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GYÁSZ

„És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
Babits Mihály: A második ének (1928)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapám, nagyapánk,
Német Sándor
énekes-elıadómővész,
a Magyar Kultúra Lovagja
2015 november 29-én, életnek 83. évében elhunyt.
Hamvait 2015 december 18-án 09.45 órakor helyezzük
végsı nyugalomra a Farkasréti temetıben

„éltem, és ebbe más is belehalt már…”
József Attila
*

* a mővész szereplési vezetéknevét th-val írta. [szerk.]
Hangok bővöletében NÉMETH SÁNDOR énekes, vers- és prózamondó RIPORT-KÖNYV

http://mek.oszk.hu/12200/12217/
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...volt egyszer egy kert.. (1)
Fotó: DARVAS JUDIT
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VIHAR JUDIT

Antik elemek Akutagava Rjúnoszuke: „Mensura Zoili” címő novellájában
„Nagy író az, akinek halála után harminc évvel tíz elbeszélését még olvassák. Ha öt
elbeszélését, akkor híres, ha hármat, akkor is írónak nevezheti magát” – írja Akutagava
Rjúnoszuke (1892-1927), a modern japán próza egyik legkiemelkedıbb egyénisége, a Taisókorszak (1912-1927) legkiválóbb írója. Ennek alapján igazán nagy írónak nevezhetjük
Akutagavát, hiszen novellás köteteit a világ minden részén, szinte az összes nyelven
szétkapkodja az olvasók tábora. Alkotómővészetének köszönhetı, hogy a modern japán
irodalom a világirodalom része lett. Munkássága egyesíti keletet és nyugatot, az ısi kínai és
japán kultúrát, az antik és a modern civilizációt. Tragikus végő élete során nyolc
elbeszéléskötete jelent meg. Írásainak témái többnyire az emberi cselekedetek mozgatórugóit,
a kor etikai problémáit vizsgálják, a mővész és az alkotás viszonyát elemzik. Lét és nemlét, a
filozófia és az erkölcs legfontosabb kérdéseire keresi a választ. Kuroszava Akira Akutagava
két novellájából: A vihar kapujában (Rasómon, 1915) és a Bozótmélyben (Jabu no naka,
1921) címőekbıl készítette el a népszerő filmet.
Akutagava rendkívül bonyolult korban élt. A hosszú évszázadok állóvize után 1868-tól, a
Meidzsi-reformtól kezdıdıen megszőnt Japánban a több évszázados bezártság, és a megújult
világban egyszerre akartak pótolni mindent. Ebbıl következik, hogy a különbözı irodalmi
irányzatok nem egymás után jelentkeztek, mint ahogy Európában a romantika, a naturalizmus
stb., hanem egyszerre. A korra az európai minta korlátlan majmolása volt jellemzı.
Akutagava szerint Japánnak eredeti, saját kultúrával kell rendelkeznie, s nem az a lényeg,
hogy mit vegyenek át, hanem az, hogy hogyan. „Széleskörő irodalmi ízlés jellemzi, amely
Nietzschétıl Tolsztojig és Dosztojevszkijig terjed” – írja róla J. Thomas Rimer. Szokatlan,
meghökkentı eseményre van szüksége ahhoz, hogy a mővészi kifejezés maximális erejével
ábrázolhassa a témát. Stílusjegyei a tömörség, a pontos és világos megfogalmazás. Írásai nem
cizellált ecsetvonások, hanem kemény kézzel megfestett tusrajzok. A magasztos és az
ironikus látásmód nála egymás mellett van jelen. A nagy elıd, Nacume Szószeki (1867–1916)
ezt írja róla: „Soha, senki sem tudott még így megnevettetni. Finom ízlés és ıszinte humor
jellemzi írásait.”
Akutagava sok mővében fordul az európai klasszikus kultúra felé, görög és római
mitológiai alakok gyakran szerepelnek írásaiban, emellett a kereszténység problematikája is
izgatja, több Krisztusról szóló elbeszélése van, például az Egy keresztlény halála, (Hokjónin
no si, 1918) A nankingi Krisztus (Nankingu no Kiriszuto, 1920).
Az 1916-ban íródott Mensura Zoili címő viszonylag korai elbeszélése valóságos és
képzelt elemek ötvözete. A mővet Akutagava a japán irodalomban oly gyakori sisószecu
formában, vagyis egyes szám elsı személyben írja le. Akutagava írásai általában álom és
valóság között lebegnek. Ebben az elbeszélésben a hıs egy hajón utazik, s vele szemben
különös férfi foglal helyet. Hısünk, miközben az európai vodkát iszogatja, maga sem tudja,
hogy a hajószalonban ül-e, vagy egy átlagos szobában. A ringató érzés, az ablak mögül
felsejlı víz látványa miatt mégis úgy érzi, hosszú hajóutazáson van. A vele szemben ülı
szakállas, szögletes állú, erıs szemüveget hordó férfiról az az elképzelése támad, mintha már
látta volna valahol, valamikor, de ebben sem biztos. A férfi külsejébıl arra következtet, hogy
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bizonyára író, vagy festımővész. Akutagava írásaiban gyakran felvetıdik a 20. század íróinak
nagy kérdése: mi ér többet, az élet, vagy a mővészet. Akutagava egyértelmően a mővészetet
tartja elsıdlegesnek, amiért meg kell szenvedni úgy, ahogy József Attila is vallja a mottóul
idézett magyar népdallal: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni.” Akutagava A
pokol kínjai (Dzsigokuhen, 1918) címő elbeszélésében Josihide, a festı csak úgy tudja
megfesteni a pusztító tőzvész képét, ha maga is látja, átéli az iszonyat pillanatát. A csodálatos
mő elkészül, de a festımővész felakasztja magát, s nem sokkal ezután örökre elfelejtik.
„Amikor A pokol kínjait olvassa az ember, óhatatlanul is a Michelangelóról szóló legenda jut
az eszébe. Állítólag keresztre feszített egy ifjút, hogy hően meg tudja festeni Krisztus
szenvedéseit.” – írja az orosz mőfordító és irodalomtörténész, Vlagyimir Grivnyin. Akutagava
már húszéves korában a mővészet fontosságát hangsúlyozza: „Baudelaire egy sora többet ér
egy ember életénél.” A Mensura Zoili címő elbeszélés is azon mőveinek sorába tartozik, ahol
a mővészet értékeinek fontosságán töpreng.
Hısünk a mővész külsejő férfitól tudja meg: még egy hétig kell hajózniuk, hogy
eljuthassanak Zoiliába. Milyen ország is Zoilia? Hısünk eddig még nem is hallott errıl a
köztársaságról. Persze nem is hallhatott, mert ez az ország Akutagava képzeletében született
meg. Akutagava más novellájában is olvashatunk képzeletbeli birodalomról, így a Különleges
sziget (Fusigi na sima, 1923) címő írásában is hajón utazva érkezik el Szusszanrap képzelt
szigetére, az elnevezés kulcsa könnyen megfejthetı, ha fordítva elolvassuk a sziget nevét. Ez
az elbeszélés kései visszacsengése a Mensura Zoilinak, szintén a mővészet értékelését veti fel
olyan formában, hogy a Szusszanrap nevő sziget állandóan zöldségtermesztéssel foglalkozik,
hegyekben állnak a zöldségek, de sosem lehet tudni, milyen is tulajdonképpen a jó zöldség.
De vajon mirıl nevezetes Zoilia? Arról, hogy van benne egy értékmérı mőszer, amely
számokkal mutatja ki, mennyit ér egy festmény, vagy egy regény. Külsıleg olyan ez, mint
egy mérleg, csak nem emberek állnak fel rá, hanem festményeket és könyveket helyeznek el
rajta. Persze idınként a keretek és kötések zavarólag hatnak, de a mérés után már nincs
probléma: vissza lehet rakni ezeket.
Régen csak békák lakták ezt az országot, de Pallasz Athéné emberré változtatta ıket. Ezért
van az, hogy még most is némelyik lakos beszédhangja kuruttyolásra emlékeztet. Az elsı
emlék Zoiliában arról a tudósról maradt, aki Homéroszt ócsárolta, s emiatt márványtáblán
örökítették meg szavait. Ez a mőszer a kultúra fegyvere: azok az írók, akik eddig
bárányhúsként árusították a kutyahúst, most nem ússzák meg szárazon! A zoiliai Hírmondó
szerint itt található a világ legjobb egyeteme is.
A kultúra mérlegét Zoiliában már az országhatároknál is felállították, nehogy
bejuthassanak a köztársaságba holmi értéktelen regények vagy festmények. Japán írók és
festık mőveit is be akarták hozni Zoiliába, és az eredmény elég gyatra volt, annak ellenére,
hogy hısünk és népe tőrhetıeknek tartja ezeket az alkotásokat.
Eközben a legfrissebb zoiliai Hírmondóból elolvassák, hogy mennyit érnek az utóbbi
hónapban publikált japán elbeszélések. Hısünk Kume Maszao alkotása iránt érdeklıdik, aki
valóságos személy, Akutagava egyik legjobb barátja, író. A Mensura Zoili címő elbeszélés
írásakor még élt, 1924-ben követett el öngyilkosságot. Halálának pontosan a harmadik
évfordulóján, 1927-ben vetett véget életének Akutagava is, kelleténél több veronált vett be. A
továbbiakban Kume elbeszéléseirıl kezdenek beszélgetni a hajószalonban, egyik írásáról a
különös mőszer kimutatja, hogy teljesen értéktelen, hiszen az emberi lét értelmetlenségét
taglalja. A szögletes állú férfi ezek után megjegyzi, hogy hısünk Pipa címő írását is említik a
Hírmondóban, amelynek értéke körülbelül ugyanekkora, ráadásul eléggé terjengısnek is
mondható. Hısünk meglehetısen kellemetlenül érzi magát, mire a szögletes állú azt javasolja,
hogy írja újra munkáit, hogy azok igazi értékeket képviseljenek. Hısünk azonban nem hagyja
magát, azzal replikázik, hogy az sem biztos, vajon a mőszer jól mőködik. Az értékmérı
ellenırzésére azt a módszert alkalmazzák Zoiliában, hogy egy elismert mővet helyeznek a
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mőszerre, mondjuk a modern novellaírás mesterének, Maupassant-nak egy novelláját,
amelynél rögtön nagy értéket mutat a mőszer. Érdekes módon viszont törvény tiltja, hogy a
Zoiliában íródott mőveket megvizsgálják. A nép nem járul hozzá: „Vox populi – vox dei”, s
ehhez bető szerint ragaszkodnak a zoiliaiak. A pletykák szerint azonban valamikor régen,
mikor még az értékmérıre rakták a helybeli alkotásokat, csak minimális értékeket mutatott a
mőszer, s ez gondolkodásra késztette Zoilia lakóit: vagy kételkednek a mőszer hitelességében,
vagy pedig mőveik értékét kérdıjelezhetik meg. Természetesen egyik sem volt túl örvendetes.
De maradjunk annyiban, hogy ezek csak pletykák.
Az ironikus csipkelıdéseket Akutagava helyzetkomikummal oldja fel: ebben a pillanatban
a hajó hirtelen megdıl, s a szögletes állú férfi székestül együtt a földre huppan. A zoiliai
Hírmondó sok-sok példánya is szanaszét repül, a vodkásüveg is kiborul, s végül a hajó ablaka
mögül eltőnik a hullámzó tenger képe is. Kitör a pánik: nem történhetett más, mint hajótörés,
vagy pedig egy víz alatti vulkán jött mőködésbe.
Az író azonban hirtelen váltással a képzelet világából a valóságba navigálja az olvasót. Az
egész történet csak álom volt, hısünk elbóbiskolt, s most a dolgozószobájában ül saját
hintaszékében, St. John Ervine valószínőleg nem valami érdekfeszítı színdarabját olvasva
merült álomba. A hintaszék imbolygása miatt úgy érezte, hogy hajó himbálja, talán ezért volt
az a különös álom. Akutagava azonban hő marad önmagához, ironikus-sejtelmes stílusához,
mert az elbeszélés utolsó mondata még mindig játékot sugall: hısünk nem tudja, hogy a
szögletes állú férfi Kume Maszao volt, vagy talán valaki más.
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VIHAR BÉLA
Aranylepke
Nyáron, nyáron,
egy fiúcska kergetızik
hetedhét országon,
feje fölött aranylepke,
éppen tizenhárom.
Ha a tizenhárom lepkét
sipkájába fogta,
boldogságát odaírja,
fel a csillagokra.

Tíz intelem
1
Ne legyen az ÉN a te urad, istened, mert vele Bálványt emelsz magad fölé, aki végül szolgaságba
taszít, elıbb csillogó rabszíjra főz, majd eltakarja elıled testvéred arcát, miként a hajnali napot, a
felsurranó holdat is, mohó ajkával szívedet falja fel, véreddel oltja sivatagi szomját; menekednél, de
nincs hová, már körülfogtak a keserőség, kétely fekete keselyői, a parttalan magány megfagyott
csillaga alatt, s többé senki sem fogja kezedet.
2
Imhol a te megtartó Várad, nem fényes, nem hivalkodó, hanem egyszerő, mint a karéj kenyér, mint a
pohár víz az ínynek, s a neve BECSÜLET, amely falaival pajzsot tart elibéd, s akkor
bárhová térsz, nem fog rajtad a kard, nem tévedsz el sem a mélyben, sem a magasban, sem a tömlöc
szalmáján, sem a hatalmasok gyülekezetében, mert szelíd lámpás módján ı halad imbolyogva elıtted
az éjszakában, s életed zászlaját a tisztaság ormára tőzi ki.
3
S amikor ítélned kell, ne feledd, FELELİS VAGY KORODÉRT, s egyetlen embertelenség elkövetése
annyi, mint azonosulás a gomolygó századok valamennyi igazságtalanságával.
4
Ha akár a tenger hullámaiba veted is bőneid emlékét, bizony visszatér, s egy napon Ö, az Áldozat,
küszöböd elıtt áll, áthatol a bezárt ajtón, és suttogó hangja már betölti a mindenséget.
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5
Vigyázz, az igaz ügynek is segíteni kell, mert hasonlatos ı ama ifjúhoz, aki fegyvertelenül bolyong a
némaságba dermedt erdı ösvényén, ahol útonállóként közeledtét lesi az ércöltözetben villogó
Gonoszság.
6
Vigyázz, amidın azt mondod SZABADSÁG, nehogy e szóval akaratod ellenére vashidat verj azoknak,
akik a halál zsoldosai, s áthömpölyögnek rajta, hogy elveszejtsenek házad kapujában. Ne feledd, a
láthatár peremén ott leselg az ısmélybıl felbukkanó dúlás tébolyarcú angyala, akinek szeme
fürkészı puskacsı, torka sziréna, hahotája ágyúdörej, kıfejét koronaként lágerek dróttüskéje övezi,
ékszere égı városok gyöngysora, haja gázkamrák szürke füstje, acélkörmeit könnyekben füröszti,
zsibbasztó mérget fú agysejtjeid közé s holnap már lövészárok sírjába taszít. Mert kinek-kinek eljı a
próba órája, amikor választania kell: hová, merre? Változz meg, hogy a remény megválthasson! S
akkor már könnyebb lesz felelned az erıszakra, a megtévesztık kockavetésére, a dölyfösök duhaj
lakomájára, akár háromszor és megint háromszor és újra háromszor: Nem! Nem! Nem!
7
S amikor azt mondod BÉKE, vele esküdj föl kedvesed ujjaira, a válladon virágként megpihenıre, a
szılıfürtök édes ízére, a nyári reggel sugárjátékára a patakparton, a csobogó tej és a mézes álom jó
ízére, az esti séták sugallta gyolcsfehér gondolatokra, ám fontold meg azt is: nem a tétlenség békéje,
s nem a börtönök békéje mellett tettél-e hitet, elfödvén szemedet, hogy harcra ne kényszerülj
meggyalázott anyádért, az Igazságért.
8
Hajolj mélyen lelked fölé, s akkor kihallod belıle, hogy hol kél zokogás. akár a világ végén is, te
pedig velük légy seregben, mert ık hordozzák vállukon a Földet és a Jövendıt.
9
Énekelj! Énekelj kézfogásoddal és pillantásoddal, teremts mőalkotást napjaidból, mégha perceid
kicsiny szigetén is, hogy megadassék néked az önkiteljesedés gyızelme, a lombosodó fák, a lebegı
sugarak és az égi madarak kegyelme.
10
Ekként légy jelkép, a SZELLEM örökségét hordozó, a fényre vigyázók gyermeke, homlokán a
világosság jegyével mindörökké. S róttam mindezt izenetül, miközben tollam megremeg,
lehanyatlik, mint a levágott kalász, mint a fergetegben kicsavart fa, mint a birokban porba roskadó,
mert amit elmondottam csupán ıshúrok tétova pengetése, elcsukló kiáltás a tusakodás máglyájáról, a
megújító Ünnepért, a Forradalom meghasadt kıtáblájáért, a bensınkbe vésendı Törvényért, amely
talán egy napfölkeltébe, egy verssorba, talán egy dal futamába rejtızött, talán egy baráti tekintetben
és könyvek mélyén vár engem, téged, de ezt már EGYÜTT próbáljuk megkeresni.
[1966]
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SZONDI GYÖRGY
Anagrammák
Ó, TARLÓ SZÁLL (SZÓTARLÓ ÁLL)

(LATOR LÁSZLÓ)

MÉLY İSZ, SÍK LOM

(MÉSZÖLY MIKLÓS)

TE, MELYIK AZ, NA?

(MEZEY KATALIN)

KIT PÍR NEM IS ÉR

(KIS PINTÉR IMRE)

BARIM CSIBE

(BABICS IMRE)

Ú, ROLLER NYEKKED

(KUKORELLY ENDRE)

OLY KIOSZK A NYÁR

(SZAKONYI KÁROLY)

DR. KOR NYÖG: ÁGY!

(KONRÁD GYÖRGY)

AJKAI ANNO

(JÓKAI ANNA)

ÁZ? HERE PETTYESÉ!

(ESTERHÁZY PÉTER)

KASTÁNCVÍRUS

(CSURKA ISTVÁN)

LERÁZNI VÁR

(LÁZÁR ERVIN)

RENDJE BÁTOR

(BOJTÁR ENDRE)

LÁGY SZIKI ÁSÓ

(SZILÁGYI ÁKOS)

S KENDBE ESIK

(KISS BENEDEK)

ÉN ÚR, PETTY, RÁCS

(TURCSÁNY PÉTER)

ÍNET ÁS, NİS, ÍR

(EÖRSI ISTVÁN)

SE LIK, SEM ORV

(VERESS MIKLÓS)

EHUN, ILY DRÁGA

(HERNÁDI GYULA)

S TÁNCJÓS OSON

(CSONTOS JÁNOS)

HÁLÓN SÁ JÓ

(OLÁH JÁNOS)

SIRGYÖP ROGY

(SPIRÓ GYÖRGY)

İRZİ AGY HÁT

(HATÁR GYİZİ)

VÁG, HÁNT IS

(ÁGH ISTVÁN)

DERÍTİD SZÓTAN

(TANDORI DEZSİ)

MOTYÓD, Á, SOK MÁS

(DOMOKOS MÁTYÁS)
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BAL PASAS ÉRT-E

(BALASSA PÉTER)

SLAPAJ RONT: GYIA!

(PARTI NAGY LAJOS)

TÁN ÍZRABLÓ (BOLTIZÁRNA, BOLTI ZÁR, NA)
ÍZRABOLTÁN
(ZALÁN TIBOR)
ZSEBKOTRÓ ÁLL (EBZÁRLÓS KOLT)

(BERTÓK LÁSZLÓ)

BEMEGY-É AZ IRÉN?

(BEREMÉNYI GÉZA)

S MIKOR LÁNY HÍ (NOS, HÍMKIRÁLY?; HÁNY
KILÓ RÍM; RÍMHÁNYÓ LIK)
(KORNIS MIHÁLY)
ÉTENYH MAR MÁST (HÁNY MÉTERT, SAM) (TAMÁS MENYHÉRT)
BOCS, RÚT KIVI ROGY

(GYURKOVICS TIBOR)

TÉRDEN A SÁP
(TÉRDES A PÁN; PÁNT SE A DÉR)

(NÁDAS PÉTER)

GYÓGYSÖRMOLY

(SOMLYÓ GYÖRGY)

JAN DELL SORGE
(LANDOLJ SEREG; S A RENDJE LÓG)

(GRENDEL LAJOS)

ÓTINTATOLÓ (TOLÓTANÍTÓ)

(TOLNAI OTTÓ)

RÁDOBOD ÁM

(BODOR ÁDÁM)

ÖN DIREKTEN ÉLBOR (BORLÉ)

(DÖBRENTEI KORNÉL)

SPÁRGÁN AGY

(NAGY GÁSPÁR)

ALVÉGHANT

(VÉGH ANTAL)

BÚS BÚR CETHAL

(BERTHA BULCSÚ)

BIBOR ÉRTE (BÉRT BORÍT-E)

(ÉBERT TIBOR)

EJ, TÁNYÉROS!

(TÉREY JÁNOS)

SÁNCÍRÓ SODOR

(CSOÓRI SÁNDOR)

LÉP, ZÁR

(RÉZ PÁL)

NÁLA SOK A TVIST

(LAKATOS ISTVÁN)

DONGÁN RÓNI

(GION NÁNDOR)

SAJNA RÁM TÁT

(TARJÁN TAMÁS)

KÉP ÉS BÁL

(BÉKÉS PÁL)

TRÓNLÁZAS (SZÁLA TRÓN; RÓLA SZÁNT)

(ZAS LÓRÁNT)

E FALU KEGYE

(FEKETE GYULA)

LENKOS İ A BAJ

(BALASKÓ JENİ)
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ÖREG BOGGYÁR

(GYÖRGY GÁBOR)

NETÁN CSERFA

(SÁNTA FERENC)

S ELVE MÁR INT (SIMÁN TERVEL;
MÁR EL IS VERT; SÁMLIN TERVE)

(ELMER ISTVÁN)

ETAPCSÖND RÁZ

(PETİCZ ANDRÁS)

NO FÚJ A SANSZ

(ANNUS JÓZSEF)

TÉT: ORKÁNPER

(KÁNTOR PÉTER)

KÉSNI SÍR

(KISS IRÉN)

MOS RÁ, CSÍP, VALL

(CSAPLÁR VILMOS)

ÉS KI SÜT BORT?

(TÜSKÉS TIBOR)

AKAD MÉLY SZEG

(SZÉKELY MAGDA)

HOL BT INT ÁT

(TÓTH BÁLINT)

OK? GAZ ÁRBÓC!

(CZAKÓ GÁBOR)

S ÁGA TÉP, BOMOL (BOGOS ÉP TÁMLA)

(POMOGÁTS BÉLA)

TE EFEMER CSÍN

(TEMESI FERENC)

İSNÁDAS TŐR

(SÜTİ ANDRÁS)

HAMUSIRÁLY IS

(SARUSI MIHÁLY)

ÉSZ DÜHE A GEG (EGED A HŐS GÉZ)

(HEGEDŐS GÉZA)

EJ, ÁSSON KİBE

(SEBEİK JÁNOS)

RÁÍRLAK: HASZNOS KALÓZ

(KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ)

ON TOZSE IRÓFAJ

(TORNAI JÓZSEF)

RABOT, BORT IS

(BARTOS TIBOR)

EZ MORC IVAR-E?

(ORAECZ IMRE)

VÖ.: SZTÁR SINCS

(CSÖRSZ ISTVÁN)

HITSZERV SZÖGEDRİL (HÍRSZERV SZÖGEDÖLT;
HÍRÖLT SZÖGEDSZERV)
(ÖRDÖGH SZILVESZTER)
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CZÓBEL MINKA
Ki volt?
Mély nyomok a hóban,
Elhagyott nagy kertbe’,
Kékesre nyomúlva
A fehér hó pelyhe.
Ki járhatott erre?
– Az út oly elhagyott –
Látom még a nyomot,
De nem az alakot.
Majd visszaképzelem:
Milyen volt az élet,
Mely itt magányosan
A nagy hóba tévedt?
Mintha már látnám is,
Jı felém egy árnyék,
Mintha az árnyékban
Magamra találnék.
Hiszen én jártam itt –
Ide be van nyomva,
De már nem ismerek
A saját nyomomra.

Forrás: Czóbel Minka, Boszorkány-dalok [válogatta: Pór Péter], Bp., 1974, Szépirodalmi
Könyvkiadó.
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ZENE, ZENE, ZENE
UJHÁZY LÁSZLÓ
A Magyar Rádió 6-os stúdiója – 80 év a magyar zenekultúra szolgálatában*
1935. május 14-én a sajtó nyilvánossága elıtt mutatták be a Magyar Rádió új stúdióit a
Bródy Sándor utcában s közöttük a legjelentısebbet, a 6-os stúdiót. Az épület látszólag
szerény: egyszerő téglafalak vasbeton tetıvel, minden különösebb díszítés nélkül, ám
ezzel együtt a magyar kultúra – és azon belül is a zenekultúra – egyik emblematikus
szentélyévé vált, mely a hallgatóság létszámát tekintve immáron nyolcvan éve az ország
legnagyobb hangversenyterme. Következı két írásunkban – megszakítva hangfelvételesztétikai sorozatunkat – a kerek évforduló kapcsán vázlatosan felidézzük a Hatos
történetét.

Az elızmények
A Magyar Rádiónak (korabeli elnevezésével a Magyar Telefon Hírmondó és Rádió Rt.-nek)
nem a 6-os az elsı zenei stúdiója, pontosabban zenei felvételekre is használható létesítménye,
mert az 1928 ıszén elkészült Bródy Sándor utcai Rádióépület már tartalmazott egy 1200 m²es „nagy leadó termet”, a késıbbi 1-es stúdiót. Ünnepélyes megnyitóján a többi közt az
Operaház zenekarának elıadásában a Hunyadi László-nyitány, valamint a szerzı elıadásában
Hubay Jenı IV. versenymővének Adagio tétele hangzott el.
A nagy leadó akusztikai különlegessége – éppen a mőfaji sokszínőség érdekében – a
változtatható akusztika volt. A stúdió hátsó fala ugyanis márvány burkolatot kapott, mely
közismerten igen hatásos hangvisszaverı, közvetlenül eléje pedig összehúzható vastag
függönyt helyeztek. A függöny a márvány hangvisszaverı hatását szétnyitásának vagy
összehúzásának mértéke szerint növelte, illetve csökkentette, így – az oldalfalakon és a
mennyezeten alkalmazott egyéb hangelnyelı szövetek mozgatásával együtt – az akusztikai
állapotok a próza és a zene igényei szerint változhattak. Ez abban az idıben nemzetközi
szinten is újdonság volt, olyannyira, hogy idelátogatva még neves külföldi akusztikusok is
tanulmányozták. (Gondoljunk arra, hogy sok évtized elteltével mekkora szenzációt jelentett a
Mővészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermének változtatható akusztikája!
Pedig ezzel a megoldással ott „csak” a különbözı zenei mőfajok akusztikai környezetét
optimalizálják, míg a régi nagy stúdióban a zene és a próza igencsak eltérı igényei szerint
kellett a paramétereket állítani.)
A másik különlegesség a stúdió karmesteri fülkéje volt, mely a korabeli leírások szerint a
híres karnagynak, Sztojanovich Adriennek és Szıts Ernınek, a rádió akkori igazgatójának
volt köszönhetı. Érdekes maga a történet: Szıts Ernı hivatali szobájában egész nap hallgatta
a mősort, s amikor a stúdióból éppen kórushangversenyt közvetítettek, a hangos részeknél az
adás elviselhetetlenül torz volt. Szıts Ernı a stúdióba lerohanva megpróbálta a mővésznıt
meggyızni, hogy a fortissimók ne legyenek annyira hangosak – sikertelenül. Amikor azonban
*

A cikket a szerzınek és a GRAMOFON folyóirat fıszerkesztıjének, Retkes Attilának engedélyével vettük át.
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fülére helyeztette a fejhallgatót, melybıl hallhatta a recsegı, torz hangokat, a mővésznı
azonnal megenyhült. Ez a kis epizód adta azt az ötletet, hogy a zenei stúdióban a karmester
egy külön, akusztikailag szigetelt fülkében legyen, melybıl egy többrétegő üvegablakon át
tartja kapcsolatát az együttessel. A fülkében egy hangszóró segítségével már a kimenı mősort
ellenırzi, s olyan dinamikaszintekre tereli, melyek még nem okoznak az adásban torzulást,
emellett a közvetítés belsı hangzásarányait is a hallgató fülével ítéli meg és állíthatja be
muzsikusaival. Ebben az idıben ugyanis még nem volt keverıasztal, az adások és felvételek
többnyire egyetlen mikrofonnal készültek, melyek erısítıi egy távolabbi központi
helyiségben voltak elhelyezve, s a mősorok hangtechnikai szintbeállítása is ott történt.
Elképzelhetjük, hogy egy zenei adásnál, távol a stúdiótól, milyen nehézkes lehetett e
tevékenység, ráadásul többnyire mindenfajta zenei elkötelezettség nélkül végezték. Így a
karmesteri fülke révén a dinamika beállításánál korlátozottan már a mővészi szempontok is
megjelenhettek. A karmesterfülke ötlete ma már megmosolyogni való, nem is tartott sokáig,
(a második világháború utáni stúdiórekonstrukciók alkalmával bontották el ıket, s helyébe
technikai helyiség épült). A kérdés megnyugtató megoldása ugyanis csak a zenei rendezı és a
hangmérnök, valamint a keverıasztal által lehetséges, ám erre akkor még évekig várni kellett.
A késıbbi stúdióépítések nyomán a nagy stúdió veszített zenei jelentıségébıl, az átalakítások
több oldalról is „kiharaptak” egykori térfogatából annyira, hogy általános zenei célokra már
nem volt alkalmas, ám ezután egy jól használható és mőszakilag kitőnıen felszerelt
hangjátékstúdióként szolgálta az irodalmi mősorokat mindaddig, amíg a korábbi „klasszikus
Rádió” leépítésekor barbár és értelmetlen módon le nem szerelték. Napjainkban csupán 1-es
számozása utal egykori fénykorára.

A nagy leadó terem a karmesteri fülkével (1928)
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Megépül a 6-os stúdió
Az 1931-as évek elején egy nemzetközi tanulmányút eredményeképpen döntött arról a Rádió
vezetısége, hogy az új stúdiók építése elkerülhetetlen. Ezt részben a hamarosan beinduló
második magyar mősor (Budapest II.) indítása, részben pedig az a felismerés indokolta, hogy
az univerzális, változtatható akusztikájú stúdiók helyett célszerőbb, ha a stúdiók az egyes
mőfajok által igényelt fix akusztikai beállítással épülnek. 1932 nyarán az építkezések meg is
indultak, s csakhamar – miután sikerült megvásárolni a szomszédos telkeket – több új stúdió
mellett a Hatos alapjait is lerakták.

