. És 
aztán jócskán súlyos évekkel bármiféle farsang vagy jelmezverseny után Sziránó egyik 
éjjel azt álmodta, hogy osztálytalálkozóra hivatalos – bár nem volt teljesen eldöntve 
mindez az álom keretei közt, de talán inkább gimnáziumira, mint egyetemi 
évfolyamtalálkozóra. Persze az álom már itt csalt egy csöppet, mivel Sziránó az ilyen 
programokra is rendre úgy reagált, hogy igazán szívesen jönne ı, de sok oldal elolvasni 
vagy megírnivalója van másnapra, családi programon vesz részt, megfertızte a 
bubópestis, akármi, de sajnos, a fenébe, hogy már megint, de sajnos pont akkor, és ha 
halasztódna, az összes többi tartalékidıpontban is ı pont nem tud jelen lenni. Most meg 
ment a folyosón, ilyen folyosó, amin álmában ment, persze nem volt, ez talán egy 
fokkal jobban emlékeztetett egy egyetemi folyosóra, mint a gimnáziumira, de végsı 
soron mindegy is volt, ment. Kék farmerben és sötétkék pólóban volt, nem volt 
jelmezben. A francba, elfelejtette, pedig világosan elmondatott, hogy jelmezben kell 
jönni. Tudta, hogy ez milyen következményeket von maga után és tényleg úgy is lett, 
egykori osztályfınöke, Osztályfınök, aki ezidáig sugárzó mosollyal várta az érkezıket 
a folyosó végi ajtó mellett állva, mint akinek egyenesen a szemén át szellıztet a szíve, 
most, Sziránót meglátván csalódott-rosszkedvő pofát vágva, amolyan "muszáj ennek 
mindent elrontania" nézéssel megkérdezte Sziránót, hogy hol a jelmez. Sziránó, elvégre 
immáron rutinos, felnıtt Sziránónak minısült saját, ki tudja, mennyire megbízható 
megítélése szerint, már tudta, mit kell tenni ilyenkor, arcizma egyetlen rendülése nélkül 
felelte reflexbıl Osztályfınöknek, hogy nyugi, az egész el van tervezve, és ezzel be is 
ment. Rögtön ott is állt Csilla mellett, aki egyébként errıl az egészrıl tehetett, ott is volt 
a nyelve hegyén, hogy ezt most a lány fejéhez is vágja, de mint egy afáziás, nem bírt 
eligazodni a kifejezés eszközeiben. Csilla hibája mindez, mert három napja 
összefutottak véletlenül az utcán, beszélgettek legalább húsz percet. Aztán tessék, most 
meg ideálmodja magát, így megy ez. Átmenetileg megbocsátott azonban a szıke 
lánynak, mivel kólával kínálta, amit Sziránó ébren sem ivott már egy ideje, hát még 
álomban, viszont hirtelen nagyon megkívánta. Kért még két filcet is, ha már, mint 
mondta, a jelmezéhez, citromsárgát és feketét, meg egy üres, A4-es lapot. Telt-múlt az 
idı, mármint ténylegesen, míg Sziránó fekete kört rajzolt, amit sárgával beszínezett, e 
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rettentı képzımővészeti alkotása fölé pedig odaírta, hogy "SZIRÁNÓ", szóval míg 
ezek történtek, amúgy videoklipszerően csévélıdtek elıre a történések, gyorsított 
ütemben, csekély részletgazdagsággal. Mire Sziránó befejezte nagy mővét, mely – 
elviekben – azt volt hivatott jelképezni, hogy ı sikeres, sok aranylemezzel bíró zenei 
producernek van most öltözve, valahogy munkája közben beszőrıdı félmondatokból az 
is kiderült, hogy olyasminek kellett volna öltözni, amik akkor akarnak lenni, ha nagyok 
lesznek. Sziránót ekkor már végtelenül bosszantotta az álom ez alkalommal még a 
szokásosnál is átlátszóbb értelmetlensége: minek öltöznének ık annak, amik akkor 
lesznek, ha nagyok lesznek, hiszen most van az, amikor már nagyok. Huszoniksz 
évesek vagyunk, nem, épp ezt készült volna kérdezni a mellette ülı egyetemi 
évfolyamtársától, jó barátjától, bizonyos Narratív Pepitıl, ha ezúttal is csomót nem 
kötött volna a nyelvére az álmot tönkretenni nem engedı afáziás hallgatás. Épp valami 
csaj állt ki a padok elé (többé-kevésbé átrendezett osztályteremben voltak), lehetett 
találgatni, hogy ı most mi, azaz, mi akar lenni, ha nagy lesz. Fitnessedzı, ujjongta 
valami barátnıje, konstatálván, amit addigra már mindenki a teremben, hogy a lány 
fitnessedzéshez van öltözve, a nyakában törölközı. Osztályfınökbıl ezen a ponton már, 
mint egy felrobbanni készülı, túlhevített égitestbıl, szabályosan lövellt ki minden 
irányban a nosztalgikus öröm és felindultság, egyetlen nagy mosoly volt az egész nı. 
Ekkor került sorra Sziránó, de a rajzot, miszerint sárga kör és fölötte a neve, senki sem 
értette. Hosszú és kínos percek teltek el találgatással (talán még egy porszívó is 
felvisszhangzott valami messze távolból), de a rajz és Sziránó arckifejezése olyan 
filozofikusan elvont volt, hogy hovatovább feladták. Erre a gimis osztályba eddig nem 
ismert okokból odaálmodott Narratív Pepi vágott olyan fejet, mint amikor valaki meg 
van sértve, amiért neki kell kimondania az egyértelmőt, meg mintha az is zavarba 
hozná, hogy a valóságban ı mostanában ismeri Sziránót, tehát neki nem is volna fair 
részt venni a tippelgetıs játékban. Szólt is pár szót ezekrıl, mire az osztálytársak, 
immáron felheccelve a sok percnyi hiába találgatástól, szabályosan nekiestek Pepinek, 
hogyha tényleg tudja, vagy legalább sejti, hogy mégis mi a fészkes fenének öltözhetett 
Sziránó, hát bökje már ki, mert itt helyben megırülnek. Minek öltözött, minek öltözött 
– még a Sziránó szokásos különcködése miatt elkedvetlenedett, sértett Osztályfınök is 
valamelyest felélénkült, na de mégis, Sziránó minek öltözött? Hát magányosnak, 
nagyon magányosnak, felelte Pepi bosszankodó beletörıdéssel, amiért ezt pont neki 
kellett kimondania. Sziránó pedig, mint akit pofon vágtak, úgy ágyéktájon, mondjuk 
egy jól fejlett gulyáságyúval, vad szomorúságtól liftezı testtel, zihálva, rángatózva 
felébredt. Egyedül volt a szobában. 
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KETYKÓ ISTVÁN 
 
 
Bocsásd meg gyönyörő terhét 
 
Ágnes lányomnak 
 
Egyszer majd értem is eljönnek a fények 
és visszatérek oda, ahonnan jöttem: az anyaföldbe... 
Üresen kiáltoznak utánam a fecskefészkek 
aranyesı zuhog a durva rögökre 
hóvirág-színő arcomra fátylat terít a sötétség 
elhalkul sápadt számon az ének 
kútba hull minden vágy, reménység- 
egyszer majd értem is eljönnek a fények... 
Harmincöt gyémánt-abroncs szorítja testem 
s készül a harminchatodik is már, 
de tavaszi szél ólálkodik kint a kertben 
árnyékom is lábujjhegyen jár, 
mert pihen Jutka az ágyon 
elfáradt a boldog kismama 
kölni-illatú hajára hull az álom 
s betakarja leplével az éjszaka. 
Tudom kislányom, milyen színő a bánat szemedben és milyen az öröm: 
mint zászlók a feltámadási körmenetben, 
vagy ha farkas vár ránk kívül a körön... 
Bocsásd meg gyönyörő terhét 
és ismerd meg a bárány melegét is - 
amióta érzem szerelmét 
mint mesében a fa, felérek az égig. 
Tavaszodom - rügyeznek ágaim 
egyre nyár felé hajlok 
ébrednek reményeim, vágyaim 
és zúgnak bennem a húsvéti harangok... 
 
Verıcemaros , 1982. április 12. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET 
 
 
 

 
 

BALOGH ÖRSE 
képzımővész 

Orosházán születtem 1944-ben. Hidason és 
Bonyhádon végeztem iskoláimat, hosszabb 
ideig Pécsett éltem. 1987-ben jöttem vissza 
szülıvárosomba, írással, grafikával, 
festészettel foglalkozom, melyek 1987 óta 
jelennek meg megyei lapokban, irodalmi 
folyóiratokban, antológiákban. Eddig 11 
kollektív és 6 egyéni kiállításon vettem részt 
mőveimmel. Könyvekkel is jelentkeztem: A 
Nádverı huszár meg a Mesemondó kımőves 
családtörténettel, a Hazajöttem címő 
verseskötettel, melyet magam illusztráltam, és 
a Hétköznapok fekete históriája kötettel, mely 
Orosháza régmúlt bőneseteinek válogatott 
győjteménye. 
„Orosháza ceruzahegyen” 104 alkotást 
számláló sorozatomból válogattam. 

 
 
 

 
 

Orosháza, Ady E. u. polgári ház (pasztell 25x35 cm.) 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET 
 
BALOGH ÖRSE rajzai 
 

 
 

Orosháza, Nyári színkör (1902-1915) (pasztell 25x35 cm.) 
 
 
 

 
 

Orosháza, Napsugaras ház (pasztell 25x35 cm.) 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET 
 
BALOGH ÖRSE rajzai 
 

 
 

Gyopárosfürdı, Rajz-villa (pasztell 25x35 cm.) 
 

 
 

 
 

Orosháza, Szántó Kovács Múzeum (pasztell 25x35 cm.) 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET 
 

BALOGH ÖRSE rajza 
 

 
 
 

 
 

Orosháza, Dózsa György u. alpesi ház  (pasztell 25x35 cm.) 
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BODÓ CSIBA GIZELLA 
 

Sors-húrok 
regény – folytatásokban 

 

 
3. 

 
A holdfogyatkozás mély sötétje az éjszaka utolsó órája.  A Hold fehér-ezüst fényét a Föld árnyéka 

burkolja fekete-palástba. A rendház épületeibıl a sötétben is éberség érzıdik. A hold hirtelen egy 
fényes ívet rajzol az éjszakában. S bár még tart a sötét a Hold lassan felkínálja sápadt testét a 
hajnalnak. 

A tizenhét cellában halvány fények jelzik az ébredést. Saru surrog a hirtelen fényt kapott szürke 
földön. A refektórium ajtó halkan nyílik. Lehet, csak a hajnali szél libbenése üt rajta keskeny rést. 

A templom egyenes, ég felé nyúló tornya beleszúr a hold elıvillanó fényébe.  
A templomban különleges erık élnek, léteznek. Itt ugyanis ezen a helyen, a föld energiái csillag 

alakban sugározva töltik fel az univerzum csodás energiájával a piciny templomteret. Ezt az energia 
vonalat Szent-György vonalnak nevezték – s itt ez a vonal duplázva adja a Föld áldó energiáját. 

Ilyen energia vonalra épültek a titokzatos, ısi egyiptomi piramisok, valamint ısi szakrális 
helyeken félelmetes mérető, energiát sugárzó – talán áldozati helyek, talán más felsıbb célnak „utat 
jelzı” kı-óriások. Mint ahogy ilyen vonalakra épültek Frank hon legszentebb székesegyházai, s 
ilyenre épültek hajdan a Pálos kolostorok, mely rend megalapítójának, Remete Szent Pálnak a 
csontjait a messzi Egyiptom földjérıl hozták egészen Magyarországig, s itt is nyugodott, míg a 
törökök el nem pusztították, vagy ismeretlen helyre nem szállították. Ki tudja hogyan volt, s hogy 
léteznek-e mindezen dolgoknak hiteles bizonyítékai azt aligha tudja valaki megmondani.  

Minden este és minden hajnal, minden ima és minden fohász e titkok fölé  helyeztetett itt a 
kamalduli rendház temploma alatt. 