Épül a Hatos
A Hatos építésztervezıje Münich Aladár, akusztikai tervezıje Békésy György volt, aki
késıbb a halláskutatásban elért eredményeiért kapta meg a Nobel-díjat. Postamérnökként a
telefonátvitel kérdéseivel foglalkozott, s így került kapcsolatba a fül, az emberi
hallásérzékelés vizsgálatával. Ám mert abban az idıben a Rádió mőszaki kérdései is a
Postához tartoztak, ezért a stúdiók akusztikai tervezése is Békésy feladata volt.
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Békésy-Dohnányi a Hatos egyik akusztikai próbáján (1935)

E tevékenységét akkor értékelhetjük igazán, ha egy kicsit beleéljük magunkat a harmincas
évek teremakusztikájába, hiszen akkor az még igen fiatal tudományág volt. Az elsı,
akusztikai tervezéssel épült hangversenytermet 1900-ban avatták fel (Boston, Symphony
Hall), de még bizonyos mértékben ez is a bécsi Musikvereinssaal mintájára épült, melynek
kitőnı akusztikája csupán a véletlennek volt köszönhetı. 1925-ben jött létre az elektromos
hangfelvétel, s a korábbi – szinte teljes egészében csupán a megfelelı hangerısségre
koncentráló – „tölcséres” szemlélet helyett lassan ki kellett alakulnia a stúdióbeli esztétikus
hangzás ideáljának. Már egyre inkább nem csak az volt a szempont, hogy az elıadó
egyáltalán hallható legyen a lemez lejátszásakor, hanem emellett a hangszínezet, a dinamikai
arányok, a hangok körvonalazottsága tekintetében kialakuljon valamilyen esztétikum. Ám
mert a mikrofon másképp „hall”, mint az emberi fül, ezért a stúdiók akusztikai tervezésekor –
a hangversenytermektıl eltérıen – a mikrofon szempontjait is figyelembe kellett venni.
Továbbá Békésy – a maga idejében úttörı módon – nem elégedett meg egy átlagos utózengési
idı megteremtésével, hanem azzal is kísérletezett, hogy milyen eszközökkel lehetséges az
utózengés hangszínezetének beállítása.
Mai felfogásunk szerint a Hatos nem nagy, ám az akusztikában nem a „kis stúdió, kis gond,
nagy stúdió, nagy gond” elve érvényes, hanem inkább fordítva: egy viszonylag kis tér
akusztikai kezelése is rendkívül összetett feladat. (Egy nagy teremben az elszínezıdést okozó
teremrezonanciák a zenei tartományban már annyira sőrőn helyezkednek el a
frekvenciaskálán, hogy nem zavaróak, ám egy kis helyiségben éppen a legfontosabb
alaphangtartományban okozzák egyes frekvenciák aránytalan kiemelkedését. Minderrıl
magunk is meggyızıdhetünk, ha egy jó alaposan kicsempézett, kongó fürdıszobában
skálázunk.)
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Az új stúdiókban alkalmazott akusztikai burkolatokat illetıen az ország akkori helyzetében
szóba sem jöhetett külföldi anyagok beszerzése, ezért Békésy a korábbi, kisebb stúdiókban
folytatott kísérletei nyomán alakította ki a Hatosban alkalmazott anyagokat.
Visszaemlékezéseiben errıl így ír:
„Rendkívül hosszú és körülményes kísérletsorozatot kellett elvégeznünk ahhoz, hogy olyan
anyagcsoportosítást találjunk, amely a magas frekvenciákat a kívánt kisebb mértékben nyeli
el, mint a mély frekvenciás hangokat. Sikerült egészen újfajta hangelnyelı anyagberendezést
kidolgoznunk, amely lényegében megfelelı átitatással kellıen merevvé tett ponyvával borított
vattarétegbıl áll. Ezt a vatta-ponyva kombinációt megfelelı keretekre szerelve és tőz ellen is
biztosítva a termek esztétikai kiképzésének megfelelıen festhettük úgy, hogy a burkolat alig
tért el észrevehetıen a tapétázott faltól. A legapróbb részletekre is kiterjedı munkát minden
esetben akkor fejeztük be, ha akusztikai méréseink eredménye és a zenei szakértık érzékelése
teljesen azonos volt.”
Békésy idézett gondolatainak utolsó mondata különösen is megszívlelendı, hiszen
napjainkban egy-egy hangversenyterem elkészülésekor gyakran még a kiterjedt akusztikai
mérések sem történnek meg, a zenészek és a közönség véleményét tükrözı szubjektív tesztek
pedig rendre elmaradnak, vagy a gondosan elıkészített tesztlapok egyszerően eltőnnek.
Szakmai berkekben jól ismert a fénykép, amely az egyik ilyen vizsgálatot örökítette meg. A
6-os építészeti szempontból ekkor már elkészült, de az akusztikai burkolat elemei még
ideiglenesek. Békésy és az akkori fızeneigazgató Dohnányi éppen hallgatja a pódiumon
elhelyezkedı zenekar játékát. A kép közepén a mikrofont és az akusztikai mérımőszereket is
felismerhetjük. Mai szemmel szokatlan, hogy a stúdiónak körben ablakai vannak, ám az
akkori mikrofonok még nem voltak annyira érzékenyek a zajokra és a környezet is sokkal
csöndesebb lehetett, tehát a Hatosba olykor még a Nap is besüthetett. A maga idejében egy
szép, modern stúdió volt, s a képen különösen a födém gerendázatának nemes vonalai
ragadják meg a nézıt.
Az új stúdiók sajtóbemutatója 1935. május 14-én történt. Ma, amikor a rádiós és televíziós
székházügyek évekig-évtizedekig vajúdnak, talán meglepınek tőnik a régi gyorsaság. Ám ne
feledjük: abban az idıben az elcsatolt nemzetrészek felé szinte a rádió jelentette az egyetlen
összekötı kapcsot, hiszen a mősorok az éterben nem a politika, hanem az elektromágneses
hullámok terjedési törvényszerőségei szerint jutnak el a hallgatóhoz. Ez a tudat akkor
egybekovácsolta mindazokat, akik e kérdésben valamit tehettek. (Ez a mentalitás egyébként
még évtizedekig tartotta magát mindaddig, amíg a szakmai orientációt nem váltotta fel a
pénz-orientáció.)
Elkészültét követıen a 6-os belépett a rádiómősor szempontjából is fontos budapesti zenei
helyszínek sorába. Bár a Rádió kiterjedt közvetítıvonal-hálózatot építtetett ki többek között
az Operaházból, a Városi Színházból és a Vígadóból, a zenekultúra terjesztését és megırzését
illetıen ezek közül mégis a 6-os volt a legjelentısebb: a fejlıdı adóhálózat révén élı
koncertjei és felvételei hallgatók millióihoz juthattak el rendszeresen. Ám hamarosan kitört az
újabb világháború, melynek pusztításai a rádióstúdiókat sem kíméltek. Történeti
visszatekintésünket következı számunkban itt folytatjuk.
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KERÉNYI GRÁCIA
Novemberi szonett
„ein Tag im Jahre ist den Toten frei”
Hermann Gilm
Az esztendıben egy nap az övék:
halottak hónapjáról hadd beszéljek.
Mert értük sír a novemberi ég,
és halottaktól vemhesek az évek.

A feledés majd mindent hóba von,
de kialudt nyaruk még bennünk lüktet:
ködös, kopár ıszvégi hajnalon
sirassuk értünk halt testvéreinket.

Mert az élıkért van minden halál,
s minden levés a múlástól halálos:
a teremtés törvénye így örök;

hiába sír a novemberi táj,
bölcsıt ácsol a fejfákból a május
s a könnyektıl termékeny lesz a rög.
1958. január 27.
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NAGY BANDÓ ANDRÁS
A kis herceg visszatért
(részlet)
5.
Anti a szívére tette a kezét, éppúgy, ahogy a válogatott meccseken látta a
futballistáktól, meg az olimpiai bajnokoktól, amikor eljátsszák tiszteletükre a Himnuszt.
Tenyerét a melléhez simította, mintha a szíve dobbanásából is megérezhetné, hogy ott, a szív
kamráiban bújik meg a kis herceg. Arra gondolt, mostantól még inkább szívébe zárhatja az
aranyhajú kis herceget.
– Ez komoly? – nézett az apja szemébe.
– Komoly, fiam – mondta az apja, és kezét Anti kezére tette. – Emlékszel, mi történt
az elızı oldalon?
Anti a fejét rázta.
– Mire gondolsz? – kérdezte végül.
– Tudnod kell: közeledett a búcsú órája. A rókának és a kis hercegnek búcsút kellett
intenie egymásnak.
– Ja, tudom, és elıre tudták, hogy sírni fognak, ugye?
– Igen, elıre tudták. Tudható, hogy ha szeretjük egymást, minden búcsúzás fájdalmas.
Minden búcsút megkönnyezünk. A róka is azt mondta: „Sírnom kell majd.” És mit felelt a kis
herceg?… Na, mit felelt?
Anti erısen gondolkodott, majd összeszedte a kis herceg által mondott szavakat:
– Én semmi rosszat nem akartam neked, ilyesmit mondott. Meg hogy a róka az oka
mindennek, ı erısködött, hogy szelídítse meg.
– Igen. Egész pontosan azt mondta neki: „Te vagy a hibás.”
– De apa, olyan nagy hiba, ha az ember valakivel barátságot akar kötni?
– Az nem hiba, fiam – simogatta meg Anti arcát az apja. – De tudni kell, elıre kell
tudni, hogy a barátok búcsúja végtelenül fájdalmas lesz. Szeretni öröm, búcsúzni fájdalmas. A
szeretet teszi fájóvá a búcsút.
– Végül mégis jól jöttek ki belıle, nem?
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– De igen – felelt az apja. – A róka is ezt mondta. Szó szerint így beszélt: „De
nyertem. A búza színe miatt.” Majd hozzáfőzte: „Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni,
hogy a tiéd az egyetlen a világon.”
– Ezt már nagyon is értettem, apa – csattant föl Anti. – A kis herceg számára az ı
egyetlen rózsája volt a legfontosabb, igaz?
– Igaz – bólintott az apja.
– Mert azt a rózsát ı öntözgette, ı viselte gondját. Épp ezért az az egy rózsa többet ért
számára, mint az összes többi együttvéve, ugye?
– Így van, fiam – helyeselt az apja. – Azt mondta a kis herceg: „Mert ı az én rózsám.”
Mindenkinek van egy egyetlen rózsája.
6.
Az apa látta, hogy Anti elmélázik az egyetlennek gondolt rózsán. Hogy is van ez? Az
enyém csak az lehet, amihez közöm van? Eszébe jutott az ötödik születésnapjára kapott
orchidea, telis-tele hófehér szirmokkal. Azt mondta az anyja:
– Antikám, ez mostantól a te virágod. Rajtad múlik, meddig ırzi meg a pazar szirmait.
Ha gondját viseled, egy évig is bírja. Ha túlöntözöd, kirohadnak a gyökerei. Ha nem adsz
elegendı vizet neki, elszárad. Túl sok vizet nem igényel, ezt a virágpermetezıt te is
használhatod, az orchidea örül a hideg permetnek. Gyönyörő, ugye? Törıdj vele, és
hónapokon át örömöd lesz benne. Meghálálja a törıdést.
İ pedig gondját viselte az orchideának. Naponta tapogatta meg a fakorhadékkal teli
földet, és nem volt nap, hogy ne permetezte volna meg a szirmait és a leveleit friss vízzel.
Azóta eltelt egy teljes esztendı, és ugyanúgy pompázik az orchideája, mint amikor helyet
kapott a szobájában, közvetlenül az ablak elıtt.
Mélázásából az apja szavai zökkentették ki. (itt volt egy + „s”, kivettem!)
– Emlékszel-e, mit mondott a róka a kis herceg rózsájáról?
– Mondd el! – kérlelte a gyermek.
– Egészen pontosan ezt: „Az idı, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá
a rózsádat.” És a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse a róka szavait, elismételte: „Az
idı, amit a rózsámra vesztegettem…”
– Apa, amikor anyának szülinapi ajándékot készítettünk, szinte ugyanezt mondtad,
emlékszel?
– Mit is? – kérdezte az apa, mintha kiment volna a fejébıl, amit akkoriban mondott.
– Hát nem emlékszel, apa? – kérdezte Anti mosolyogva, és hogy igazolja, hogy annak
idején ı is megismételte, sıt meg is jegyezte az apja által mondottakat, szó szerint idézte
vissza a szavait. – „Anya tudni fogja, hogy nem a neki készített ajándék az igazán fontos,
hanem az idı, amit az elkészítésére fordítottunk.” És így is lett. Anya azt mondta:
– Ó, drágáim, mennyit veszıdtetek ezzel! Ennél szebb origamit életemben nem láttam!
Ilyen hatalmas rózsa, és ilyen csodás tulipán! És mindkettın egy-egy szárnyát lebegtetı
színpompás pillangó! Istenem, istenem, mennyit gondolhattatok rám, amíg ezeket
hajtogattátok!
Most Anti zökkentette ki apját a révedezésbıl.
– Ugye, emlékszel, apa?
– Igen – mondta alig hallhatóan az apja –, valami effélét mondtam.
– Pontosan ezt! – vágta ki Anti. – Én akkor ezt azonnal visszamondtam, és örökre meg
is jegyeztem. Apa, te akár mesét is írhatnál, nem gondolod? Olyan vagy, mint Antoine bácsi.
– Azt azért nem mondanám, fiam. Antoine bácsi igazi varázsló volt. Amit a kis
hercegrıl írt, talán nem is mese, több annál.
– A mesénél semmi sem lehet több – mondta Anti, és mélyen az apja szemébe nézett.
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PAYER IMRE
ÁTOK-RONDÓ

Darabonként rohadjatok,
akik miatt az életem
címere nem az értelem,
súlytalan lengnek a napok,

holdfehér semmiben velem.
Még levegıt se kapjatok,
darabonként rohadjatok.

Szabadságot hazudtatok,
sunyi önzés, embertelen,
életfojtó közegen.
Amit nekem akartatok:
darabonként rohadjatok!
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TALÁLOMRA – Szemelvények a modern világlírából I.
Norvég költık
HOFMO, GUNVOR
(Oslo, 1921. június 30. – Oslo, 1995. október 17.)

Fekete Krisztus
MØRK KRISTUS
Ezek itt térdepelnek elıtted,
az elgyötört, a sima arcok…
Hogy cipeli magával mind szobáját,
ágyát, számláit, holmijait!
Szívüket nem a gyász tüze perzseli,
nem a közös fájdalom forrása fakad fel
bennük, túlcsordulva örökkön örökké…
Csak a tömjénfüst, az ének
zsongító hullámai,
csak a fehér kezek a zsoltároskönyveken.
Biztonságukkal megcsúfolják mezítelenségedet,
fénynek neveznek,
téged, aki magad vagy
az áldozatos, sarjadó sötétség.
A mindenség éhe vagy te,
a folytonos, a hontalan, a tőrı szeretet,
menekültek sírása, legyilkoltak hallgatása,
a gyerek gyönge keze idıtlen csöndön át.
Igen, sötétség vagy, örök sötétség,
födj be minket, hogy megmaradjunk a földön,
a részvét elkerülhetetlen áldozóhelyén,
hogy gyerekké, hogy mindenséggé,
önmagunkká lehessünk.
Székely Magda fordítása
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TALÁLOMRA – Szemelvények a modern világlírából I.
Norvég költık
SVERDRUP, HARALD
(Vestvågøy, 1923. május 29. – Tønsberg, 1992. június 26.)

Jegesmedve-fantázia
ISBJØRNFANTASI
Csillagai közt megfagyott az isten,
a jegesmedve vadállat-nyugalommal járja a puszta tájat;
kényelmes, vaskosan-rugalmas,
csak olykor csap – szeszélyes villám – a fóka álmai közé.
Magánya már roppant erı,
nem bír vele az őri fagy sem,
félelem, vágy nem háborítja.
Messzi földrészek bőze, illata
verıdik orrcimpáihoz,
szeizmografikus élességgel vésıdik belé a világ.
Egyik nap meglátja saját bohócképét a víztükörben,
közönnyel néz önnön korom-szemébe,
megfontoltan merül képmás-magába,
úszik el ama távoli szigetre,
mely mintha az ı szíve lenne nagyban.
Ott egy nıstényt lel, bocsai születnek,
de hogyha módja van rá,
fölfalja ıket, s isten lesz belıle:
Saturnus.
Csorba Gyızı fordítása
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TALÁLOMRA – Szemelvények a modern világlírából I.
Norvég költık
HOLM, PETER R.
(Oslo, 1931. április 5.)

Auschwitz
AUSCHWITZ
A kihalt lapály, széltıl
jéghideg esı, sehol egy fa,
sehol egy madár, hogy kövesse
röptét a szem, csak elhagyatottság
toronymagas karói, szögesdrót
rozsdás tövissövénye, nagykapu
késéle élet és halál között…
Auschwitz, üreges arcok
összeterelve a gázt lövellı
zuhanyok alatt, falhoz
állított rabok, hóhérok, akik
célba lınek, a roppant vaskemence
füstje, nap nap után, a jéghideg
esı, szelek korbácsai…
De a hangok foghatatlan szárnyakon
a haza sötét himnuszait
építették a sikoly táj fölé
Kútmély szem, mely már mindent látott
Viola József fordítása

Téli levél. Tizenkét norvég költı, vál., szerk.: Sulyok Vince, Budapest, 1976, Európa
Könyvkiadó (Modern Könyvtár 304).
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VICZAI HENRIETTA
Ahogy vártad…
Ahogy vártad,
A fák alatt elázott angyalok.
Ártatlanság kísérlete…

A bukdácsoló évszakok
Ma füvek hajlatain háltak,
Párosítod az imákat
A hátrahagyott udvaron.

Gyermekké vetkızött bocsánat.
Ahogy vártad…
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Kİ-SZABÓ IMRE
Díszsírhely
Már reggel korán, ott álltak a kiskocsma ajtajában. Várták Petit, hogy nyisson.
Varga Dániel, akit mindenki csak Daninak becézett, jól megértette magát ivó
cimborájával, Simon Sándorral, ıt, pedig csak targoncás Sanyinak ismerték.
Életútjuk az utóbbi pár évben már közös volt. Közös, mert egyikkıjüknek sem
volt munkahelye, kikerültek az utcára, és elfoglaltság hiányában vetette a sors
ıket, ide-oda. Varga Dániel, a Dani a MÁV-nál dolgozott. Volt is munka, mert a
székesfehérvári vonalat villamosították és kellett a kézi erı, még akkor is, ha már
nagyjából a nehezebb munkákat gépek végezték. De a kavics ágyazat simítását,
rendezését még kézi erıvel, erıs vasvillával egyengették. Egy brigádban nyolcantízen dolgoztak. İk rendezték a pályát Martonvásártól Fehérvárig. Ez a munka,
több mint egy évig tartott, aztán mikor elértek Batthyányig, másbrigád vette át a
munkának ezt a részét, ık, pedig feleslegessé váltak, már csak az utca fogadta be
ıket. Egy darabig még járt a munkanélküli segély, de az idı is letelt és most
negyvennyolc évesen, az önkormányzattól szociális segélyt kap. Összegszerően
megszámolni könnyő, beosztani, matematikai egyetemi végzettség is kevés
hozzá, elkölteni, pedig egyszerő, még gondolkodni sem kell rajta. Simon
Sándorral, a targoncás Sanyival, közösen szoktak, alkalmi munkát vállalni,
amiben természetesen nem válogatnak. Ha kell kertet, ásnak, fát hasogatnak,
főrészelnek, ha kell téglát, vagy építési törmeléket talicskáznak. Beton és
malterkeverést már kézzel nem vállalnak, mert arra van megfelelı keverıgép, azt
csak etetni kell, az elıírt recept szerint és a gépbıl kijön a kész beton, vagy
malter. A targoncás Sanyi korábban a vidiben dolgozott. Anyagmozgató volt. Egy
kis elektromos targoncával száguldozott a telepen. İ vitte a dobozokat a
szerelımőhelyben, a televíziókhoz. Aztán mikor bedöglött a gyártás, ık úgy
mondták: – Többé se kép, se hang nem lesz már itt! Kikerültek az utcára. Abban
az idıben Fehérváron, csak lıdörgı emberek sokaságát lehetett látni, fıleg a
kocsmákban. Targoncás Sanyi nem rég töltötte be az ötvenkettedik életévét.
Tehát ı sem volt már valamiféle napos csibe.
Most éppen a reggeli nyitás perceit várták, mind a ketten, mint mondottam az
elején. Azért jöttek ilyen korán, mert Török Feri, a „Részvét BT” tulajdonosa, a
temetkezéses fickó, már tegnap mondta, hogy a kistemetıben, ki kellene ásni egy
sírgödröt. İk ugyanis nem érnek rá, mert ma hat temetésük lesz itt a környéken és
az a sírhely holnapra, okvetlen kell. Dani, meg a targoncás Sanyi már többször
besegített az ásásban, ık már tudják a formát, a méretet, erre is ki lettek oktatva,
tehát nem kell sokat magyarázni nekik. Targoncás Sanyi biciklivel jött, mondván,
a vázra majd felakasztják a lapátokat, meg az ásót, legalább nem kell cipelni.
Szemben az ajtóval, egy fához ki is láncolta, nehogy elcsalja valaki ezt a drót
szamarat. – Jobb a biztonság! – mondta mindig.
Be is mentek az ivóba, az ajtónyitást követıen és lassan elkezdtek iszogatni.
Pohár, poharat követett, az idı meg csak úgy telt, óráról órára, csak Török Feri
nem akart megérkezni. Várni kellett, mert a munkát ugyan megbeszélték, de a
pontos helyet még nem, meg a szerszámokat is ı hozza majd.
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Így várakoztak legalább négy órán keresztül, amikor Török Feri betoppant a
kiskocsmába. Egy kicsit meglepıdött Dani és targoncás Sanyi állapotán, de aztán
arra gondolt, hogy egy sírgödröt kiásni, nem egyetemi oktatói szakma, azt
mindenki meg tudja csinálni, ık, pedig rutinos gödörásók. Elmagyarázta nekik,
hogy:
– Ha bementek a kiskapun, akkor jobbra a második parcellában találtok egy
nagy tujafát. A fa mögé kell, közvetlenül ásni a sírt. Tóth Misit temetjük oda,
holnap. Aztán szépen formáljátok meg! – figyelmeztette ıket. Elismételtette
velük kétszer is.
– Olyan szép lesz – mondta Dani –, mint egy díszsírhely! A lecke felmondása
pontos volt, legalább is így nyugtázta, átadta a szerszámokat és még hozzá tette: –
Este hatkor itt és rendezzük a számlát!
Ezzel aztán útjára indult. Dani meg Sanyi a temetı felé vették az irányt. A
kerékpártolásban némi nehézségek mutatkoztak, ugyanis gond volt, hogyan
tartsák egyensúlyban ezt a kétkerekő szerkezetet. Mert a várakozás, a poharak
cseréje, fordított arányban szőkítette erejüket. Azért a kisebb nehézségek
leküzdése után, elérték a temetı, megjelölt bejáratát. Targoncás Sanyi ugyan a
kapuban átesett a biciklin. Meg is ütötte magát alaposan, a szerszámok is
lepotyogtak, de ez már nem számított, hiszen a helyszínen voltak. Összeszedték
magukat, az elszórt szerszámokat, a kissé elnyeklett kormányú biciklit és
elkezdték a helyszín felderítését. Ebben ugyan egy kis vita keletkezett kettıjük
között, mert Dani azt állította, hogy a gödröt a tuja elé kell ásni, targoncás Sanyi,
pedig azt, hogy mögé. Aztán, hogy így vitatkoztak, egy idı után az derült ki,
ahogy körülnéztek, több tuja is van a megjelölt körzetben. Na most mit tegyenek?
– volt a kérdés. A határozottabb kiállású targoncás Sanyi, kiválasztotta a számára,
meg az elmondásnak legmegfelelıbb tuját. Dani, pedig belenyugodott és
elkezdték az ásást. Már térdig álltak a kiásott és kilapátolt gödörben, amikor egy
öreg mamika, kosárral a karján, ballagott keresztül a temetın. Megállt ott, és
megkérdezte:
– Kinek ássátok? – csak így egyszerően. Dani meg Sanyi egymásra néztek,
aztán Dani mondta:
– Tóth Petinek! Holnap temetik! – mondta és az ásónyelére támaszkodott. A
mamika meglepıdött.
– Az nem lehet, ott áll a kocsma ajtóban! A hullamosóban! – mondta és a
temetı vége felé mutatott – Issza a sörét!
A két fiúban, mintha villám csapott volna, olyan gyorsan kiugrottak a
gödörbıl. Most aztán nem tudták, mitévık legyenek. Csak néztek egymásra, meg
a meglepetéstıl ott álló öreg mamikára. A végén ı törte meg a csendet és annyit
mondott:
– Ne bánkódjatok a gödör miatt, majd belehal valaki a napokban. Inkább
menjetek a Tóth Petihez, mondjátok el mi történt, biztos meghív benneteket egy
sörre. Mert, ha valakinek élı korában halálhírét keltik, az hosszú élető lesz! –
bölcselkedett és felvette kosarát és tovább ballagott, át a temetın.
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LADÁNYI MIHÁLY
Tenélküled
Tudom, hogy a líra rég nem vagyon,
s tőnıdöm már, írjam-e, vagy ne írjam.
Nem olvasol te verset, jól tudom.
Tenélküled én is mindent kibírtam.

Ötvenéves leszek, leszel te is,
s jól áthintáztad ezt az ötven évet,
nem kérdezed, melyik út merre visz,
s csak szilveszterkor bıgsz, mint birka béget.

De „Isten, áldd meg”-nél zsebben matattál.
Kilestelek. Elıtted nincs üres tál,
de társaid örömmel elfelednek.

A kor zsákján ülsz, fordított eretnek.
Be van kötve rendesen, mint a szád.
Ne félj, amíg te vigyázol reád.
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BARANYI FERENC
MEFISZTÓTÁGAS
Eladó, minden eladó:
eszme, rögeszme, hit, cinizmus,
kordé, bicikli, bárka, kisbusz,
lógombóc és üveggolyó –
eladó, minden eladó.
Eladó, minden eladó:
a meggyvörös, az enciánkék,
a tőz, a víz, a fény, az árnyék,
delnı, kamaszlány és lotyó –
eladó, minden eladó.
Eladó, minden eladó:
a múlt s a pillanatnyi helyzet,
a közösség, a nép, a nemzet,
megannyi Föld- és Mars-lakó –
eladó, minden eladó.
Eladó, minden eladó:
a Hét krajcár, a Bánk, a Toldi,
Júlia, Lilla, Léda, Fanni,
Szózat, Rákóczi-induló –
eladó, minden eladó.
Eladó, minden eladó.
Forog az árú körbe-körbe,
csobog a bor, sül az ökör – de
nincs több vevı, mint eladó.
És ez azért vigasztaló.
(1980)

BARANYI FERENC: Hegyibeszéd, Válogatott versek 1958-1988.
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T. ÁGOSTON LÁSZLÓ
Égi és földi birodalmak
Miután Nebukadneccar, Babilónia királya Karkemisnél legyızte az egyiptomiak
hadseregét, teljhatalmat szerzett magának és Újbabilonnak a szír-palesztín térség fölött.
Elfoglalta Júdát, és benne Jeruzsálemet. A zsákmányolt templomi kincseket Babilonba
szállítatta, és saját istenei templomaiban helyezte el. De nem elégedett meg a templom és a
városok kifosztásával, rabláncra főzte a leigázott népek fiait, sıt udvarába rendelte a nemesi
származású ifjakat, hogy hőséges szolgákká, a világbirodalom érdekeinek feltétel nélküli
kiszolgálóivá neveltesse ıket. Szigorúan meghagyta a fıudvarmesterének Aspenaznak, hogy
válassza ki Izráel fiai közül a szép arcú, daliás termető, királyi vérbıl származó ifjakat, akik
fogékonyak a bölcsességek elsajátítására, s alkalmasak arra, hogy a királyi palotában
szolgáljanak. Meg kell tanítani ıket a káldeusok nyelvére, írására, sıt el kell rendelni köztük a
királyi konyhán fıtt ételek fogyasztását, a király borának élvezetét akképpen, ahogy a
káldeusok vezetıi teszik.
Voltak az ifjak között júdaiak is, akiknek a neve nem tetszett a világbirodalom urának. A
Dániel név például azt jelentette, hogy Isten a bíró, Isten bíráskodik. Hogyan is lehetne efféle
névvel szolgálni Nebukadneccar udvarában? Neki Baltazár lett az új, babiloni neve. Hananját
Sadraknak, Mísáélt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezték azután, hogy még a
nevük se emlékeztessen az eredeti származásukra.
Dániel tudta, hogy nemcsak a nevük szúrt szemet a királynak, hanem az étkezési
szokásokon, a bálványáldozati hús és bor fogyasztásán keresztül akarja ıket átvezetni a
számukra idegen istenek kultuszához, hogy igazi barbár káldeust faragjon belılük. Azt kérte
hát a fıudvarmestertıl, hogy ık négyen hadd egyenek zöldségféléket, és hadd igyanak
egyszerő, kútból mert vizet. Az udvaronc, bár szerette és nagyra becsülte ıket, nagyon
megijedt a kéréstıl.
– Félek, nagy bajt zúdítok a fejemre – mondta – ha megszegem uram szigorú parancsát.
Ha lefogytok, vagy visszamaradtok a tudományokban, biztosan leütteti a fejemet.
Addig gyızködték, míg hajlandó lett tíznapos próbát tenni velük. Miután se gyengébbek
nem lettek a többi leigázott nép hasonlóképp kiválasztott fiainál, sıt tanulmányaikban is az
élen jártak, nagylelkően felmentette ıket az étkezési szokások alól. İk pedig örültek, hogy
megtarthatják Isten parancsát, és nem kell tisztátalanná válniuk.
A tanulmányi idı leteltével a király elé vezették a nemes ifjakat, s Nebukadneccar
kegyesen elbeszélgetett velük. Valamennyien értelmes, bölcs választ adtak a kérdéseire, de a
legokosabbnak a négy izraelit találta. Azonnal szolgálatba is állította ıket udvarában.
Uralkodásának tizenkettedik évében különös álmot látott a király, mely nagyon felzaklatta
a lelkét, és sehol nem talált rá magyarázatot. Összehívatta hát a birodalom összes mágusát,
igézıjét, varázslóját és csillagjósát, hogy ott, és azonnal fejtsék meg az álmát. Ha nem sikerül,
valamennyinek a fejét véteti, és porig égeti minden vagyonukat.
– Mondd el az álmot, s szolgáid megfejtik mit jelent. – Mondták a bölcsek.
A király haragra gerjedt, és így szólt hozzájuk:
– Ha az álmot nem adjátok tudtomra, azt csak akként tudom megítélni, hogy
megegyeztetek egymás közt, és csak hazug, haszontalan dolgokat beszéltek elıttem, míg a
körülmények meg nem változnak, s meg nem menekültök a bakótól. Az álmot mondjátok
meg, és én abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok nekem.
– Nincs olyan halandó a földön – sápadt el félelmében az egyik csillagjós – aki a
kívánságodnak meg tudna felelni, és nincs a földön másik hatalmas király, aki ilyen dolgot
kérdezett volna a bölcseitıl. Nincs más, aki erre választ adhatna, csak az istenek, akik nem
laknak együtt a testben élıkkel.
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– Ha ez így van, pusztuljon el minden babiloni bölcs! – Dörgött a királyi szó, s szolgái
szétszéledtek a birodalomban, hogy megöljék a bölcseket.
Megkeresték Dánielt és három társát is. Amikor megtudta Arjóktól, a testırparancsnoktól,
miért keresik ıket, engedélyt kért, hogy bemehessen a királyhoz. Idıt kért tıle, hogy
megfejthesse a titkát. Aztán hazament és társaival együtt imádkozni kezdett. Imádkoztak
Izrael Istenéhez, hogy ne veszítse el ıket a babiloni bölcsekkel. Imájuk meghallgatásra talált.
Dánielnek látomása volt. Amint fölébredt, hálát adott érte az Úrnak. Aztán felkereste Arjókot,
s megkérte, bocsássa ıt a király elé.
– Baltazár! – szólt Dánielhez a király. – Te, aki Júdából kerültél hozzám, képes vagy arra,
hogy megmondd, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata?
– A titkot, melyet kérdeztél, uram, a bölcsek nem tudják megfejteni – válaszolta. – De van
Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. İ tudatta veled, mi fog történni az utolsó napokban.
Te az ágyadban forgolódva kérdezted ıt, és az Úr válaszolt neked. Látomásodban egy
hatalmas, fényes szobrot láttál. A feje színarany volt, a melle és a karja ezüst, a hasa és oldala
réz, a lábszára vas, a lábai pedig részint vasból, részint cserépbıl voltak. Miközben nézted,
egy hatalmas kı zuhant alá. Ledöntötte a szobrot, porrá zúzta az egészet, mely eltőnt, mint a
pelyva, melyet fölkap a szél. A kı pedig, amelyik a szobrot ledöntötte, nagy heggyé lett, és
elfoglalta az egész földet. A szobor a te világbirodalmadat jelképezi. Az arany fej te vagy,
magad. De utánad más királyság támad majd, mely alacsonyabb rendő a tiédnél. A harmadik
királyság rézbıl való, de még mindig az egész földön uralkodik. A negyedik is erıs, mint a
vas. Összetör és szétzúz mindent. A királyság szétszakad, de marad benne valami a vas
keménységébıl, ahogy láttad, ahogy a vas keveredett a cseréppel.
– Ezeknek a királyságoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot –
folytatta Dániel – amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom nem száll át más
népekre. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll
mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyrıl kı zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna,
és összetörte a vasat, rezet, cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagy Isten így adta tudtára a
királynak, mi történik majd ezután.
Nebukadneccar, a nagy, és büszke király visszarendelte a bölcsek kivégzésére küldött
szolgáit, és arcra borulva hódolt Dániel Istene elıtt.
– A ti Istenetek valóban az istenek Istene – mondta. – A királyok ura és a titkok feltárója.
Meghagyom, lásd a kedvedért, a bölcsek fejét, de téged teszlek az elöljárójukká. És gazdaggá
teszlek, amilyen a honfitársaid közt még nem volt soha, és rád bízom Babilon város
kormányzóságát.
– Köszönöm, uram, a nagylelkőségedet – hajtott fejet Dániel – de a kormányzóság, a
hatalom nem nekem való. Kérlek, oszd meg azt a három társam között, és hagyd meg nekem
azt a kegyet, hogy a te szolgád lehetek.
Ekképp lett Dániel (vagy Baltazár?) a világbirodalom urának legfıbb tanácsadója. A
királyé, aki bár Marduknak, a babiloniak fıistenének mutatta be áldozatait, mégis Isten
akarata szerint irányította birodalmát.
*

Nagy Miska alig múlt tizenhét éves azon a télen, amikor megjelentek a Tisza menti kis
falu határában a szovjet felderítık. Lóháton jöttek, dobtáras géppisztoly lógott a nyakukban.
Apró, ferde szemük félénken pásztázta a környéket. Bal kezük a kantárszáron, a jobb meg a
fegyver ravaszán, hogy bármelyik pillanatban kiröpíthessék a tárban pihenı hetvenkét golyót
bárkibe, vagy bármibe, ami mozdul, vagy akár csak gyanús.
A gimnáziumban, ahol éppen érettségire készült a fiú osztálya, különös hírek keltek
szárnyra ezekrıl a félelmetes elıırsökrıl. Felgyújtott tanyákról, megerıszakolt lányokról,
asszonyokról, szuronnyal felhasított hasú gazdákról szóltak a rémtörténetek.
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– Mi valamennyien ısi magyar családok fiai vagyunk – mondta Miska a barátainak. –
Kutya kötelességünk, hogy úriemberként megvédjük lányainkat, asszonyainkat, megvédjük a
hazánk földjét akár az életünk árán is. Nem olyan nagy dolog manapság fegyvert szerezni. Az
érettségi megvár bennünket. Aki velem tart, tegye föl a kezét!
Ma már lényegtelen, hány kéz lendült a magasba. Tény, hogy néhány nap múlva a tankok
is bevonultak a kisváros fıterére, s harmadnap a fél osztály fogolyként ült a városi börtön
celláiban. A vád szovjet ellenes összeesküvés, fegyveres ellenállás szervezése volt ellenük.
Néhányukat kimentették a befolyásos szülık, rokonok, mások meg azt hangoztatták, hogy a
Nagy Mihály, ı volt a felbujtó, tulajdonképpen már nem is tudják mire.
Jött néhány vallatótiszt, elcsattant néhány pofon, aztán egy marhavagonban találták
magukat. Irány a láger, Szibéria. Sokáig csattogtak a sínen a vonatkerekek. Aztán újra egy
törvényszéki tárgyalóteremben találták magukat fényesre suvickolt csizmák, aranyos
vállapok, csilingelı kitüntetések között. Csak orosz beszéd, csak az ítéletet fordították
magyarra: tizenhét év kényszermunka. Fellebbezésnek helye nincs.
Keserves napok, reményvesztett évek következtek a hatalmas barakkvárosban. Talán
maga a láger parancsnoka se tudta, hány ezer ember reszket, sír, zokog az emeletes
fapriccseken, s hányféle nyelven száll fel az esti takarodó után az ég felé az ima, vagy az átok.
Honnan is tudhatta volna, hiszen a temetésre kirendelt rabok alig gyızték elföldelni a negyven
fokos fagyban fekete gránittá fagyott társaikat, s különben se kérte számon senki a foglyok
életét. Olykor maguk a rabok is letagadták a halottakat, mert amíg ki nem derült a dolog,
felvehették, és eloszthatták az élık között a holtak élelmiszer adagját. Akkor, és ott, életet
menthetett minden falat kenyér.
Nagy Miska erıs fizikumú, sportos alkatú legény volt. Nem esett nehezére felvenni a
versenyt az elcsigázott, beteg, a lövészárkokban agyongyötört, reményvesztett társaival.
Olykor még ki is segítette némelyiküket, aki nem tudta teljesíteni a megszabott fakitermelési
normát. İk meg egy-egy falat kenyérrel viszonozták a szívességét.
Történt egy napon – ez már a rabság második esztendejében volt – hogy éppen egy
meredek domboldalon irtották az erdıt. Nemcsak magyarok, orosz és német foglyok is
dolgoztak azon a területen. Többnyire elkülönült csoportokban, mert a németeket még csakcsak elviselték valahogy, hiszen mind idegen földön voltak, bár túlzás lenne azt állítani, hogy
szerették ıket. Az oroszokat viszont kifejezetten utálták. Eleve ellenségként tartották számon
ıket, s kegyetlen, barbár, sunyi és buta embereknek gondolták ıket. Azt tapasztalták, hogy
parancsszóra bármire képesek, akik közt bikacsökkel jár a nacsalnik, mint disznók közt a
kondás, és szó nélkül tudomásul veszik, ha bárkit agyonvernek közülük ott a helyszínen, a
szemük láttára. Nem is voltak hajlandók egy büdös szót se megtanulni ezen a nyelven.
Pontosabban csak a davaj-ra mozdultak, mert azt általában pofon, puskatus, vagy csizmarúgás
követte.
Szóval, ahogy ott döntögették a hatalmas fákat a húsz fokos fagyban a meredek
domboldalon, az oroszoknál súlyos baleset történt. Egy hatalmas fenyı nem arra dılt, amerre
szerették volna, és telibe találta az egyik fiatal favágót. Óriási ribillió támadt. A rabok
segítségért kiabáltak – ki-ki a saját nyelvén –, az ırök azonnal lövöldözni kezdtek, a lágerben
félreverték az ebédosztó harangot... Végül befutottak a felcserek egy rozzant szánkóval,
föltették rá a szerencsétlen, sok sebbıl vérzı embert, és elhajtottak a gulág kórháza felé. Az
ırök visszaparancsolták a rabokat a munkájukhoz és megkönnyebbülten rágyújtottak. A
foglyok meg elkönyvelték magukban, hogy egy emberrel megint kevesebb.
A gulág kórházában magyar fogoly orvosok is dolgoztak. Hozzájuk került ez a Misenyka
nevő, szétroncsolt testő fiatalember. Akik látták csak a fejüket csóválták... Hiába a jó sebész,
ha se gyógyszere, se mőszere nincs az operációhoz. A tábori kórház nem az ilyen életmentı
mőtétekre való...
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– Megcsináljuk – mondta ki a végsı szót a magyar sebészek fıorvosa. – Vér kell a
mőtéthez. Sokat vesztett szegény. Ritka vércsoport, válasszátok ki a rabok közül a
megfelelıket!
Így került a véradók közé Nagy Miska is.
– Még hogy én adjak vért egy szemét orosznak, aki leigázta a hazám földjét? Aki megölte
a barátaimat, megerıszakolta az asszonyainkat, aki miatt tizenhét évet kell raboskodnom? Az
én vérem csörgedezzen az ı ereiben? Soha! Inkább a hóra eresztem.
– Egy hétig fölmentünk a munka alól – mondta az orvos.– Dupla porciót kapsz, és lehet,
hogy még a szakadt bakancsodat is kicserélik...
– Inkább fagyjon le a lábam, haljak éhen, de egyetlen csepp vért se adok neki!
– Aludj rá egyet, fiam, csak reggel kezdjük az operációt!
Sokáig forgolódott az emeletes fapriccsen Nagy Miska. Agyában sebesen száguldoztak a
gondolatok. Apjára, anyjára emlékezett, a rég látott barátokra, az édes mosolyú tiszai
lányokra, akiket talán soha nem láthat többé. Álmában a Tisza partján sétálgatott. Talán éppen
randevúra várt, amikor a nádasból hirtelen elé lépett egy férfi. Hosszú haja volt, és szakálla. A
köpenye – mert mi mást viselhetett volna a lágerben – a földig ért. Úgy rémlett, mintha már
látta volna valahol, valamikor...
– Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! – Mondta, és áldásra tárta szét a karját.
– Már te is ezzel kezded, Uram? – Gondolhattam volna, hogy téged is megkörnyékeznek
az orvosok – próbálta meggyorsítani a lépteit Miska. – Hogy lehetne ez az ember az én
felebarátom, amikor az övéi feldúlták az országomat, elvették a szabadságomat, és lehet, hogy
elveszik az életemet is? Csak egyetlen okot mondj, miért ne győlöljem ıt, Uram!
– İ épp úgy az én Atyám gyermeke, mint te vagy.
– Ezek, az ördög fattyai...
– Én se kérdeztem, a keresztfán kifeszítve, kiért hullatom a véremet. És ne feledd, hogy
amit megcselekedtél eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, azt velem cselekedted.
– Miért pont neki kell adnom, Uram?
– Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és
befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben
voltam, és eljöttetek hozzám. – Ezzel befordult a nádnyiladékba és eltőnt a szeme elıl. Hiába
hívta, nem jött vissza, nem szólt többet.
Másnap reggel Nagy Mihály elítélt véradásra jelentkezett a kórházban. A mőtét sikerült, s
fél év elteltével csupán egy kis járáshiba emlékeztette Mihail Baraskovot a rosszul dılt
fenyıre. Az erdıirtásra alkalmatlannak nyilvánították az orvosok, de a kirótt büntetést le
kellett töltenie. A tábor nem rég kinevezett új parancsnoka kijelölte az éppen akkor megnyílt
könyvtár vezetıjének. Végtére is tanárember volt ez a szerencsétlen, aki egy Komszomol
győlésen elejtett néhány mondatáért került a gulágra.
Mísa megkereste Miskát, aki immár vértestvére lett, és kieszközölte, hogy hetente néhány
estét a könyvtárban tölthessen. Oda akkor már dupla adag tőzifa jutott, és a konyhások is
hoztak egy-két szelet kenyeret, olykor még egy konzervet is a zubbonyuk alatt. Eleinte
nehezen értettek szót egymással. Kézzel-lábbal magyaráztak, meg rajzolgattak, mert a
könyvtárba papír, meg ceruza is jutott. Miskának ügyes keze volt, ragyogó portrékat,
karikatúrákat rajzolt róluk, meg az ıreikrıl is. A parancsnok portréja különösen jól sikerült.
Olyannyira, hogy jutalmul fölmentette az erdei munka alól. Cserébe egész nap rajzolnia,
festenie kellett. Azt is megengedte, hogy nyári estéken körbeüljék a tüzet, és dalolgassanak.
Mirıl énekelhet a gulágon egy fogoly orosz legény? A zúgó Léna folyóról, Lénáról, a távoli
kedvesrıl, meg a nagy orosz sztyeppérıl. Miska is velük énekelt, velük hullatta a könnyeit a
kanyargó Tiszáért, a Tisza menti rekettyésért, meg a Tisza parti lányokért. Közben lassan
csiszolódtak az orosz szavak is.
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Mihail Baraskov tanárember volt. Elhatározta, hogy nemcsak a szóra, a betővetésre is
megtanítja a magyart. Néhány hónap elteltével Nagy Miska Puskin, meg Lermontov verseket
olvasott, sıt el is szavalta ıket orosz barátainak.
Egy nap hozták a hírt, hogy meghalt Sztálin, a nagyvezér, fölszámolják a táborokat,
mindenki mehet, amerre lát. Az életben maradt hadifoglyokat újra beterelték a
marhavagonokba, s elindították hazafelé. Igen ám, de Miska nem volt hadifogoly, ıt politikai
elítéltként tartották számon, s mint ilyet, a szocialista magyar állam nem fogadta be. No, de
orosz állampolgár se volt, nem kaphatott útlevelet.
– Ott laksz majd nálam, míg rendezıdnek a dolgaid – mondta Mísa, és magával vitte egy
orosz kisvárosba, ahol lakott. Miniszterekkel, párttitkárokkal leveleztek, de az ügyben senki
nem akart állást foglalni. Közben kitanulta a faesztergályos szakmát, és egy kis bútorgyárban
dolgozott.
Évek jöttek, évek mentek. Közben Magyarországon vérbe fulladt a forradalom, de Miska
errıl is csak az újságokból értesült. Már azt hitte, hogy mindenki megfeledkezett róla, amikor
egy nap a pecsétes borítékból kihullott az útlevele. Végre indulhatott haza.
Sokan emlékeztek még rá a Tisza menti kis faluban. A Nagyék fiára, aki valamiféle
összeesküvésbe keveredett. Azt beszélték, hogy az oroszok vitték el, azóta senki se hallott
róla. İ lenne az, ez a szakállas, mogorva ember? Jobb lesz óvatosan bánni vele. A párttitkár,
aki egykor osztálytársa volt, kezet se fogott vele, de mivel a megyei fınöke mondta, szerzett
neki munkát a bútorgyárban. Ott majd szemmel tartják.
Éveken át ragasztgatta a bútorlapokat, esténként meg régi orosz költık verseit fordítgatta.
Csak úgy szórakozásból, meg a régi barátokra emlékezve.
Egy nap valami szovjet küldöttség látogatott a gyárba. Be se jelentették ıket elıre, így
aztán senki se volt, aki fogadhatta volna a delegációt.
– A Nagy szaki a présmőhelybıl... – csapott a homlokára a mővezetı. – Évekig kint volt,
biztosan tud még valamit oroszul.
És Nagy szaki folyékonyan beszélt oroszul, gond nélkül fordította a párttitkár elvtárs
szövegét, még a mőszaki kifejezések se okoztak neki gondot. Az üzemlátogatás után volt egy
kis fogadás. Vodka, pezsgı, miegymás. Neki is koccintania kellett. Ettıl persze elıbújt belıle
a kisördög. A második pohár után elkezdett Lermontov verset szavalni. Az igazgató
megkérdezte, tudja-e magyarul? Tudta. A párttitkár meg – nem tudni, hányadik pohárka után
– fölajánlotta, hogy november hetedike tiszteletére vállalati támogatással kiadják Nagy elvtárs
orosz versfordításait.
A könyv megjelent. A párttitkárt kitüntették, Nagy elvtárs meg a gyári könyvtár vezetıje
lett.
Abban az idıben még elküldték az írókat tanulmányútra egy-egy gyárba, hogy
tanulmányozzák a dolgozó nép életét, és abból merítsenek ihletet. Így került a gyárba Peregi
az író, és elolvasta a könyvtáros fordításait. Olyannyira megtetszett neki, hogy fölküldetett
egy példányt az írószövetségbe, ahol éppen egy díjkiosztó bizottság ülésezett. Ott, nyomban
fölterjesztették József Attila-díjra, és felírták a nevét a Népek Barátságáért delegáció
névsorába.
Nagy Mihály csak kapkodta a fejélt, úgy istenigazából nem is értette, mi történik vele.
Mire észbe kapott, már ott lépdelt a Kreml folyosóján, mellén a Népek Barátságáért
Érdemrenddel. A fogadáson meg ott mosolygott, s poharát koccintásra emelte Mihail
Baraskov miniszteri fıtanácsos.
– Látod, Miska – mondta – ha nem történik velem az az ostoba baleset, soha nem ismertük
volna meg egymást, s talán ma se ismernéd Lermontovot.
– Lehet – bólintott rá Nagy Mihály – de ha azon az éjszakán nem szólít meg Jézus, soha
nem adtam volna neked a véremet.
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BODÓ CSIBA GIZELLA
Egy tál leves
Rendre elmarad a téli napsütés
Mintha ittmaradt volna az ısz,
mintha valaki után sietne,
valakit keresne, ég ablakán
lehelet-keretbe foglalja arcodat
a pillanat, mi úgy olvad el mint
a csillag-karcolat, mely egy hópihében
égbıl érkezett egy öreg sapkára.
ahogy megtörten elıttem ballag
talán a Blahára egy meleg levesért,
mi egy évben kevésszer adatik
ünnepi étkezés, hát igyekszik
tıle telhetıen, rokonsága talán a
temetıben, barátok nem nagyon
várják másik sarkokon, s már rég
nem néz a jövıbe, jövıje ez a tál
leves, meleg leves hát érdemes,
– kérnék hozzá még egy kis napsütést,
motyogja, sapkáját levéve a sorba –
így illik – gondolja, s az ételt halkan
megköszöni!
Tétován néz körül, nincs egyedül!
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DOBROSI ANDREA
Valami óriás és örök
Lassan magunkra húzzuk az Advent paplanát,
ránk csordul a hópehely mintás Karácsony is,
körülöttünk füst, kályhatőz, narancsos, csokis,
ánizs illatú mézeskalácsok s éjszakák.

Már várjuk, búcsút intsen a novemberi kéz,
amikor a szemünkbe szökik valami más,
valami óriás és örök várakozás,
a vágy, mely fénnyé olvad bennünk, ahogy a méz.

Mert a bánat pólyájában az öröm szunnyad,
a jóság a szívekben, mint a kisded felsír,
könyörgését tán meghallják a nyomorultnak,

kit a mindennapok tolla utcakıre ír,
s az ünnepi pelyhek, ha ilyenkor lehullnak,
maradhatnának arcokon, akár téli pír.
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Advent — karácsonyváró

NYIRI PÉTER

Mária

Mária az ablaknál állt, a holdat nézte, és csendesen mosolygott. Az ezüst vándor
visszamosolygott rá, és még boldogabban ragyogott, miközben Mária újra átgondolta
ezt a gyönyörőséges, fénylobbantó estét. „Anya leszek.” gondolta. „Fiam születik, és a
világ jobb lesz általa.” Ott állt a fiatal nı a holdvilágban, leány volt még, arca kisimult,
lelke megnyugodott, örült egész hajadon teste. Mária a magasba nézett, a csillagokon
túlra, és elképzelte, amint egy apró fény, egy szikrázó, áldáshozó szeretet-igazgyöngy
útnak indul, éppen ıhozzá, hogy az ı testével-lelkével egyesüljön. Elgondolta a jövendıt,
a születést és a gyermekhangokat, a kisded játékokat a poros utcán, ám hirtelen, mintha
felhı takarta volna el a holdat, elkomorodott. Szemében könnycsepp született, s Mária
egy keresztet látott maga elıtt, vihart és vért, fájdalmat és szenvedést, győlöletet és
halált. Megremegett, letörölte a könnycseppet, s a látomás eltőnt. Valami alig érzett,
sajgó sejtelem megmaradt talán, de ahogy virradni kezdett, s eljött az új hajnal, az is
elenyészett. És megmaradt a várakozó, áldott gyermeki öröm.
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Advent — karácsonyváró

HAJNAL ÉVA

GAZDAG ERZSI

Zúzmara

Ezüst szánkót hajt a dér

Csipkeszınyegen
tétovázó kismadár,
…lelked lépeget.

Ezüst szánkót hajt a dér hófehér határon

Téli haiku

Zendül a jég a tavon, amin által jönnek

Deres szánon didereg, fázik a Karácsony.

Decemberi hópihén fénylik már az ünnep.
Tollam hegyérıl
fázós akvarell festmény,
csordogál a tél…

A kályhánkban láng lobog. Gyere be, Karácsony
Gyújtsd meg gyertyád, fényszóród a fenyıágon!

Újév

Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára

Holnap újév vár:
friss cipó illatában
mosolygó remény ...

Karácsonyi csillagod tedd a fenyıfánkra!
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Advent — karácsonyváró
változatok a Csendes éj magyar szövegére (a magyar változatok fordítóit nem ismerjük)
A Franz Xaver Gruber (zene) és Joseph Mohr (szöveg) szerezte. A „Csendes éj,
szentséges éj” 1818. szentestéjén Oberndorf bei Salzburgban, a Szent Miklós templom
éjféli miséjén csendült fel elıször.*
Stille Nacht

Csendes éj!Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély
Nincs fent más csak a szent szülıpár,
Drága kisdedük álmainál:
Szent Fiú aludjál!
Szent Fiú aludjál!

Csendes éj, drága szent éj,
mindenek álma mély.
Nincs fönn más, csak a drága szent pár.
Várja, gyermeke alszik-e már.
Küldj le rá álmot, nagy ég!
Küldj le rá álmot, nagy ég!

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél,
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát:
Krisztus megszabadít!
Krisztus megszabadít!

Csendes éj, drága szent éj,
örvendj, szív, bízva élj.
Isten gyermeke áldva néz rád,
hív az óra, mely víg reményt ád.
Jézus a Földre leszállt!
Jézus a Földre leszállt!

Csendes éj! Szentséges éj!
Szív örülj, higgy,remélj,
Isten Szent Fia hinti reád,
Ajka vigaszadó mosolyát:
Krisztus megszületett!
Krisztus megszületett!

Csendes éj, drága szent éj,
pásztor nép, gyorsan kélj.
Halld az angyali alleluját,
száll itt zengve s a távolon át:
Üdvhozó Jézusunk él!
üdvhozó Jézusunk él!

*https://hu.wikipedia.org/wiki/Csendes_%C3%A9j
http://www.hetedhetorszag.hu/ausztria/index.php/fooldal/reszletek/1198
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Advent — karácsonyváró
változatok a Csendes éj magyar szövegére

Csendes éj, szentséges éj,
Szunnyad már minden lény,
Csak a szent család virraszt ébren
Égi kisded csak aludj szépen
Mennyei álom ölén
Mennyei álom ölén
Csendes éj, szentséges éj!
Mindenek álma mély.
Nincs fenn más, csak a szent szülõ pár
Drága kisdedük álmainál.
Szent Fiú aludjál,
Szent Fiú aludjál.
Csendes éj, szentséges éj!
Angyalok hangja kél,
Halld a mennyei alleluját,
Szerte zengi e drága szavát:
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít

*

Csendes éj, szentséges éj
A nagyvilág álmodik még
Nincs ébren más, csak a szülõi pár
Göndörhajú gyermekük jászolánál
Álmát õrzi az éj
Álmát õrzi az éj
Csendes éj, szentséges éj
Angyalok hangja kél
Szól a mennyei halleluja
Itt van már köztünk az Isten fia
Jézusunk megszabadít
Jézusunk megszabadít

Csendes éj, szentséges éj
Szívünk még remél
A megváltó gyermek hinti le ránk
Alvókat vigasztaló mosolyát
Jézusunk békét ígér
Jézusunk békét ígér

*
.
Csendes éj, drága Szent éj
mindenek álma mély.
nincs fennt már csak a drága szent pár,
várja gyermekük alszik-e már.
Küldj le rá álmot nagy ég,
küldj le rá álmot nagy ég.
Csendes éj, drága Szent éj
örvendj szív, bízva kérj!
Isten gyermeke áldva néz rád,
hív az óra, amely víg reményt ád.
Jézus a Földre le szált,
Jézusunk Földre leszállt.
Csendes éj, drága Szent éj
pásztor nép gyorsan kélj!
Halld az angyali állelúját,
száll itt zengve a távolon át:
üdv hozó Jézusunk él,
üdv hozó Jézusunk él!

*
Csendes éj Csendes az éj,
Szent ez az éj, A világ álma mély,
Csak egy szokhajú gyermek felett
Virraszt gondosan a szeretet.
Álmod áldott legyen,
Álmod áldott legyen.
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GYÖRGYPÁL KATALIN
Párás reggel
Jaj, ezek az álmos reggelek, a pára, a szőrt napfény – két kávé után is félálomban van még
az ember lelkiismeret-furdalással, hiszen telik a nap, múlnak az órák, csak az agy nem
mozdul, az idegek játszanak az emberrel csupán – millió tennivaló, ezer információ a „napi
sajtó”-ból – micsoda különleges elnevezés az újságra, ugyebár! –, belül a káosz és az üresség
laza keveréke… a kávé sem ízlik igazából, enni sem akaródzik, és dolgozni, „munkálkodni”
sem. Írástudóság! Tehetség! Óh! – az emberek a maguk életét élik itt körülöttem is jólrosszul. Látjuk egymást, beszélünk egymással, tekintettel vagyunk egymásra – vagy
éppenhogy nem vagyunk –, zajlik az élet. Néhányan üdék, frissek, mások éppoly törıdöttek a
párás reggeleken, mint én… Ez is az élet. Alkalmazkodni, alkalmazkodni – idıszakhoz és
emberekhez egyaránt. Jól-rosszul… az egyik kedves – egészen a következı találkozásig, mert
akkor mintha megkérdıjelezné elızı kedvességét… és ha marad türelmem és energiám,
legközelebb megint csöpögni fog a kedvességtıl… a másikra tanácsos mindent ráhagyni, mert
csak az a biztos, hogy megtörténik, ami az ı agyában megfogant. Nem arról van szó, hogy
bármiféle javaslatot ellenez, hanem egyszerően kihullik az agyából… mintha sohasem
mondott volna rá „igen”-t. Akkor is így van, ha neki lenne jó – jónak látszik, de valahogyan
mégsem jó, mélyen a tudat alatt, megindokolhatatlanul nem jó… talán valóban csak azért,
mert nem az ı agyában született. Mint ahogyan bírálnia kell azonnal azt, akinek valami kicsi
sikere is lett… Haragudni is kár érte. Hisz így „mőködik”.
A siker el nem viselését tökélyre is lehet vinni: amikor egyszerően nem látja meg a másik
sikerét. Amikor úgy tudja feltenni a „jól vagy?”- kérdést, hogy kihallani belıle: „ugye, rosszul
vagy (te is)?” Nem is biztos, hogy ezt kívánja. Ezt nem tudom. De hogy ellenkezı értelmő
választ vár, azt tudom. Tapasztaltam…
És még mindig a párás reggel, talán csak néhány légzıgyakorlat kellene, talán más
környezet, tág tér, szabad levegı… ahol a káosz fellazul, az üresség kitágul, végtelen térré
válik, és konkrét, látható értelmet nyer – ahol elpihenhet a lélek.