Vajon tudták-e ezt az itáliai mintára építı tervezık? A kolostor és templom építık mindent 
tudhattak. Soha semmi sem véletlenül van ott, ahol van. Azok akik e helyeket létrehozták többet 
tudtak a világról, mint amennyit elmondtak a világnak. A világ nem biztos, hogy be tudta volna 
fogadni az İ tudásukat. 

Hisz nem olyan régen még égették azokat akik tudtak, akik titkokra derítettek fényt, akik 
fényességet akartak adni a sötét helyett. 

S Imre, azaz Emericus is azt érezte meg, azt tapasztalta meg, hogy e helyen, ahol nem régen 
indult el új élete, észrevétlenül és gyorsan forrtak be a sebek, melyrıl azt hitte örökké vérzı fájdalom 
lesz számára. Hogy nap mint nap jobban töltıdik fel valami jótékony, gyógyító erıvel, energiával, 
hogy testének és lelkének az állapota egyre harmonikusabb, hogy elég kilépni egy fa alá és csodás 
meditatív állapotba kerül, hogy elég letérdelnie kicsiny cellájában és imái máris mintha  a mennyig 
érnének, mintha azonnal hallanák összes szavát, kérését, könyörgését és mintha máris a fülében 
suttogna, rezegne a válasz is, a felsıbb hang. Gyakran elmerengett azon, lehet, hogy a válasz nagyon 
is egyszerő, mindenre nagyon egyszerő, csak éppen emiatt hihetetlen, vagy felismerhetetlen is sokak 
számára.   

 
A „próba-idı” két és fél esztendeje eltelik, s İ lépi a próbaidı jelképes lépcsıit: a  jelentkezés –, 

a jelöltség, a posztulatúra, végül a noviciánum. A próbaidı alatt bármikor elhagyhatná a Rendet, de 
marad. Átjutva a négy lépcsın, két és fél esztendı elteltével az elkötelezettség megfordíthatatlan. 

A reggeli imák közben, és azt követıen is egy ideig vár valamire, hangra, szóra, de kívül, belül 
csend van. 
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A legnehezebb megpróbáltatáson túl van. Mert a legnehezebb hátat fordítani a világnak. De a 
hőséges szolgálat közelebb viszi Istenhez és teremtményeihez. 

Az elsı hónapban lecsiszol egy fa-lapot, s cellájának falára akasztja. Úgy gondolja nem számol 
napokat, nem heteket és éveket, de jeleket mégis kell tennie, hogy itt van, hogy él. – Elég Uram, ha 
ezt ketten tudjuk?  

A jókora falapra egyforma hosszúságú rovátkát húz minden reggel. Egy sorba – kimérte – 365-öt. 
A Gergely naptár szerinti egy esztendınyi rovát-jel sorakozik fel a tábla legfelsı szélén. Majd 
felsorakozik a második esztendı 365 egyforma kis jelzése, majd a harmadiké is. Nem azért, hogy 
számolja ami elveszett számára amikor belépett e rendházba, hiszen az idı kint maradt a Rend 
kapuján túl, csak jeleket hagy valami bizonyosságért. 

Nem azért mintha bármilyen jelentısége lenne számára az idınek –, az idınek, ami itt ugyanúgy 
nem létezik, mint ahogy nem létezik abban az idıtlen magasságban, amibıl most azt a néhány 
négyzetméternyit látja nap mint nap, amit a kis ház falai és a kerítése falai körbe zárnak szeme elıtt. 
Az ember már csak ilyen, jegyzi az idı múlását, ha börtönben van, ha fogságban van, ha 
vesztıhelyén várakozik, ha úgy érzi is, hogy nem létezik számára. 

 
Olyan ez is kicsit – kívülálló szemlélı számára –, mint a börtön. Csak a börtönben a rabok várják 

a szabadulást. De ı nem várja a szabadulást. İ szabad! 
İ lelkének békéjét szerette volna visszakapni, hogy ne vádolja Istent, ne vádolja magát. 

Fájdalmait, vágyait szerette volna levetni mint a világi ruhát amikor ezt az életet választotta –, 
amikor életét, kínjait Istennek és az elmélkedésnek ajánlotta. 

Már lépett egy lépcsıt, már „jelölt”. 
 
Nem tudta mi történik a külsı világban. Nem volt számára külsı világ. Belsı világát akarta 

építeni, építgette tégláról-téglára. Minden egyes vályogvetés hosszan tartó formázás volt a belsı 
templom létrehozásához! 

A templomok – külsı vagy belsı templomok – mindig fájdalmainkból épülnek –, mondja 
magának csendesen.  

 
Az évszakok változását fıképp a kert mutatja számára. Ahogy a tizenkét lépésnyi hosszú és 

tizenkét lépésnyi széles földrıl elıször a déli, majd az északi oldalon is elfogy a hó, növényserkentı 
nedvességét hagyva maga után az ágyásokon. Ahogy az elsı zöldlevélke mutatja, hogy meghozta a 
tavaszt. Ahogy a gyógynövények szárba szökkenek, finom illatfátylat lebegtetnek, méheket 
vonzanak, bólogatásukkal röppentik arrébb a fehér káposztalepkét. Ahogy a fecskecsalád 
megérkezik minden tavasszal a keskeny eresz alá a fal tövében. 

Ahogy megélénkül az élet a bogaraktól, s ahogy hosszabbodnak a napok egészen Szent–Iván 
éjszakáig. Ahogy átmelengeti csontjait a július heve, míg üldögél a maga fabrikálta, de gondos 
munkájú kis sámlin, a nehéz ajtó mellett a ház adta árnyékban. Minden élet rezdülésének a 
megfigyelése, hosszan szemlélése, megértése, ezek számára a simogatások, a vigasz suttogás, a 
csodák.  Torkában opál gyöngyöt görget hajnalonként egy sárgarigó az erdı felıl, skálázása finom 
égi muzsika trillala-trillala. Egy gerle pár üdvözli a kerítés dongáján minden reggel. Ülnek egymás 
mellett, s nézik zavartalanul a férfi szorgoskodását, vagy pihenését, amint fejét hátrahajtva 
támaszkodik a ház falának, s lehunyt szemhéja mögött kékes–fényben képek futnak el. Távoli 
mozgó-képek, felvillanások, majd foszlánnyá széledések. 

 
Álmaiban még esztendıkig felcsapnak a padovai ház ajtaja mögül a lángok, hallja a kiáltozást, 

látja a gesztenyeméz színő hajlegyezıt szétterülve, a valamilyen színő takarón, ahogy eltakarja az 
arcot, ahogy ez a vissza-visszatérı álom mindinkább arctalanná válik, a bazalt kockás kövek, a 
zsaluk tömbjei fekete folttá válnak, mint régen elhunyt koponyán a sötét szemüregek. Az utca 
összeszőkül, a mélybıl még felbugyognak hörgı hangok, aztán csend! 

Erre a csendre riad fel mindig verejtékben, ez a verejték hideg és homlokára tapasztja mind 
hosszabb fürtjeit. Iszonyatos keserőség fojtogatja, úgy érzi, hogy össze kell törnie mindent, hogy a 
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kerítés falait öklével tudná darabokra zúzni –, rohanni, rohanni, rohanni!  Megcsonkított az élet, 
megcsonkított – nyüszíti ki a fájdalmat magából, mert fáj a csonka része, a lelke. A zokogás lassan 
elcsendesíti. – Hová rohanhatnék, magam elıl, hová?? 

Az emlékek lassan úgy fordulnak el, mint a kis gyógynövénykert virágai a tőzı naptól. Késıbbi 
álmaiban majd-mindig társaságban van, család veszi körül, gyerekek játszanak körötte, hullámos 
fürtjeik csillognak, lebegnek a szélben, ilyenkor gyakran könnyes szemmel ébred. – Milyen lett 
volna…ha? Nincs „volna”! Nincs „ha”!  Ezzel soha ne kínozd magad –soha! – Soha van? kérdi 
magától enyhülten a belsı párbeszédben.   

Gyógyítanak a kert növényei, gyógyít az idı, a monotonságukban is tevékeny napok, s a hosszú 
imák, s a különös erı-sugárzás. 

Feje késıbb leborotválva mint testvéreinek, szakálla hosszúra nıtt az idık folyamán. 
 
Padovában a halálnak akarta adni fiatal életét.  A halál elvett tıle mindent, s İ mégis neki akarta 

ajándékozni a veszteségeiért az életét, hogy kifejezze megvetését a halálnak. Hogy megmutassa az İ 
akarata a döntı, s nem a halálé. 

Amikor Padovában ezt megvallotta gyóntatójának, ki egyben atyai barátja volt – az csendesen 
annyit mondott; – ne menekülj el fiam, a halál is megvetne Téged, ha így adnád oda az életed. Ez 
nem dicsıség az İ számára, mint ahogy neked sem az. 

– A fájdalmakat meg kell élned! – A fájdalmakat javadra kell fordítanod. – Ezer választásod van, 
s itt kell jól döntened!  

– Csendre vágyom Atyám – ha vágyom egyáltalán valamire. Csendre, mélységre, hogy 
megértsem az Úr útjait! – ekkor említette neki gyóntató Atyja a magyarországi Kamalduli Szerzetes 
Rendet. – Ott csend van fiam. Náluk keresheted az Úr válaszait. 

Három esztendeje ennek – gondolkodott el – miközben egy hófehér galamb telepedett le a fehér 
kıkerítés tetején. – Cintia – suttogta. A fehér galamb úgy bókolt fejével egyet, mint aki válaszol.  

A sorsát mindenki maga választja – ezer választásom volt, ezt választottam, hát éljem! Éljem 
meg! Már nem akarok semmit a halálnak megmutatni, legkevésbé saját akaratomat. Nem az én 
akaratom Uram, a Te akaratod! Legyen a Te akaratod szerint! 

És sétára kel a kertben. Tizenkét lépés oda, tizenkét lépés vissza. Ez a reggeli sétája a friss 
levegıben, téltıl tavaszig, tavasztól – télig minden nap, mielıtt a kis forgatható ablakon beadják az 
élelmet, mely az örökös böjt szerény tápláléka. Ezt a szerény táplálékot lassan, köszönettel fogadja 
magába; – a testnek a kevés is elég – ha uraljuk – gondolja. Ha beteg lett valaki a testvérek közül, 
egy gyertyával jelezte azt a kis forgó-ablakban, hogy testvérei segítségére van szüksége. 

A hajnali breviárium olvasás, délelıtt a munka a növényeivel – mert a fizikai munka nagyon 
fontos –, minden Istennek felajánlott feladat volt itt mindnyájuknak. 

Szert tett kígyógyökerő keserőfőre, kakukkfőre, kicsiny ágyásaiban szépen sorakoztak az illatos 
gyógynövények, mindnek megismerte a gyógyító hatását. Betakarításkor kis zsákocskákba rendezte 
ıket, s az általa gondozott gyógyfüvekkel ı látta el a testvéreket. Amibıl neki nem volt azt ı kapta 
meg viszonzásul. A réti legyezıfőbıl gyógybort is tudott készíteni. Szerette tárkonnyal ízesíteni 
ételét, rozmaring forrázattal enyhíteni az ısz végi melankóliáját. 

A napi tanulás, maga volt a terápia. A hét öt napján egy-egy órát fordított a latin-nyelvre, 
hasonlóan a görög nyelven olvasásra. Mindent gondosan beosztott. Az írás minden formáját szerette, 
a kódexekkel úgy bánt mint a kisgyermekekkel szoktak. Babusgatta ıket. Belefeledkezett az 
iniciálék szépségébe, megszőnt számára az idı, ha másolhatta a féltett kincseket. A tanulás, az 
olvasás, s a kódexmásolás szüneteiben egy Szent Kristóf szobrocskát farag, nagy mőgonddal. Ez lesz 
cellájának egyetlen dísze. Szent-Kristóf – a vándorok védıszentje, hosszú botjával – vajon miért 
éppen ezt faragom – gondolkodik el, ahogy nézegeti a Mózesi határozott vonásokat az arányaiban 
kicsi, de nagyságot, erıt sugárzó öreget, vállán a gyermekkel? Egészen jó munka – gondolja. 
Vándorok védıszentje! – Hová vándorlok én? Ki vándorol velem? Vállára vesz-e valaki az útján? 

Vagy én hordom vállamon az  egész Világmindenséget? – keresi a míves, vaskos könyvekben is a 
válaszokat. De úgy érzi, ahány válasz, annyiféle. Mindenkinek a saját útját kell bejárnia. 
Mindenkinek a saját maga számára kapott feleletet kell megkapnia! 
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– Hogyan tudjam melyik úttal választom a jó irányt? A csendet választottam.  
– De vajon a világ nem vár rám valahol? 
– Az én dolgaim–e a világ dolgai? Te helyeseltél Uram az elvonulásra? Vagy én menekültem el 

gyáván a történések megélése elıl? 
Ezeket a kételyeket, vágyakat megvallja a gyónásokon, mint ahogy mindenki megvallja, mit 

vétett Isten ellen, s a szent regula ellen. 
Ez rendkívül fontos: a bőn megvallása. A gyónások, bőn-megvallások a megvallót és a hallgatót 

is nagyobb alázatosságra késztetik. Még ha kicsiny dolgokról van is szó –, mert aki kis dolgokban 
vétkezik, vétkezni fog a nagyobbakban is – vélekednek. 

Ezekrıl olykor beszélgettek a ritka közös vacsorákon az „Utolsó vacsora” freskója alatt, ahová 
bejött a világból is egy-egy részecske. S ahogy múlt az idı (ami mégis csak múlt), mindinkább 
megszerette ezt a madarak trillájától övezett oltalmat, ezt a figyelı-egyforma rendet. A rendházon 
kívüli dús lombú erdıt, a domb alatti földút melletti kákás kis tavat. Úgy érezte nem hiányzik neki 
semmi. De a hosszan tartó elégedettség után mindig jött az álom, ami zaklatott volt, amikor útjára 
kelt Szent-Kristóffal, s vándorolt vele messze tájakra. Skarlát-íbiszeket látott hatalmas rajokban, 
ahogy felszálltak, mintha pipacsmezı kelt volna életre, s ahogy szálltak mintha vörös fátyol úszott 
volna az égen. Álmában kapta, hogy így hívják ıket, hogy az „integetı-rák” tápláléktól ilyen lángoló 
a színük. Valahol egy másik földrészen járt, ahol hatalmas jéghegyek magasodtak elıtte, olyan 
hegyek ormai tőntek fel, melyekrıl életében még képet sem látott. Ilyen hajnalokon fáradtan ébredt. 

A különös álmok után eszébe jut gyermekkori barátja, kivel nagyot nevettek amikor valami nem 
ment, tanulás vagy egyéb kötelezı feladatok, s azt mondták, nem baj ha nem sikerült, remete még 
lehetek. Remete még lehetek, vagy remete leszek úgy is ... –,  vigyázz, hogy mit kérsz, vagy kívánsz 
magadnak –, mert megkapod! – mondta ilyenkor csendben maga elé. 
İ volt a „kerubi vándor” – s mormolta magában a gyakran olvasott kedves, bölcs négy sort:  

„Mert nem a csend van két szó között, hanem a szó van két csend között: szólni nem az tud aki 
szólni tud – szólni az tud aki hallgatni tud.” 

 
* 
 

* 
 
 

Folytatjuk… 
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HAJNAL ÉVA 
 
Március  

Tavasz készül. 

Mint visszatartott  

szerelem, óvatos 

ragyogással ölel . 

Lassan érint illata is . 

Még vár, mielıtt elborít, 

... még apró hangokkal, 

csendben közelít, 

még vézna 

falrepedéseiben 

csak csöppnyi  

élet a repkény, 

még  nem zúdul 

a patakcsobogás 

tenyerembe és 

kabátzsebemben 

megremegı  

hős kavicsom, 

kezem melegét várja ... 

Még szisszen  

a főpamacs is, 

s csak pillantásával 

 ölelget a napfény ... 

 

... nem tudja még, hogy  

hőségem forrása 

... kiapadhatatlan . 
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KÉPESLAPOK 
 
 

SZ. PİRDY MÁRIA 
 

Prágai képeslap 
 

(Nyolc teenager lelkő, bölcskorú barát barangolása a városban) 
 
 
A vonaton víg sörözéssel, szinte állandó evéssel és nassolással telt a nyolc órás út. Azt, hogy 

melegünk van, az erıteljes főtésre fogtuk. Isten ments, hogy eszünkbe jutott volna az étellel- itallal 
bevitt kalória! 

Némi késéssel, de vidáman érkeztünk meg Prága fıpályaudvarára. Egy-egy pillanatra 
megálltunk, hogy megcsodáljuk a tisztaságát, a mutatós kirakatú boltokkal ellátott hatalmas tereit. 
Mindenfelé jól öltözött utasokat, kulturált viselkedést láttunk, mintha egy repülıtér tranzitján 
mentünk volna keresztül. 

Rövidesen rátaláltunk a villamosmegállók járdaszigetére és bizakodva vártuk az 58-as jelzéső 
villamost, amit gondosabb útitársaink már otthon kijelöltek, mint egyenesen a szállodánkhoz vivı 
járatot. Jöttek-mentek a piros prágai villamosok, a jelzésük ismétlıdött, volt, amelyikbıl négy is 
elment. Gyanússá vált az 58-as hiánya, amelyre a menetrend táblázat helybeli és tüzetes 
tanulmányozása adott magyarázatot. Kiderült, hogy a várva várt villamos csak éjszaka közlekedik. 
(Igaz, már sötét volt, de az óra mutatója csak késı délutánt jelzett.) 

Újratervezés az alig látható-olvasható menetrendrıl. Hurrá! Egyszeri átszállással megoldható a 
célba jutás. A Ferenc József által 1901-ben avatott, gránitból épített kıhíd (amely a 19. század 
közepi híd helyett épült), a Légiók hídja (Most Legii) elején végleg befuccsolt a közlekedés, autó-
autó hátán, a villamossíneken is. Villamosunk talán ötpercenként, ha egy métert tudott elırehaladni. 
Az ablakán át nézve úgy tőnt, mintha a tılünk jobbra levı híres Károly-hídon sem lámpa, sem 
teremtett lélek nem lenne, vaskos teste sötéten ívelt át a folyón. A Moldva (Vltava) túloldalán 
átszálltunk egy másik piroskára, reménykedve, hogy hipp-hopp a szálloda utcájánál leszünk és 
perceken belül elereszthetjük a bıröndjeink fülét, a púp a hátunkon zsákot letehetjük. Amikor a 
hangosbemondó kitessékelt minden utast a kocsikból, szembesültünk a valósággal. Vágányzár – új 
sínek fektetése miatt. Ilyen nincs! És mégis van! A könnyünk csorgott a nevetéstıl. A szállodánkig 
nagyjából négyszáz méteren keresztül kattogtak bıröndjeink kerekei a macskaköveken. 

Még aznap este a felszálltunk a rövidített útvonalon közlekedı villamosunkra, amelyen 
ugyanolyan udvariasan hellyel kínált a fiatalabb korosztály, mint az érkezésünkkor a két járaton. Ez 
aztán ismétlıdött valahányszor jármőre szálltunk. Az ember persze rögtön párhuzamot von a hazai 
utazási és viselkedési morállal. A Kisoldalra (Malá Strana) érkeztünk, − Prága Budájára, amely 
ellentétben a mi Budánkkal, a Moldva bal partján fekszik – annak is a fıterére. Innen a keskeny Híd 
(Mostecka) utcácskán át eljutottunk a Károly-hídhoz. A korhő öltözéket viselı lámpagyújtogató, 
sajnos már elvégezte feladatát, lemaradtunk egy páratlan eseményrıl. A szoborcsoportok között álló, 
a 19. századi gázlámpák hő másolatai visszafogottan, hasonlóan az eredetiekhez, romantikus 
kékesfehér fénnyel világítottak. A híd két oldalán sorakozó barokk szobrok alakja, fıként a középsı 
szakaszon, ahová nem ért el a Keresztesek terén és a Karlova utcában sőrőbben telepített gázlámpák 
fénye, szinte belesimult a sötétbe. Ennek ellenére sokan sétáltak mindkét irányban, sőrőn villantak a 
vakuk.  

Ekkor még nem találkoztunk – talán nem is voltak már ott, − a hídon különös testhelyzetben 
kolduló emberekkel. A következı napokban még néhányszor végig mentünk a hídon és jó néhány 
adományra várót láttunk mindkét oldalon, s az óvárosi feljárónál. Leborulva, földön nyugvó, 
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összezárt karjuk mögé rejtették az arcukat. Elıttük kis tálka/dobozka, amibe az adományokat várták. 
Érdekes, nem az áhítatosan imádkozó zarándok vagy muzulmán hasonlata jutott eszembe, hanem 
egy összecsukott széké, aminek látványa, nem hat/indít meg. Bár az arcukat nem láttuk, de a 
testformájukból, testtartásukból – és magunkból kiindulva − inkább a fiatalabb korosztályra 
vélekedtünk, hiszen nehéz az ízületes, elmeszesedett öreg csontokat órákra ilyen helyzetbe 
kényszeríteni. Viszont a város turisták által kedvelt más helyein egész ottlétünk alatt nem láttunk 
kéregetıket, batyuba göngyölt vagyonukat cipelı hajléktalanokat. Mi lehet az oka? 

A gótikus hidat, amelyet mindenkinek látni kell, aki akár csak órákra is megfordul Prágában, IV. 
Károly utasítására kezdték építeni a 14. század közepén és a 15. század elején fejezték be. Nem csak 
a Vár (Hradzsin) és az Óváros közötti leghatékonyabb összeköttetést szolgálta, hanem stratégiai 
célokat is, ezért a híd védelmére a Kisoldalra kettıs, az óvárosi oldalra pedig egy hídtornyot 
építettek. A híd két oldalán összesen 30 szobrot, szoborcsoportot helyeztek el. Az elsıt 1683-ban 
Nepomuki Szent János püspök tiszteletére, akit IV. Vencel király a legenda szerint egy zsákban a 
Moldvába dobatott, mert nem árulta el a királyné gyónási titkait. Az utolsó két szobrot Szent Cirill 
és Metód emlékére állították 1938-ban. 

A Karlova utcában, hozzánk hasonlóan, sokan nézegették az egymás mellett sorakozó boltok, 
vendéglık, sörözök kirakatát, az utcáról betekinthetı helyiségeik kínálatát. Az Óvárosi térre végig a 
gázlámpák hangulatos fényében sétáltunk. A tér épületei aranysárga fénybe öltöztek, az óvárosi 
Városháza és a Týn-templom vakító fehéren magaslott föléjük. A tér harmadik magas építményébıl, 
a Szent Miklós-templomból kevés látszott a falait körülvevı állványerdı és a takarások miatt. A tér 
maga sötétben volt, Husz János szobrát is csak közelrıl lehetett valamennyire látni. A téren 
áthaladók egy irányba tartottak, a Városháza tornyához, ahol a hírneves, 1410 óta mőködı toronyóra 
hamarosan tíz órát mutatott. Az elıtte összegyőlt tömeg velünk együtt várta a harangütést, amelyre 
megnyílik a két kis ablak, és kezdıdik látványosság. 

Az óra: bábjátékból, szférakörbıl és naptárból áll. A három önálló rész egymás alatt helyezkedik 
el.  

A középsı szférakör csillagászati órája háromfajta idıt mutat: a régi cseh idıt – amelyet 
napnyugtától számítottak − arab számokkal, a mai idıt római számokkal, és a babiloni rendszer 
szerint tizenkét idıszakra felosztott nappali idıt. E körül az állatöv (a zodiákus) jegyei láthatók. 