Azok a tíz percek…
Tudod, ilyenkor rettenetesen álmos vagyok, lehúz, magához vonz a föld, a padló, a
szınyeg, mintha sohasem éltem volna, mintha sohasem mozogtam volna, elernyednék, mint a
macska, amikor még a farka is lecsüng elomlón, mit sem tudva a világról, és mégis érzékelve
benne minden neszt és minden mozgást, levélrezzenést, puha lépteket; agyamat sötétség lepi,
lábam ólomsúlyúvá válik, pontosan, pillanatról pillanatra hallom az óra ketyegését, betők
táncolnak szemem elıtt, agyam meg-meglódul, aztán leáll, lehetnék tengerparton, vagy
kertben, egy zöld lombú fa alatt, vagy akár erdei tisztáson, ahol elmerengve bámulnám a
kényelmesen elvonuló bodor felhıket, figyelmem el-elkalandozik, aztán egyre ritkulnak ezek
a szünetek, erısödnek a zajok, tudatosul légzés, a környezet, lassan mégiscsak magamhoz
térek…
Hová lettek a tücsökzenétıl hangos, langy-meleg, nyugalmat árasztó nyári esték?
(In: Az új csodája. Lírai vallomások, 1997)
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REGÉNYI ILDIKÓ
Fanyar karácsony
Az utcák díszkivilágítása elegánsan ragyogott. A korai este akár szép is lehetett volna ilyenkor,
karácsony közeledtén. Nem volt túl hideg, de a szitáló köd mintha a csontjait égette volna. Húzta a
kerekes bevásárló kocsit, cipelni már régen nem tudott.
– Banyautánfutó… – vigyorogtak a kamaszok a piacon, ahogy belépett a fedett csarnokba.
– Akkor te miért húzod a bıröndöt keréken magad után? – kérdezte meg az egyiket.
– Ez más! Utazok, és hülye lennék cipelni, ha nem kell…
– Na látod, én is így vagyok ezzel!
– De pöttyös? Mi a francnak? Úgy szebb? Nem könnyebb, az tuti!
– Ilyent lehetett kapni, mikor a másik tönkrement…
Elgondolkozott. Összefügg a kor, a pöttyökkel? Be kellett vallania magának, hogy tényleg
hiúságból választotta a szomorú-fekete helyett. Frissen kivágott fenyıket kínáltak már. Különbözı
fajtákat, szélsıséges árakon. Nagyot sóhajtott…
(Öt éve még a csaknem tízezer forintot sem sajnáltam érte! Mintha éreztem volna, hogy az az
utolsó nagy karácsonyfánk. Még anyu díszeivel, „hosszú-bajszú” papírjaiba átcsomagolt gyári
szaloncukrokkal… A mennyezetig ért, igazi viaszgyertyák illatoztak ágain…Tavalyelıtt már csak
egy ágat díszítettem fel magamnak… tavaly már azt sem, hiszen a díszek nagy részét levittem
fivérem családjának vidékre, náluk töltöttem az ünnepeket, miután egyedül maradtam a pesti
lakásban.)
Húzta a „pöttyöst”… csak néhány napra kell élelmiszert venni. Fızıcskézik magára otthon, így
kisebb a költség, meg különben is diétáznia kell…Krumpli, zöldség, alma, néhány narancs,
citrom…egyre nehezebb lett a „banyautánfutó”…Megállt a csillivilli olcsó mőanyag díszek elıtt.
(Jaj nekem, de rondák! Olyan vásáriak, közönségesek, anyu csoda-fantáziájával, betegen is ügyes
kezével világra álmodott színes villanykörtéi, gyógyszeres üvegei sztaniollal bevonva! Maradék
szalagból kötött csokrocskákkal a nyakukon! Fonálból horgolt kicsi hálókba asztalt szilvát tettünk!
Szép volt! Elmúlt, csak a sóhajai maradtak…)
Elıvette a pénztárca belsı oldalára ragasztott kis cetlit, megnézte, nehogy még egyszer ide
kelljen jönnie ünnep elıtt. Egy kevés megelégedéssel nyugtázta magában, hogy még a zellert sem
felejtette el.
Aztán meglátta a másik kis jegyzéket. Elmosolyodott. Kislány holmik, illatszer, vonatjegy,
közepes bırönd, három napi könnyebb-melegebb pólók, pulóverek.
(Nem kéne magamat sajnálgatni! Hiszen oda is hazamegyek! Öcsém kétunokás nagypapa, fiának
kicsi lányai nagyot nıhettek, okosodhattak tavaly óta… Jó lesz „kishúgommal” és kedvenc
sógorasszonyommal ismét együtt konyházni! Készülıdni együtt! Ünnep jön!)
Elhatározta, hogy másnap körülnéz „lánykaruha-ügyben”, megváltja elıre a vonatjegyét…
Gyorsabban gurultak a „kiskocsi” kerekei…
Hazaért. Levette a szekrény tetejérıl a kis Betlehemet, amelyet az ügyes kező bábmővész még a
nyolcvanas években édesapja emlékére faragott. Leporolta, mécseseket gyújtott elıtte, köszönt
szellemtestvéreinek.
Közeledett a karácsony…
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FÖLDESDY GABRIELLA
Udvarlás kapuzárás után
Szeged tarjányi városrészében járunk. Az itt lévı víztorony már régen irodaként,
raktárként mőködik, de laknak is benne. Jó lehet víztoronyban lakni, nincsenek szomszédok,
szők lépcsı – ritkább esetben lift – vezet a felsı, kiszélesedı részhez, ahonnan körpanorámás
kilátás nyílik a környékre. Jó megfigyelı hely ez, kétszáz méteres körzetben mindent látni.
Napok óta figyelem a környék mozgását. A közelben négyemeletes téglaházak
sorakoznak, régebben sok kisgyerekes család lakott az ilyen háztömbökben, utóbbi idıben
kevés itt a gyerek, akinek már 2-3 gyereke van, családi házat, vagy újépítéső, nagyobb
területő társasházi lakást keres. Viszont sok a magányos öreg, nekik elég az egy-két szobás,
igénytelen felszereléső hajlék, mindegy, csak nyugalmuk legyen öreg napjaikra.
Bandi bácsi csak ritkán bújik ki öreglegényes odújából. Majdnem két évtizede özvegy.
Utóbbi idıben csípıforgója és térde is felmondta a szolgálatot. Kezdetben nem foglalkozott
vele, elengedte a füle mellett, hogy operációval lehet segíteni mindkét bajon. İt ne vagdalják
össze. A helyzet mind rosszabb lett, éles fájdalmat érez lépés közben, térde pedig összerogy,
ha nem figyel rá állandóan. Hónapok óta két bottal tud csak járni, azokkal is nehezen,
kilátástalan a sorsa, minden egyszerő otthoni mőveletnél segítséget kell kérnie. Ebéd jön
minden nap, önkormányzati segítség hetente kétszer. Bandi bácsi kiszolgáltatva érzi magát,
valamit tennie kell, hogy biztonságérzete visszatérjen. Már sokat gondolkodott, mit tehetne?
Felmerült az öregotthonba való bemenetel, arra rámenne a lakás és minden más értéke,
nyugdíja nagyobbik fele, stb. Viszont már nyolcvan éves, mire vár? És meddig élhet még
egyáltalán? Pedig szeretne élni legalább kilencven éves koráig. Nem is akárhogy.
Ekkor eszébe jutott a másik lehetıség. Ugyan vonzónak már nem elég vonzó, és a két
bot sem jó ajánlólevél egy nı meghódításához, mégis meg kell próbálni. Egy jó karban lévı
öregasszonyt kell feleségül venni (persze fiatalabbat nála), aki még bírja az iramot, aki elvégzi
a háztartást, elkíséri az úton, ha együtt mennek valahová, és így helyettesíti az egyik botot.
Emellett bevásárol, hétvégén jókat fız, legalább egy héten kétszer egyen házi kosztot. De jó is
lenne, ha egy elfogadható külsejő fehérnép lenne mellette. Egyéb kívánsága nincsen, mint a
házi tőzhelynél melegedni. Nosza!
Bandi bácsi megözvegyülése óta nem próbálkozott komolyan asszonyt szerezni, úgy
gondolta, majd az asszony fog jönni hozzá, közeledik, dörgölıdzik, valahogy összejönnek. A
dolog nem így alakult, nem volt ilyenfajta kalandja, most már nincs idı várni, neki kell
cselekedni, de gyorsan! Hallotta, hogy hirdetést szoktak feladni, aztán csak jönnek a levelek,
az ember kiválasztja közülük a legjobbat, elveszi, és él, mint Marci Hevesen nagy
boldogságban. Neki nem kell hirdetés, csak nem írhatja meg, hogy két bottal jár. Inkább
szétnéz itt a környéken, naponta százan is átjárnak a parkon, öreg, fiatal, középkorú, sovány,
kövér, mindenféle nıszemélyt látott már átvágni az úton, vagy a füvön, majd lecsap egyikremásikra.
Másnap ebéd után felvette az ünneplıjét, fogta a két botot, kiült a park legszebb
részében lévı padra, feltette maga mellé a két botot, nehogy más is odaüljön. Nem is olyan
egyszerő itt ücsörögni, amikor konkrétan akar valamit az ember, és nemcsak bámészkodik,
napozik, olvasgat, hanem nıt fog. Bandi bácsinak önbizalma erısödött meg az elhatározással,
és el is hitte, hogy kitőzött célja sikerrel fog járni. A sétálók, a bevásárolni indulók jöttekmentek elıtte, gyerekek hátitáskával baktattak haza az iskolából, jött egy idıs házaspár is
egymásba karolva, átsuhant elıtte egy fiatal nı, hosszú sálja röpült a levegıben, még biciklis
fiú is elkarikázott elıtte, de egyikük se foglalkozott vele, észre sem vették, senki nem köszönt
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rá, nem foglalkozott vele. Bandi bácsi már másfél órája ült a padon, egészen kimelegedett az
intenzív várakozásban, várt valakit, akit már látott, vagy ismert, akit meg tud szólítani,
legalább beszélgetne egy kicsit.
Végre feltőnt egy nyugdíjas férfi a szomszéd lépcsıházból, nevét ugyan nem tudja, de
ráköszönt. A férfi ránézett, visszaköszönt, de nem állt meg beszélgetni. Késıbb az ı
lépcsıháza negyedik emeletén lakó elemista kislány közeledett felé, szinte kikényszerítette,
hogy a lány köszönjön neki, úgy nézte. A lány unottan el is rebegett egy „csókolom, Bandi
bácsi”-t, és gyorsan továbbment. Sokáig megint nem volt ismerıs, a tıle néhány méterre lévı
másik padra azonban leült két élemedett hölgy, akik nagy beszélgetésben voltak, pletykáltak,
hímzésekrıl, piaci árakról csevegtek, senkivel sem törıdve, szerencsére kellı távolságban
voltak, csak foszlányokat hallott néha beszédükbıl. Még mindig nem adta fel, pedig már
kívánkozott hazamenni, nevetséges, hogy itt szobrozik közel két órája.
Már éppen megfogta a két botját, hogy indul haza, amikor feltőnt Magdika, egy hetven
év körüli hölgy, Bandi nem emlékezett pontosan a keresztnevére sem, de már többször látta a
parkban, amint fényképeket készített a virágokról, a nemrég ültetett fákról. Talán két hete
váltottak is szót, amikor Magdika elmesélte Bandi kérdésére, hogy valami internetes
pályázatra készíti a fényképeket, mert versenyezni lehet a „legszebb lakókörnyezet Szegeden”
címért. Magdika kissé molett hölgy volt, de nem kövér, jó mozgású, akkurátus hölgy, Bandi
már múltkor is felfigyelt rá, ilyen aktív partner igazán vonzó lenne számára. De akkor még
nem voltak tervei, még nem erısödött meg benne, hogy muszáj összekötni az életét valakivel,
aki segíti, ha kell, ápolja. Magdika erre tökéletesen megfelelt volna. Összeszedte minden
bátorságát, leszólította Magdit, mivel nem volt biztos a nevében, azt kihagyta: „Jó napot szép
hölgyem, hogy van mostanában?” megszólítással állította meg az asszonyt. Magdi nem volt
az a fajta nı, akit ilyesmivel le lehet venni a lábáról. Nyugdíjas tanár volt, aki nyugdíj után is
állandóan tevékenykedett, elıadást tartott, utazott, és mostanában a fényképezés lett a hobbija,
képeit a facebookra feltéve folytatott levelezéseket, pályázott, és jó helyezéseket ért el vele
idınként. Meghallva Bandi köszöntését, rögtön válaszolt a provokáló felvezetésre „Ne
csúfolódjon nekem a szép hölgy kifejezéssel, megöregedtem, eldeformálódtam, régen nem
szolgálok rá erre a jelzıre”. Bandit nem lombozta le ez a válasz, replikázott: „Jaj, ne
szabadkozzon, amikor olyan fürge, igenis szép asszony, én mindig is ilyenre vágytam, és
máig nem adtam fel, hogy találok nekem való asszonyt” – mondta, maga se gondolta, hogy
ilyen bátor. „Remélem, nem udvarolni akar öregem, nem jóval kezdett ki, én majd harminc
éve elváltam, azóta férfira rá se nézek” – vágta rá Magdi, hogy elejét vegye a további
udvarlásnak. Tovább is akart menni, de Bandi nem hagyta. „Ugyan, ne mondjon már
ilyeneket drága, ugye Marikának hívják? Nem emlékszik, pár hete beszélgettünk itt a parkban,
amikor a virágokat fényképezte, meg is dicsértem a szépérzékét meg a szorgalmát!” Magdit
mintha megcsípték volna nevének eltévesztését hallván, de inkább hangosan nevetett, mint
bosszankodott rajta: „Mit akar, még a nevemet se tudja, Magdinak hívnak, de verjen ki a
fejébıl, velem nem megy semmire, nekem nem kell férfi semmilyen célra, az unokáimmal
foglalkozom. Na, Isten áldja!” Magdi már elindult kifelé a parkból, de Bandi utána kiabált:
„Magdika, jöjjön vissza, üljön le egy kicsit mellém, elmondom, hogy képzelem el magával az
életet. Csak nem haragszik meg érte, hogy a nevét eltévesztettem, bocsásson meg!” Na, erre
muszáj volt visszalépni és válaszolni: „Én nem haragszom magára, de a továbbiakban ne
tartson fel, rengeteg dolgom van, alig gyızöm, az orvoshoz is sokat járok, gyógyszert kell
felíratni, nem vagyok olyan egészséges, mint amilyennek látszom. Ha maga ilyen virgonc,
örüljön neki!” Ha az öreg tudott volna bot nélkül járni, rögtön felpattant volna a padról, és
magával húzta volna a neki való cserfes asszonykát, hogy jól megszorongassa. Ez azonban
nem ment, így más módszerhez kellett folyamodni. „Látja, Magdika – szólt esdeklı hangon
Bandi -, ez az én bajom. Legalább beszélhetnék valakivel a bajaimról, mióta csak bottal tudok
járni, még a gondjaimat se tudom elmesélni másnak, mert ahhoz el kéne menni az öregek
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napközijébe, vagy a kocsmába, de magához olyan bizalommal vagyok, jöjjön már el hozzám,
hogy beszélgessünk!”
Hát ennek soha nem lesz vége! – gondolta Magdi magában, és nagyon mérges lett
egyszerre. Le kell szerelni az öreget, de nem akarja itt hagyni, mint Szent Pál az oláhokat.
Halkabbra vette a hangját, és ultimátumot adott makacs udvarlójának: „Sajnálom magát, ha
ilyen rossz a lába, fogadjon állandó ápolót, vagy költözzön be egy otthonba, magának nem nı
kell, hanem orvosi ellátás. Nem tudok magán segíteni, van nekem elég bajom. Pá!” Bandi úgy
értelmezte a választ, hogy nincs még elveszve minden, most könyörgıre fogta mondandóját:
„Hát nem esik meg a szíve rajtam, drága gyönyörőségem, ha fiatalabb lennék jó lábbal, a
tenyeremen hordoznám, dolgoznia sem kéne, csak engem szeretni, vigasztaljon meg kicsit! Itt
lakom a négyes szám alatt a téren, hozatok magának süteményt a cukrászdából, nézze meg,
milyen szép lakásom van, magának is lenne hely benne.” Magdinak ez már sok volt,
pulykavörös lett egyszerre, hangosra fogta a választ, immár több méter távolságból
visszafordulva vágta Bandi fejéhez: „Én nem vagyok irgalmas nıvér, se cicus, aki férfiak
lakásába jár szórakozni, fogjon magának másik madarat! De az olyan vénembernek, aki már
bottal tud csak járni, inkább azt ajánlom, ne kezdjen ki nıvel, se fiatallal, se öreggel, mert
megjárja. Ez volt az utolsó szavam, ne próbálkozzon újabb trükkel, punktum.”
Magdi elviharzott, nem nézett hátra, mintha még hallotta volna, hogy makacs udvarlója
szitkozódik valamit, talán azt mondta, hogy „a fene megette az ilyen harcias fehérnépet”,
vagy valami hasonlót. Ilyen kudarcos dolog ez az udvarlás – fordult meg Bandi fejében –,
nem is gondoltam, fiatal koromban azért ez nem így volt. Ha kérleltem egy lányt, azért nem
válaszolt ilyen gorombán, akkor se, ha nem tetszettem neki. Ez meg egyenesen méregbe
gurul. Na, most már fölmegyek a lakásba, ki kell pihennem ezt a beszélgetést. Nem megy,
sehogy se megy, mi lesz velem, egyedül fogok megposhadni a saját ágyamban, amikor már
felkelni sem tudok, borzalom! „Oh, irgalom atyja, ne hagyj el!”– kiáltott fel hangosan, és nem
is tudta, hogy ez egy idézet Arany balladájából (Ágnes asszony). Már a kapunál járt, mikor
ezt mondta, éppen kijött a földszinti lakó, egy kövér asszony, meghallotta Bandi felkiáltását,
és csodálkozva kérdezte a két bottal ügyetlenkedı férfit: „Történt valami, Bandi bácsi, hogy
így el van keseredve? Mondja el, hátha tudok segíteni!”
Ez volt a vég ezen a napon. Nem elég, hogy a szíve választottja kiosztotta,
visszautasította, most meg ez a vén tehén ajánlkozik neki, akinek a látványát se bírja,
nemhogy még a segítségét elfogadja. Kegyetlen a sors, mindig azokat vezérli felénk, akiket
nem kedvelünk, a kedveseket elüldözi mellılünk. „Nincs szükségem semmire Perlakiné,
köszönöm. Csak eszembe jutott valami. Jó napot!” – válaszolta Bandi bácsi, és két botjával
araszolt felfelé a lépcsın.
A víztoronyból mindezt csak látni lehetett messzirıl, hallani semmit. De a mozgások és
a széles mozdulatok alapján tökéletesen ki lehetett következtetni, ki mit mondott a másiknak.
Képzelet és valóság összeér valahol, ezúttal egy víztorony felsı körpárkányán, az ablakból
kihajolva.
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KASKÖTİ ISTVÁN
A kölyök
(5. rész)

Soha jobbkor nem történhetett volna, mármint, hogy a Postának sikerült a fıvárosi
telefonszolgálatot, legálabb is részben, helyreállítani. Sápi egy boldog pesti rendır volt. A
huszonnégyórás szolgálata idején gyakran a füléhez tartotta a kagylót és derősen állapította
meg.
– Van vonal… a zannyát – persze nem kellett aggódnia, hogy panaszosok zaklatják,
így aztán hozzávetıleges csendben telt el a nap.
Ruzicska jött, ment, nagy igyekezettel próbálta elkerülni az ırmesterrel való
találkozást. Azt már elıre sejtette, hogy nem lesz különösen népszerő az öreg elıtt a gyerek
miatt. Tudott dolog volt, hogy Nagy a fia halála óta eléggé zárkózott lett és mióta újra
szolgálatba lépett, mintha elvesztette volna a régi lelkesedését a rendıri szolgálatot illetıen.
Míg Ruzicska próbálta a látszatot tartani, az ırmester lemondóan legyintett, ha a rend és
törvény kérdése felmerült, ami igen ritkán fordult elı a jelen körülmények között. Elıbb a
nyilasok, most meg az oroszok az urak az utcán, mit tehet egy pesti rendır? Örüljön, ha nem
viszik Szibériába, mint hadifoglyot. Nap, mint nap jön az orosz járır, kivágják az ajtót,
jönnek-mennek az ırszobán, mintha otthon lennének. Nagy ırmester füstölög a méregtıl, de
nem tehet semmit. Legtöbbször bezárkózik az irodájába, várja, hogy leteljen a huszonnégy óra
szolgálati idı, s átadja a stafétabotot Gulyás tizedesnek, aki az ırszobaparancsnok helyettese.
Na és az a másik ok, amiért Ruzicska utálja az ırmestert. Ahogy kiderült, hogy Lampert
ırmester nyugatra ment és a helye megüresedett, Nagy ırmester Gulyást terjesztette fel és
nem ıt. Várják, hogy az elıléptetését jóváhagyják, de manapság lassan történnek dolgok a
fıkapitányságon, fejetlenség meg a tradicionális bürokrácia, mi más. Nagy ırmester mélyen
elmerült a gondolataiban, lassan alakult a terv. Idınként megállt a fogda nyitott ajtaja elıtt,
nézte a gyereket. Az hol szunyókált, hol növekvı bizalommal figyelte a rendırt. Talán a
közös étkezés tette, de már nem volt a szemében az üldözöttek félelmének a nyoma sem.
Nagy Mihály haza telefonált. Az elsı hívása, mióta helyreállt a szolgáltatás.
Hivatalból járt neki a telefon. Mikor elıléptették ırmesternek és az ırszoba parancsnoka lett,
hogy telefonja lehessen, el is kellett költözzön, mert az eredeti házba nem tudták a telefont
bekötni. A Csáki utcában kapott lakást, ki is nézték az úri lakók, nem nagyon illett be a
környezetbe egy prosztó hekus.
– Halló, halló…. Nagy lakás. Na nézd csak van telefon. Te vagy az Mihály?
– Naná, kit vártál? A Sárdy Jánost? – Zsófi kedvence kornyikált a háttérben, hangosan
szólt a rádió. Mihály ki nem állhatta a „bájgúnárt”.
– Hagyj már engem azzal… Jaj de jó, hogy van telefon. Minden rendben van veled?
Képzeld el, meglátogatott az igazgató úr. Már takarítják az iskolát, szeptemberben kezdünk.
Már itt az ideje, megbolondulok a semmittevésbe.
– Az mind nagyon jó, …jó hír. Zsófi, reggel késıbben megyek haza, egy csomó
elintézni való lesz, csak azért mondom, hogy ne aggódj.
– Miért a szabadnapodból kell elvenni. Miért nem tudod az ırszoba dolgait ma intézni.
– Majd megmagyarázom, most mennem kell. Finomra sikerült a kenyered.
– Az nem siker kérdése, tudni kell, hogy mit csinál az ember.
– Ne légy nagyképő… Vigyázz magadra, ne menj sehova.
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– Hát persze, hogy nem megyek. Te vigyázz.
Aztán az ırmester a tudakozót hívta, remélte, hogy valaki csak van már ott is. Valakit
hívni akart, de nem volt telefonkönyv, meg a személyes kis könyvecskéje is eltőnt minden
tudományával együtt. Kinek kellett, ki tudná megmagyarázni, emberek miért visznek el
számukra teljesen használhatatlan dolgokat.
Harmadik próbálkozásra valaki végre felvette a kagylót.
– Tudakozó? – kérdezte reménykedve.
– Hát egy kis jóindulattal azt is rá lehet fogni – válaszolt egy kellemes nıi hang.
– Jó napot kívánok, ez itt Nagy Mihály ırmester, a huszonnégyes rendırırszobáról. A
fıvárosi fertıtlenítı száma kellene nekem. Feltéve, hogy léteznek.
– Szerencséje van ırmester úr, mint az elsı érdeklıdınek, soron kívül, várakozás
nélkül… – ez egy kis idıbe telik, nem az én munkaköröm, de alig vagyunk itt egy páran… kis
türelem… na itt van, Váci út 172, ha még megvan, a telefonszám 78-543. Jó szerencsét,
ırmester úr.
– Köszönöm, kedves – Letette a kagylót és kisétált a fogdához. A gyerek lógatta a
lábát a priccsrıl, látszott rajta, hogy mondani akar valamit. Nagy Mihály belépett a fogdába és
leült a gyerek mellé.
– Valami baj van? Jani. – az valamit motyogott az orra alatt.
– Nem hallom, beszélj hangosabban.
– Ki kéne menjek… már nagyon kell.
– Ejnye a fene egye meg, arra nem is gondoltam. Na gyere, megmutatom, hol a budi –
s intett a gyereknek, hogy kövesse. – Mehetsz, amikor kell, nincs az ajtó bezárva, nem börtön
ez. Még itt alszol ma éjszaka, aztán majd reggel megyünk, oszt próbálunk valami
megoldást… Fiam. – és kinyitotta elıtte a WC ajtaját.
A gyerek tanácstalanul állt, az ırmester becsukta az ajtót, hallgatózott. Bent semmi
sem történt, kis idı után benyitott, a gyerek még mindig ott állt a lefödött WC kagyló elıtt,
tanácstalanul. Nagy Mihály egybıl felismerte a problémát. Ez a gyerek még sose látott angol
WC-t. Nyilván valahol egy kis faluból került a városba. A felismerés még több
megválaszolhatatlan kérdést vetett fel. Az ırmester felhajtotta a WC fedelét.
– Így ni, aztán ha végeztél, meghúzod ezt a láncot – rántott rajta egyet és a gyerek
ijedten lépett hátra a sistergı, zuhogó víz hallatára. Rácsukta ismét az ajtót, kis idı múltan
hallotta, hogy a gyerek elvégezte a dolgát és ténylegesen le is öblítette. Megelégedett képpel
lépett ki a WC-bıl.
– Mond csak, kisfiam. Vidékrıl kerültél te ide a városba? Faluból?
– Nem tom… – volt a már ismert válasz.
– Na nem baj, a fontos az, hogy ne kelljen az utcán csavarogj. Nem vagy éhes? – a
gyerek felhúzta a vállát s alulról sandított a rendırre. Az elnevette magát.
– Szereted a málét? Kukorica málét.
– Az jó.
– Na gyere – az irodába terelte a gyereket, az kíváncsian nézett körül, majd megállt az
íróasztal mellett, míg az ırmester elıszedett egy darab málét a táskájából.
– Vigyázz, ne szórd le a morzsát, Sápi bácsinak kell takarítani, tudod, az a kis rendır a
telefonnál. Egyszer egy hónapban, akkor is csak ahol a papok táncolnak.
– Itt táncolnak a papok? – kis mosoly jelent meg a gyerek mocskos arcán.
– Az csak olyan mondás fiam, nem járnak erre papok. A plébános úr a sekrestyében
járja a csőrdöngölıt, ha nagyon belekóstol a miseborba – aztán gondolt egyet és maga mellé
intette a gyereket.
– Mondd csak. Gondolom, iskolába csak jártál? – a gyerek, felhúzta a vállát.
– Biztos…
– Olvasni tudsz-e? – újabb vállrándítás volt a bizonytalan válasz.
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– Na nézzük csak… – az ırmester elıvette a Kis Újság legutolsó számát és kiterítette
az íróasztalra. Rámutatott az elsı oldal nagybetőire – olvasd nekem, mit ír.
A gyerek összeszorította a szemét, hunyorgott, látszott, hogy mennyire igyekszik
felidézni az ismerteket, aztán lassan, tagolva olvasni kezdett.
– Meg-in-dult a 46-os vil-lamos-járat a Nyuga-ti és a Ke-leti pálya-udvar között.
– Nagyszerő, fiacskám. Na ez jó újság, jobb, mint a 46-os, aminek semmi hasznát nem
veszem. Olvasd ezt, - mutatott a másik cikk vastag-betős címére.
– A Kis-gazda-párt Köz-ponti Biz-ott-sága meg-bizá-sából…
– Na ne politizáljunk… csak köztünk legyen mondva, jobban olvasol mint a
Ruzicska… edd meg a málét és menj csak vissza… – oda. Nekem egy kis dolgom lesz.
A gyerek kioldalgott az irodából, jóízően majszolta a kukoricamálé maradványát.
Nagy ırmester becsukta utána az ajtót, felvette a telefont és tárcsázott. Kis idı után a vonal
másik végén valaki felvette.
– Fertıtlenítı…
– Jó napot kívánok, Nagy ırmester a 24-es-rıl. Kíváncsi lennék, hogy mőködik-e már
az Intézet…
– Hát igen is, meg nem is…
– Beszélhetnék Dr. Vázsonyival?
– Aligha hiszem… – volt a kurta válasz –, elment az kérem, még az ostrom elıtt, ı is
meg még jó néhányan. Alig vagyunk itt egy páran.
– Hát akkor ki a fınök?
– Az öreg Sebestyén doktort hívták vissza nyugdíjból… harminc évig ı volt az
igazgató, ismeri a dörgést.
– Kivel beszélek?
– Krauss József, gépész meg telefonos kisasszony – nevetett.
– Hát így van ez manapság… mondja csak Krauss úr, mőködik-e már az Intézet?
– Az igazság az, hogy alig van gáznyomás, a vizet még csak-csak felhevítjük 40-45
fokra, de gız az nincs. Vegyi fertıtlenítés sincs… hiába is lenne gız, az oroszok elvittek
minden fertıtlenítı vegyszert.
– Még egy kérdésem lenne. Markovicsné ott van még?
– A Toncsi néni? – nevette el magát Krauss –, szerintem haza se ment, itt vészelte át
az ostromot, védte a birodalmát.
– No, annak örülök. Jó. Lehet, hogy holnap reggel meglátogatom magukat, vinnék
valakit egy kis fürdıre.
– Jöjjön ırmester úr tíz után. Minden reggel hoznak egy-két tucat orosz katonát, oszt
azok kipancsolják az összes meleg vizet. Beletelik másfél órába is, mire felviszem 40 fokra.
– Jó tudni. Köszönöm, Krauss úr. A viszontlátásra.

Folytatjuk
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KAMARÁS KLÁRA

Szerényen
„Kéne valaki sokszor kéne”*
kinek nem fáj a csínytevése,
mert huncut szemén rögtön látszik,
hogy ı csak játszik, újra játszik.
Ha néha fellobbanna hangja,
azért még nem lennénk haragba',
ha mégis megbántana váddal,
békítene egy száll virággal,
fülembe súgná: Szent a béke,
ugye szeretsz és nincsen vége?
A véleményem érdekelné,
még az újságját is letenné!
Ha nem néz rám, mert rossz a kedve,
Csak „tenne úgy, mintha figyelne”*!

* Idézett sorok Dsida Jenı Kéne valaki c. versébıl:
„Kéne valaki, sokszor kéne:”
„- tenne úgy, mintha figyelne.”

Mit várjak én?
Néhány jó vers a sok között akad,
mint kutyatálban pár ínyenc falat.
Lehetne több is, de már nem tudom,
varázspálcámat, hol, melyik úton
vesztettem el? Vagy szent varázserım
fő nıtte be egy birkalegelın?
Feladtam százszor, s százszor újrakezdtem…
Hogyan csináltam? …Már el is feledtem.
Hókuszpókusz! Néha még hadonászok,
de új csodákra már hiába vártok.
Egy csorba hangszer, néma zongora,
szférák zenéseként nem zeng soha.
Mit vár a Sorstól, szegény istenadta,
aki a sorsát magától feladja?
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BÍRÓ JÓZSEF

25 / SZÓVAL

SZÓVAL / 25

akkortájt
bokorban
cirmossá
derekasan
ellenben
feledve
galamblelkő
hiába
Istenhez
ízesülve
jóllehet
komor
lévén
méltatlan
noha
otrombán
ócsárolták
persze
rühes
senkik
tehát
ugyanúgy
újrázzák
viszont
zömmel

Zöldörvénnyel
vétek
úgy
unalom
távola
semmint
rommá
pillog
ószeres
odaát
nélküle
még
lombbal
kivételes
jókor
így
Istenhez
ha
görnyed
fontos
ettıl
de
cement
bizony
annyi
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KÖLTİ NAGY IMRE
Elmondok mindent
Szememen pók, ajkamon tücsök,
a kezemben megfojtott patkány —
így megyek majd az Isten elé
az Ítélet virradatján.
Elmondok majd színe elıtt
minden szenvedést, minden átkot.
A rút férgek tanúim lesznek,
hogy nem mondok hazugságot.
Szakítok a hodály árnyából
egy darabot és meglengetem
Isten elıtt s kihull belıle
kıvé száradt, bús kenyere.
Elmondok mindent, ami fáj.
Felírom, hogy ne felejtsem,
a kútágasra, a hodályfalra,
hogy nagyon sokat szenvedtem…
Isten ítél majd s a szívébıl
bőneimre bocsánat lobban,
s vagy kapus leszek a mennyekben,
vagy pallér majd a pokolban.

NAGY IMRE: Tücsök a máglyán Budapest, 1976, Szépirodalomi Könyvkiadó
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HOMLOKTÉR – 9.
100 éve született
Benjámin László
(Bp., 1915. dec. 5. – Bp., 1986. aug. 18.)
Portré

Átjáróház

Magas házban lakik. Már nem majom –
és erre büszke, habár nem nagyon
különböznek; leginkább még azon,
hogy csak a majom él szabadon.

Mint hegymászó, ki a mélybe zuhant,
vagy összezúzta szörnyő sziklaomlás;
mint holttest, melyet kivetett a hant,
mivel meggyőlt felette a káromlás:

No, igaz: ı már nem szırös: kopasz;
üzlet után szaladgál és ravasz
szerszámokat fabrikál, hogy sokat
termeljen, bár keveset fogyaszt.

ilyen e ház is. (Jaj, az elsuhant
idı nyomán lever minket a romlás.
Ki bárhogyan – vesztére – megfogant:
örök szolgaság vár rá s folytonos gyász.)

Gyakran verik és ritkán kiabál;
szeretkezik és – ha van mit – zabál,
és háta mögött ugrál és szamárfület mutat neki a halál.

A ház falán kiültek a penész
hullafoltjai már – és csenevész
emberek fúrják, mint rabló bogárhad

AJÁNLÁS
A KATASZTRÓFA UTÁNI ÁLLAMALKOTÓ
BOS SAPIENS RÉSZÉRE

Kedves állat! Ha véletlen találsz
egyet fajából, s nem pusztítanád
el, mint érdemli, kérlek arra: zárd
ketrecbe. Ott érzi jól magát.

Kibékülés
Az aszfalton feküdt egy odatévedt
sugárban összegömbölyödve,
mint a sütkérezı kutyák.
Nemcsak haja, szakálla:
az arca is megıszült.
Arra gondoltam hirtelen,
hogy egész életében nem kivánt mást,
csak ezt a sugarat, jó kis napocskát,
meleg cipót, meleg lukacskát,
türhetı ágyat, kényelmes cipıt.
Elnevettem magam és odaszóltam
neki: – Öreg, melegszel?
S a helyszinen, álmomban, azonnyomban
kibékültem vele.

fúrja majd ıket. Repülıgép-szárnyak
árnyéka lebben. (Vad vidék ez.) Hulló
barom felett kereng az éhes holló.

Atlas kínja
...De már nem csontjaim sajgása, nem
az ínak, izmok megfeszült, nehéz szolgálata,
nem a sós izzadság marása,
nem a reménytelen örök
sovárgás egy kis könnyedség után –
már egyedül a félelem gyötör,
hogy nem a mindenség súlya, csak
egy rögeszme nyomja vállamat.
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HOMLOKTÉR – 9.
Benjámin László
Nem adhatsz többet
Bátran légy tenmagad, akárhogy ráncigálnak,
vezérnek lássanak bár, vagy muzsikus cigánynak,
fölemel tisztelettel a világ, vagy legyőr,
a páholyban, a porban az vagy, ami belül.
Bátran légy tenmagad, míg valahol tanyát lel
a hústól és velıtıl megszabadult halálfej,
s a jajszót, a parancsot, a színt, a dallamot
többé nem közvetítik a síró huzalok.
Elég szégyenre-kínra, hogy magadat kihordod,
mi történjék veled? – az már nem a te dolgod.
Ha itt az ideje, a sőrübıl kibukkan
a végsı látomás, a dörzsölt politikus-kan,
Allah kinyújtott karja, a császár jó hive,
soha nem véti el, kit kell ledöfnie.
Megemlegesse minden, hogy hajdan Lilla volt –
kecsét és kellemét és báját buzgón dalold,
meg is sirat talán a szép Vajda Juliska,
hites ágyába bújván – s mehetsz a francba, Miska.
Félszeg, gyötrött alak, javító szenvedély
magát-pusztító lángja, szigor, komor kedély –
„Nem volt közénk való!” – az optimista nemzet
leköpi tisztelettel Kölcsey Szent Ferencet.
Adnak érdemkeresztet, adnak szép hivatalt,
s aztán már senki gondja, ha „jobb részed kihalt”.
Egy gesztust a világnak, ördög vigye a lelket.
És tőrd, hogy rádszegezzék dermesztı önfegyelmed.
Kérı gyermek-mosoly, osztódó képzetek
sövénye tartaná fel a masszív végzetet?
Megraktad a szerelvényt szétszabdalt életeddel,
s Pista-e, vagy Attila? – világ árvája ment el.
Leteszel ám te is balsorsot és szerencsét,
fölösleges batyúd lesz erı, szándék, tehetség,
s ha végképp szétzilált is közöny, kétség, ököl,
megold és összefoglal a türelmes gödör.
Akárhogy hízelegnek, akárhogy követelnek,
ne ítélkezz fölöttük, ne kérj tılük kegyelmet.
Ha sorban áll mögötted, ha szétszed a csapat,
bátran – de hogyha félsz, hát félve – légy tenmagad.
Végezzék el magukban: elvetnek? elfogadnak?
Amit majd a halálnak – többet nekik sem adhatsz.

59

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 4. szám

HOMLOKTÉR – 9.
Benjámin László
Északi szél
Megy a csavargó rendületlenül,
megy a csavargó, szemközt az északi széllel.
Csordákat hajt szemben az úton,
tankokat dübörget a szél,
megy a csavargó, mellén összefogja kabátját,
tő-záporokat lı arcába, szemébe a szél,
délnek ha fordul, dél felıl fúj az északi szél.
Megy a csavargó, szemközt az északi széllel,
keresztülmegy az istállók állati jó melegén,
nem tartóztatják a szívesen bontott ágyak,
álmában szeretik, álmában etetik a csavargót.
Börtönökbıl szökik-e, közömbös nyugalomból menekől-e,
mi kergeti? honnan? – maga se tudja már,
egy éve? két éve? három éve? négy éve? mióta? –
maga se tudja már.
Megy a csavargó, szemközt az északi széllel,
beesett a szeme, hosszúra nıtt a haja, meg is tetvesedett tán,
fejét leszegi, mellén összefogja kabátját,
fejjel megy a szélnek, az északi szélnek;
neve ha volt, már minden listáról kimaradt,
arca ha volt, egy elfeledett idegené volt,
emléke ha volt, elenyészett –
megy a csavargó, szemközt az északi széllel,
nagyvárosok, országok látják vonulását,
megy a testvérünk, a barátunk, a barlangból szabadítónk,
látjuk, te is, én is, mégsem lesz hiányos a lista,
ha letapossák a dübörgı fekete csordák,
ha lefújja ıt az utakról a szél, az északi szél.
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HOMLOKTÉR – 9.
Benjámin László
Kép és szobor
Egyszer láttam. És mintha képen:
a nyitott ajtó keretében.
Szürke felöltı, szürke nadrág –
Látszott, hogy másra szabták.
A kis bajusz, a tünıdı arc.
Egy barátom mutatta: ı az!
Egy barátom, egy fiatal pék.
És amit senki sem tudott még,
se szakértık, se jóbarátok –
mi ketten tudtuk, hogy ki áll ott.
Aztán – elment-e, vagy leült-e –
nem ácsorgott már egyedül, de
szememben most is úgy áll, ott áll,
mint harmincegyben a vasasoknál.
Mert láttam még – nem úgy akartam –
Szárszón, a parkban.
Nagy ünneplés volt, nagy csoport volt.
İ már szobor volt.

Próza a vers alá
Süvölvény-költı koromban is ritkán
szaladt ki a kezembıl vers olyan hirtelen percek alatt - mint ez a Kép és szobor címő.
Egy nagy poéma próbára tevı fordításával
küszködve jutott hirtelen eszembe, és
vetettem papírra; sem írása közben, sem
utána nem csiszolva, meghagytam újszülött
nyerseségében. Amint olvasható belıle:
harminchat évvel ezelıtti emléket idéz,
egyetlen emléket az élı József Attiláról.
Nem elfelejtett és most felötlött emléket
pedig, hanem azóta is bennem élıt.
Mi válthatja ki ilyen hirtelenséggel a
verset, mi formálhatja annyi idı
távolságából így, egyik percrıl a másikra
az emléket? Általánosságban nem, de az
adott esetben - gondolom - könnyő a
válasz; elıbb azonban magát az emléket
mondanám el, bıvebben, mint a versben.