Az alsó óralap a naptár, amely a hónapokat és napokat tartja számon.  
A felsı részen a bábjátékot, azaz az apostolok menetét az alattuk látható csontváz (a halál 

jelképe) indítja. Egyik kezével meghúzza a harangkötelet, a másikban lévı homokórát megfordítja. 
Ekkor jelennek meg az ablakokban az apostolok. Az ablakok fölött a kakas kukorékolni kezd, és erre 
megcsendül a harang, elüti az egész órát, miközben az ablakokban elsétál a 12 apostol. A bábjáték 
jelentben más mozgó figurák is láthatók: egy török férfi, aki a fejét rázza, a Hiú, aki tükörbe néz, és 
a Fösvény, akit egy pénzsóvár uzsorás ábrázol. 

A fél évezrede mőködı csillagászati óra a II. világháború végén súlyosan megrongálódott, 
órásmesteri bravúr volt a háború elıtti kinézetét visszaadni. 

Nem tudtam ellenállni, hogy ne írjak ennyire részletesen az óráról. Családtagjaim, közeli 
ismerıseim tudják, hogy szerelmese vagyok a régi, évszázados technikai alkotásoknak. Jobban 
elbővölnek, mint a különbözı égitestekre juttatott szerkezetek. Talán, mert közelrıl láthatók, 
tanulmányozhatók, felépítésüket, mőködésüket értem. És, tisztelem azt a precizitást és mívességet, 
amivel ezeket megalkották az átlagon felüli szakmai tudással és gyakorlattal rendelkezı mesterek. 
Ha a mai szakemberhiányra, a tömegtermelésre és a szándékosan rövid élettartamra tervezett 
eszközökre, tárgyakra (nem sorolom tovább) gondolok, még nagyobb csodálatot érzek a múlt csodás 
emlékei iránt. 

A város nevezetességeinek látogatása során minden nap visszatértünk az Óvárosi térre. Így esett, 
hogy még két alkalommal megörökítettem az Orlojt. Felhıs, de tiszta idıben és ott létünk egyetlen 
napsütéses délidejében, amikor az óra aranyozott részei szinte szikráztak a fényben. 

A Várba (Hradzsin), a turista elözönlés idejéhez képest korán érkeztünk, és fél napot ott 
töltöttük. Így is csak a látnivaló töredékére jutott idı a 12 évszázad alatt alakított csodálatos 
együttesbıl.  
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Kívül-belül körbejártuk a Hradzsinból messze kimagasló gótikus Szent Vitus-székesegyházat, 
amelyet IV. Károlyt kezdte el építtetni a 14. század elsı harmadában, és csak 1929.ben fejezıdött be 
véglegesen az építése. Közbeszóltak az eseményekkel teli századok (huszita háborúk, harmincéves 
háború, az egymást követı uralkodók elképzelései, az építési tervek változtatása stb.).  

Voltunk a Régi Királyi palota lenyőgözı mérető, késı gótikus Ulászló termében, amelyben a 
hatalmas ablakok már a reneszánsz hatást mutatják. Régente a legünnepélyesebb állami ceremóniák 
színhelye volt, a mai idıkben is a köztársasági elnökök megválasztása ünnepségeinek színhelye. A 
terem hátsó részében látható a bordáskı-lejtı, amelyen megcsúszás-mentesen jutottak be a terembe 
(és vissza) az „ügyintézési” napokon a városból lóháton érkezık. Megnéztük a régi győléstermet, itt 
ülésezett a régi törvényszék, a rendek egészen1847-ig itt tartották királyválasztó üléseiket, manapság 
a megválasztott köztársasági elnökök itt írják alá az esküjüket. Egy emelettel lejjebb a cseh udvari 
kancellária irodáját sem hagytuk ki, hiszen1618. május 23-án itt történt meg a híres-hírhedt 
defenesztráció, amikor is a protestáns rendek képviselıi a vita hevében az ablakon keresztül a 
várárokba dobták a katolikus helytartókat. Akik, szerencséjükre puha szemétdombra estek, és nem 
történt különösebb bajuk. Ennek az esetnek viszont a fehérhegyi csatavesztés, annak pedig a 
harmincéves háború lett a következménye. 

A látnivalóktól fáradt szemünket a második udvar díszkútjain és a Szent Kereszt-kápolna elegáns 
neoklasszikus épületén pihentettük. Utána átsétáltunk a harmadik udvarra, hogy megcsodáljuk a 
Kolozsvári testvérek alkotását, a Szent György-szobrot. A gótikus szobrászat e remekének csupán 
két hivatalos másolata „él”, az egyiket Klebelsberg Kunó ajándékozta Szegednek, és 1959 óta a 
Rerrich Béla téren látható, a másik Kolozsvárott, a Farkas utcai református templom elıtt áll. De 
számtalan nem hivatalos másolata található szerte Európában. 

A harmadik udvarral szomszédos Szent György téren megnéztük a Hradzsin legrégebbi, épen 
maradt épületét, a Szent György-bazilikát. Az eredetileg háromhajós román bazilikát Vratislav 
fejedelem alapította 920-ban, akinek sírja itt található. A templom mellé épített kápolnában pedig 
Csehország elsı vértanújának, Szent Ludmillának a csontmaradványait ırzik. Az évszázadok során a 
templom többször leégett, és a renoválásakor elıbb reneszánsz, majd barokk külsıt kapott. A 19-20. 
század fordulóján végzett restaurálásakor kapta vissza eredeti román formáját. Belépve az ember 
tekintetét mindjárt megragadta a dupla barokk lépcsı, a szentély mennyezetét díszítı freskók, a 
gyönyörő román kóruskarzat, és mintha ezeket hangsúlyozná ki az egyszerőnek, szinte szigorúnak 
tőnı templombelsı. 

Mire az Arany utcácskához értünk, szembesültünk, hogy itt, évszaktól és napszaktól függetlenül, 
mindig turista-csúcsidı van. Szerencse, gondoltam, hogy korábban, turista hiányosabb idıszakban 
két alkalommal sikerült tüzetesebben megnéznem kívül-belül az épületeit. Ha a házacskák fala 
rugalmas lett volna, biztosan mindegyik kidomborodik! Pedig réges-régóta nem laknak benne a 
néphit szerinti aranycsinálók, de még aranyverı mesterek sem, sıt, Franz Kafka sem, de az irodalmi 
Nobel-díjas Jaroslav Seifert sem, akit még életében eltőntettek a szellemi életbıl, sıt a házát is 
lerombolták a Charta 77 aláírása miatt. Azóta már hivatalosan is büszkék rá!  

Az utcácska végében, a börtönudvaron, hiába sétálgatott a piros csuklyás, kezében kivont kardot 
tartó hóhér, senkinek nem volt kedve vele fényképezkedni. Mire végigjártuk a börtöntorony minden 
emeletét és termét, a hóhér kereket oldott. Buta turista! Nem tanultad még meg, hogy nem szoktak 
megismétlıdni a –tól–ig-ra tervezett idıd alatt elszalasztott lehetıségek!  

A Józsefváros világhírő mőemlékei közül pénzügyi okok miatt csak Európa legrégebbi, épen 
fennmaradt Régiúj zsinagógáját tekintettük meg. Korai gótikus stílusban építették a 13. században 
(1270-ben). A következı században bıvítették az elıcsarnokkal és a nık számára a 18. században 
toldottak hozzá oldalhajót. Nehéz volt elképzelni, hogy lırésszerő nyílásain át (mert ablakoknak 
nevezni a mai fogalmaink szerint elég nehéz lenne) vajon mit láthattak a szertartásból? Fájt a 
szívünk lemondani a Zsidóváros többi nevezetességrıl, de jelentıs (nekünk) összegbe került volna 
és még sok más látnivaló várt kipipálásra az útitervünkben. (Csendesen megjegyzem, ha valaki azt 
akarja, hogy minél több ember megismerhesse népének kultúráját, életét, hányattatásait, 
szenvedéseit, azt pl. olcsóbb belépıjegyekkel biztosabban el lehet érni). 
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A strahovi kolostor megtekintését személy szerint kíváncsian vártam, mert eddig egyetlen prágai 
utam alkalmával sem jutottam el oda. Sem a késı reneszánsz Szent Rókus-templomot, sem a gótikus 
és reneszánsz átépítések maradványait viselı12. századi román stílusú apátsági templomot 
(amelynek két barokk tornyát a 17. században építették hozzá) nem tudtuk megnézni, mert nem 
voltak nyitva. A múzeumi belépı csak arra jogosított, hogy a két könyvtárterembe, a kisebb 
teológiaiba és a két emelet magas filozófiaiba a belépést megtiltó korlát elıtt, a nyitott ajtón át 
kukucskáljunk. A folyosói tárókban elhelyezett kódexeket (vagy talán a másolatokat), 
természettudományi, régészeti leleteket, a falak mentén kiállított bútorokat, szobrokat, harci 
eszközöket stb. korlátozás nélkül nézegethettük. Fényképezni szigorúan tilos volt, de ha erre is 
jegyet váltottál, fel voltál mentve a tiltás alól. Ha ilyen jegyet felmutató látogató érkezett mondjuk 
valamelyik könyvtárterem ajtajához, a teremır simán elráncigálta onnan az egyszerő bámészkodókat 
(minket is), hogy a küszöb elıtti zavartalan fotózáshoz helyet biztosítson a külön jeggyel VIP 
személlyé avatott látogatónak. Annyira udvariatlan „intézkedés”-nek minısítettük, hogy el is jöttünk 
a múzeumból. Igazából azt sem értettem (késıbb sem), hogy miért károsítja a mőemléket a külön 
jegy nélküli fényképezés, jeggyel viszont nem. És ha így van, miért lehetett mégis fényképezni pl. a 
Szent Vitusban vagy a Betlehemi kápolnában külön jegy nélkül? 

A beépítetlennek hagyott régi kertek és parkok mentén lefelé vezetı úton visszafordulva a 
piroscserepes, hosszan elnyúló hófehér kolostorépület és mögüle az ég felé mutató két barokk torony 
látványa feledtette iménti bosszúságunkat. A járda kicsi gránitköveire szınyeget húztak az ıszbe 
színesedett levelek. Csak ne csúszott volna rajtuk olyan nagyon a cipıtalpunk!  

A prágaiak barokk kegyhelye, Loreto, hírének megfelelıen lenyőgözı épületegyüttes. A 
belépıjegyek megvétele után, mikor beléptünk a kerengı-folyosóba és a pillantásom a belsı 
udvarra, az ott álló Santa casa (Szentcsalád háza vagy Názáreti ház) márvány falára vetıdött, egy 
vadászkutya sebességével rohantam vissza a pénztárhoz, hogy jegyet váltsak a legális 
fényképezéshez. Elsıként a gyönyörő, jelenetekkel teli, fehér márvány falú Santa casa-t jártuk körül. 
A történet szerint Názáretben ebben a házban jelent meg Szőz Máriának Gábriel arkangyal, 
tudatván, hogy fiút fog szülni, Istennek fiát. Ezt az épületet szállíttatta el darabonként Názáretbıl 
Dalmáciába, majd onnan az itáliai Loretoba egy katolikus család, akiknek Angel volt a családi 
nevük. Innen ered a késıbbi legenda, hogy az angyalok vitték az olaszországi Loretoba a 
Szentcsalád házát. Az 1625-31 között épített prágai másolata megindítóan szép alkotás. A kápolna 
ezüst oltárának belsejében, osztott üveg mögött (alig) látható az ébenfából faragott Madonna szobor. 
Az 1734-35 között épült kolostortemplom, az Úr születésének temploma, a barokk építészet remeke. 
A kerengıbıl hét külön kápolna nyílik, a falait szentképes oltárok szegélyezik, köztük Árpádházi 
Szent Erzsébeté. Az emeleten különlegesen gazdag kincstár kápráztatja el a látogatót. Ezen kincsek 
közül a leghíresebb a 6222 gyémánttal díszített monstrancia. Vakítóan csillogott a rejtett lámpák 
fényében. Itt is ıriznek Csehország védıszentjérıl, Nepomuki Szent Jánosról egy fából faragott, 
színes szobrot, amelyet az ismeretlen mester a 18. században, valószínőleg a szentté avatás után 
készített. A Loreto épületegyütteshez tartozik a belıle kimagasló barokk torony is, amelynek híres 
harangjátékát, sajnos, nem hallottuk. Nem figyeltünk az óránkat, valószínőleg a kincstár termeit 
jártuk a zenélés ideje alatt. 