Harmincegy ıszén, a vasmunkások Magdolna utcai székházának
nagytermében, egy vasárnapi matiné elıtt, vagy a szünetben, hármannégyen fiatal munkások (tagtársaim, részint a nyomdászok
szavalókórusában,
részint
a
józsefvárosi
szociáldemokrata
pártszervezetben) József Attila könyvét, talán a Döntsd a tıkét példányait
árulták. Egy darabot sem adtak el belıle. Ezt ugyanattól a barátomtól
hallottam, aki a költıt is megmutatta nekem. És hangozzék bár
hetvenkedésnek: valóban tudtuk, hogy a sovány, bı ruhás, merengve
álldogáló fiatalember - nagy költı. Tudtuk már akkor, és nem csak mi
ketten: akkori és késıbbi környezetemben, a munkásmozgalom
különbözı szervezeteiben, mindenütt találkoztam olyan fiatalokkal, akik
József Attilát jelentısége szerint értékelték. Nem mondhatom, hogy túl
sokan voltak, de föl kell tételeznem, hogy ismeretségi körömön kívül is
akadtak ilyenek. Így hát legalábbis több százan voltak olyan, a költészet
szeretetéig és értéséig eljutott fiatal munkások, akik iskolázatlanságukban
is értıbbeknek és érzékenyebbeknek bizonyultak a költıi nagyság iránt,
mint akárhány vájt fülő sznob, hivatásos irodalmár vagy tudós esztéta.
(Abban semmi csodálatos nincs, hogy a költınek csupán rajongó olvasói
voltak, de nem könyvei vásárlói; éhenkórász társaság volt ez, egy-egy
könyv vagy folyóiratpéldány kézrıl kézre járva olvasódott körükben.)
Mondhatnák, hogy ezek a munkások esztétikai érzék nélkül, pusztán
a világnézeti azonosság miatt látták a nagy költıt József Attilában. Ez
azonban így nem igaz. Mert seregestül voltak a mozgalomnak belıle-nıtt
vagy hozzácsapódott költıi, kisebb-nagyobb tehetségőek, akiket szerettek
az olvasók, mégsem tartottak nagynak. József Attila értékelésében persze
nem volt mellékes szocialista világnézete, sıt; valahogy így: végre ennek
a világnézetnek is van nagy költıje!
Mostanában, halála harmincadik évfordulója körül, megint sok szó
esett arról: mennyien voltak, értık is, barátok is, akik süketek-vakok
maradtak József Attila zsenije iránt. (Nyilvánvalóan ez hozta ki belılem a
verset.) Nem szándékozom olyan legendát költeni, hogy bezzeg a
munkásosztály nyomban fölismerte nagy költıjét. Csak annyit akarok
mondani: mindenekelıtt azok láttak tisztán, akik nem kerültek a korabeli
esztétikai dogmák bővkörébe. Ide kívánkozik, és állításomat erısíti:
nyilvános
elıadáson
(1935-ben,
ugyancsak
az
egyik
szociáldemokratapárt-helyiségben) József Attilát Adyval egy sorban
emlegetni elıször Veres Péter nevő, akkor még nem író, csak írogató
paraszt szájából hallottam.
Mert hát végül is a dogmák zavarták meg a fejeket, homályosították
el a szemeket. Az avantgard dogmái, amelyek felıl nézve József Attila a
"rímfaragók" egyike volt csupán, s a polgári esztéticizmus dogmái, a
társadalmi problémákat a költészetbıl kirekesztı dogmák, amelyek
József Attilát "szakszervezeti költıvé" degradálták. Vigyázzunk hát, e
dogmák nem haltak meg, és nem is alusznak! József Attilának már nem
árthatnak – annál inkább az élı irodalomnak.

A verseket a következı kiadványból vettük át: Benjámin László, Összegyőjtött versek, Bp., 1982, Magvetı Könyvkiadó.
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SZABÓ GITTA

Lennék!
Lennék lombos fa, mely
Ha meleged van, árnyékot ad.
Lennék pad, mindig ép és tiszta,
Ha fáj a lábad nyugodtan ülhess rajta.
Lennék önmőködı ajtó, mely soha el nem romlik,
Hogy kerekesszékbıl a kilinccsel ne kelljen bajlódni.
Lennék korlát, szép sima, szálkamentes,
Melybe kapaszkodhatsz, ha járásod bizonytalan lenne.
Lennék fekvırendır, magasra törı,
Hogy autóddal lassíts, el ne üss óvatlan járókelıt.
Lennék még oly sok minden,
Hogy utadon ne botolj el.
Lennék szemfedı, aranyosan ragyogó,
Távozó lelkednek bölcsı, ringató.
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UMHAUSER FERENC
Gnómocska
Gnómocska ül, ül és figyel.
Van százhét válasza,
te vagy a hülye,
ha pont a száznyolcadik
kérdés érdekel.
Hogy nincs már munkád,
otthonod?
Asszonyod elhagyott?
Nem akarsz szolga lenni
életed alkonyán?
Inkább kukába túrsz,
győjtesz üres üveget.
A nyálcsurgató adakozóktól
a gyomrod megremeg.
Gnómocska ül, ül és figyel.
Van százhét válasza,
te vagy a hülye,
ha pont a száznyolcadik
kérdés érdekel.
Az éj hővös,
az árokpart hideg,
esı szemerkél,
fázik a lelked is,
pedig épülnek újra templomok,
de oltárukon a lélekdermesztı,
hamiscsillogású pénz ragyog.

Karácsonykor csak úgy
hömpölyög a szeretet!
Levetett, megunt ruhák,
koszos forintok,
hogy gyógyuljon a háborgó,
fekélyes lelkiismeret,
mert ím segítettek rajtad,
nem ık taszítottak a sárba,
nem tıled orzott a jó lét,
csak te vagy élhetetlen.
Önhibáján kívül az ember
nem kerül padlóra.
A csorda a gyengét eltapossa, de az ember jó!
Kegyelemkenyeret oszt néhanap,
hogy másnap megkönnyebbülten csapjon
újabb prédára, ki áll még ugyan,
de inog már, s az utolsó pár forinton,
mit elragadnak tıle,
vált jegyet a létbizonytalanságba.
Gnómocska ül, ül és figyel,
számolatlanul van már válasza,
de a hülyéket nem érdekli,
csak pont az, az egy!

Gnómocska ül, ül és figyel.
Van százhét válasza,
akit a száznyolcadik érdekel
az a hülye.
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HORVÁTH-HOITSY EDIT
Mária könyörgése
Rám bíztad İt
– tudom, Uram! –
testembe Szent Magod vetetted,
az tiszta volt, hát megfogant,
mert tudtam jól: Tiéd a Gyermek!
Minthogy én is Tiéd vagyok,
csak kissé másként: földiebben,
így félelemmel is terhelten
reszket a szív, e nı szíve;
bocsásd meg, hogy örömöm gonddal,
aggodalommal van tele!
Ma emlımhöz tapad, de holnap
elveszi ıt ez a világ
– Terved szerént! – s tán áldozatnak,
s lesz letépett olajfa-ág.
E kiscseléded, e tudatlan,
súlyos megérzés birtokában
nem lehet végképp bárdolatlan!
Kettıs az érzés választottan,
ám eszközként s beavatatlan!
Add Uram, elfelednem, hogy a Jövı
(miként e barlang) ismeretlen,
mint ez istálló, oly sötét.
Add, Uram, most e perc legyen
– vagy néhány óra – a legszebb jelen,
s akár az Ég, az Üdv, a Menny.
Édes forrás nyílt mellemen,
s létembıl ez a Drága Lény!
Értem: Világfa nı ölemben,
lombja hatalmas, árnya Fény!
De most, Uram: hagyd még ölelnem,
s míg apró ajka érinti a mellem,
hadd higgyem azt, hogy
EGÉSZEN ENYÉM!

64

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 4. szám

CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET /PENDZSI
Karácsony nélküled
(Anyához)
Sarokba rekedt a szó,
mint ereszcsatornába
az ıszi falevelek.
Advent csendjében
várom az „eljövetelt”
de a neked készített
ünnepi tányérból
kicsorognak a szavak.
Szobámban térdre-rogyó
Karácsony, s homályba
veszett fények.
Már semmi nem olyan nélküled.
Látom imára kulcsolt kezed,
– Hiszek egy Istenben –
mondtad, s szorítottad
tenyereid között féltésed.
Belém palántáltad szemed
utolsó fénysugarát.
Most bennem ragyogsz,
mint fenyıfán a csillag.
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VERRASZTÓ GÁBOR
Csak a gyümölcs koppanása
A tanyaház végében öregségbe roskadt az alkonyfényben piruló, lakatra zárt
melléképület. A leszakadáson gondolkodó eresz tompafémes csíkja görbe vonalzóként centizi
a múlt századba tekintı homlokfalat a rozsdaszínőre érett tetıcserepek alatt. Bordás, sötét
ablakszeme a gazos udvarra mered, a korhadt deszkaajtóban a vén almafa árnyéka
kapaszkodik. Recsegı csontú ágait csupán zöld levelek öltöztetik, a gyümölcsök még a festı
képzeletében formálódnak. Egy kisfiú elengedi szigorúan vegetáriánus anyja kezét a kínai
kifızde elıtt, mikor orrába kúszik az agyonhasznált olajban sült zöldségek keserően émelyítı
illata. Jobban szeretne inkább rántott csirkét enni, nyeles combot, mohón kezébe szorítva,
hogy érezze, szája szélén minden harapás után apró panírmorzsák masíroznak. Éhes tekintete
a szemközti sarokra téved, a mőterem elé kirakott nagy A betőt már ismeri az óvodából, de
ekkorát, ami festıállvánnyá tud nıni, még nem látott. A festı megmutatja neki a vászonra
merevült, félig elkészült képet, jobb kezével ıszes szakállába simít, talán ott keresi a rejtızı
befejezést, az utolsó, a meghatározó ecsetvonást. A gyermeki kíváncsiság bővölete
fantáziájába markol, megígéri a kisfiúnak, hogy legközelebb a fa már tele lesz almával, és
együtt fogják megkóstolni. Sárga festéket kever, bágyadt, puha színt, az üres ágakat
roskadásig rakja, de a főbe is jut néhány túlérett, mélybe ugrott alma. A festı elégedetten lép
hátra, a feledésbe süppedı ház pusztulását az elvadult természet bujasága szimbolizálja. Leül
alacsony, kényelmetlen székére, jobb kezével sőrő, egyre hosszabb szakállába túr, mintha ott
keresné a magyarázatot, miért nem jön a közben felcseperedett fiú, miért múlik el a mese
varázsa. Magányából nem zökkenti ki semmi, néha ugyan hall valami neszt, de az is a
festményrıl potyogó alma, csak a gyümölcs koppanása.

BODA BALÁZS: Csak a gyümölcs koppanása, 50x70 cm, 2001
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RADA GYULA
A költıhöz
Költı vagy ! MOST nem bújhatsz
El lantjaid rejtekébe, ez MOST nem
A nyál ideje! MOST ki kell állnod
ELİRE, merre hív a tiszta igazak
Bátor hatalma, mögötted elesett
Seregek remegnek tétlen, vétlen!

NE FÉLJ ! A jövı a tét, nem ér
Fel hozzád MOST a félelem,
Taszítsd a mélybe mi gyávaság,
Most milliók szemében égsz ..!
Üvöltsd méltón az egekre,
Hogy semmi a törvény ha
Gyenge és koldus a nép, s ha
Hazug zsiványok kezébıl él!
Te légy a törvény, a szikla,
Ha kell megfeszítve, vagy a
Jövı idı babér levele…
2015.06.04.
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TÁTRAI S. MIKLÓS*
Boglárka

A magyar rendszámú autó már nem keltett feltőnést Szentegyházán. A falusi
vendéglátásnak köszönhetıen évente több ezren keresik fel a hangulatos székely települést. A
népmővészet, az ének, a zene messze földön híressé tette az itt élı embereket. Boglárka, az
autó fiatal utasa, elbővölve nézte a távoli magas hegyeket, az ismeretlen tájat, a barátságos
házakat. Napközben többször gondolt a nyári vakáció elsı napjaiban olvasott novellára, amely
elindította erre az útra.
Váci Mihály a Nyírség egyik öreg gémeskútjának favödrérıl írt. A már mohos ivóedény
emberemlékezet óta szolgálta a szomjazókat, akik többnyire mindig ugyanúgy fogták és
emelték ajkukhoz. Az ezer és ezer száj érintésére a vödör megkopott, ott, ahol az emberek a
vizet szívták magukba. Abból ivott az író, az édesapja, a nagyapja, a dédapja és ki tudja még
hányan az elıdök közül. Boglárka a novellát olvasva úgy érezte, hogy a mohos favödör
érintése olyan lehetett az írónak, mintha egyszerre csókolna meg mindenkit, akiknek életét
köszönheti. Kisgyermekkori ágyára gondolt, amelyet erdész nagypapájától kapott ajándékba.
Akkor értette meg, miért is szerethette annyira azt a kis heverıt, és miért lehetett olyan
szépeket álmodni rajta. A fenyvest, amelynek fájából készítették, még dédapja telepíttette. A
Hargitáról hozott facsemetéket abban az erdıben ültették, ahol élt és dolgozott, ahol ısei több
mint háromszáz éve otthont teremtettek maguknak. A kiságyban ık vigyázták álmát, ıket
érintette, ha fájához ért. A fenyves jelent meg elıtte, nagypapája kis faluja a régi házzal, a
falut körbeölelı erdıkkel. Emlékeit kutatva rádöbbent, hogy nem élmények hatására szerette
meg azt az erdıt, hanem már így született, azt jelenti számára, amit az írónak a mohos
favödör.
Boglárka másnap meglátogatta nagyszüleit. Nem mondott el nekik mindent, talán nem is
tudta volna pontosan megfogalmazni érzéseit. Végig beszélgették az estét, az éjszakát a régi
idıkrıl. Minél többet szeretett volna megtudni az elıdökrıl, de tulajdonképpen saját létének
azon idıszakáról, amelyre addig sosem gondolt. Érdekes, megható és mulatságos történetek
követték egymást, nagypapája szívesen mesélt. Maga sem tudta megmondani, hogy az erdész,
az erdei munkás ısei szolgálták-e az erdıt, vagy az szolgálta ıket. A favágás, a fa
hasznosítása éppen olyan fontos része volt életüknek, mint a csemeték telepítése, a kis fák
ápolása. Megemlítette azt a gondolatot, hogy a földet, az erdıt, a környezetet, nem apáink
hagyják ránk örökül, hanem unokáink bízzák ránk, megırzésre. Boglárka nehezen aludt el.
Olyan események történtek vele az elmúlt napokban, amelyeket tizennégy évesen nem
könnyő feldolgozni. Felbecsülhetetlen értékő örökséget hagytak rá ısei. Nyomukban
léphetett, megérinthetett olyan dolgokat, amelyeket ık alkottak, ık hoztak létre, és örökölte
tılük az erdı iránti rajongást, tiszteletet. Különösen a fenyıket szerette, de nem tudta ennek
okát. Kereste, kutatta azt a kis mozaikdarabkát, amely teljessé teszi a képet. Reggel elindult a
dédapa fenyvesébe. Egyedül akart lenni, érezni évtizedek illatát és különleges hangulatát,
mert hitte, hogy meg fogja érinteni valami, amit addig sosem érzett, vagy amire addig sosem
*

A szerzı korábban TÁTRAI MIKLÓS néven publikált, a TÁTRAI S. MIKLÓS névmódosításra a hasonló
nevő közéleti szereplıtıl való megkülönböztetés miatt került sor.
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gondolt. Lassan ballagott a hullott tőlevelekkel kipárnázott ösvényen, amely elnyelte léptei
zaját. Idınként megállt, megsimogatta a lehajló ágakat, és várta, hogy mondjanak valamit.
Persze ez nem történt meg, hiszen a fák nem szavakkal beszélnek. Éreznek és gondolkodnak
egy másik dimenzióban, olykor üzennek is nekünk, amit sajnos csak kevesen és egyre
kevesebben értenek. Boglárka már messze járt a falutól, mélységes csend ölelte körbe, olyan,
amit sehol másutt nem tapasztalt. A nagypapa tanította meg hallgatni és csodálni az erdı
csendjét, amely sosem egyforma. Hajnalban az ébredésre, az újjászületésre, napközben a
türelmes várakozásra, este és éjszaka a rejtélyek világára emlékeztet. A legkisebb nesz is
képes új helyzetet teremteni, és mindent megváltoztatni. Apró kis koppanások jelezték az
esıcseppek érkezését. Gyengék és erıtlenek voltak, nem tudtak áthatolni a tőlevelek sőrőjén,
talán nem is akartak. Boglárka képtelen volt megítélni, hogy az egyik ágon megálló és apró
varázsgömbre emlékeztetı vízcseppben látta-e, vagy csupán képzeletében jelent meg, de
biztosan hitte, hogy a Hargita villant fel elıtte, ahol még sosem járt. Érezte, oda kell mennie,
az ıt körbevevı fenyık hazájába, akik most testvéreikhez küldik ıt.
A nagypapát nem volt nehéz megnyerni útitársnak. Négy évtizeddel ezelıtt járt elıször
Erdélyben, és Szentegyházán életre szóló barátságokat kötött. Fiatal erdészként
tapasztalatcserére érkezett a székely kollégákhoz. Elbővölték a Hargita csodálatos erdei,
hatalmas fenyıfái, a havasi rétek virágai, az alvó vulkánok kráterei, a sebesen futó csillogó
patakok. Otthoni hegyei a hétszáz métert sem haladták meg, itt pedig az igazi fenyvesek csak
ebben a magasságban kezdıdtek. Ha tovább merészkedett, ezerötszáz méter fölött már a
törpefenyık és borókák ismeretlen világa fogadta. Elképesztette a vadállomány sokszínősége,
hiszen a jól ismert vadak mellett medvék, farkasok nyomait fedezhette fel, és egy szerencsés
esti cserkeléskor hiúzt is látott. Alig aludt valamit azokban a napokban, mert nem tudott
betelni az esteledı és ébredı Hargita meghatóan csodálatos világával. Különösen a hajnalt
szerette, amikor a fény lassan-lassan életre kelti a világot, amikor a madarak olyan énekkel
köszöntik a napsugarakat, amilyet a legjobb zeneszerzı sem képes megalkotni. A harmatos
főben bandukoló ızek és szarvasok, a megkésett vaddisznók az otthoni hangulatot idézték, de
a bódító illatok sokszínősége, és a fények különös játéka percenként adta az új élmény
varázsát. A havasi réteken legelı birkákat, kecskéket ırzı pásztorok - mintha Tamási Áron
regényeibıl lépnének elı - régi ismerısnek kijáró barátsággal fogadták, hellyel és olyan íző
sajtokkal, szalonnával kínálták, amelyet a világ legjobb szállodáiban is örömmel
fogyasztanának. Elsı útját követıen még sokszor visszatért, de legjobb barátja, Imre halála
óta nem tudott eljönni.
Boglárkáék autója a régi vadászház felé kanyarodott, amely valamikor a település
legszélsı háza volt. Az eltelt évek alatt azonban a falu jelentısen növekedett, szép új porták
épültek mindenfelé. Ilonka reggel óta sürgött forgott, hogy Andrást, a régen látott kedves
vendéget és unokáját illıen fogadja. A motor hangjára kisietett a konyhából, kezét törölgetve
könnyes szemmel borult az érkezık nyakába. Tizennégy éve látták egymást utoljára, amikor
Imrét, Ilonka férjét temették. A mindig vidám, jólelkő erdészt váratlanul támadta meg a
kegyetlen betegség, és néhány hónap alatt felırölte erejét. Az utolsó két hétben még úgy tőnt
van remény a felépülésre, mert kiadták a kórházból, otthoni pihenést, kezelést javasolva. Imre
nem tudott feküdni, tett-vett, az ácsokkal és a kovácsmesterrel tárgyalt, lovas kocsival
felvitette magát a Hargitára, aztán egyik este rosszul lett. A kiérkezı orvos már csak a halál
beálltát tudta megállapítani. András azóta sem bocsátotta meg magának, hogy abban a két
hétben nem jött el barátjához. A kedvezı hírek megnyugtatták, és akkor született elsı
unokája, Boglárka, aki örömet és vigasztalást adott bánatában. Telefonon még beszéltek
egymással, András még fogadta Imre gratulációját és a kisbabának küldött jókívánságokat.
Megegyeztek, hogy a következı hónapban megünneplik a leányka érkezését, de négy nap
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múlva Imre már nem volt közöttük. A temetés után sokáig nem tudott megnyugodni, úgy
érezte barátja még mondani akart valamit, valami titkot, amit magával vitt. A fájó emlékek
egy pillanat alatt megrohanták, ahogy belépett a házba. A konyha és a vendégszoba semmit
sem változott. Ugyanazok a bútorok, ugyanaz a hangulat. Az udvar, a kert a régi barátra
emlékeztette. A vacsora csendes beszélgetéssel, az emlékek felidézésével telt. Ilonkának
láthatóan jól esett, hogy kiöntheti szívét. Sokat mesélt Imrérıl, gyerekeikrıl és az unokákról,
akiket férje már nem láthatott. Szeretettel simogatta meg Boglárkát, áldotta istent, amiért
Andrásnak megadta ezt a boldogságot. Elmesélte, hogy gyakran kijárnak a temetıbe, olykor
felmennek a Vargyas-patak völgyén a Hargitára, azon az úton, amelyiket férje mindennél
jobban szeretett. András jól emlékezett Imre kedvelt helyére, a havasi legelıre, ahonnan
káprázatos kilátás nyílt a környezı hegyekre. Egyszer azt mondta barátja, ha megéri elsı
unokája születését, akkor a havasi emberek régi hagyománya szerint, neki is választ itt egy
fiatal fenyıt, egy életfát, ahogy azt fiainak is tette. Ezzel fejezik ki kívánságukat, hogy a
gyermek olyan hosszú élető, sudár és egyenes jellemő legyen, mint a Hargita háborítatlan
fenyıi. Megmutatta neki az akkor már nagyobbacska két fát. Alsó ágaikat még
kiválasztásukkor gondosan levágta, hogy majd megjelölt törzsét megsimíthassák a gyerekek.
Imre szinte családtagként tisztelte, szerette a fákat. Múltat, jelent, jövıt egyaránt látott
bennük, mert életet, védelmet, meleget és munkát adtak, amit meg kell becsülni.
A három nap elképesztı gyorsasággal eltelt. Gyönyörő idı kényeztette Andrásékat, a
Hargita minden szépségét megmutatta, amit három nap alatt lehetett. Boglárka életre szóló
élményeket kapott, mégis úgy érezte, valami hiányzik, nem találta meg azt a mozaikdarabot,
amit az otthoni fenyık ígértek. Elgondolkodva ballagott nagyapja után az utolsó délutánon.
Búcsúzóul a Vargyas-patak völgyét, Imre kedves helyét keresték fel. A kristálytiszta víz, a
vizes sziklák vakítóan csillogtak a napsütésben. Pisztrángok cikáztak a patakban, partján
reménykedı horgászok álldogáltak. Néhány szót váltottak velük, majd továbbindultak az
Oltárkı irányába. Késıbb letértek a turistaútról, traktorok, szekerek nyomában haladva elérték
a havasi legelıt. A fő és a tarka virágok illata régi emlék képét varázsolta András elé. Szinte
látta, amint Imre kibontja hátizsákját, látta, ahogy letelepednek a földre, ahogy falatozni
kezdenek. Hallani vélte a pásztorkutyák ugatását, amint haragosan figyelmeztették ıket az
illendı távolság megtartására. Látszólag egyedül voltak, de ezt csak Boglárka gondolta így. A
nagyapa körbenézett, mintha keresne valamit, vagy valakit, majd lassan elindult. A lombos
fák mellett néhány fenyı állt az erdıszélén. Mintha jelezni akarnák, hogy nemsokára már az ı
birodalmuk következik, de ık itt is tudnak élni, itt is az életet jelképezik örökzöld leveleikkel.
Volt közöttük kisebb, nagyobb, idısebb fiatalabb, egymáshoz közel állók, és csaknem
magányosak. Egy család lehetett. András megtalálta, amit keresett! Két hatalmasra nıtt fenyıt
látott, amelyek alsó ágai hiányoztak. Amint feléjük haladt, döbbenten megállt, mert egy
harmadik, tılük kisebb fának is hiányoztak alsó ágai. Mit is mondott Ilonka? Imre még feljött
a Hargitára halála elıtt? Kézen fogta unokáját, és úgy vezette, mintha templomban lennének.
Mondani akart valamit, de nem tudott megszólalni, mert elérték a fenyıt. Törzse mellett, már
ágakkal körbevett kis fém táblácskát vettek észre, amelyet valamikor, valaki vaspálcára
hegesztett és a földbe szúrt. A táblácska apró mozaikként állta az idı múlását, két megkopott,
de még olvasható szót véstek rá: „Boglárka fája”.
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PÉTER ERIKA
Élet a halál után
(Részlet Péter Erika: Elpattant zongorahúr címő regényébıl)

Fiuk elvesztésének elsı karácsonyán Anna és Szabolcs utazásba menekültek. Azt hitték,
hogy társaságban, új környezetben nem annyira szomorú az ünnep, de hiába volt szép a
szálloda, hiába kértek exkluzív szobát.
A recepción hatalmas karácsonyfa állt, a vázákban fenyıágak illatoztak, csak senki sem
akadt, aki összeismertesse a társaságot. A dolgozók igyekeztek haza, hisz várta ıket a család.
A család, amirıl az ide menekülık legtöbbje csupán álmodozott.
Leginkább sétával múlatták az idıt. Anna elképzelte, vajon mi történhet az ablakok
mögött.
– Ebben a házban most teríthetnek. Biztosan megérkeztek már a gyerekek és az unokák.
Elıveszik a legszebb porcelánkészletet és a karácsonyi abroszt. A szalvétákon angyalka-minta
csillog, s a kicsik papírcsónakot hajtogatnak belıle! – merengett hangosan.
Szabolcs magához ölelte.
Az ünnepnapok idején szinte az egész város kihalt. A boltok bezártak. A fákra karácsonyi
füzéreket aggattak, amelyek aprócska égıi sötétedés után szentjánosbogárként vagy fényes
csillagképként rajzolódtak ki az éjszakában. Némelyek olyanok voltak, mint a letört fejő
vörös virágok vagy Krisztus véres sebei.
Karácsony másnapján fedezték fel a mősorajánlót. Nem is értették, hogyhogy nem látták
eddig? Talán ık voltak figyelmetlenek, vagy a plakát volt annyira szürke és jelentéktelen,
hogy nem vonzotta a szemet. Siettek vissza a szállodába. Lezuhanyoztak, s felvették az
ünnepre hozott alkalmi ruhát.
– Remélem, kapunk még jegyet! – nyugtalankodott Anna.
Igyekezniük kellett. Így is csak tíz perccel elıadás elıtt értek a helyszínre és szomorúan
látták, hogy épp akkor zárják be a hangversenyterem elıtti pénztárt.
– Szerencséjük van! Az utolsó két jegy épp önöket várta! – mosolygott rájuk a
pénztárosnı.
Alig foglalták el a helyüket, megérkezett a mővész. Meghajolt, és leült a zongorához.
Anna ellazult. Minden porcikáját hatalmába kerítette a zene.
Hétköznapi élete össze volt láncolva a használtruha-boltokkal. Szabolcs munkaidı után
minden nap megkérdezte, mi lesz a délutáni program. Tudta jól a választ.
– Használtruha-boltba megyünk! – felelte automatikusan.
– Most melyikbe? – kérdezte a férje.
Természetesen mindig vele tartott. Türelmesen álldogált valamelyik sarokban, és nézte
amint felesége kiválasztja a göncöket: ruhákat, cipıket és sok más felesleges holmit.
Némelyiket azonnal elajándékozta vagy titokban kidobta.
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A következı évben néhány napot Egerben töltöttek. İsz volt, a szél leveleket forgatott a
levegıben.
– Milyen szépen keringıznek! – állapította meg Anna. Szabolcs! Elviszel táncolni
valahová?
– Most? – csodálkozott a férje.
– Ma este!
Szabolcs nem szeretett és nem is nagyon tudott táncolni, de Anna olyan könyörögve
nézett rá, hogy végül beleegyezett. Tíz óra után nyakukba vették a várost. Elmentek a sok
borozó elıtt, majd befordultak egy keskenyebb utcába. Ott figyelt fel a körbe-körbe pásztázó
fénynyalábra. Amint az épülethez értek, megállt.
– Menjünk be ide!
– Ideee??? – kérdezte döbbenten Szabolcs, de Anna választ sem várt, s elindult.
– Ha nem jössz, akkor bemegyek egyedül! – szólt hátra.
Határozott léptekkel közeledett a bejárathoz. Ketten léptek be a diszkó ajtaján. Tömény
füst szaga csapta meg ıket. Egyikük sem dohányzott. Szemük máris könnyezni kezdett. A
zene ırült hangosan szólt. A középen forgó ezüstös gömb idınként megvilágította a táncoló
fiatalokat, aztán a mikrofonba ordító lemezlovasra irányult a fény.
Leültek egy sötét sarokba. Szabolcs sört és koktélt rendelt a pultnál, de amire visszaért,
felesége eltőnt. A táncolók közt fedezte fel.
Anna elıbb lassú, majd féktelen, eszeveszett táncba kezdett. Egyáltalán nem érdekelte,
mit szólnak hozzá.
Megszőnt a világ. Nem látott maga körül senkit, s talán azt sem tudta, hol van, s azt sem,
melyik számot játsszák, csak a ritmust, a zene lüktetését hallotta. Megpróbálta kitáncolni
életének valamennyi fájdalmát. Fekete ruhája szorosan rátapadt. A hajáról a nyakába, majd a
melle közé csorgott verítéke, s a bokája körül kötött ki.
A csend váratlanul érte. Szédült, zúgott a feje, s alig tudott állni a lábán. Néhány pillanat
múlva azonban összeszedte magát. Átvergıdött a tömegen. Odasétált az asztalukhoz.
Szabolcs, aki végig figyelemmel kísérte, túlságosan aggódva nézett rá.
– Hogy vagy? – kérdezte ijedten.
– Jól vagyok! Semmi bajom nincs! – nyugtatta meg mosolyogva.
– Csak nehogy megfázz nekem! – sóhajtott Szabolcs, mikor már kint voltak az utcán.
Megigazította feleségén a sálat, s felhajtotta kabátjának gallérját. Anna felnézett rá, és az
égre mutatott:
– Látod, milyen közel vannak a csillagok?
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MESE

MESE

MESE

ANDERSEN, HANS CHRISTIAN
A kis gyufaárus-lány
Kegyetlen hideg volt, hullott a hó, és már sötétedett; az esztendı utolsó napját mutatta a
naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedı utcákat, hajadonfıtt és
mezítláb. Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette.
Mert a papucs nagy volt, igen nagy – az édesanyja hordta valamikor –, s amikor két arra
vágtató kocsi elıl a járdára szaladt, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az
egyikkel egy suhanc szaladt el – azt kiáltotta vissza, hogy majd bölcsınek használja, ha
megházasodik és gyerekei lesznek, a másiknak pedig teljesen nyoma veszett.
Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg.
Rongyos kis kötényét összefogta: egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy marokra valót
meg a kezében szorongatott. Egész álló nap egy szál gyufát se vettek tıle, és alamizsnát se
adott neki senki. Éhesen és hidegtıl reszketve vánszorgott tovább; szívszakasztó látvány volt
szegény. Csillogó hópelyhek lepték be szépen göndörödı, hosszú szıke haját, de nem is
gondolt vele.
Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen
ünnep volt, szilvesztereste. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében.
Behúzódott egy zugba, egy kiszögellı ház sarka mögé, s maga alá húzta csupasz lábát. Itt
még jobban didergett, majd megvette az isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész
nap egy garast se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb,
padlásszobájukban farkasordító hideg van, a tetı hasadékain besüvít a szél, hiába tömték be
szalmával meg ronggyal a nagyobb réseket.
Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jólesne egy szál gyufa, csak egyetlen szál!
Ha kihúzna egyet a kötegbıl, odadörzsölné a falhoz, s meggyújtaná, a lángjánál
megmelegíthetné a kezét! Végre rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman
sercent, s hogy lobogott a lángja! Fényes volt és meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány
boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt az! A szegény kis gyufaárus-lány úgy
érezte, mintha szép réztetejő, díszes vaskályha elıtt ülne – olyan jó volt nézni a tüzet, olyan
jólesett melegedni mellette! Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de ebben a
pillanatban kilobbant a gyufaláng, eltőnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszögletben
egy gyufacsonkkal a kezében.
Elıvett egy másik gyufát, s meggyújtotta. Odahullt a fény a falra, tenyérnyi világosságot
vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a fátyol: a kis gyufaárus-lány beláthatott a
szobába. Hófehér terítıvel letakart, nagy asztal állt odabenn, finom porcelán edények
csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával meg almával töltött sült liba illatozott. S ami a
legcsodálatosabb volt: a sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel-villával a hátában,
bukdácsolva elindult a kislány felé. De jaj, megint ellobbant a gyufa lángja, s nem látszott
más, csak a hideg, tömör fal.
Újabb gyufát gyújtott: fényénél gyönyörő szép karácsonyfát látott, még szebbet,
ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedı szobájában, amikor belesett az
üvegajtón. Ott ült a fa alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka
képecskéket, amiket eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen

73

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 4. szám

egyet, de akkor megint kihunyt a csepp láng, s a sok karácsonyi gyertya lassan a magasba
emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tündöklı csillag lett belılük. Egyszer csak kivált
közülük egy, s lehullott; ragyogó fénycsíkot hasított az égen.
– Valaki meghalt! – mondta a kislány; emlékezett rá, hogy a nagyanyja, az egyetlen, aki jó
volt hozzá, s aki már rég meghalt, egyszer azt mondta „Valahányszor lehull egy csillag, egy
lélek áll az isten színe elé.”
Megint odadörzsölt egy szál gyufát a falhoz, s egyszerre nagy világosság támadt körülötte.
A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és szelíden, üdvözült mosollyal nézett le kis
unokájára.
– Nagyanyó! – kiáltott föl a kislány. – Nagyanyó, vigyél magaddal! Tudom, hogy
itthagysz, ha a gyufa végigég, eltőnsz, mint a meleg kályha meg a sült liba, meg a
gyönyörőséges szép karácsonyfa! Ne hagyj itt, nagyanyó!
És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves
nagyanyót; a sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó
sohasem volt ilyen szép, ilyen erıs. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele; magasra,
igen magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak fényesség és van és öröm. Ott álltak
az Isten színe elıtt.
A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus-lányt a házszögletben: kipirult arca
mosolygott, de élet már nem volt benne, megfagyott az óév utolsó éjszakán. Ott feküdt a
halott gyermek újév reggelén, körülötte néhány köteg gyufa és sok-sok elégett gyufaszál.
– Melegedni akart szegényke! – mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi
gyönyörőséget látott, s milyen fényesség vette körül, amikor nagyanyja karján belépett egy
boldogabb újesztendıbe.