Városnézı útjaink során nem hagyhattuk ki a Betlehem kápolnát sem. Hatalmas légterő, kiváló 
akusztikájú terem, amely magában rejti a régi, feltárt kutat is. Belsı elrendezése és a prédikátorház is 
olyan korhőnek látszott, mintha még ott lakna, és mindjárt kilépne a szószék eredeti ajtaján a 
gyülekezete elé a híres prédikátor, Husz János.  

Az eredeti kápolnát két patrícius kereskedı építtette 1391-ben. Az alapító levélben kikötötték, 
hogy a prédikáció nyelve csak a cseh lehet. A kápolnát és az 1348-ban alapított Károly egyetemet 
Husz János mester személye kapcsolta össze. Tanított az egyetemen és perbefogásáig a 
gyülekezetnek is prédikátora volt. Hitszónoklataiban olyan gondolatokat vetett fel, amelyek csak a 
Károly egyetem tudományos tanácskozásain hangozhattak el. Husz halála után száz évvel a 
reformációt hirdetı német Münzer Tamás is prédikátora volt a kápolnának. A fehér-hegyi csata után 
a jezsuitáké lett az épület, akik itt létrehozták az elsı Mőszaki Fıiskolát. A rend megszőnése után, a 
18. század végén az épület csaknem teljesen megsemmisült, lakóházak épültek a helyén. A huszadik 
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században sikerült újjáépíteni a kápolnát a fellelhetı maradványok restaurálása, régi leírások, képek 
alapján. 

A sok séta és nézelıdés közben természetesen megéhezik a turista. Prágában nem gond ebédelni 
és/vagy vacsorázni, gondoltuk. A valóság éppen az ellenkezıje volt. A híresebb sörözık szinte 
mindig telve voltak, a kevésbé kedveltekben meg mi nem bíztunk. Szerencse, hogy az U Flekuban 
még itthonról foglaltunk helyet! Persze, nagyon ügyetlen csapat lettünk volna, ha éhkoppon 
maradunk, és a szomjúságtól összeragadt szájjal szédelgünk vendéglırıl vendéglıre. Barátaink sok 
címet ıriztek régebbi látogatásaikból, és még idıben hozzájutottunk a betevı knédlinkhez és 
sörünkhöz. Lehetett volna mást is enni, de Prágában mást rendelni! – szentségtörés lett volna!  
Ráadásul kihagyni olyan élményt, mint a Vencel téren a Výtopna sörözıt, ahol számozott peronok 
asztalainál ülnek a vendégek és kis piros vonatok húzzák vagonokat, amelyekben érkezik a finom, 
helyben fızött Krušovice söröcske, és visszafelé pedig elviszik a kiürült poharakat. És persze az 
1678-ban alapított Két macskához címzett sörözıt sem hagyhattuk ki. Emlékeztek még az U 
Kocoura kolbászára? Vagy inkább a sörüket dicsérjem? No és a Blues kocsma melletti büdöske? Ja, 
hogy szemtelenül elcsámcsogtuk egyetlen rendelésre vetemedett barátunk sült krumplijait, és 
ráadásul másodszor is elkövettük? A Svejket tényleg nem említettem? Nem, nem feledkeztünk el 
róla. Ott kezdtük a prágai sörkóstolást!  

De, azt hiszem, knédlibıl egyelıre nem kérek repetát. 
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Lencse által, világosan… 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – Egyiptom  
 

 
 

„Ébredı fényben” - Ízisz ısi szentély romjai 

 
 

„Valóság” Napkelte Ízisz templománál 
 

 
 

„A Vörös Piramis” 
 

 
 

„A Lépcsıs Piramis” 
 

 
 

„A Szentély” 
 

 
 

„Oszlopfık kékben” 
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Lencse által, világosan… 

 
BODÓ CSIBA GIZELLA fotói– Egyiptom 

 

 
 

„Hathor” 
 

 
 

„Hathor kert lépcsıi” 
 

 
 

„Kartus - a névjegykártya” 
 

 
 

„A Világ csodái” 
 

 
 

„Légi kép Aswan felé” 
 
 

 
 

„Karnak” 
 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 1. szám 
 

 88 

Lencse által, világosan… 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói  – Egyiptom  
 

 
 

„Nílus, alkony, felukka” 
 
 

 
 

„Nílus idill” 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 1. szám 
 

 89 

 
PÁVEL COLTON ISTVÁN 
 
Egy utolsó kérdés 
 

Azért mert már rég elfeledtél  
és megunt lomként szemétre vetettél 
még néha végtelennek tőnı éjszakában... 
míg üresen kong titkolt vágyad 
mely küszködve harcol zord harcosként rád törı 
álnok magánnyal 
mikor magad sem érted mIért 
egy imát mormolnál mindenkiért 
ki él 
nos akkor még 
eszedbe jut hajdan egekig érı szerelmünk lángja 
mely ékes dalt lopott a bennünk megbúvó 
új csatára gyúró komor némaságba. 
 
 
a halhatatlan szerelem után 
 

nagy néha még 
az arcom kis srácként pirulva lángra gyúl 
míg mostani kedvesem hanyagul fogva a kezem... 
az élvezetbe nem élvezettel vezet 
az meglehet lehetne közben sokkal kedvesebb 
ám mégsem hihetem mert azt sehogy sem lehet 
hogy jól fedı álarca alatt oly fanyarul gondol rám  
ahogy egy mocskos nagy úr 
a körülötte nyomuló nyomorra néz 
persze azt mindig is tudtam  
múlhatatlan szerelemmel nem szeret 
olyat az ember csak egyszer érez 
azon ı már réges-rég túljutott 
de az élet sokszor mégsem oly rémesen véges 
tréfás sors azt adja gyakran 
a gyatra lélek túlél szívhalált 
a vérmes galád magány 
a nagy érzésen épphogy túljutó ember lelkére éhes 
jól vigyázz kis komám 
szüntelen gyötör majd összetör végül megöl 
ha éjjel üresnek érzed az ágyad 
csak ha minden nehézség ellenére 
valahogy mégis párra lelsz 
remélhetsz egy kis esélyt 
hogy nem örök átoktól gyötrı éltet 
kell hogy leélj 
remélj konokul bután 
mégis van érzelmi élet a halhatatlan szerelem után 
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MAGYAR MAGDA 
 
 
Mesélni igazán… 
 
Mesélni,  

mesélni volna jó… 

 

Idı, békesség csenddel, 

egy meghitt szoba, 

kényelmes fotel, 

nagy asztal, terítı 

melynek simítom rojtjait 

és kirakhatom 

a múlt megírt papírjait 

Nagy, kitárt ablak kellene, 

árnyat vetne rá a fa, 

s szavamra bólintana. 

Hogyha mellém ülne az 

emlékek hőséges szelleme 

 

mesélni, 

csak mesélni kellene… 

 

MAGYAR MAGDA: Mesélni igazán, , 2014, Debrecen, DELA Könyvkiadó Kft, 8.o. 
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P. BORBÉLY KATALIN 
 

 
Didergı 

 
 

A kislány ült az íróasztalnál és tanult. Odakint lassan beesteledett, a lebukó nap 

utolsó sugarai, még aranyba burkolták a virágmintás tapétát. A gyerek mindebbıl csak 

annyit érzékelt, hogy fel kell kapcsolnia az olvasólámpát, mert már összemosódnak a 

betők elıtte. Azt sem vette észre, amikor anyja belépett. Az asszony sokáig nézte, nem 

akarta zavarni. Tekintetét körbe járatta a szobán, meg-megállt egy-egy éremnél, újra 

olvasta az oklevelek szövegét, melyek valamely sikeres helytállás eredményként 

kerültek a könyvespolc oldalára. Mosolyogva lépett az asztalhoz, megsimogatta a 

gyerek fejét.  A gyerek meglepetten nézett fel: 

–Nem is vettelek észre. 

– Nagyon elmélyültél. Mit olvasol? – s belelesett a nyitott könyvbe. 

– A Didergı királyt.  

– Ebbıl van egy másik változat. Várj, mindjárt megmutatom. - S a könyvespolchoz 

lép levesz onnan egy  réges-régi könyvet. 

– Nézd nekem ezt ebbıl olvasta az anyukám. 

Felüti könyvet, s ahogy olvasni kezd, megborzong. Hirtelen megelevenedik a 

huzatos albérleti szoba, ahol a takaró alábújva olvasták a szebbnél szebb meséket és 

néha tényleg nem főtötte ıket csak a szeretet. Persze errıl a gyerek mit sem tud. Nem is 

érti, miért peregnek a könnyei. 

– Ne sírj, anyu a végén minden jóra fordul!- simogatja meg anyja kezét. 
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MÁNDY GÁBOR 
 
 
Nınapra, 2015 

 

Nınap. Már nagyon nem birom, 

hogy van egy többlet ipszilon 

kromoszómámban, X helyett, 

s most írhatom a verseket. 

Minden nınek, ki elhalad, 

mondok csudaszép bókokat. 

Nem vagyok sikeres, nem én, 

azt hiszik, részeg vagy kretén 

vagyok, esetleg kurva kell, 

s akkor minek a sok vaker. 

 

De másképpen volt ez, bizony, 

egy régi-régi tavaszon, 

úgy hetven évvel ezelıtt. 

Akkor még imádtak a nık, 

mind megölelt, puszilgatott. 

És azt is mondták, szép vagyok. 

 

 

(Utóirat) 

 

Felnıttem, volt sok szeretım, 

tőnıdöm a múló idın. 

Most egy nıvérkét keresek, 

beadni gyógyszereimet. 
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GİSI VALI 
 
Nagyanyó 
 
Nagyanyónak nem számított 

a fagy, a hó, sem az embert-próbáló 

meleg, nem létezett az idıjárásnak 

komisz fintora, nem volt semmi 

ok arra soha, hogy esténként 

elmaradjon az örökké krumpliból 

készült, de változatos, feledhetetlen 

ízekkel áldott, mennyei vacsora. 

 

Aludt-tejjel, maga-köpülte, friss, 

olvasztott vajjal kínálta este, 

a maradék krumplit másnapig 

a hajában érlelte, s hozzá ebédre 

a padláson lógó sonkát néha 

meg-megnyeste, a csillogó 

gyerekszem meg kíváncsian 

várta-leste… 

 

Aztán egy néma, furcsa este 

valami hirtelen, szúró fájdalom 

leteperte, és örökre elpihent  

drága teste. 

  

Gyır, 2015. február 14. 
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PROSSZER GABRIELLA JÚLIA  

 

 

VIHAR NAXOS SZIGETÉN 1 

(küzdı lélekkel) 

regényrészlet 

 
… Hatkor csörgött az óra. Azonnal felébredtem és elhallgattattam, de olyan fáradtnak és 

törıdöttnek éreztem magam, mint akin egész éjjel fát hasogattak. Eltartott néhány percig, amíg rá 
tudtam venni magamat, hogy kibújjak az ágyból?! Gyorsan lezuhanyoztam, aztán ittam egy kupica 
házi pálinkát, ami olyan goromba volt, hogy rögtön felébredtem tıle. 

Bementem Klárához. 
– Azt hittem be sem jössz elköszönni – bújt hozzám, amikor lehajoltam és megcsókoltam. – Remek 
aromája van ennek a kisüstinek, de azért vigyázz, nehogy rálehelj a rózsáidra, mert mind 
berúgna…?! S ha lehet, az új elnök közelébe se menj,… az a pletyka járja róla, hogy csak a bort 
tartja emberi fogyasztásra alkalmasnak. 
– Hallottam – mondtam vigyorogva, s néhány percre leültem az ágy szélére. Leplezetlen 
vágyakozással futott végig szemem Klára karcsú, kívánatos testén. 
– Hánykor kezdıdik az elnökségi ülés? 
– Nyolckor. De elıtte még kimegyünk Maggival a Kopasz dőlıi újerdıbe. Bazsoki azt is ki akarja 
vágatni a szılıtelepítéshez… 
– İrült ez az ember…?! Hisz épp csak megerısödött az az ültetvény, s annyira kellene az utánpótlás 
itt a Bakonyalján…?! 
– Kellene… tudom, szívem. De most Bazsoki itt az isten. Azt suttogják az emberek, hogy több száz 
hektáron akar szılıt telepíteni itt a környéken. De nincs még százhektárnyi szabad kapacitás sem 
hozzá… 
– Ne engedjétek, Gabikám! 
– Kik? Kik ne engedjük, szívem? Jószerivel magamra maradtam a régi vezetıségbıl. Az öregek 
nyugdíjba mentek, a fiatalok elhúzták a csíkot, mikor Bazsoki bejelentette, hogy fuzionálni 
szándékozik a M.–i Állami Gazdasággal… ahol az öccse az igazgató… 
– Hallottam… Én a Pulóver üzletemben elıbb tudok meg mindent, mint ti bent az irodában… 
– Terka néni a takarítónı, mint Falurádió… – ne–vettem el magam, de ugyanakkor éreztem valami 
fémes, kellemetlen ízt a számban ettıl a nevetéstıl. Nem volt nevetni valóan vicces az IGAZSÁG. El 
is tereltem volna könnyedébb témára a beszélgetést – ha lehetséges lett volna… 
– Hogy aludtál Életem? 
– Jól. Köszönöm. És te? 
– Ne is kérdezd. Pocsék éjszakám volt, s van már napok óta… Lehetetlennél lehetetlenebb dolgokat 
álmodok össze-vissza, s mindig úgy ébredek, mint akit húsdarálón ledaráltak s most készülnek 
megfőszerezni… 
– Bazsoki miatt van, de hidd el, jobb, ha beszélsz róla velem, mintha egyedül, magadban rágódsz a 
gondjaidon. 
– Lehet, hogy igazad van, Klára – bólintottam, aztán ránéztem a karórámra. – Háromnegyed hét. 
Mennem kell, szívem. Bent leszel ma az üzletben? 

                                                 
1 Prosszer Gabriella Júlia készülıben lévı regényének részlete 
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– Nem. Néhány pulcsit és egy rugdalózót kell befejeznem, amiért este jönnek F.–bıl. De Ilonka azért 
kinyit, mert mindig jönnek vevık. Nagyszerő teremtés a nıvéred, tudod? 
– Persze. Hiszen a tesóm?! – vigyorogtam. 

Ragyogó szemmel nézett rám: ıszinte, mély és rendíthetetlen szeretet áradt kedves 
tekintetébıl. 
– Te bolondos, te?! – nevetett rám. Kinyújtotta a kezét és megérintette az arcomat – ujjai hegyében 
ott lüktettek az idegek. 

Szerettem apró, kedves kezének finom simogató mozdulatait. 
Éreztem, hogy végigfut testemen az elektromosság… Gyorsan felálltam. 

– Nem, most igazán nincs idı ölelésre – dorgáltam magamat és kisiettem a szobából. 
 
 

 
* 

 
Orláthy Gertrúd elvált orosz férjétıl, Bécsben vett lakást, még valamikor a tavasszal, de csak 

nyárvégén – ısz elején – hagyta el Indiát, amikor a gyerekek iskolába kezdtek járni. Kristóf bácsi és 
Ilonka néni viszont már a nyáron átmentek és elkezdték a Duna parti háromemeletes villát 
berendezni –, a földszintet saját részükre – és augusztus közepén oda is költöztek, szabályos és 
hatályos kitelepedési engedéllyel. Györgyi fiát, Botondot is vitték magukkal. Keresztfiamról tudni 
kell, hogy epilepsziás rohamai voltak, már születése óta… (Megkérdıjelezhetetlen tény, hogy miért 
született már eleve betegen…). Lujzika – Kristóf bácsi vénkisasszony húga –, Pécs mellett döntött, 
de hát nem maradt ı sem egyedül: Gyurkáéknál lakott s vezette a fiatalok háztartását, s mellette 
„pótnagyiként” pesztrálta a három kis ördögfiók Renner–lurkót. 

Az ÉVSZAKOK másodkiadásából egy dedikált példányt személyesen vittem el Bécsbe a 
barátnımnek, mikor Karinéktól elköszönni fölautóztam az osztrák fıvárosba. Szeptember vége volt 
már, de ragyogó idıvel, s talán a legemlékezetesebb Indián Nyárral… 

A tengerentúli járat 11-kor indult. A kocsimat természetesen a reptéri parkolóban hagytam és 
taxival vitettem magam a Benedix–strasszéra. (Ahogy Budapesten is letettem az autót a fıváros 
határába érve és vagy taxiztam vagy – ritkán – „tömegközlekedtem”…) 

Egy hórihorgas inas–ruhás alak nyitott ajtót –, nem számítottam ilyesmire –, de nyomában 
föltőnt valaki más is… Stella volt, Gerti barátnıje. 
– Isten hozott, minálunk! 
– Istennek más dolga van, Szépségem. Részint a Zsigulim hozott, másrészt taxi, amit egy mogorva 
„sógor” vezetett, akit a borravalóm sem tudott mosolyra fakasztani?!! – feleltem derősen, mintha 
minden okom meg lett volna a vidámságra. 

(Pedig nem volt: Klára sírva tiltakozott az autózás ellen, Maggi sem örült, s persze Kéti 
tombolt, mint a hurrikán szokott gyakorta Florida partjainál…, amiért Gertihez készültem – hát szó 
nélkül leléptem kora hajnalban, bár egy kis cédulát hagytam a nappali asztalán: „élezhetitek a 
bárdot, drágáim☺”) 
– Gerti itthon van? 
– Igen. Az emeleti dolgozószobában megtalálod. Felmész a lépcsın és a folyosón balra, az elsı ajtó. 
– Kösz. Te nem jössz? 
– De. Csak elıbb befejezem a srácokkal a leckeírást. Nehezen megy nekik a német, nekem meg az 
anyanyelvem, hát vállaltam a tanításukat. Nincs is másik munkahelyem, fıállásban csinálom. 
– Ez azt jelenti, hogy Bécsbe költöztél? 
– Azt. Sıt azt is, hogy ide a villába. Látod, akkora ez a ház, mint egy szálloda és hát Gerti 
ragaszkodott hozzá, hogy itt lakjam. Teljes ellátás, kényelem és megfizethetetlen luxus. 
– Na, ja – vigyorogtam ádázul – egy bécsi Klinika professzornıje megengedheti magának. De 
hogyhogy itthon van s nem a Klinikán? 
– Most írja az ötödik nagydoktoriját. 
– Aha… 
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Felmentem a lépcsın, miközben futólag szemrevételeztem a pazarul berendezett luxusvillát. 
Orláthy Gertrúdnak volt pénze, de nemcsak azon múlt: az Orláthyak igen kifinomult ízléssel bírtak 
és ez meglátszott a legutolsó ajtó kilincsén is. 

Gerti a könyvtárnak is beillı hatalmas dolgozószobában ült, láthatóan feje búbjáig munkájába 
temetkezve. 
– Szia! 
– Gabikám! Mi történt? 
– Miért? 
– Hát, hogy eljöttél?!... Mintha azt mondtad volna, hogy ne számítsak a látogatásaidra, hiába élek 
karnyújtásnyira majd tıled, mert rengeteg dolgod van, és egyébként sem rajongsz Bécsért?! 
– Nem is – vágtam rá. – Viszont olyan hírtelen kellett hazautaznunk Görögbıl, hogy Karinéktól el 
sem tudtunk búcsúzni akkor, s mivel ma repülnek haza… gondoltam egy merészet… 
– Mindig tudtam, hogy egy bátor lovag vagy – Gerti nevetésében apró harangocskák csilingeltek, 
bár megközelítıleg sem olyan vidám dallamot, mint korábban… 
– Hoztam neked valamit és szeretném látni az arcodat, amikor átveszed, illetve, amikor elolvasod az 
ajánlást. 
– Csak nem a könyvedet? 
– Csak igen… – vigyorogtam szerényen. Talán el is pirultam közben… 
– Hol van? Add ide gyorsan! – ugrott fel a karos–székbıl. 

Odaadtam. 
– Ó, te drága! – Gerti a nyakamba csimpaszkodott és forrón belecsókolt a számba. 
– Kösz, ez jólesett – mondtam, aztán így szóltam: – Nézd meg mit írtam bele. 

Felütötte a könyv fedelét és hangosan felolvasta az egysoros ajánlást: 
– „Az Egyetlennek, aki sokáig voltál, és az Egyetlennek, aki Örökké leszel” 

A kökényszemekre könnyfátyol borult. 
– Köszönöm… – suttogta és újra odalépett hozzám, s még egyszer megcsókolt. Könnyeit az ajkaink 
felitták. 

Sokáig álltunk összeölelkezve, mozdulatlanul. 
Aztán Gerti megkérdezte: 

– Gabi,… miért nem lehet folytatni ezt a szép szerelmet ?... Mondd meg, de ıszintén…! 
– Mert folytatni csak azt lehet, kedves, ami még tart. És a mi szép szerelmünk, te is tudod, befejezett 
tény. Tehát lehetetlen folytatni. 
– És újrakezdeni? Arról mi a véleményed? 
– Az újrakezdést mindkét félnek akarni kell, Gerti. 

 

Folytatjuk… 
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ÓDOR GYÖRGY  
 
 
Reggel 
 
A reggelnek, mintha ébredése lenne, 
fehér kóchajába fonja az elmúlást, 
a reggel, mintha mindenben kételkedne, 
egy forró kávéért feldúlja a konyhát, 
talán hite is lenne, ha puha száján 
nem hemperegnének száraz kenyérmorzsák, 
cipıjébe dugná meggémberedett lábát, 
ha cipıje nem volna egyre gorombább. 
Szívében még tavasz, de mozgásában ısz. 
Reszketı félelemmel néz a jövıbe, 
hisz beteg torkában megalvadt vért hörög, 
hogy szemeibıl álmait kitörölje. 
 
 
A nappal elviselhetetlen sötétsége 
 
Mikor a fény eltakarja az eget. 
Nem látsz mást csak a Napot 
és néhány kóborló felleget. 
Lábaid elıtt hever az élet, 
átlépsz rajt, látni sem akarod, 
de árnyékod olykor beletéved. 
 
Nagy halmokban áll a város 
megannyi ékesített szennye, 
s te, a büszke ígéretgyáros, 
ott bőzlesz foszladozva benne. 
Hozzászoktál. Hogy fuldokolnod kell, 
elnyelni azt, ami még ma van, 
egy utolsó légszomjra tolnod fel 
a tegnap vetését, mint a sáskaraj. 
 
Vér fröccsen, szétröppenı madarak 
szárnyain lebegsz, hörgés szitka csobban, 
újra megszöknél, utánad kapnak 
kezek, kik már egyszer visszahoztak. 
Ma még túlélted. A lassú múlás vasfoga 
csiszolgatja ki bölcsebbé elméd, 
szeletel rákollója a kufár alkonyban. 
Eszi benned, mit életedben ettél. 
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SZEPESI ZSUZSANNA 
 
Nagyanyám, hol vagy? 
 
Apró tenyereden megkövült 
a múló idı, 
ujjadra bütyköt font az élet, 
hajad ezüst sátora fénylett. 
Mégis, szíved oly tisztán örült! 
 
Kifosztott életem 
utánad vágyik, 
egy érintésedért 
sóvárog bıröm, 
hadd járja át szívem 
gyermeki öröm: 
 
kalácsodnak ízét 
érezzem számban, 
térdeden lovagolva 
hallgassak mesét, 
édes szavaidban 
nem rémít setét. 
 
Újra megtanulnék 
csengın kacagni, 
előzni bánatot, 
dalra fakadni; 
megköszönvén reggel 
gyermeki álmom 
egyszerő és tiszta 
életre vágynom. 
 
De már nem vagy itt! 
 