Rab Zsuzsa fordítása

Andersen, Mesék és történetek, Budapest, 1959, Európa Könyvkiadó, 300–302. (A
Világirodalom Klasszikusai)
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MESE

MESE

MESE

LÀM ETELKA
A fenyıtobozok
A hajnál tündére fellebbentette halványkékpalástját és csókot küldött az éjszaka hercegének, s
varázspálcájával felemelte aranyfényekbe úszó napkorongot, s a nap felkelt.
A két kislány Julika és Eszterke vidáman ébredtek ma és már túl voltak a reggelin amit a mama készitett
nekik. Sietve felvették télikabátjukat és frissen üdén léptek ki a kapun. A mamájuk elengedte ıket az erdıbe
fenyıtobozokat szedni. Szomszédban volt egy barátjuk Zolika, 9-en voltak testvérek. A két leányka
eldöntötte, hogy ajándékokkal lepik meg ezt a családot. Hamarosan itt van a karácsony és díszeket fognak
készíteni amit ık varázsolnak a fenyıfákra. A Julika volt az idısebb és ı irányította a húgát, aki hallgatott
rá. Mindketten jól ismerték az erdıt tudták , hogy merre menjenek és hol találják meg a szép
formás fenyıtobozokat. Elkezdtek szaladni és hamarosan meg is találták a szép nagy fát és körülötte a sok
tobozt amelyek szétszórva hevertek. Idınként a tobozok el kezdtek gurulni feléjük és valaki jókat
kuncogott. Hiába néztek jobbra vagy balra nem láttak senkit. Már éppen tele rakták kosarukat, mikor nagy
sírást, zokogást hallottak. Majd valaki segítséget kiáltott. Elıször megijedtek, majd körbenéztek, de senkit
nem láttak csak a nagy fákat amelyek az égig meredeztek.
Amint átvizsgálták a terepet egy nagy mélyedést találtak és hangok innen eredtek. Alig hittek a szemüknek
egy kis apró emberke sírt ott lent. A kis törpe elmesélte, hogy Huncutkának hívják és rızsét jött szedni az
erdıben. Mivel meglátta a két leányzót gondolta megtréfálja ıket a fenyıtobozokkal és nem vette észre,
hogy egy lyuk is van itt. Szóval beleesett, most már csak ki kellene mászni valahogy ha kap segítséget.
Közben elkezdett fújni a jeges hideg szél és beborult az égbolt. Lassan elkezdett szállingózni a hó. Julika
hosszú faágat keresett hogy ki tudja húzni a törpét, de nem járt sikerrel. Eszterke aggódott és haza szeretet
volna menni. Huncutka most nem volt vidám formába, szinte csak a nagy szemeit lehetet látni a piros sapija
alól. Már nagy pelyhekben esett a hó és hirtelen minden fehér lett. Ekkor egyre hangosabban csilingelést
hallottak. Egy nagy fényesség keletkezett és megjelent egy halványkékre festett szán 6 ezüstbundájú róka
húzta. benne ült egy szép hölgy a hókirálynı. A hófehér ruhája, hosszú szıke haja és fekete szemei
megigézték ıket. A királynı kiszállt a szánkóból és kisegítette a Huncutkát a gödörbıl, aki nagyon
megköszönte a segítséget. Ezek után intett a kezével, hogy jöjjenek és szálljanak fel a szánra a kislányok és
törpike. Mindenkit haza repített a királynı, csak mosolygott és már repült is tovább a Huncutkával, Julika
és Eszterke pillanatok alatt otthon voltak a ház elıtt. A mama várta már ıket az ajtóban. Nagyon örültek,
hogy minden jól sikerült és mindent elmeséltek anyukának. Nagy meglepetés volt mikor megnézték a
kosarakat a fenyıtobozok ezüst és aranyszínekben pompáztak. Julika és Eszterke elıszedték a
játékaikat,elosztották a fenyıtobozokat, hogy maguknak is maradjon. és amit már nem használtak saját régi
ruhákat azt is betették egy nagy dobozba és szépen becsomagolták és ráírták, hogy ajándék karácsonyra
Zolikának és testvéreinek. Este átvitték a szomszédba és letették az ajtó elé, becsöngettek és elbújtak a ház
mögé és vártak. Zolika mamája jött ki, majd a többiek az egész család, nagyon örültek a karácsonyi
csomagnak. Zolika a fehér botjával majd a kezével végig tapogatta az ajándékokat és határtalan boldog
volt. A Fiúcska vak volt. A mosolya és vidám nevetése ahogy átkarolta a mamáját és testvéreit igazi tiszta
öröm volt.
Eszterke és Julika boldogan ment haza és közölték a mamával, hogy ık nem kérnek semmi ajándékot, mert
adni a legnagyobb öröm számukra. ekkor valaki megkocogtatta az ablakot. Julika és Eszterke egyszerre
szaladtak az ajtóhoz, majd kinyitották, de nem láttak senkit. A csillogó hóban elszórva a ház körül
szaloncukor volt elpotyogtatva. Minden cukrot összeszedtek majd megpillantották a piros sapit a nevetı
szemekkel, Huncutka volt az. Boldog Karácsonyt kívántak egymásnak. Halk csilingelést hallottak a nappali
felöl és már tudták, ide is megérkezett a Jézuska.
Göteborg 2015.12.01
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MESE

MESE

MESE

KARAFFA GYULA
Könnyő az élete…

No, ha jól emlékszem régen, vagy az elmúlt héten, élt egyszer egy szegény ember kilenc
gyerekkel. Látta az a gazdagokat, hogy milyen jól élnek, dógozott mán nékik eleget, érezte mán a
hátán az ispány ostorát es, hát úgy gondolta, mos mán ideje a maga dóga után nézni, kikıtözni a
cselédszobábul, a cselédéletbül. Vót még az apja után egy kisdarab telke, alapot ásott, köveket
győjtött bele innen es, onnan es. Szép lassan megtelt az alap, akkor meg deszkákat szerzett,
körbezsaluzta a majdani szobák falát, oszt hozzákezdett a faldöngöléshez. Kavarta a fıdet, a
szalmát,hordta a kubikot, jól megbunkózta a sarat, mintha haragudott vóna reája. No, mikor
megvót a fal, gerendát hagyított reá, arra meg a szarufákat, léceket, oszt arra meg, ahogy látta
mástul, szépen elkezdte felrakni a jószagú, hosszú szárúszalmát. Minden szálát megigazított,
nehogy a hiun keresztül a bográcsba, a levesbe essen bele az Isten áldása. No, mán csak az ajtók,
ablakok ácsolása maradt, hát azt es szépen lassan elkezdte a szegény ember, oszt azzal es haladt.
Haladta házépítés, de egy perc megállása nem vót a szegényembernek sem, a feleséginek sem,
hiszen az meg a kilenc gyermeket etette, ruházta, tanítgatta addig. No, látták a járókelı emberek a
sok munkát, a sok mozgást, nyüzsgést amit ezek végeztek, oszt erre a szegény emberre mondták
elıször az eresz alatt fészkelı fecskékhez hasonlítva, hogy:

„Könnyő az élete, mint a fiat nevelı fecskének.”
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MESE, MESE, VERSES MESE…

SZEPESI ZSUZSANNA

V. HEGEDŐS ZSUZSA

Mikulásra várva

Farsang az erdın

Decembernek nagy varázsa
kisgyermekek izgalma,
szobájuknak ablakába
fényes csizma kirakva.

Szunnyadó éjben füstjel az égen,
oszlik a szélben a ködtakaró;
szikra a jégen, tél fagya roppan,
jelmezben érkezik Holle anyó.

Benne lapul a kis levél,
szívük titkos óhaja.
Ó, Mikulás, csak itt lennél!
– száll mindüknek sóhaja.

Szarka a karnagy, farkas a prímás,
dúr hangon énekel épp a rigó.
Lágy dallamára kör közepére
perdül a sorból egy csöppnyi manó.

Sötét szoba melegében
puha ágyban lapulnak,
félig lehunyt szemmel, ébren
ábrándoznak maguknak:

Párduc a nyúllal hajnalig járja,
éled a jókedv, a víg kacagás,
járja a móka, hangos a nóta,
mindenkit áthat az éji varázs.

hátha éppen megpillantják
havas szánját érkezın,
s látják, rajta mennyi a zsák,
teli puttony és csengı.

Hold ezüst fénye csordul a földre,
ámulva nézi a ritka csodát.
Homlokán tangót járnak a ráncok,
Fényhaja lebben az éteren át.

Mosolyogva elsuttogják
a verset, mit nem unnak,
majd az álom aranyporát
rájuk hintve besurran.

Illan a légben a ködszínő pára,
lankad a jókedv, már botlik a láb.
Vége a dalnak, csend ül a tájra,
szél söpri bálozók lába nyomát.

Csodaszépet mutat akkor:
rénszarvasok vezetik,
ablakoknál megáll, pakol,
s csizmák sora megtelik.

…mese, mese… …vége
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JENEY ANDRÁS
An dem Rhein

A Rajnánál

Für Horst und Margarete

Horstnak és Margaretenek

Deutsche Seele, deutsche Körper:
Johannisberg, Marienthal;
Kleine Städte, kleine Dörfer,
Stephanshausen, Geisenheim.

Német lélek teste, törzse:
Johannisberg, Marienthal;
Kisvároskák, falvak földje,
Stephanshausen, Geisenheim.

Da du fühlst, die Geistgebiete
Strahlen ihre Ruhe weit,
Wahrer Mensch von wahrer Liebe
Füllt dein Herz mit süssem Wein.

Messzifény vidéke kincse,
İsök szellem-rejteke;
Hő barátok tiszta szíve
Édes borral van tele.

Unter Himmel Wald von Weinen,
An dem Fels singt Lorelei,
Ach, die stillen, grün’n Bergseiten! –
Sehnte mich ich nach den Rhein.

Lankák zöldje, szılıerdı,
Sziklán szıke Lorelei;
Fenn, a hegytetın a szellı,
Lenn a Rajna völgye vár.

Stand an Bord dereinst als Junge,
Hörte mal – wie wunderbar! –
Die Sirene rief mich leise,
Kämmte sich das blonde Haar.

Boldog ifjú voltam, s – óh jaj! –
Láttam, hívón int felém;
Fésülködve, csábmosollyal
Énekelt a szép szirén.

Ich sah Höhe, ging nach unten,
Wusst’ nicht, dass sie falsch(e) war,
Auf einen andereren
Wartete die Lorelei.

Elbővölt és jött az örvény,
Forgott, messze tőnt a táj;
Csillogó a csalfa törvény:
Másra vár a Lorelei.

Schon lieg’ ich in ihren Armen,
Dort wo keine Sonne scheint,
Durch die Steine tief begraben
Träume ich in Ewigkeit.

Karja közt az éjsötétben,
Nap s a Hold – nem láthatom;
Kı alatt, folyó ölében
Mindörökre álmodom.

An dem Rhein, den 20. September 2005

Szerencs, 2005. szeptember 22.

JENEY ANDRÁS: Fölfelé visz a folyó, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2009
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DEDIK JÁNOS
Saci
Egy csinosnak mondható fiatal hölgy egy irodaház személyzeti osztályára igyekezett. Olvasta
egy reklám újságban, hogy belsı ellenıröket keresnek. Sára, − azaz becenevén Saci −, gondolt egy
merészet és a személyzeti osztály felé szaporázta lépteit. Útközben arra gondolt, hogy itt talán
szerencséje lesz, mindig jobb, mint munka nélkül keringeni a városban.
Közveszélyes munkakerülésért már egyszer meg is bírságolták évekkel ezelıtt. Mindennek
vezetékneve az oka, ha nem ilyen nevet örökölt volna a szüleitıl, biztos jobbra fordul az élete. Már
gyerek korában is sok kellemetlensége volt emiatt. Agyon szekírozták, csúfolták. Hiába
panaszkodott a kedves papának, mindig az volt a válasz, majd megszokod, ne is törıdj vele.
Arra is gondolt, hogy férjhez megy, na de az oltárnál úgyis a lánykori nevén szólítanák, de még a
polgármesteri hivatalban is.
A probléma már a portásfülkénél elkezdıdött.
− Hova akar menni? Hogy hívják!
− Én kérem…
– Hogy hívják? Azt kérdeztem!
Sacinak remegni kezdett a hangja, de még remegve sem akarta elhagyni száját a neve.
− Na mondja, vagy nem mondja! Nekem kikel töltenem a kísérı céduláját! Mi van, meg kukult?!
− Mu, munkaügyben a személy….
− Elıször is a neve érdekel.
− Su…Su…
− Mi az, maga dadog!? – és ide akar jönni, dolgozni?
− Sumák Sa…
− A nevét kérdeztem. Micsoda emberek vannak, és ilyenek akarnak nálunk dolgozni?! Mi az a
sumák? Én rendesen kérdeztem a nevét, maga meg itt sumákol nekem. Hát ráérek én magával
trécselni, mikor rengeteg a dolgom?!
− Én kérem nem dadogok, én a nevemet mondtam! Írja csak Sumák Sarolta, vagy Sára, vagy
Saci, ahogy akarja! Az vagyok és ideakarok jönni dolgozni.
− Ilyet sem hallottam még! Jól van, felírtam. Vigye ezt magával és visszafelé adja le itt aláíratva,
és ne sumákoljon nekem!
Ezt a mondatot már nem tudta kihagyni a portás. Lassan a telefon után nyúlt.
− Halló, személyzeti? Itt a porta beszél. Megjött a sumák.
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− Ki jött meg? Nem vagyok vicces kedvemben! Ez a portás részeg, úgy nevet, mint akinek
elment az esze.
− Kérem, most ment fel magukhoz egy sumák. − mondta még mindig nevetve.
− Kicsoda? Nem értettem jól. Ne nevessen! Mi baja van?
− Mondom, egy Sumák kisasszony ment fel.
− Milyen kisasszony? Nem értem!
− Ide akar jönni dolgozni Sumák Sára. Érti már? Na végre! Mit nem lehet ezen érteni?
Saci ezek után egy kicsit ingerülten lép be a személyzeti fınök elé.
− Maga az?
Saci végig néz magán, csak azután válaszol.
− Én úgy látom, de maga honnan tudja?
− Üljön le. Miben segíthetek?
− Kérem szépen, én itt szeretnék dolgozni. Olvastam, hogy belsı ellenırt keresnek. Ezért
jöttem!
− Maga a…?
Saci egy kicsit gondolkozott az tán hirtelen rávágta.
− Igen, én vagyok a Sumák Sára.
Egy kis meg-könnyebbülést érzett, hogy végre kimondhatta nevét.
− De kérem, adja ide a kapucéduláját!
Ez tényleg sumák, erre nem gondoltam − morfondírozott csak úgy magában a személyzetis.
− Üljön le!
Saci leült, lábait keresztbe tette, és kíváncsi tekintettel várt. Percek teltek el, mire a személyzetis
megszólalt.
− Valóban szükségünk lenne egy munkatársra. Fürkészı tekintettel Sacira nézett, aztán kissé
hosszabb szünet után a fiókból kivett egy nyomtatvány kupacot. − Kisasszony, megkérem, ezt töltse
ki otthon, majd adja fel postán a címünkre!
− Hogyne, kérem, hogy rajtam röhögjön az egész épület?! Azt mondják majd, jön a Sumák
ellenır! − szaladt ki Saci száján az epés megjegyzés.
Saci megnézte a nyomtatványokat, majd nyugodt mozdulattal felállt, kettétépte a papírokat, az
íróasztalra dobta, sarkon fordult és csípıjét kacéran megrángatva kilibegett az ajtón
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MAGYAR MAGDA
Télszagú sóhajok szállnak
az erdı felıl.
Figyel, hallgat az egész táj.
A csendre köd ereszkedik,
magába burkolózva
szunnyad a homály.

Emelik koronáikat
az ısz tépte fák,
rajt’ ülnek apró csillagok,
opálos fényő gyöngyszemek.
Hideget hoznak és
elmúlás illatot.
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P. BORBÉLY KATALIN
Főzfák alatt
A lány tőnıdve nézte magát a fürdıszoba tükrében. Mintha egy idegen nézett volna vissza rá.
– Ez nem is én vagyok – mondta ki hangosan.
De ahogy az elmúlt éjszakára gondolt elmosolyodott. Beállt a zuhany alá és sokáig hagyta,
hogy cirógassa a langyos víz, majd a tusfürdı habja. Ez is a férfi érintését juttatta eszébe és azt, hogy
milyen régen nem érezte azt, hogy valaki csak ırá figyel. Amikor ismét ott állt a tükör elıtt
elégedetten szemlélte megújult önmagát. Az öltözködésre és a sminkre ezúttal nem fordított sok idıt,
inkább sietve indult, hogy mielıbb beszélhessen a barátnıjével. Ahogy belépett a hangulatos
cukrászdába, Eszter már messzirıl integetett.
– De fel van dobva valaki!–– nézett végig rajta.
Igazán meglepıdött, mert Márta mostanában igen búskomor volt. Még arra is nehezen tudták
rábeszélni, hogy néha elmenjen a barátaival valahova. Most pedig ı telefonált, hogy üljenek be egy
cukiba, és csak úgy repes a boldogságtól.
– No mesélj csak! Mi történt?
– Ennyire látszik?
– Viccelsz? Még annál is jobban! Vagy nem néztél tükörbe mostanában? Mióta Péter elment
tiszta sápkóros vagy, most meg csak úgy ragyogsz. Csak nincs valaki a láthatáron?...
– Igen is, meg nem is.
– No várj kezd az elején!
Márta mesélni kezdett. Az elızményeket nem kellett részletezni, hiszen Eszter ismerte a
Péterrel való fájdalmas szakítás történetét. Sokszor vigasztalta azokon az álmatlan éjszakákon,
amikor csak sírni tudott és egyáltalán nem hitte, hogy valamikor is kiheveri a csalódást. Aztán jött
Tamás és most minden megváltozott. Elmesélte, hogy az irodába menet ismerkedtek meg, aztán
többször ebédeltek együtt, sokat beszélgettek, végül az elmúlt hétvégén a férfi elhívta kirándulni. Itt
persze a beszélgetésen kívül más is történt, s bár ezt nem részletezte, abból, ahogy beszélt, és ahogy
elpirult Tamás említésére, Eszter mindent értett.
Márta hirtelen elhallgatott.
– És mi itt a probléma?
– Minden! A távolság, hogy nıs, és ez az egész helyzet! Egyszerően nem értem mit keresek én
egy ilyen kapcsolatban!
– Már értem. Az a bajod, hogy nincs nagy lángolás, meg csak te csak én. Az igaz, hogy elég
komplikált szituáció, de ha elfogadod annak ami, akkor minden megoldható. Szerintem jobb is, így
mert még nem heverted ki Pétert és egy új kapcsolatban félnél. És ne gyere a szokásos szövegeddel,
hogy szerelem nélkül nem lehet... meg ilyesmi! Látod, hogy lehet, nem?
– De úgy összezavarodtam! Nem hittem, hogy én is… szóval érted… azt meg végképp nem,
hogy ilyen jó lehet – pirult el ismét.
– Ez pont azért kellett, hogy megint nınek érezd magad. A többi meg majd kialakul. Csak ne
komplikáld túl!
Eszter belekortyolt a kávéjába, aztán cinkosan elmosolyodott.
– Szóval éjszakai horgászat mi?
– Az! – nevetett vele most már Márta is .
Pár percig beszélgettek még aztán haza indultak.
Márta valami kellemes nyugalommal feküdt le aznap. Ahogy lehunyta a szemét, újra érezte a
balatoni szél illatát, a főzfa lombon áttörı alkonyi nap melegét. Mintha Tamás hangját hallaná
megint.
– Jár nekünk két ponty között egy kis boldogság…
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MÁNDY GÁBOR
İszi esı
İszi esı veri az ablakot.
Ma egész nap itthon maradok.
Fejfájásra szedek egy aszpirint.
Komor lett a természet odakint.
Fúj a szél, a levelek hullanak.
Ami megfagy, tavaszig úgy marad.
Könyv a kézben, olvasok csöndesen,
várom, hogy majd újra tavasz legyen.

Kérdez a gyerek
Fiatal szülı koromban szabadúszóként sokszor dolgoztam otthon a legkülönbözıbb tanulmányokon, mikor
mire kaptam pályázati pénzt. Mivel a feleségemnek volt rendes munkája, rám maradt a gyerek ırzése és
gondozása. A fiam ötéves lehetett, amikor a következı jelenet lejátszódott. Egy üres orvosságos dobozt
tologatott, mintha busz lenne.
Aztán megszólalt:
– Apa, miért nem játszol velem?
– Látod, dolgozom.
– Apa, miért dolgozol?
– Mert pénzt akarok keresni.
– Apa, miért akarsz pénzt keresni?
– Mert a kapitalista társadalomban a pénz az általános csereérték.
– Apa, a kapitalista társadalomban miért a pénz az általános csereérték?
– Mert a korábbi termelési módokban nem mőködött elég hatékonyan az árucsere.
– Apa, a korábbi termelési módokban miért nem mőködött elég hatékonyan az árucsere?
– Mert az egyedi igények kielégítéséhez meg kellett találni azt az eladót, aki éppen a nekem tetszı árut kínálta.
– Apa, az egyedi igények kielégítéséhez miért kellett megtalálni azt az eladót, aki éppen a nekem tetszı árut
kínálta?
– Mert nem volt olyan hely, ahol minden megtermelt áru az elıállított munka költségének megfelelı értékén
cserélt volna gazdát.
– Apa, miért nem volt olyan hely, ahol minden megtermelt áru az elıállított munka költségének megfelelı
értékén cserélt volna gazdát?
– Mert az emberi társadalom, az évezredek alatt csak fokozatosan strukturálódott a nemek, foglalkozások és
társadalmi presztizs alapján.
– Apa, az emberi társadalom, az évezredek alatt miért csak fokozatosan strukturálódott a nemek, foglalkozások
és társadalmi presztizs alapján?
– Mert mindig csak azt a problémát oldották meg, amelyik éppen akkor volt a legfontosabb, a többivel nem
foglalkoztak, vagy egyszerően nem is voltak tudatában.
– Apa, miért mindig csak azt a problémát oldották meg, amelyik éppen akkor volt a legfontosabb, és a többivel
nem foglalkoztak, vagy egyszerően nem is voltak tudatában?
És akkor elgondolkoztam. Tényleg. Miért is ilyen szelektív az emberi problémamegoldás? Ez után a kérdés
után még egy évtizedes kemény munkámba került, amíg kidolgoztam a szelektív társadalmi problémakezelési
stratégiákkal kapcsolatos elméletemet, amelynek révén ma már a Tudományos Akadémiának is a tagja vagyok.
Ha belegondolok, mindezt a kisfiamnak köszönhetem, aki kíméletlenül mindenre rákérdezett. Mégis csak okos
ez a gyerek. És szíve is van. A történészdiplomája megszerzése után Angliába költözött, és jelenleg az ottani
árufeltöltıi fizetésébıl egészíti ki a szülei nyugdíját.
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A dolgok összefüggnek
Spanyolból fordította: VERMES György dr
A szemafor éppen sárgára váltott, amikor a férfi kocsijával odaért, hogy átkeljen a vasúti átjárón,
és mert lassan haladt, azt tette, amit ilyenkor kell, megállt a gyalogosok számára kijelölt átkelı elıtt,
annak ellenére, hogy még abban az esetben, ha gázt adott volna, még átfér a vasúti síneken.
A mögötte haladó autóban ülı nıt elfutotta a pulykaméreg.
Rátámaszkodott a dudára és hosszasan dudált, miközben hangosan igencsak negatívan és
mosdatlan szájjal kommentálta az eseményeket, mivel az ı hibájából nem tudott átjutni az átjárón és
mindennek a tetejébe még a mobilja is leesett és a sminkje is kissé elkenıdött. A hisztériás rohama
kellıs közepén arra lett figyelmes, hogy valaki megkopogtatja az ı oldalán lévı ablakot. Kinéz és
közvetlenül maga mellett egy rendırt lát, aki nagyon komolyan szemléli.
A rendırtiszt ráparancsolt, hogy feltartott kézzel szálljon ki az autóból, majd bevitte ıt a
rendırırsre, ahol tetıtıl talpig megmotozták, fényképfelvételeket készítettek róla, ujjlenyomatokat
rögzítettek és mindezek után betették egy cellába.
Néhány óra múlva egy rendır jött oda a cellájához és kinyitotta az ajtót. A hölgyet odakísérték egy
pulthoz, ahol az a rendırtiszt, aki letartóztatta, várta ıt a személyi holmijaival.
– Hölgyem, nagyon sajnálom ezt a tévedést, ami történt, magyarázta a rendırtiszt. Aközben
szállítottam ki a kocsijából, miközben Ön erıteljesen nyomta a dudát, megpróbálta kikerülni az Ön
elıtt álló jármővet, káromkodva mindenféle illetlen dolgokat mondott és nagyon csúnya szavakat
használt. Miközben Önt figyeltem, észrevettem hogy:
– a visszapillantó tükrén lóg egy rózsafüzér.
– az autón van egy matrica, ami azt mondja: „Jézus szeret Téged”.
– a rendszámtábla tartóján lévı feliraton az áll, hogy „Szeretet és Béke”.
– a hátsó ablakon van egy felirat, amely szerint : „A türelem az erények anyja”.
– egy másik matrica pedig arról szól, hogy „Gyakorold a meditációt!”.
Így hát elképzelheti, Asszonyom, azt hittem, hogy az autó lopott!
La Coherencia
(általunk ismeretlen szerzı írása)
El semáforo se puso amarillo justo cuando él iba a cruzar en su automóvil y, como era de esperar, hizo lo
correcto, se detuvo en la línea de paso para los peatones, a pesar de que podría haber rebasado la luz roja,
acelerando a través de la intersección.
La mujer que estaba en el automóvil detrás de él estaba furiosa.
Le tocó la bocina por un largo rato e hizo comentarios negativos y vulgares en alta voz, ya que por culpa suya no
pudo avanzar a través de la intersección... y para colmo, se le cayó el celular y se le corrió el maquillaje. En
medio de su pataleta, oyó que alguien le tocaba el cristal de su lado. Allí, parado junto a ella, estaba un policía
mirándola muy seriamente.
El oficial le ordenó salir de su coche con las manos arriba, y la llevó a la comisaría donde la revisaron de arriba
abajo, le tomaron fotos, las huellas dactilares y la pusieron en una celda.
Después de un par de horas, un policía se acercó a la celda y abrió la puerta.
La señora fue escoltada hasta el mostrador, donde el agente que la detuvo estaba esperando con sus efectos
personales.
– Señora, lamento mucho este error le explicó el policía. Le mandé bajar mientras usted se encontraba tocando la
bocina fuertemente, queriendo pasarle por encima al automóvil del frente, maldiciendo, gritando improperios y
diciendo palabras soeces.Mientras la observaba, me percaté que:
– De su retrovisor cuelga un rosario.
– Su auto tiene una calcomanía que dice: „Jesús te ama”,
– Su patente tiene un borde que dice „Amor y paz”,
– En la parte de atrás hay una oblea que dice „La paciencia es la madre de las virtudes”
– Otra calcomanía que dice: "Practica la meditación"
– Como se imaginará... supuse que el auto era robado!
Esta historia muestra la importancia de ser coherentes entre lo que creemos, lo que decimos, y lo que hacemos
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BAUDELAIRE, CHARLES
(1821. ápr. 9. – 1867. aug. 31.)

L'Avertisseur
Tout homme digne de ce nom
A dans le cœur un Serpent jaune,
Installé comme sur un trône,
Qui, s'il dit : «Je veux !» répond : «Non !»
Plonge tes yeux dans les yeux fixes
Des Satyresses ou des Nixes,
La Dent dit : «Pense à ton devoir !»
Fais des enfants, plante des arbres,
Polis des vers, sculpte des marbres,
La Dent dit : «Vivras-tu ce soir ?»
Quoi qu'il ébauche ou qu'il espère,
L'homme ne vit pas un moment
Sans subir l'avertissement
De l'insupportable Vipère.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, éd. John E. Jackson, Le Livre de Poche
classique, Paris: 2005, p. 198–199.
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BAUDELAIRE
Intıszózat

Az emlékeztetı

Minden méltó emberkebel

Az igazak szívébe benn

szívtrónusán egy sárga kígyó

Egy sárga Kígyó ül a trónján,

ül, ki, ha ı azt mondja: „Így jó!

S ha sóhajtasz: „Ez volna jó ám!”,

Így akarom!” – „Nem!”-mel felel.

Mindannyiszor rávágja: „Nem!”

Merítsd szemed kéjét a kába

Vesd csak a Sellık vagy a Nimfák

sellıszemek kábulatába,

Merev tekintetére pillád,

a Kígyó nem hagy: „Munka vár!”

Rád szisszen: „Munka vár – elég!”

Nevelj fiat, gyomláld a kertet,

Nemzz gyermeket, ültess sudár fát,

vágd a márványt, csiszold a verset,

Írj költeményt, faragd a márványt,

így szisszen: „Fogsz-e élni már?”

Rád szól: „Estére élsz-e még?”

S bármily reménye, terve támad,

Bármit remélj, bármire készülj,

szivednek árva perce itt

Sosem lehetsz el, ember a

feledni nincs intelmeit

Kibírhatatlan Vipera

a tőrhetetlen Viperának!

Rád zúduló intelme nélkül.

Babits Mihály fordítása

Timár György fordítása

Charles Baudelaire Válogatott mővei, kiad.