Apró tenyereden megkövült 
a kegyetlen idı, 
angyalok várták édes meséd, 
`s elvitt a teremtı. 
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SASS ERVIN 
 

 
Út mentén 
 
hogy most jót vagy mást gondolok 

ne ráncold ezen homlokod 

 

sem egyik sem másik a tét 

mert mindkettıbıl van elég 

 

az út ami idevezet 

kıvel padolt emlékezet 

 
 
 
SASS ERVIN, Keskeny úton, 2008, Békéscsaba, Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, 8. o. 
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VERASZTÓ ANTAL 
 

 
Fekete Vénusz 

 
„Azt hiszem, csak holt királyok pora 

fölött ég így a rózsa bíbora 
s egy kékszemő lány hamván születik 

minden jácint és minden ibolya." 
(Omar Khajjám) 

 
Nemcsak az óra jár körbe, néha gondolataim is ezt a pályát választják. Sok éve próbálkozom, hogy 
egyszer leírom magamnak, hogy újra felidézem, de nehéz szavakba önteni. Afrikai templomi 
ırszobornak is nézhettem volna, ha nem egy utcai gyalogátkelıhely elıtt pillantom meg. Mindketten 
zöld jelzésre vártunk. Egzotikus bája egyszeri szempillantásra lenyőgözött. Arca, lénye, - nem 
akarnék elhíresült szavakat használni - meghódított, mint valami egyszemélyes hadsereg. 
Fiatal volt, csinos és fekete, vagy inkább olyan nehezen meghatározható szürke, mint felénk a 
kisegér. 
Hófehér blúzának domborulatai között szantálfa nyakláncot viselt. A közlekedési lámpa szabad 
jelzése után a ráfigyelés kényszere tartott mellette. Csöppnyi jelekre vártam, visszajelzésekre, hogy 
tudomásul vette létezésemet... Az egyetemi könyvesbolt kirakata elıtt észrevette, hogy nemcsak a 
könyveket nézem, belemosolygott a kirakat üvegébe. 
Bent a bolt mélyén, a könyvek áhítatos közelségében aztán további puhatolódzó mosolyváltások 
következtek, mígnem a polcokat kisegítı asztalok egyikénél egyszerre nyúltunk a könyvkupac felé. 
Én egy magyar nyelvő könyv után, de már csak a kezével együtt foghattam meg a kötetet. 
Zavaromban bemutatkozás gyanánt keresztnevemet hoztam tudomására. Anti, tagoltam neki, hogy 
jobban megértse, Antik- tagolta vissza ı is s gyönyörő sötét szeme örömtıl ragyogott, gondolom 
annak jeléül, hogy tökéletesen megfejtette személyiségem kilétét Njellie, mutatkozott be ı is. Fél 
órán belül kiderült, több nyelv segítségével sem értjük meg egymást igazán, illetve több nyelv 
segítsége nélkül is jól megértjük egymást. Tudta hol a Malom-árok, én, pedig azt próbáltam 
megértetni vele, hogy Mátyás király lovas szobra olyan idıs, mint az apám. Igaz egy évet csaltam 
apám javára, de hát ezt a különbséget már nehezen tudtam volna lemutogatni. Én cserébe 
megértettem, hogy a Babes-Bolyai Egyetem hallgatója. 
İ tudomásomra hozta, tudja mit jelent a szó: magyar. Én a szudáni fő, meg a baobabfa 
tudományommal kacagtattam meg. Hívtam, üljünk be a Melody bárba, elhuncutkodta a választ. 
Végül az Ursus vendéglıben mégis kivártuk a báránylevest. Várakozás közben fogadást kötöttem 
magammal, ha cseréptálkákban hozzák is, nem lesz forró lángossal letakarva. Sajnos, nyertem! A 
savanykás leves ennek ellenére csodálatos volt, meg a nap is, ami szokásához híven estével 
fejezıdött be. Ennek a napnak önálló estéje volt, amely levetkızteti az embert, ágyba dugja, s a 
szépítı álmok elıtt a beteljesülés ígéretébe ringatja. Ha az egész történetbıl csak Kolozsvárról esett 
volna szó, az is szép lenne. 
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KREISCHER NELLY 
 
Tavaszom őzi 
 
Még szürkék a fák, de már új rügyek 

lapulnak a fázós rıt,ágakon. 

Reggelre még fagyott a kerti föld, 

de napsugár csillan főszálakon. 

  

Jó, hosszan ácsorogni a fényben, 

jólesik nézni a kéklı eget, 

és látni elröppenı madarat, 

figyelni gyorsan úszó felleget. 

  

Tavasz van! Érzem újra a tavaszt! 

Bontakozik lelkemben szerelem! 

Tizennyolc évem, boldog ifjúság! 

Újabb vágyakat ébresztett bennem. 

 

Utazni, zakatolják a hangok! 

Utazni, csilingelik a fények! 

Utazni, tudom, mondanád te is,! 

Utazni látni ezernyi szépet. 

 

Évszámok kavarognak fejemben, 

életrajzi adatok, tételek. 

Kísért az érettségi lidérce, 

de új tavaszom őz kísértetet! 

 

(1961) 
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HABOS LÁSZLÓ 
 
 
Boncasztalodon fekszik lelkem 
 
 

Levetek mindent felvett ruhámból, 

páncélinget, rostélyos sisakot. 

Legyıztél ma, hát magamat megadom. 

Hosszú lesz az éj, veled virrasztok. 

 

Túl vagyok megint vesztes csatámon, 

belátom: erıtlen, gyenge vagyok. 

Elvesztett kardom a sárban hagyom, 

életem királykezedbe adom. 

 

Nincs már életem, csak vérzı lelkem, 

sebeit gyógyítod, bekötözöd. 

A boncasztalodon fekszik lelkem, 

fényruhát adj, reggel felöltözöm. 
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VASI FERENC ZOLTÁN 
 

 
Anyám megmondja az igazát 

 
Megint jól elintézted magad. Most mit fogsz csinálni? Megint a 

könyveidhez menekülsz. Mibıl fogsz élni? Majd megint én tartsam a hátam az 
apád elıtt. Tudod, hogy nem tolerálja az ilyesmit. Kolonc vagy csak a család 
nyakán. Mikor jön már meg az eszed? Valamit csak kell kezdeni az életeddel. 
Mi lesz, ha én már nem leszek? Akkor kihez futkározol? El tudjátok majd 
rendezni a hétköznapokat? Vagy akkor is hajtod csak a magad igazát? Próbálj 
megváltozni! Tudom, nagyon nehéz, de nem maradhat ez így sokáig. Elönti 
apádat a düh, aztán mehetsz, amerre akarsz. Akkor majd meglátom, mit teszel. 
Nem fogsz semmire se jutni. Igaz, így se, de befejezem, mert elkap a sírhatnék. 
Én nem erre szültelek, nem így neveltelek, azt hittem majd büszke lehetek rád. 
Hogy viszed valamire. De hát ez van, ezt adta az isten. Nem is dorgállak tovább, 
úgy is úgy van, ahogy te akarod. Nem hagyod irányítani magad, a tanácsokat 
meg meg se hallgatod. Akkor minek foglalkozni vele? Magadra hagylak. 
Foglald el magad valami értelmességgel. Aztán lesz valami. Lemondtam én már 
arról, hogy a jó útra tereljelek. Úgyis lepereg. Nincs a szavamnak foganatja. A 
szabályokat be kéne tartani. Azért szabályok. Mindenkire vonatkoznak. Ez nem 
olyan süket folyosói duma. A lányoknak könnyebb. İk áruba adják a testüket. 
De neked nem lesz semmid. Csak a meztelen segged. Igaza van a Lacinak, 
bemész mint Jancsi, kijössz, mint Juliska. Aztán még nem is tudsz róla. Mert 
nem tudsz szólni senkinek. Az ilyesmi nem érdekel senkit. Ha megtörtént, hát 
megtörtént. Azt fogják mondani, hogy ferdehajlamú. Akkor aztán csinálhatsz, 
amit akarsz. Senki nem mossa le rólad, hogy buzi vagy. A házasságtörés 
engedélyezett. Mert van társadalmi haszna. De akkor milyen keresztény vagy? 
Jehovista? Akiknek mindent szabad? Mert római katolikus nem, az akkor már 
biztos. Ateistát csinálnak belıled, akinek a pénz a mindene. Dolgozni kell, de azt 
meg nem tudsz. Akarni, akarnál, de rosszul csinálsz mindent. Nem tudod 
megállni a helyed a közösségben. Kihasználnak, kivetnek. Akkor megint az ital 
után nyúlsz, ami végképp fölösleges. És méltatlan is hozzád. Hát ez a nagy 
büdös helyzet, ahogy apád mondaná. Apád szava meg szent. Vannak hibái, de ı 
ezt már átélte. Szerette volna, hogy elkerüld, de ha megtörtént, akkor már 
felesleges. Idıd lesz, mint a pelyva. csak nem érsz vele semmit se. Söpredék itt 
minden. Mindenki a jobbat magának akarja, a rosszat rábízza másra, ırizgesse ı. 
İrizkedj a törpétıl. Hogy ki az, ki nem, neked kell felismerned. De ha 
felismered ıket, üldözni fognak. Aztán akkor jaj neked. Illúzióid se maradnak, 
hogy az élet szép. Pedig az. Bárcsak megismernéd azt a Valakit, aki 
megmutatná. Ne mindig az árnyékban. Végre már a fényre! Isten legyen, ki szól 
belılem. Mosolyoghatna már Rád a szerencse is. Úgy legyen! 
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BÁRDOS LÁSZLÓ 
 
Verlaine katekizmust kér és kap a monsi börtönben 

 

Ó Uram! Új Uram! Vágyam beteljesítve! 
Alig nyújtom kezem, már belesimul, íme, 
a katekizmusod! Taposta mostanig 
a talpam gyilkosan, s most íme, itt lakik, 
cellámban otthonos, mert a jó lelkipásztor, 
megérintve üde hitvágyam szándokától, 
átadta kedvesen, hátha célt tett követ. 
De Uram! Új Uram! Hiszen ez nyolc kötet! 
Ez a Gaume püspök úr nincs híján a szavaknak, 
nem úgy, mint én, midın verssoraim fakadnak, 
pedig spontán vagyok, miként majd hírlelik. 
Most az elsı lapot olvasom estelig, 
majd csak a kérdezést, majd a megannyi választ, 
úgy hiszem, ez a könyv bemerít és kiáraszt, 
magába töm s kivet, fölragad és leejt, 
s irigylem, amiért egyetlen rést se rejt. 
Hézagtalan. Csak épp… mily túlszabott a méret! 
Megrándult térdre hoz sínt, pólyát, gipszet, éket, 
szikét — de hát minek? Uram, kend be sebét, 
s ha a szisztéma most még túlontúl elég: 
ne vedd új bőnömül. — Mindig csak belekaptam 
mindenbe, s azután a képzeletnek adtam, 
egészítse ki ı, és minden mő, szabály, 
rendszer és életelv állt, mint a kártyavár, 
hipp-hopp… s úgy is maradt, nem omlott össze menten… 
Propertiusnak egy sorát sosem felejtem, 
de még egy óra is sok volt könyve elıtt. 
Elvarázsolt a rend, de bicskám beletört 
utóbb a dátumok, sorszámok tömegébe… 
A tagolás, Uram! Szolgád megannyi érve, 
fejezete, hite, oldalszáma, szava, 
olvasatlan enyém, míg itt az éjszaka. 
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FETYKÓ JUDIT 

 
 

Berti, meg azok a dolgok… 
(az írás korábban megjelent a Kaláka internest periodikán http://www.kalaka.com/  ) 

 
 

8. 
 
A temetkezési irodában jó sokáig várakozott a férfi, nem akart az épp most temetést 

intézık elıtt kérdezni az itteni sírhely lehetıségérıl. Végül elege lett az egészbıl. Majd 
a jövı héten – gondolta. Ezek a „jövı hetek” mentek egymás után, és csak nem intézett 
el semmit. Az asszony idınként rákezdte, hogy mi van már azzal a sírhellyel, de Berti 
olyan vékonyra zárta száját, hogy csak némi nyögésszerő hang jött ki rajta, egészen 
magába fordult, és az asszony nem merte tovább kérdezni, várt, hogy majd csak lesz 
már valami. 