Timár György, Százhúsz költı. Válogatott

Réz Pál, Bp., 1964, Európa, 94.

versfordítások, Bp., 1977, Európa, 106–107.
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Charles Baudelaire
L’Avertisseur
Tudvalevı, hogy Baudelaire egész életében egyetlen versesköteten dolgozott; címe: Les
Fleurs de Mal (A romlás virágai; pontosabban: A Rossz v.) Ebbıl a győjteménybıl csak
prózaversei szorultak ki: ezeket a Le Spleen de Paris (A fájó Párizs) foglalta össze, immár a
költı halála után. A Les Fleurs du Mal kiadásról kiadásra bıvült; bizonyos költemények csak
az 1868 végén (tehát ugyancsak posztumusz kiadványként) megjelent edícióba kerültek bele.
Ebbe a csoportba tartozik a jelen vers is. A francia kiadások általában elválasztják ezt a
tömböt az 1861-ben közzétett, alapszövegül választott versanyagtól. A jól ismert magyar
változat (Babits, Tóth Árpád és Szabó Lırinc munkája) az 1868-as kiadás módján beolvasztja
e kései darabokat az eredeti kötetszerkezetbe.
A versnek kevés magyar fordítója akadt. Kosztolányi átültetésére csak itt-ott utalunk majd.
Megjegyezzük, hogy Tornai József teljes magyar Baudelaire-jében is olvasható (Tevan,
1991). –Legfıképpen két fordítást szembesítünk: Babitsé természetesen a nagy közös
vállalkozásba készült; a késıbbi változat egy jeles költı és mőfordító, a paródiákban, nyelvi
tréfákban is gyakran remeklı Timár György munkája.
Lássuk mindenekelıtt a címet. Valamennyi fordítás saját változatot nyújt, azaz nincs két
egyforma megoldás. Kosztolányi: A Figyelmeztetı, Babits: Intıszózat (így, egybeírva), Timár:
Az emlékeztetı. Itt talán Kosztolányi szava a leghívebb. Timáré egy csöppet félreérthetı
(mivel ez akár írásbeli üzenetet is jelölhet). Babits, úgy látszik, nem bízott a magyar igenévi
fınév megszemélyesítı erejében, ezért inkább egy verbális-retorikai típus- vagy mőfajnévre
esett a választása.
Ami a verselést illeti: Kosztolányi fellazítja a rímszerkezetet, s eltünteti a hím- és nırímek
szabályos váltakozását. A másik két fordító jobban ragaszkodik az eredeti vers ilyfajta
tulajdonságaihoz. Mint ahogy ahhoz a szerkezeti elrendezéshez is, amely már elsı olvasásra is
szembetőnik: mintha szonettet látnánk, csakhogy úgy rémlik, összecserélték az egyes
szakaszokat. Valóban szonettel van dolgunk; de olyannal, amelyben a két tercett a szerkezet
középpontjába kerül, a négysoros szakaszok pedig – egymástól elszakadva – közrefogják
ıket.
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Az elsı strófa három soron át írja le a szívben lakó kígyó helyzetét, a záró sorba zsúfolva a
belsı párbeszédet. (A sorok szerfölött rövidek: nyolc, illetve kilenc szótagosak.) Mindkét
fordítónk kevesellte az egy sort: a két magyar szövegnek már harmadik sorában felharsan
„ember” és „kígyó” vitája. Pedig a nyitó sor igen sokatmondó meghatározást ad a vers
alanyáról:

„Tout homme digne de ce nom”

Vagyis: mindenki, aki méltó az ember névre. Sem Babits összevonása („méltó
emberkebel”), sem Timár György szava, az „igazak”, nem ırzi meg ezt a fontos mozzanatot.
Talán egy kissé meglepı lehet, hogy éppen – az ezúttal is túlságosan szabadon fordító –
Kosztolányi mentette át:

„Aki az ember-névre méltó”.

Babits is, Timár is megtartja fordításában a luciferi színnevet, az álnokságra utaló „sárgá”-t.
Az ember és a benne lakó Kígyó kattogó párbeszéde azonban mindkettıjüknél felhígul
valamelyest: Babits két egységre bontja, utóda pedig köznapi óhajjá(-sóhajjá) degradálja az
akarat („je veux!”) kifejezıdését. Szerencsésnek látszik ellenben ez utóbbi szövegében a
„rávágja” ige használata. — Ha már „kattogást” emlegettünk, akkor e szakaszról szólva
nemigen hallgathatjuk el, mennyire kellemetlenül hangzik Timár György elsı sorzárlatában a
„szívébe benn” szókapcsolat (helyesebben — brr! — „-ben benn” volna).
A második strófa fı nehézségét alighanem két szó, a „Satyresses” meg a „Nixes” okozza.
Mindkettı szinte-szinte nem létezı szónak számít az eredetiben is. A szatír nınemérıl még a
francia egynyelvő szótárak sem igen tudnak. A „Nixe” a germán mitológiából származó, alig
ismert elnevezés: vízi nimfát, najádot jelent; úgyszólván csak a költészetben fordul elı,
például majd Mallarmé „ix” végő sorokat rímeltetı szonettjében. Fordításaink némiképp
ismerısebbre, otthonosabbra hangolják ezt a szókészletet: „sellıt”, „nimfákat” emlegetnek.
(Kosztolányi ragaszkodott a „szatír-lány”-hoz, de e hőség fejében az elızı [a rímhívó] sort
jócskán átgyúrta.) Timár György magyarítása pontosabbnak bizonyul; Babitsnak a fiatal
Babitsot idézı, egy kissé túlzottan is dallamos szószerkezetéhez képest („kába / sellıszemek
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kábulatába”) az ı változata baudelaire-ibb abban az értelemben, hogy a szépségeket s magát a
szépséget „merev tekintet”-tel, azaz szigorúbbnak, zordonabbnak ábrázolja („les yeux fixes”).
A szonett két tercettjének harmadik sora egyaránt így kezdıdik: „La Dent dit”. Tehát a
„fog” beszél. Ez magyarul igen furcsa lenne, már csak a fınévnek az igével való egybeesése
miatt is (homonímia); noha könnyen felismerhetjük benne a vers egyik legfontosabb szóképét
(szinekdoché és metafora egyszerre).*
A harmadik szakasz négy felszólítása szimmetrikusan rendezıdik el, és mindegyik feltételes
értelmő. Közülük az elsıhöz („Nevelj fiat”; illetıleg „Nemzz gyermeket”) Timár
megfogalmazása áll közelebb; az eredeti egy fokkal vulgárisabb – szó szerint: „csinálj
gyerekeket”. Az igazi kelepcét azonban a harmadik sor rejti. Babits: „fogsz-e élni már?”**;
Timár: „Estére élsz-e még?” Babits szövege e ponton valamelyest megtéveszti az olvasót, a
francia kérdésnek Timár György magyarítása felel meg.***
Az utolsó strófának az eddigieknél kiegyensúlyozottabb tónusa, kifejtı, magyarázó
mondattana jól tükrözıdik a magyar változatokban. Érdekes módon mindkét fordítás
megtartja az egyes szám második személyő megszólítást; noha a baudelaire-i szonett záró
strófája aligha véletlenül kapcsolódik vissza itt a nyitó strófa (objektivisztikus) leírásához. A
magyar nyelvő darabok ily módon emfatikusabban, zaklatottabban végzıdnek, mint a francia.
– Babits úgy alakítja mondatában a birtokos szerkezetet, hogy változata ugyanúgy a „Vipera”
szavára végzıdjék, mint az eredeti vers. A „sans subir l’avertissement” szabályos és
természetes kifejezésmódja mindkettıjüknél árnyalatnyival bonyolultabbá válik („szivednek
… árva perce … feledni nincs intelmeit”; illetıleg: „sosem lehetsz el … a … rád zúduló
intelme nélkül”). Timár György meggyızı munkáját csak épp a záró sor szeplısíti egy kissé:
a „rád zúduló” bizony kényszer szülte betoldás, és nem is nagyon illik jelzett szavához, az
„intelem”-hez.
Bárdos László

*

Sajátságosan oldotta meg a nehézséget az egyik legújabb angol fordítás azzal, hogy a vers címébe emelte a
szót: The Serpent’s Tooth = Charles Baudelaire, Complete Poems, transl. by Walter Martin, Manchester:
Carcaret, 2006, p. 365.
**
Nem minden kiadás emeli ki az „élni” szót: a Belia György gondozta Babits Mihály: Kisebb mőfordítások sem
(1981).
***
Kosztolányinál szintén: „Megéred-é az estét?” I. m., 597. – Az említett angol fordító, Walter Martin is így
értelmezi: „Will you outlive the night?” = i. m., 365.
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Függelék

BAUDELAIRE
A Figyelmeztetı
Aki az ember-névre méltó
egy sárga Kígyót hord szivében,
mint trónon, és szól a kevély szó:
„Akarom!” – s rá az ember: „Én nem!”

Ha átkarol csókok csalitján
egy vizitündér, vagy szatír-lány,
sziszeg a Kígyó: „Kötelesség!”

Ha verselsz, s véred kéjre gerjed,
márványt csiszolsz, s nyesed a kerted,
sziszeg: „Megéred-é az estét?”

İtıle semmi meg nem óhat,
hiába hí a vágy, a távol,
el nem futhatsz e bus kigyónak
kegyetlen és intı szavától.

Kosztolányi Dezsı fordítása

Charles Baudelaire Válogatott mővei, kiad. Réz Pál, Bp., 1964, Európa, 597.
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ
Veszélyesen élek
...vad világváros vadvilága vagyok;
pompanélküli s tisztán egyszerő
akár a beton, amelybıl sarjadok,
magányos élet; mégis egybefőz
magja s mivel tudom – tovább nem adom:
magamért élek s magamnak akarom
majd sírom, mellyel idım elvegyül
s egynyári testem; lelketlen, végsı
érzı ısz a párom s majd mindent betakar
a barnaszürke múlás és ravatal
lesz e föld s fáj önzı, önemésztı
telem: élni – életvágyam felragad
csillagok fölé taszítva, vérzı
lánggal, mely szőnni nem tud és nem akar...
Budapest, 1999. december 27.

Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005 http://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm
Damoklész kardja alatt ciklusból
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM
Lebegés
Szendi Nórának

Bizonyos őrtudományos híresztelések is megerısíteni
látszanak az eddig csak fő alatt terjedı reménységet,
melynek értelmében, bár a tudomány jelenlegi állása
szerint mindennek nem sok alapja van, két, ezidáig
(még társaságban is rendre) magányos, köztes terekben
bóklászló bolygó, mit ad isten, közös pályára állt, így
keringenek egymás körül, mely keringéstıl mozgásuk
az eddig megfigyelhetıvel szemben már soha többé
nem minısíthetı majd becsületes szakember által,
mint eddig volt, zuhanásnak, helyváltoztatásuk sokkal
inkább lebegés, mégis, minden gondtalansága ellenére
tudatos irányultság valamiféle új, mindösszesen két
fıs galaxis belsı, kívülrıl kifürkészhetetlen és nehezen
leírható, bonyolult rendszerében. Mindazonáltal, ilyen
híresztelések terjedésekor persze minduntalan felmerül
a szkeptikusok részérıl az a sajnálatos lehetıség is,
mely szerint mindez pusztán valaki álma, romantikus
képzelgéseinek áltudományos metaforikába öltöztetése,
s a "szerelembe esı bolygók" elmélete amúgy is rossz,
parttalan, habos közhelyek szülte giccs volna, elvégre
ilyen nincs és soha nem is lesz, csak őr van és magány,
amint azt nem egy őrteleszkóp felvételei is megerısítik,
ld. MAGÁNY_65103 és egyéb, vonatkozó, bizonyíték
értékő dokumentumok sorozatát. Ezek a felvételek, az
őrkutatı központok hivatalos pecsétjei által hitelesítve,
fekete alapon mutatják a nagy, büdös, fekete semmit,
(eleddig) megcáfolhatatlan bizonyítékaiként annak, amit
a közhiedelem el is fogadott megkérdıjelezhetetlenül,
nevezetesen, hogy semmi sincs és nem is érdemes más
irányú reményeket táplálni, vagy a MAGÁNY_65104-es
sorozatszámú őrfotó katalógus felvételein rendre
egymagukban szomorkodó, esetleg más bolygók
társaságában feszengı, kompromisszumokat kötı, de
valójában boldogtalanul pózoló égitestekrıl készült
felvételek és az azok alapján levont következtetések
általános érvényét kétségbe vonni, más irányú
kutatásokat végezni. Ezért hatottak hát olyan elsöprı
erıvel az eleinte csak a bulvármédia olcsó trükkjeinek
tőnı, majd egyre több komoly, tudományos fórum
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által is megerısíteni látszott híresztelések, melyek
alapján úgy tőnik, mégis van remény, hogy a jó isten
baszná meg, aki eddig mást terjesztett, természetesen
annak, a megbaszásnak a maga tudományos rendje és
módja szerint, tehát egy ellentanulmányt írva, messzebb
menı következmények nélkül (legfeljebb egy-egy
konferencia kávészünetében, fojtott indulatokkal lezajló,
mégis illedelmesen rövid lefolyású összevitatkozáson felül).
"A köztes tér már nem elválaszt, hanem összeköt bennünket!"
– harsogják immáron, fennállásuk óta elıször használt,
tucatnyi mosolygós emotikonnal (kettıspont és zárójel)
a legkomolyabb, legtekintélyesebb nemzetközi
szaklapok, s ezek nyomán a napi- és hetilapok is, hogy
akkor talán mégsem lesz világvége, sóhajtanak nagyokat
a cikkírókkal együtt a boldog, újságolvasó földlakók is,
a felettük és körüttük végtelen idık óta cikázó bolygók
udvarias, szolid kuncogása közepette, amik mindezt persze
már régóta tudták, csak elég nehéz ezekrıl szólni a
MAGÁNY... elnevezéső őrfotósorozat mindezidáig
teljesen félreértelmezett felvételein, így inkább csak
röhögnek a hülye újságolvasókon, meg fıleg ezen a két
kis kamasz bolygón, melyek most, hogy végre és valahára,
mindig is egyfelé tartó pályáik összehangolódásával
egymásra találtak, maguk is éppoly meglepetten vidámak,
mint a hirtelen sokszorosára nıtt népszerőségő, minden
eddiginél nagyobb látogatottságú planetáriumokban
évıdı, tökhülye, romantikus lelkülető földlakó civilek,
s elhiszik, ezek a kis hülyék, ezek az eddig mit sem tudó,
épp csak eszmélni kezdı kis égitestek, hogy valóban
tılük és miattuk van remény, mert a Föld nevő helyen,
bizonyos, egyre több, komoly szakmai presztizzsel bíró
szaktudományos forrás által is megerısítve mostanában
az a hír járja, hogy egyenesen ık találták föl a szerelmet.
(megjelent: Spanyolnátha, 2015/2.)
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KETYKÓ ISTVÁN
Fehér karácsony
Anyám emlékére
Fehér hósapkával fejükön
aludtak a fák a kis állomáson ,
ahol csak én álltam ırt
karácsony éjjelén
éjféli misére hívogatott a harang ...
Gondolatban gyermekkorom útjain jártam
nem vezetett csillag s nem vittem magammal
tömjént , mirhát , kincseket
csak szegénységünket tettem le
gondjaink jászola elé.
A váltó szentjánosbogár fényében
anyám arcát láttam felvillanni
cipelte hetven évét
az utcánk végén levı
templom padjai közé ...
A jelzı elıtt gép sikoltott lassan engedelmeskedett kezemnek a lánc
és kint a faluvégén a sorompórudak
puha párnára hajtották fejüket több órája szakadt a hó.
Három tél dere ült azóta fejemre
- már föld alatt anyám ...
idén is lesz karácsony, de nélküle
talán hó is hull majd, hogy keressem
léptei nyomát
bár fáj, hogy itthagyott
mégsem kiáltozom , mert
messze jár, úgysem hallaná ...
Romhány , 1978. november 20.
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
KÉT KÉPZİMŐVÉSZ-FOTÓS – mindketten a MÚOSZ Magyar
Karikatúramővészeti Szakosztály tagjai
.1953. április 6-án születtem, Budapesten.
İseim által a zene és a mővészetek szeretete
és mővelése bennem is tovább él. Mivel
nyomdamérnök vagyok, a tipográfia és
képalkotás nálam szakmai és szabadon
választott tevékenység is. Többféle technikát
próbáltam ki: olaj, akril, tempera, szén,
grafit, toll és természetesen nyomdafesték. A
rajzolás és festés mellett a fotózás is
lételemem.
Az egyszemélyes stúdiómban rengeteg
könyvet tördeltem és majdnem 20 éve
tanítom is ezt a gyönyörő szakmát:
kiadványszerkesztést,
látványtervezést,
digitális képalkotást.
Új mőfajom: az elektrofotó és -grafika, ahol
saját festményeimet, fotóimat gondolom
tovább a számítógép segítségével. Ezenkívül
kavicsokat is festek, ékszereket is készítek és
néha verset is írok.

KECZELY GABRIELLA
képzımővész

Párhuzam – fotó

Landolás – fotó
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
KECZELY GABRIELLA FOTÓI

Búcsú Velencétıl

Anzix

Picasso után szabadon

Felhıhegyek

Kiáltás

Üzenet
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
KECZELY GABRIELLA GRAFIKÁI
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
KECZELY GABRIELLA GRAFIKÁI
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
KECZELY GABRIELLA GRAFIKÁI

Pipacshıs
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET

KEMÉNY JÁNOS
fotós, költı

CSÍKó – fotó

Megyünk az ıszbe – fotó
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
KEMÉNY JÁNOS FOTÓI

Kegyenleg

Öregfiúk

Sirág

İszbe csavarodva

Szabad a pálya

Aufó
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
KEMÉNY JÁNOS

Rezsicsökkentés – fotó
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
KEMÉNY JÁNOS GRAFIKÁI

Buborékok

Estik
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
KEMÉNY JÁNOS GRAFIKÁI

Kifele

Lencse
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
KEMÉNY JÁNOS GRAFIKÁI

Madarak

Lepkekakas

Képernı

Fejenc
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LİRINCZI L. ANNA

Falak, árkok*
Megtört álmok alatt izzott a harag
elgyötört lelkek döntötték a falat.
Apátiából ébredt az alvó nép
- remélte - tisztul majd a morális kép.
Világunk anyaga képlékeny gyurma,
alkotó kezünkben változó forma.
Szépsége, nagysága, rajtunk is múlik
- ha nem vigyázunk - atomokra hullik.
Felsíró gyermeknek halld meg a szavát!
Cseperedik, kérdez, aztán odavág!
Tanítani csak jó példákkal lehet,
benne látod majd a tükörképedet.
[…]
Megtört álmok alatt izzik a harag
elgyötört lelkek temetnek árkokat.
Apátiából felébred majd a nép
- talán - tisztulhat még a morális kép!

*1989. november 9-én omlott le a berlini fal, 2014-ben a 25. évforduló alkalmából, annak
emlékét felidézve született a vers.
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BODÓ CSIBA GIZELLA
Sors-húrok
regény – folytatásokban
6.
IV. fejezet
Új élet kezdıdött
Tavaszi délután volt a Földön, valami szörnyő pusztítás, pusztulás után. Embermilliók
ölték egymást rettenetes eszközökkel, győlölettel vagy gyakran anélkül, pusztán
félelembıl, gépesen, éhesen, parancsra. Ahogy mondták, valami ismeretlenért,
hatalomért, uralomért, eszméért, földért és annak kincseiért.
A Föld sakáljai, keselyői, fekete varjai, igavonó barmai és sok fegyelmezett és félı,
idegroncs és fél lábbal túlélı húzta magát haza, vagy csak úgy valahová, ha már nem volt
otthona, családja.
Olyan volt a pusztulás, amilyet még nem élt át ez a világ. Valahol a hóban milliók
fagytak, ott maradtak a „Csendes Donnál” vagy számtalan néma folyónál, mi elmosni
nem gyızte vérüket.
De sem ırült diktátorok, sem végtelen végletek nem tudták elpusztítani az élni akaró
életet!
A sötétség után, elhagyott fegyvertárak alatt felütötte fejét a tavasz. A csontig vágott
ágakon sarjadt a zöld, bolyhosodott a barka, az emberek pincékbıl jöttek fel a napra, az
Élet élni akart!
A városon kívüli szılıskert és gyümölcsös, amin német, majd orosz tankok, katona
bakancsok, szétmállott csizmatalpak ezrei tapostak – már csendben volt. Hihetetlen volt a
mozdulatlanság a zajtalanság.
A természet figyelt, s mindenhol kibújt, ahol egy csepp rés maradt, ahol egy csepp
fény betört, vagy a hó pár csepp nedvességet hagyott! Félig földbe taposott vesszıkön
elıtörtek a rügyek, földben megbújt zöldség csonkok sarjadtak, engedték a füvet, hogy
kinézzen a föld alól, hallja és lássa, hogy fent végre csend honol, s a nap sugarat küld,
csalogat, lehánt földrongyokat, s az ember végre eltemeti a temetetlen holtakat!
A romhalmaz Európán és romhalmaz Magyarországon elindult mindenki aki túlélte
ezt a félelmetes, elképzelhetetlenül kegyetlen és értelmetlen, országról-országra hullámzó,
öldöklı pusztítást. Mindenki keresett valakit, hozzátartozót, családtagot, rokont, egy
házat, egy lakást, egy talicskát, hogy összeszedje ami maradt családból, egy élet
munkájából, szép vagy ép, nehéz és szomorú elmúltból –, a Múltból –, ami összeomlott,
ami talán majd valamikor, sok év után összeáll valamivé, sosem ugyan azzá ami
elpusztult!
Nagyon magasról nézve olyan lehetett ez, mint amikor egy jókora ember nézi egy
hangyaboly életét, a sürgı-forgó, sorban haladó, apró, fehér bugyrokat cipelı hangyákat!
A magasból!
Miközben e szörnyő pusztulás után néhány ember felosztotta Európát, mintha egy
tepsi forró rétest vágna, szelne ketté, majd néggyé, majd nyolccá…! Hogy melyik meggy
szem hová esik a felnégyelt rétesben, az nekik oly mindegy volt! Hogy egy falun vágott
keresztül a kés, elszakítva egymástól közösségeket, rokonokat, kerteket, birtokokat,
melyek sosem voltak többé – hát! Nagyhatalmi játszma volt ez magasabbról, miközben a
hangyák vitték megmaradt batyujukat, lábasukat, kicsorbult álmukat! Érthetetlen és
értelmetlen volt az egész. Amolyan „embercsinálta”, hogy sok-sok évtized után sem
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lehetett az értelmét kibogozni. Persze törvényszerőségek vannak, történelmi, politikai,
gazdasági, hatalmi, újra felosztási „értelmet” adtak a történteknek amit világháborúnak
hívtak –, de spirituálisan miért csak fájdalmak, kínok, szenvedések, pusztítások árán,
romokon képes az ember fejlıdni?
Még mindig a Mars uralkodott, már csak mint csillagjegy. Fegyverei pihentek, de
halottai szellemével tele volt a két világ közötti ösvény!
Egy esztendeje már béke volt. Újra tavasz a Földön. Az égetett tarló is újra hajtani
kezd. A világégést is a teljesen új, friss zölddel, erısebb zölddel, tisztább zölddel kell
betakarnia az emlékezetnek.
E világfelfordulás után hagyta el a felsı dimenzió birodalmát egy lélek. Egy ideje
várt, készült a Létezés elıszobájában ezen az új tavaszon. Elérkezett az idı!
Érezte lélektársai csendes szeretetét amivel engedik útjára, elfogadják választását.
Földi megtestesülése mint egy végtelen lelki ölelkezés olyan volt –, mint egy fejest ugrás
a sötét vízbe!
Elindult. Mögötte maradt a fény, mögötte maradt a simogatóan ringató szellem-világ,
s İ elindult, hogy eltervezett új életét megélje!
Tudta, hogy visszatérhet ha úgy dönt, de azt is, hogy feladata van az új életében. Azt
is tudta, hogy akiket választott, mindent meg fognak tenni életfeladata teljesítéséhez.
Várok! Várom, hogy megszülethessek. Várok, figyelem, mit csinál Anyám. Nehezen
mozog, lassan lépked elıre, elég nagy a pocakja. Lehúzza lubickoló kis testem, fel akar
emelni valamit… – szeretnék neki segíteni olyan törékenynek, fáradtnak látszik, szép és
gyenge.
Az anya kis idı múlva, rövid vajúdás után kiengedte önnön testébıl a gyermeket.
Hogy melyiküknek volt nagyobb fájdalom ez a ketté-válás? Hm…?
Az elsı levegıvétellel magába szívta a lélek-erıt, s a tavaszi napfordulót követıen, a
tavasz kezdetben, .... a Kos jegyében ismét testet öltött. Megszületett!
A trauma megrázta, sírt és félt egy rövid ideig. Elfáradt. Hirtelen egy mind
egyenletesebbé váló szívdobogású keblen pihent.
A friss víz, s a hátát paskolgató kezek után ott szuszogott Anyja telt mellén -– akit
már jó ideje követett lélek-szemekkel. Itt vagyok! Huh! Nem semmi ez az út, de végre
mozgásban vagyok, végre történt valami. – Megtettem!
– Érzitek mekkora utat tettem, hogy Hozzátok jöjjek?
– Izgalmas volt és kicsit fárasztó! – Engedjetek most pihenni! – Itt jó, így tisztán,
valami finom illatot érzek, - fehérség, illatok. İ az Apám ott az ágy túl oldalán? Ijedt?
Nem. Olyan boldog mosollyal néz, mintha kincset kapott volna. Sugárzik az arca,
boldognak látszik ahogy gyönyörködik. Anyám is mosolyog már. İ is fáradt – talán.
Apja arcával szemközt a másik oldalon még egy férfit lát. A nagy prémes sapka ami
feltőnı rajta, mely hosszú, hullámos barna haján ül és az a sok aranygombtól csillogó
vörös bársony kabát amit visel. A két férfi a feje felett mintha összenézne, és İ hirtelen
tudja (ez egészen furcsa), hogy Apja nem látja ezt a férfit. Ez olyan jelenés féle, ami itt
nem nagyon értelmezhetı. S az érzéki szájú, bajuszos férfi el is tőnik mögüle. Nem
tudom, hogy honnan ismerlek, de egyszer majd megtudom, gondolja a gyermek.
Akiket eddig ismertem, azokat most nem fogom felismerni? – Olyan, mintha mindent
elfelejtettem volna, amit tudtam valamikor. Érezte, hogy ez is valami feladatot fog
jelenteni számára.
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Mire születésével az anyagi világba megérkezett, mindez elfelejtıdött hirtelen. De
olyan jó érzés volt, hogy várták. Nagy szeretettel várták İt –, akirıl azt sem tudhatták
még, hogy milyen lesz. İ legalább „láthatta” választottait. Vagy „látásnak” lehet ezt
egyáltalán nevezni? Azt sem tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány?
De azt tudom, hogy jól választottam! Tudom.
Szája megakadt egy puha mellbimbón és lecsukódtak a szemei.
Jól meg leszünk – Aludjunk kicsit.
Folytatjuk…
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KÉPESLAPOK
SZ. PİRDY MÁRIA
Izraeli képeslap
Szentföldi körút
Elsı rész