Esténként nagyokat hallgattak, mindketten kerülték a beszélgetést. A kályhában 
pattogott a tőz, a szobában csak a kályha öntöttvas belsı rácsajtaján kiáradó fény 
világított. Fagyhatáros este volt, az utcai lámpa egészen nagynak látszott ebben a kint is, 
bent is sötétségben; a hegyre épült város fényei innen a sík területrıl, ahol a házuk volt, 
valószínőtlenül távolinak tőntek. 

Berti gondolatban a múltban járt, eszébe jutott a nagyapja, akinek a falu temetıjében 
a sírja köré kovácsoltvas kerítést állítottak. A nagyapa Ferenci Bertalan János volt, a 
hivatalos papírokon legtöbbször csak Ferenci Bertalannak írta magát, a második 
keresztnevét elhagyva. A századforduló utolsó évének májusában Zemplén vármegyei 
községi bíróként Ezüst Érdemkereszttel, oklevéllel tüntették ki. El is temették vele azt 
az ezüstkeresztet, ott van a perbenyiki homokban, ha csak valami sírrabló már rég ki 
nem ásta… Berti egy-egy pillanatra egészen világosan látta maga elıtt, ott a 
tisztaszobában, a komódon, nagyapja felnyitott tetejő díszdobozban lévı kitüntetését. 
Ebbe az emlékbe beleszínezıdik az öregember hangja, amint a község ügyeirıl beszél, 
amint a családon belül adja ki a munkát, amint a költekezésre hajlamos menyére (Berti 
anyjára) ráparancsol, hogy mit hogy ne tegyen… amint a büntetéshez a vesszıt 
behozatta a fiúcskával, mikor az már nem hajlott a szóra… „hol az a bicsak” – hallotta a 
nagyapa hangját a férfi. Hüm… hol az a bicsak… hol az a vesszı… 

Akkor is már alkonyodott, november közepe felé járt, mikor a nagyapa meghalt. 
Berti tizenhét éves volt, rég maga mögött hagyta a paraszti gazdaságot, úgy hagyta 
maga mögött, hogy beállt inasnak a kastélyba Brohm Károly lakatosmesterhez. A 
család ezt igen-igen zokon vette, otthon kellett az erıs férfikéz a gazdasághoz. A 
nagyapa elıvette a csizmaszárból az ostornak rövid, korbácsnak nagy ütleget, és 
végigvágott az onoka hátán-oldalán néhányszor. Berti ekkor már felnıtt férfinak 
számított – termete szerint is az volt, a munkában is annyit bírt –, nem fordult szembe a 
nagyapával, akinek akkorra már alig volt fizikai ereje, s az ütések inkább csapkodások 
voltak, de igen rosszul estek a fiatal férfinak. 

A verés után átköltözött a nagybátyjáékhoz, ami nem volt messze, épp néhány 
házzal odébb. Ez a nagybácsi a nagyapa idısebbik fia volt, aki maga is mesternek 
tanult, kerékgyártó lett belıle (ı is kiharcolta magának a mesterségtanulást ifjú 
korában…), meg is élt a munkájából, a ráesı földeket Berti apja vette meg tıle. A 
felesége fehérnemő-varrónı volt, a faluban mégis és fıleg a mindennapi ruhákat varrta: 
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gatya, szabott férfinadrág (a széles bı gatyát már alig hordták, csak néhány igen öreg 
férfi), ingek, nıi blúzok, szoknyák, kötık (a kötényt kötınek nevezték), meg persze a 
stafírungok… a nık akkoriban még alig hordtak nıi alsó nadrágot, az alsószoknyát 
kötötték meg a lábuk közt, ha olyan munka volt, hogy a fellibbenı szoknya alá láthattak 
a férfiak. Még a harmincas évek végén se volt minden lánynak-asszonynak bugyogója, s 
ha éppenséggel egy jobb módú gazdánál segítkeztek az aratásban a cséplıgép körül 
villával feladni a kévéket, nem szégyellték a gazda feleségét vagy felnıtt leányát 
megszólítani: adj mán egy bugyogót! És az adott. 

Mihály bátyja támogatta a tanulási vágyában a megkésett inast. Be is fogadta 
néhány hétre, azt elıre lehetett sejteni, hogy a család, bár igen-igen megharagudott 
Bertire, mégis haza fogja hívni, hiszen az inaskodás mellett azért otthon is tudott 
segíteni… szüretre hazament, otthonról járt el eztán a kastély mögötti mőhelybe. 

Míg Mihályéknál lakott, esténként gyakran átjött Ferenci Ilon, hol ezt, hol azt kellett 
neki megigazítani, ami mindig másnapra maradt, mert a petrós-lámpánál már nem varrt 
Kató néni. Ilon Mihály és Berti apjának testvére volt. 

Ez a magának való teremtés a család többi tagjához képest hallgatag volt, mikor 
beszélhetnékje lett, fıleg a templomot, az imádságokat, meg az ünnepi bibliai idézeteket 
emlegette, ritkán a háztartás dolgait. Dús, fekete haját tömören összefogva hordta, s 
mióta nagylánynak számított, feltőzte a befont hajat a fejére. A házban ült inkább, 
mintsem kimenjen a többi fiatal közé, ruházatában is inkább az öregek színeit követte. 
Berti egy alkalommal látta, amikor kibontotta, igazgatta a haját, nézte az ablakszárny 
üvegében, ami épp alkalmas volt tükörnek. Arca megváltozott, vonásai meglágyultak, a 
dús haj kiszabadulva leszorítottságából, azonnal enyhe hullámokba rendezıdött. A nı 
határozott vonalú szemöldöke így már nem is volt komor vonal az arcon, kék szemeiben 
valami más fény csillogott. Berti rácsodálkozott a tıle húsz évvel idısebb nıre, hogy az 
mennyire elcsúfítja magát a hajviseletével, az öltözetével. Ilon férje a másik megyébıl 
való volt, rövid udvarlás után (inkább összekommendálták ıket) házasodtak össze. A 
férfi jóval idısebb volt. Már az esküvı elıtt kibérelték az egyik hosszú parasztház hátsó 
traktusát, és rögtön külön költöztek. A falu lassan már csak Gereblyés Ilonnak nevezte a 
nıt, aki házban ülı volt, s ha kiment a kertbe, vagy a mezıre, úgy a szemébe húzta 
kendıt, hogy alig látszott ki az arca. A házat tisztán tartotta, abrosszal terített az urának, 
aki megdicsérte és megköszönte az ételt, soha nem szólította Ilonnak. Ilonka vagy Ilona 
volt neki a felesége neve, ritkán meg Iluska. Gereblyés István vasutas volt, a biztos 
megélés így lecsökkentette a földmővelés szükségét. Az, hogy mit tudott, ha tudott 
egyáltalán Ilon leánykori dolgáról, soha nem derült ki. Talán nem is érdekelte. Ilon még 
fiatal lány korában napokra eltőnt otthonról. A család összezárt és hallgatott. Még a 
bejáratos asszonyokat sem hívták segíteni a mosásban, vajköpülésben. Három-négy nap 
után aztán már tudták, hogy hol a lyány. A legnagyobb aratási idı volt, a fekete Kiss 
Béni meg a nap felében otthagyta a kaszát, és hazament. Nem volt az szokásban, hogy 
az aratásból a férfiak csak úgy hazajárnak… oka volt annak a hazajárásnak. A fekete 
Kiss Béni anyja meg valahogy másként kezdett beszélni, mint a szegény asszonyok 
szoktak. Az öreg Ferenczi összehívta a rokonságot; vagyis a férfi rokonokat. Éjszaka 
meglátogatták Béniéket. Azok nagy hanggal kezdték, hogy nincs ınekik semmi közük a 
lyányhoz, de hamar lecsillapították ıket. Ilon a padláson bujkált, fel volt oda készítve 
neki egy szalmazsák, meg persze rendes párna, takaró, víz, élelem. Szó nélkül jött elı 
az apja szavára. Az egyik szekérrel azonnal elindultak vele a városba. A bíró 
ráparancsolt fekete Kiss Béniékre, hogy szedjék össze, ami legszükségesebb, fogjanak 
be. Azok nem mertek ellentmondani. „Míg egy megyével odább nem méntek, meg ne 
merjetek telepedni! Ezt a viskót meg most szépen nekem eladjátok, jó pénzért.” – 
mondta a lány apja, és annyit fizetett nekik a házért, hogy abból máshol bıven vehettek 
házat, még földet is. Senki nem firtatta a következı napokban, hogy hova lett a fekete 
Kiss család… pár hét múlva egy esıs napon, mikor mindenki bent ült a házban, valami 
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történt, és leégett ez a ház, a szomszéd házakra nem terjed át a tőz, így aztán csak az 
üres foghíj-telek maradt. Ilon még az udvarukra is csak néha jött ki, az anyja, meg a 
nırokonok vigyáztak rá, nehogy megkergüljön, s valami nagy bajt csináljon. Egyébként 
nem volt a lyánnyal semmi hiba, még akkor éjjel elvitték a helmeci bábához, aki 
megerısítette: nincs a lyány „megkezdve”. Nem volt hát merszük – nyugtázta a lyány 
apja –, de az asszonynép mégis vigyázta Ilont, hogy bába ide vagy oda, maguk 
gyızıdjenek meg róla, a legnagyobb baj nem következett be, míg a gazemberék 
padlásán volt a lyány. (A gazember feltőnıen szép férfi volt, a faluban több lány, 
asszony sóhajtva vette tudomásul, hogy hirtelen elköltöztek Isten tudja, hova…) 
Ekkortájt kezdett Ilon másként öltözni, haját leszorítva járni… Berti emlékezett rá, 
ahogy a nagyapja mondását emlegetik: nem azér nem adom a lyányt, mer szegények 
meg reformátusok… azér nem adom, mert ez a gazember verni fogja, ahogy az apja 
meg a nagyapja is veri a feleségét. A mi lyányunkat senki nem verheti! – még ı maga 
sem verte meg Ilont, bár lehet, az inkább elviselte volna a megverést, ha hagyják, hogy 
Béniné legyen… 

A nagyapa halálával nagy változások következtek be a családba. Amíg az öreg élt, 
csak a legszükségesebb dolgokra lehetett költeni, semmi, a paraszti életben luxusnak 
számító bolondság még csak szóba sem jöhetett. Mariska, Berti anyja ácsingózott a falu 
polgári rétegeinek használati tárgyaira, a nıi öltözékek városias formájára, de míg az 
apósa élt, erre a száját sem merte kinyitni. Az öreg megfontolt, parancsszámba menı 
szavaival senki nem mert szembeszegülni. Berti már a temetésen érezte, hogy valami 
nem úgy van, mint eddig, ez a valami még nem nyilvánult meg. A fiú – korbács ide 
vagy oda – ıszintén elsiratta a nagyapát. 

Berti már a mestervizsgán túl volt, értett a géplakatossághoz, ha a környéken 
bármilyen gépnek baja lett, ment a mesterrel, és egyre gyakrabban az idıs mester csak 
Bertit küldte. Egy alkalommal hallotta a faluban, hogy arról beszélnek, hogy már 
ezeknél is elkezdıdött a romlás. Elıször azt hitte, valaki idegenrıl van szó, aztán 
felfigyelt rá, hogy Mamuka a boltosokkal pusmog, akik már nem olyan szívesek velük, 
mint korábban. Otthon egyre nıtt a feszültség az öregek közt, egyre gyakrabban 
szólalkoztak össze a szülık. Berti apja türelmes ember volt, ám ahogy lassan kiderültek 
az asszony költekezései, a férj azt szóvá tette. Fölkereste a Mariska által nagy nehezen 
megnevezett boltosokat, és rendezte az asszony vásárlásait – neki, a falubírónak nem 
lehetett adóssága, még úgy se, hogy azt az asszony csinálta. A boltokban tudomásul 
vették a férj akaratát, s a következı alkalommal meg is mondták Mariskának: eztán a 
bírónénak sincs hitel. Az asszony döbbenten vette tudomásul, hogy a férj intézkedése 
nyomán nem vásárolhat össze mindent kedve szerint. 
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