Budapesttıl Betlehemig
A nullára végzıdı kerek évfordulós születésnapok, fıként, ha az x-ek száma ötnél
nagyobb, megkülönböztetett ünneplést érdemelnek. Mindenki ırizget megvalósulatlan
gyerekkori álmokat, itt az alkalom valamelyiket kipipálni. Tudtam, hogy a párom
legdédelgetettebbje egy Szentföldi utazáson való részvétel. A legforróbb nyári hónapban
született, azonban kora tavasszal el kellett árulnom a tervet, végül is ı (lesz) az ünnepelt,
elsısorban hozzá kellett alkalmazkodni.
Az utolsó percig úgy voltunk ezzel az úttal, hogy babonából néhány, hozzánk igazán közel
állón kívül, senkinek nem mertünk beszélni róla. Majd elkövetkezett április utolsó hete és az
indulás napja. A repülıtéren a csoport megkapta narancssárga, nyakba akasztható tarsolyban a
szükséges tudnivalókat, és a Travel Service járata elindult az erdélyi havasok irányában
Sharm el Sheikh felé. Csodálatos látvány volt a hófödte hegyek fölött repülni, követni az
élesen kirajzolódó, kanyargó folyóárkokat, gleccserfolyások útját, a vastag hótakaró alól
éppen kibújó hegycsúcsokat.
Az idı haladtával megjelent a türkiz minden árnyalatában tündöklı vízfelület, majd
rövidesen a homokos part egyre szélesedı sávja, aztán ismét mélyebb árnyalatú türkizkék
vízfelület. A Sínai-félsziget déli csúcsán lévı Ras Mohammed Nemzeti park fölött repültünk.
A természetvédelmi területet körbe vevı partoknál találhatók a világ legkeresettebb
korallzátony telepei. A repülıgép ablakából jól lehetett látni a tenger világosabb kék foltjait, a
hatalmas kiterjedéső koralltelepeket. Hamarosan lakott terület fölé értünk, az úszómedencés,
mesterséges tavas és mesterséges folyókkal körbe vett házaknak, háztömböknek a sokaságát
láttuk, majd egy nagymérető erıdöt/lovagvárat, amelyrıl nem lehetett megállapítani, hogy a
homok fogságából szabadítják-e éppen ki, vagy ellenkezıleg, sorsára hagyva abban lassan
elmerül. Néhány perccel késıbb leszálltunk Sharm el Sheikh repülıterén.
A Sínai-félszigetet 1967-ben elfoglalták az izraeli csapatok, és egy évvel késıbb az izraeli
légierı bázisaként megnyitották a repülıteret. Az 1982-es Camp David-i egyiptomi-izraeli
békeszerzıdés után Egyiptom visszakapta a félszigetet, és a volt légierı bázis területén
polgári repülıteret nyitottak.
Ott jártunkkor a repülıtér két hatalmas körcsarnokát (azóta már bıvítették) a hajónak
nevezett ék alakú terület kötötte össze. A tereken belül acéltámaszok tartották az ıshonos
beduin kultúra ihletésére alkotott, hullámzó sátortetıt utánzó tetızetet. A tetıfedı anyag –
bármilyen hihetetlenül is hangzik − erıs PTFE [poli(tetrafluor-etilén)], hétköznapi nevén
teflon volt. Az épületegyüttes kívül-belül különleges, nem mindennapi látványt nyújtott.
A csodálkozásra nem sok idı maradt, hamarosan indultunk a felszállásra elıkészített
járathoz. Alig egy órás repülés után érkeztünk meg a Taba-i repülıtérre. Mire a géprıl lejöttek
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a csomagok, már az épület elıtt várakoztak a buszok, amelyek hamarosan indultak (volna)
velünk Elatba. Késlekedı utasra vártunk. Mint kiderült, az egy fı az összesen három. Egy
idısebb asszony, aki lihegve futott asszonylánya mellett és válogatott trágárságokkal illette,
másik oldalán egy tizenéves fiú követte ıket, és igyekezett azt a látszatot kelteni, mintha nem
hozzájuk tartozna.
A buszok nem mehettek be Izraelbe, ezért a határállomáson mindannyian magunkhoz
vettük a csomagjainkat és begyalogoltunk az épületbe. Az ellenırzés tüzetes, szigorú volt, nıi
határırök végezték. A csomagom fennakadt az ellenırzésen. A gumikesztyős asszonyoklányok többszörösen átnézték a bıröndöm tartalmát, kétszer visszaküldték röntgenezésre,
végül feladták. Mit szerettek volna megtalálni, ma sem tudom. Csak a rossz érzés maradt
meg, hogy ott állok egyedül, (a többiek régen túljutottak a vizsgálatokon), a határırök meg
szótlanul egyre csak simogatják a bıröndöm bélését, tapogatják, kutatják az asztalra kipakolt
holmikat. Mi lesz, ha nem engednek tovább?
Elat, Elat! Illik így fogadni azt, aki néhány évvel korábban az öböl túlsó partjáról,
Aqabából csodálta a szépségedet? És a tengerparti (pontosabban öbölparti) sütkérezések
idején csodálkozva követte minden repülıjáratod leszállását, míg a gép teljesen eltőnt a nagy
szállodák között. Lehetséges, latolgattam akkor, hogy lakott területen, az épületek között van
a leszállópálya?
Sötét este értünk a szállodánkba. A szobánk erkélye az öböl felé nézett. Elat és a túlsó
parton Aqaba kivilágított szállodáinak látványa kárpótolt a határátkelés megpróbáltatásaiért.
Másnap, a reggelizés után maradt másfél óránk a bámészkodásra, és eközben saját
szemünkkel is láthattuk a szállodák közé „ékelt” repülıteret. Tényleg ott volt! Bámulatosan
kis helyen manıvereznek a fel- és leszálló gépek!
Loholva értünk vissza a szállodához és busszal elindultunk körutunk elsı állomására: a
szálláshelyünkre, Betlehembe. A Negev-sivatagon keresztül haladtunk, a Holt-tenger déli
vége felé. Egyelıre azonban élénkzöld pálmaliget futott velünk nem túl messze az autóúttól, a
köves, homokos sáv túlsó oldalán. Majd ritkásan zöld bokrok, fák tőntek fel az út mindkét
oldalán, kész csoda, hogy a köves-homokos talajban egyáltalán léteznek, gondoltam. Az
útjelzı táblák héber és arab feliratai nekünk nem sok támpontot adtak, fogalmunk se volt, hol
járunk. Pálmaligetek és a kopár sivatagi tájak váltakoztak. Jobbra, ott, azon a távoli kiálló
hegycsúcson van Áron sírja, mondta sofırünk a mikrofonba, légvonalban vagyunk Petrával.
Azon a helyen halt meg Mózes testvére Áron, és ott temették el, vette át a szót
idegenvezetınk. Ezért nevezik a Petrába vezetı déli völgyet a Vádi Múszanak, azaz Mózesvölgyének, a nevezetes városromok közelében lévı magaslatot pedig, ahol Áronnak a sírja áll,
Dzsebel Hárún-nak, azaz Áron hegyének. Az 1500 méter magas hegyen álló sír fölé a bizánci
idıkben kis kápolnát építettek, ahonnan szép kilátás nyílik a petrai sziklavölgyre, tette hozzá.
A kiadott programban elsı úti célként az általam nagyon várt Masada erıd megtekintése
szerepelt. Az ülések közötti folyosó lépcsıjére ültem le, ahonnan „vezetıi” kilátással
fényképezhettem az utat. Persze, a szélvédı üvegen keresztül soha nem lehet technikailag
tökéletes képet csinálni, de késıbb lehet korrigálni a kisebb hibákat, ha arra érdemes a
felvétel. Elértük a Holt-tenger valószínőtlenül kék déli végét, ráfordultunk a tenger hosszával
nagyjából párhuzamosan futó útra. A távolban feltőntek a tengerparti szállodák fehér tömbjei.
Ott, kicsit jobbra, szólt oda hozzám a sofır, az a Masada erıd. Igazából fogalmam sem volt,
hogy a négy lapos tetejő hegy közül melyiken van az erıd, mert egyik hegyen sem látszott
kiemelkedı épület, falrom vagy falmaradvány.
Az idegenvezetınk, nevezzük Lukréciának, közölte, hogy az erıdöt a visszafelé út
alkalmával fogjuk megnézni és jelezte, hogy hamarosan megérkezünk az En Boqeq-i
szállodába, ahol másfél óra áll rendelkezésünkre a Holt-tengerben való fürdésre. Bosszús
voltam, hogy a nagyon várt látogatást elhalasztottuk, de a hosszasabb duzzogásra nem jutott
idı, ott álltunk a szálloda bejárata elıtt. Az olajosan sőrő víz fenntartó hatását már két ízben
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megtapasztaltuk a tenger túlsó, jordániai oldalán, de most is ugyanolyan élmény volt lebegni a
vízen. A tavasz még nem hozta elı a minden nedves résbe, testnyílásba pimaszul bemászó,
apró – elsı holt-tengeri fürdızésünkkor az útitársaink homokinak nevezték − legyeket,
amelyektıl akkor annyit szenvedtünk.
Lukrécia 25–28 év körüli, bámulatosan felkészült leányzó volt. Minden reggel, a busz
indulását követıen elmondta az aznapi túra útvonalát és a látnivalókról a földrajzi, történelmi,
vallási stb. tudnivalókat. Mire egy-egy helyszínre értünk, számos ismerettel a tarsolyunkban,
könnyebben „helyére raktuk” a látottakat. Jól kezelt minden váratlan helyzetet (elkésést a
találkozóhelyrıl, hasmenéses gondot, „elveszést” bazárban, piacon stb.), nem pánikolt,
igyekezett nagyon nyugodt, higgadt maradni. Kiderült, hogy közgazdász a végzettsége, de
nagyon szereti ezt a munkát és még 4–5 évig szeretne idegenvezetéssel foglalkozni. Az út
végén, a tabai repülıtérre utazás elıtt, köszönetképpen átadtunk neki egy borítékot. Elsírta
magát a meghatottságtól (még csak néhány alkalommal vezetett körutat, többnyire 1–2 napos
kísérései voltak, Egyiptomba vagy Jordániába), és azt mondta, hogy mindig ilyen összetartó,
érdeklıdı csoportot kívánna magának. Tényleg ilyenek voltunk, nem udvariaskodott.
Izraeli oldalon a köves dombos sivatagból néha felbukkant egy-egy kibuc zöldellı,
egészséges pálmaligete, majd mindenféle portékával teli pihenıhely. Frissítık kívánatos
gyümölcsök, aszalva is, átlátszó dobozokban, datolya minden mennyiségben és kiszerelésben,
nagy szemőek, testesek, amilyeneket itthon alig látni. Kész kalóriabomba minden szem
gyümölcs! Nem véletlenül volt a beduinok energiaforrása a sivatagban (és az ott élıknek talán
most is az). Kapható volt szövött szınyeg, prém, kendı, táska, szemüveg, unatkozó
gyerekeknek hintateve, hintaautó, bértevegelés csicsásan díszített tevén, tengeri herkentyők
házai, vázai, gyöngyök, medálok, függık, agyagkorsók, tálak, virágtartók, hideg és meleg
ennivalók. Mi is elcsábultunk az óriás datolyára.
Jeruzsálem felé közeledve az út melletti köves sivatagban néhány, a kopár sziklafalhoz
„ragasztott” beduintáborra csodálkozhattunk rá. A sziklák mélyedéseiben itt-ott tenyérnyi
halványzöld folt, az élet hódítása, és néhány árválkodó fát is láttunk a táborok területén. Az
elıl-hátul szellıztetett karámokból kiengedett birkák, kecskék szerteszét kószáltak vagy
hevertek az olajos tartálykocsik, fémhordók, aggregátor szomszédságában. A lapos tetejő
lakósátrak az úttól távolabb összebújva álltak ellen a civilizáltnak mondott világnak.
Jeruzsálem!
A Olajfák-hegyén kiszállunk a buszból, elfoglaltuk a félkörösre épített, sok nézelıdınek
helyet adó kilátót. Alattunk az ısi zsidó temetı, végeláthatatlan fehér sírkövek, le egészen a
Kidron völgyéig. A völgyben futó út túloldalán mohamedán temetı terült el a falig, amit
Szulejmán szultán (itthon mi is megtanultuk a nevét!) építtetett. A falban látni a kettıs
befalazott kaput, az Aranykaput. A falon túl Jeruzsálem óvárosa, a Szikla-mecset szikrázó
arany kupolája!
Tornyok, kupolák, vér, könny, történelem, évezredek történései − villanásokban.
A nagy uralkodó, Dávid király idıszámításunk elıtt ezer esztendıvel foglalta el a várost,
egyesítette a zsidó törzseket és Jeruzsálemet a zsidó királyság fıvárosává tette. Dávid király
fia, Salamon pedig felépítette a Templomhegyen a(z) (elsı) templomot és annak legbelsı
helyiségében, a „szentek szentjében” elhelyezte a frigyládát. Ebben tárolták a két kıtáblára írt
tízparancsolatot, amely a zsidók hite szerint az Isten jelenlétének tanúsága.
Kr. e. 586-ban Nabukodonozor (Nabú-kudurri-uszur), az újbabiloni birodalom
legismertebb királya rövid idın belül másodszor is meghódította Jeruzsálemet, leromboltatta a
várost, a templomot, és fogságba vetette a zsidó népet. Ez volt a babiloni fogság ideje.
II. Kürosz (Kurus) perzsa király, miután meghódította Babilont, engedélyezte az oda
számőzött zsidók visszatérését a Szentföldre és hozzájárult ahhoz, hogy a zsidók újra
felépítsék a jeruzsálemi Templomhegyen a templomot. Ez volt az úgynevezett “második
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templom”, amelyet Heródes király felújított, és amelyet idıszámításunk után 70-ben Titus
római császár leromboltatott.
A zsidókat kitiltották a Templomhegy környékérıl, és a zsidóság hosszú évszázadok alatt
szétszóródott a Föld országaiban.
Ebbe a történelmi környezetbe született bele Jézus kétezer-tizenöt évvel ezelıtt, aki
meghirdette a szeretet parancsára épülı új vallás alaptételeit.
135-ben kitört a Bar Kochba felkelés, aminek a leverése után Hadrianus császár újra
évszázadokra kitiltotta a zsidókat Jeruzsálembıl. Az ezután hamarosan kereszténnyé váló
római birodalomban Jeruzsálem, Jézus halálának és feltámadásának színhelye, a keresztény
világ spirituális központja lett.
Idıszámításunk után 638-ban az iszlám térhódítása miatt a város több évszázadig tartó
iszlám uralom alá került.
A 11. és a 12. század a keresztes háborúk ideje, nincs nyugalom a város életében. 1187ben Szaladin egyiptomi szultán elfoglalta Jeruzsálemet. Keresztény és zsidó egyformán
évszázadokig különadóval sanyargatott, megkülönböztetı jelvény viselésére kötelezett lakója
a városnak.
1535 után a török Szulejmán szultán megerısítette a város falait (és a törökök uralmát),
ezt a városszerkezetet ırzi a mai napig is az óváros.
Az elsı világháború Törökország számára a vesztesek közé tartozást jelentette, így
Jeruzsálemet is elvesztette, amely ezután angol mandátum terület lett. A második világháborút
követıen elfogadtak egy ENSZ határozatot arról, hogy a Szentföldön egy zsidó és egy
palesztin államot kell létrehozni. E szerint Jeruzsálemet semleges nemzetközi területté kellett
volna átalakítani, ahol mindhárom nagy monoteista vallás hívei szabadon gyakorolhatják a
hitéletüket. A határozatot azonban nem hajtották végre. A zsidó állam ugyan megalakult, a
palesztin azonban nem és az 1967-es hatnapos háború után Jeruzsálem egésze izraeli
fennhatóság alá került. (Kivéve a Templomhegyet, amelyet muszlim igazgatás alá helyeztek.)
A kilátóból átmegyünk az út másik oldalán álló Agónia bazilikához, amit leggyakrabban a
Népek templomának (vagy szó szerinti fordításban: Minden nemzet templomának) szoktak
nevezni.
Az elmúlt két évezredben kétszer rombolták le és háromszor építették fel ezt a templomot.
Harmadszori újjáépítése 1924-ben fejezıdött be. Mozaik képeinek és a kupolacsarnokának a
felépítéséhez 17 nép, nemzet járult hozzá. Magyarország a fıoltár képét, a „Krisztus agóniája”
címő mozaik kép költségeit vállalta.
A templom szentélyének a középpontjában, az oltár elıtt nagy sziklakı látható, Jézus
agóniájának a színhelye, ahol − a hagyomány szerint − Jézus utoljára imádkozott elfogatása
elıtt. Az agónia szikláját a töviskoronát szimbolizáló vaskerítés veszi körbe.
A bazilika Jézus elárultatásának helyén, a Getsemáné-kertben található, amely nevében a
kertben lévı egykori olajprésház emlékét ırzi. A szépen gondozott terület nevezetessége a
vastag, göcsörtös törzső nyolc olajfa, melyek leveleinek tövében − ott jártunkkor – már
nyíltak a sárgásfehér virágcsokrocskák és finom illatuk belengte az egész kertet. A fák olyan
öregek, hogy a keresztény hit szerint még tanúi voltak Jézus elfogásának. Mi pedig a technika
térhódításának és hatásának a kolostorkertben. A rendház bejáratával szemben álló ferences
szerzetes mobilját a fülére tapasztva olyan elmélyülten társalgott valakivel, hogy a mellette
elsétáló pár hangos Laudetur Iesus Christus! köszöntésére még utólag sem reagált.
Onnan rövid lefelé sétálás után forgalmas, szabálytalan alakú térre értünk. Itt áll a Mária
Sírja ortodox templom. Gótikus homlokzatú bejáratához az utca szintrıl lépcsık vezetnek,
majd belépve a kapun újabb hosszú lépcsısor következik, 12 méter mélységig. Fejünk felett
számtalan míves ezüst mécses lóg, és ilyenek világítják meg a templombelsı sötét tereit is.
Mária sziklába vésett sírjához alacsony nyíláson keresztül kell bebújni. Az üres sírban
összehajtogatott papírok, köszönetekkel, kérésekkel. Egy ideig együtt haladtunk a
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csoportvezetıvel, aztán a sőrő fényképezés miatt „elvesztettük” a vezetınket, és elszakadt az
információ-fonalunk. Majd otthon, a fotók alapján pótoljuk – gondoltuk.
A téren árusok, zászlók, térképek, turista csecsebecsék. Szétszéled a társaság. Tíz percet
kapunk, pontosak legyünk, mert itt nem várakozhatnak hosszasan a buszok, figyelmeztet
Lukrécia.
Már indulni kellene a sofırnek, a forgalomirányító rendırök türelmetlenül tovább!-ot
intenek, de még három útitárs hiányzik. Vezetınk próbálja húzni az idıt, de a rendırök
kérlelhetetlenek. Lukrécia leszáll, mi pedig lassan kiállunk a megállóból. Mindenki feszülten
nézeget kifelé, hátha … hátha megpillantjuk a busz után futókat. A rendırök észreveszik a
poroszkálást és gyorsításra utasítják sofırünket. Besorolunk a buszfolyamba, és az elsı
lehetıségnél − vagy tíz perces hegymenet után − visszafordul. Újból elhaladunk a Mária Sírja
templom mellett, majd fékez a busz, néhány másodpercig áll, az elveszett utasok Lukréciával
együtt felszállnak. Köszönjük, mondja valaki hangosan, és a társaság tapsolni kezd.
Szálláshelyünkre, a Palesztin Nemzeti Hatóság területéhez tartozó Betlehembe tartunk. Az
izraeli és palesztin fennhatóság alá tartózó területeket szögesdróttal megerısített több méter
magas betonfal választja el egymástól. Túloldalára, a palesztin területre katonai ellenırzı
ponton jutunk át. Épp csak lerakjuk csomagjainkat a szállodában, máris indulunk az óvárosba.
Betlehem ugyanolyan dombos területen fekszik, mint a tıle kb. tíz kilométerre északra
levı Jeruzsálem. Az ókori zsidó állam egyik legnagyobb uralkodója, Dávid király háromezer
évvel ezelıtt ebben a városban született, és késıbb itt kenték fel Izrael királyává is. A
hagyomány szerint Jézus a város külsı részén, az egyik domb alatti barlangban kialakított
istállóban született. Augustus római császár ugyanis rendeletet adott ki, hogy számlálják össze
a birodalom tartományainak lakóit. Mindenkinek saját nemzetsége városába kellett mennie.
József és Mária is elment Galileából Dávid városába, Betlehembe, mivel Dávid
nemzetségébıl származtak. A városban már nem találtak szállást, s mert Mária mindenórás
volt, elfogadták az egyik sziklabarlangban lévı istállóban felkínált helyet. (A barlang-istállók
akkoriban szokásos állattartó helyek voltak, a lakóházakat föléjük, a dombokra építették).
Betlehemet korábban a többségükben keresztény arabok lakták, de fokozatosan háttérbe
szorultak, és emiatt egyre nagyobb számban költöztek el a városból. Mostanra a muzulmánok
vannak többségben.
Betlehem központjában, a Jászol tér nyugati oldalán az Omar-mecset magasodik ki az
épületek közül, a másik oldalt a Születés temploma erıdítményszerő tömbje uralja.
A Születés sziklabarlangja fölé az elsı templomot Nagy Konstantin császár emeltette 325ben, aki a kereszténységet államvallássá tette. Kétszáz évvel késıbb a lázadó szamaritánusok
feldúlták a templomot. Justinianus császár − a korábbi szerkezetét figyelembe véve − újat
építtetett helyette. Lényegében ez a templom áll ma is, bár az évszázadok során többször
kellett helyreállítani.
A Születés templomának eredetileg három bejárata volt, és ma is látszanak az ajtófélfák,
valamint a kıkonzolokon nyugvó szemöldökfa gerendái, amelyeket reliefek díszítenek. A
keresztesek idején két bejáratot biztonsági okokból befalaztak, a meghagyott bejáratba
csúcsíves kaput helyeztek, majd ezt is szőkítették, a felette és mellette szabadon maradt részt
szintén befalazták. Így alakult ki a templom 130 cm magas bebúvó nyílása, amely garantáltan
megakadályozta a tevéken és egyéb nagy testő állatokon közlekedık bejutását a
templombelsıbe. Tíz évvel elıtte sem bújtam át könnyebb szívvel a kapun, mint most.
(Mentségemre, gyerekkoromban sem szerettem ágy, sezlon alá vagy más, a gyerekek kedvelte
szők helyekre bekúszni). A fıhajó magassága azonban hamar feledteti a szorongást, kétszer
két soros oszlopainak tövében érzi igazán az ember a belsı tér monumentalitást. Ezt mintegy
ellensúlyozza a fıhajóban a görögkeleti ikonosztázáig futó, mélyen belógó díszes lámpasor. A
padló fényesre csiszolódott hatalmas kılapjai alatt mintegy 60 cm mélyen rejtızik a Nagy
Konstantin korabeli templom gyönyörő mozaikpadlója. Feltárt részletét felnyitható tetıvel
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védik, napközben a látogató megtekintheti az épségben maradt csodálatos mozaik-mintázatot.
Április vége volt, s mélyen bent jártunk a délutánban. A külsı világosság már nem tudta
feloszlatni a templom homályát és az emelet oldalfalainak a keresztesek korából származó
mozaikképeit sem lehetett látni.
A Születés temploma köré három felekezet kolostora épült, az örményeké, a görög
ortodoxoké és a ferenceseké. Emiatt a bazilika a térrıl nézve valóságos erıdnek tőnik.
Legfontosabb szentélye, a Születés barlangja, az ortodox templomrész fıoltára alatt van.
Padlóját és falát szép erezető márványlapok fedik. A padlón Jézus születésének helyét
tizennégy ágú ezüstcsillag jelöli, a következı felirattal: „Hic de virgine Maria Jesus Christus
natus est”. (Itt szülte meg Szőz Mária Jézus Krisztust).
A kereszthajó északi részébıl mentünk át a Szent Katalin-templom kerengıjének
udvarába, amelynek közepén kétméteres oszlopon áll Szent Jeromos szobra. İ készítette az
ötödik század elején a Vulgata-t, a Biblia latin nyelvő fordítását. Magát a templomot
ferencesek építették 1881-ben egy korábbi templom helyén. Az elıcsarnok jobb oldali
végében hatalmas bronz dombormő vonzza a tekintetünket, amely Dávid kiválasztását
ábrázolja. Mellette a hátsó fal mentén barokkos faragású gyóntatószék, ajtója fölött két,
zsaluzott keretekbe illesztett, zománcozott lap. Rajtuk fehér alapon fekete betőkkel írt
tájékoztatás, hogy itt franciául, illetve arabul beszélı pap gyóntat. A harmadik keretben nem
volt lapocska. Az apszis végében, bármilyen hihetetlen is volt (nekem), a fıoltár helyén
orgona sípjai álltak díszsorfalat a félköríves szentély fala mentén.
Szentestén az éjféli misét ebben a templomban tartják, korlátozott befogadó képessége
miatt csak a papság és kevés számú hívı elıtt. Az ide zarándokló tömeg a templom elıtti
Jászol téren, kivetítıkön követi a liturgiát.
Gyorsan borult a városra a szürkület, buszunk visszafelé egy kereskedıház mellett állt le.
A társaság fél órát kapott betlehemi apróságok, emlékek vásárlására. Aki dacból csak a
szemét legeltette, késıbb megbánta, mert több alkalom nem kínálkozott „valódi” betlehemi
tárgyak beszerzésére.
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Lencse által, világosan…
BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – budapesti képek
a Gellért hegy oldalában (a „Fehér Szív” útján)
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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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VÁNYAI FEHÉR JÓZSEF

A felriasztott vadliba
Eltőnt a másik felem,
Elment egész föld útján,
Fényitta árny maradt csak
Utána, égi füstjel.

Felriasztott vadliba,
Menekül tılem a vágy,
Ezer év, mint a tegnap,
S a szempillantás örök.

Vesszek talpig ezüstben,
Múljon keserő varázs,
Mint ki mélységbe szállott,
Nem lesekszem vér után.
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PROSSZER GABRIELLA JÚLIA
VIHAR NAXOS SZIGETÉN1
(küzdı lélekkel)
regényrészlet
Pálmay Nándorné (Waclaw Margit) az erdésznı – Maggi, – ahogy én becéztem –, az eset
után természetesen nem maradhatott tovább Kövesden, s a kislányával együtt hazaköltözött a
szüleihez Brnóba.
Mielıtt elutazott, kijött hozzánk a Szedresre elbúcsúzni…
Enyhe novemberi délután volt: a völgyekben pára, a dombtetıkön gyenge napsütés.
Elbeszélgettünk errıl-arról, de a drámai eseményekrıl egyetlen szó sem hagyta el az
ajkunkat, bár, elızıleg – mikor megbeszéltük mi és miért történhetett úgy, és ahogy
megtörtént – nem tettünk fogadalmat arra, hogy sohasem emlegetjük föl többé. Egyszerően az
„iszonyat” bennünk olyan átszakíthatatlan gátat emelt, amire sem a korábbi életünkben, sem
késıbb – az elkövetkezı éveinkben – nem volt példa, és a „túléléshez” a némaságot, a
történtek „agyonhallgatását” találtuk ki. S persze nem csak Maggival… Klárával is.
Késıbb –, már kifogyva az egyszerő, hétköznapi témákból – szótlanul ültünk egymás
mellett. Az elválás – a talán ÖRÖKRE elszakadás gondolata bennem valósággal fizikai
fájdalmat okozott –, ami bizonyára kiült egyébként is sápadt arcomra, mert Maggi aggódó
hangon megkérdezte:
– Gabikám, rosszul vagy?
– Nem… dehogy… Semmi baj, Kedves… Csak fáj… Fáj az elválás, tudod…
– Tudom, hogyne tudnám – felelte –, hisz nekem éppúgy fáj. De nem maradsz egyedül
kicsi bogaram, mert itt lesz veled Klára, az áldott jó Klára, aki végtelen szeretetével és
önzetlenségével pótolni tudja a hiányomat, meglásd…
– Klára… – motyogtam – Klára az én lelkemben egy fénylı sorompó, melynek ragyogása
már-már földöntúli… Egy sorompó, amelyet az álmok és valóság határára emeltek az Égiek…
és nekem sohasem lenne bátorságom átlépni ezen a fénysorompón. Nem, nem gyávaságból
Maggi… İt akarom megkímélni, megóvni olyan tisztának és ártatlannak megırizni…, hogy
egyszer majd ezzel az ártatlan hitével lelhessen örök békét és nyugodalmat… Mert közelebb
az óra, mintsem azt akár rémálmaink is hozzák…
– Tudom, hogy Szedres lebontásának a híre megviselte ıt, tudom Gabikám, de Klára erıs,
túléli, ha most szenved is még miatta… Mindnyájan csak eszközök vagyunk az ÉGI
HATALMASSÁGOK kezében, lásd kedvesem…
– Maggi, én nem akarok „eszköz” lenni!
– Te nem is vagy az, te „kiválasztott” vagy és nincs félnivalód.
Elhittem?
Bizonyára, igen.
Az állomás peronján Maggi odatartotta nekem az arcát, úgy éreztem közönséges utazásra
szóló búcsú – vagy csak a barátaink elıtt tőntette fel annak…? Mikor lassan megindult a
vonat, olyan iszonyúan szomorú volt szerelmem sápadt, kicsi arca az üveg mögött, mintha
lidérces álom rétegei rakódtak volna rá a kövesdi évek alatt…

1

Prosszer Gabriella Júlia készülıben lévı regényének részlete
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És késıbb se, Klára csókjai, simogatásai közepette se hagyott el ez az érzés. Végtelenül
magányosnak éreztem magam a hatalmas házban. Ténferegtem a szobákban, Maggi illatát
kerestem a kereveten, a kedvenc karosszékén… Bámultam a fényképét és hagytam, hogy a
könnyeim mély csatornát marjanak a lelkembe.
Mert befelé sírtam.
Mikor Klára elaludt mellettem, én átmentem a szobámba és hajnalig álmatlanul
forgolódtam az ágyamban: minduntalan Maggi arcát láttam magam elıtt, ahogy ott állt a
vonat ablakában, és úgy rémlett, ugyanazt mondta a tekintete, mint amit az elızı este a szája:
„… de nem maradsz egyedül, kicsi bogaram, mert itt lesz veled Klára, aki végtelen
szeretetével és önzetlenségével pótolja a hiányomat, meglásd!”
Tévedtél Maggi!
Tévedtünk mind a ketten!
Megfizettél a tévedésedért, de megadtam én is az árat – a legdrágábbat kérte a Sorsunk:
alig szárba szökkenı szép szerelmünket…?!
Mondják, a baj nem jár egyedül.
Mennyire igaz!
És a legdühítıbb benne, hogy még csak nem is párosával, de mindjárt falkában rohanja
meg az embert?!
Komolyan rám járt a rúd akkoriban, de azért nem estem kétségbe és depressziós se lettem,
bár ami igaz, igaz: gyakrabban fordultam vigasztalásért a vodkásüveghez –, mint amikor
minden oké volt körülöttem. Természetesen csak sutytyomban, stiklibe puszilgattam az üveg
száját, mert Klára nem engedte, hogy alkoholba fojtsam a bajokat.
S neki volt igaza.
Kéti sőrőn kijárt a Szedresre, amíg kint laktunk még. Szinte naponta jött és már-már
elviselhetetlenül féltékenykedett Maggi távozása után. Mindenkivel összehozott, a kiskertajtó
nyikorgásával is, de különösen Bercze Anna látogatásai borították ki… Anna ugyanis gyakran
jött. Az idejébıl kitellett… Vagy még inkább az lehetett, hogy valahol a lelke mélyén ı is
megérezte az újabb tragédiák elıszelét…
Bár, Anna elıl Kéti igyekezett eltitkolni a féltékenységét, – mindig kedves volt hozzá –,
csak engem szekált folyton, ha kettesben vagy akár hármasban voltunk. (Egy ideje már Klára
elıtt sem türtıztette magát?!)
Ráhagytam. Még mulattam is rajta. Hisz Annával nem voltunk szeretık (vagy régóta – az
elsı perctıl – többek voltunk már, mint szeretık, de ezt talán csak Klára sejtette rólunk) s
persze az én ezer wattos mosolyú Annám erıs volt, csupa derő és életkedv: fel sem vette,
hogy Kéti néha valósággal kiőzte a szemével Szedresrıl…?!
… Szombat este volt. Két nappal a költözés elıtt… Már mindenki aludt. Klára is és
Hajnalka is. Én olvastam az ágyban. Mellettem Kéti – szintén olvasott. Vagy legalábbis úgy
tett, mint–ha ı is olvasna. De csak úgy tett. Mert percenként felhangzottak a kérdései:
– Nem fáj a torkod, szívem?
Mondtam, hogy nem, erre megkérdezte:
– Biztos?
Mondtam, hogy biztos, de ı azért azt mondta:
– Csinálok egy jó forró hársfateát. És adok egy aszpirint.
– De hisz mondom, hogy nem fáj. Nem kell tea és nem kell gyógyszer sem. Semmi sem
kell, csak nyugalom kell, Kéti, az kell, hogy legalább félórára maradj csendben, amíg ezt a
hátralevı pár oldalt elolvasom. Két hónapja próbálom be–fejezni ezt a könyvet. Aztán majd
beszélgetünk.
– Annáról?
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– Miért éppen róla? – emeltem fel a fejemet a könyvbıl.
– Mert tudni szeretném, nem vagy e szerelmes belé.
– Nem vagyok – feleltem türelmetlenül. – Imádom, persze. De ez nem szerelem.
– És belém szerelmes vagy még?
– Változatlanul.
– Nem igaz!
– Jó, akkor nem igaz.
– Miért akarsz becsapni?
– Nem akarlak becsapni. Miért akarnálak?
– Mert érzem, hogy nem mondasz igazat. Te már másba vagy régóta szerelmes.
– Kibe is…?
– A szép erdésznıbe.
– A szép erdésznı románcnak vége, tudhatnád.
– Attól, hogy már nem lakik itt, a szerelem még tarthat. Igaz…?
– Igaz.
– No, ugye.
– Ugye. De majd elmúlik.
– Vagy nem.
– Vagy nem – hagytam rá.
– Te már nem szeretsz engem, Gabi.
– Ugyan már, Kéti. Honnét veszed ezt? Igenis, szeretlek.
– Szeretsz. De nem vagy szerelmes.
No, helyben voltunk.
Kétinek igaza volt. Nem voltam szerelmes, de ugyanúgy szerettem vele az ölelést, mint
régen. Az érzelmeim semmit sem változtak iránta: nem lettek hevesebbek, de nem is
gyengültek. İ viszont szerelmes volt belém (azt biztosan tudtam) és a szerelme az évek során
egyre csak nıtt – van ilyen! –, de sajnos a szerelmével egyenes arányban a birtoklási vágya is
megerısödött. Amikor észrevettem ezeket a „kisajátítási” törekvéseket nála, elıször meg is
rémítettek. Aztán próbáltam elbagatellizálni ıket… Hátha majd megszőnnek… Na, azt
várhattam?!
Talán szakítanom kellene vele – gondoltam egyre többször… Persze nem tettem meg.
Hiszen szerettem!
– Kéti – tettem le a könyvet, – nem tudsz valami izgalmasabbat ennél a meddı vitánál?
Rám hunyorított.
– És, ha tudok…?
– Akkor hadd lássam…!
Szeretkeztünk. Vadul, szenvedéllyel. Mint mindig…
Fáradtan, de boldogan aludtam el.
Klárával álmodtam: a tengerparti dőnék között futottunk kéz a kézben, vidáman,
önfeledten kacagtunk a vakítóan kék San Franciscó–i égbolt alatt… (Júliusra terveztünk egy
tengerentúli nyaralást, Karinhoz).
Szép álom volt, olyan szép, hogy nem is le–hetett valóságos.
De akkor még nem sejtettem, hogy nem is lesz valóság belıle – soha. Azt hittem, abban
reménykedtem és abban hittem, hogy a hévízi gyógykezelés engem testileg–lelkileg, Klárát
pedig lelkileg úgy felerısíti majd, hogy beválthatjuk végre azt a nagyon régóta tett ígéretünket
Karinnak: meglátogatjuk ıt Amerikában!
Ám odafönt az ÉGIEK másként döntöttek…
Folytatjuk…
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ÓDOR GYÖRGY
Egy alom élet
Sok gyereke van, a rosseb ezekbe
az élhetetlenekbe, így mérgelıdik.
Visszeres lábán felfelé futkos
egy légy, talán az utat egyengeti.
Sziszegve súrolja a fazekak alját,
azok a kígyó támadására zörgéssel
felelnek. A csap nyikorogva zárul.
Sarokba söpri a konyha szemetét,
már nincs kedve a lapáthoz sem,
leül a tévé elé és bámulja azokat
az alakokat, kiket annyira megunt.
A szekrény polcán fotóalbum.
Most nem nyúl érte, elég ha kívül
fáj, odabent pedig érzi, amit látna.
Újra kitör belıle a szörnyeteg,
gyerekei csak nézik. Tudják, majd
megöleli ıket nevetgélve, és jön
a régi, ósdi emlékekbıl kifakadó
sírás, melytıl görcsökbe rándul
teste. Bújnak hozzá, mint kisegerek.
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MESTER GYÖRGYI

Valaki követ
Ahogy a meleg lépcsıházból kilépett az utcára, azonnal arcul csapta a hideg hajnal
kellemetlenül nyirkos lehelete. A szemerkélı köd a korai kelés miatt eleve rossz hangulatát
csak még borongósabbá tette.
Kedvetlenül kezdte szaporázni a lépteit, hogy legalább a fél hatos buszt el ne szalassza,
mert a végén még elkésik a munkahelyérıl.
Már percek óta caplatott az egyre sőrősödı, tapadós nedvességben, amikor a csendbıl
kihallani vélte egy másik cipı kopogását. A léptek, igazodva az övéhez, egyenletesen
csapódtak az aszfalthoz, állhatatosan követték.
Újabb percek teltek el. Nem akart fóbiásnak mutatkozni, hogy lopva hátra nézzen, ki jöhet
mögötte, bár talán meg se látta volna a sőrő lekvárhoz hasonlatos ködben.
Akkor támadt egy ötlete, és az egészen felvillanyozta. A megálló messze volt, egészen
kint a fıúton, a lakótelepüktıl majd egy kilométerre, így maga is gyakran szokta változtatni a
reggeli útvonalait. Hol az épületek között kacskaringózó rövidebb, hol meg a hosszabb, a
házakat jócskán elkerülı, parkon át vezetı utat választotta. Most ez utóbbi mellett döntött,
holott reggel, ez kicsit kockázatosnak mutatkozott. Az ilyen korai órán ugyanis, nem túl
biztonságos egy kihalt fasoron átvágni, ráadásul átláthatatlan sötétségben, melyen még a
közvilágítás is csak alig enyhít valamicskét.
Mégis, hogy elhatározásának érvényt szerezzen, bátran rátért a veszélyesebb útra. A léptek
azonban továbbra sem maradtak el mögüle. Errefelé pedig nem sokan szoktak megfordulni –
futott át az agyán –, nem tartják kellıen biztonságosnak ezt az útszakaszt. Tehát – levonva az
értelemszerő következtetést, egyben megadva saját magának az egyetlen, elfogadható
magyarázatot -, aki ennyire állhatatosan követi, az akarhat tıle valamit…
De vajon micsodát?! A pénzét, az értékeit? Hát, ha alaposabban szemügyre venné a
ruházatát, bizonyára nem gondolná, hogy komolyabb értékek lehetnek nála, hiszen még
ékszert sem visel. Vagy talán a nıi mivoltában izgatja a követıjét? Ez sem valószínő, mivel
ha világosban, tisztán látná, egyértelmő lenne, hogy ı már rég nem az a „megkívánható, friss
pipihús”. A nıiessége bizonyára nem keltené fel senkinek az érdeklıdését, hiszen már
közelebb van a hatvanhoz, mint az ötvenhez.
De akkor a követıje mi a csudának jár a nyomában?! Utol se éri, le se hagyja, viszont nem
marad el mögüle, a park keményre fagyott, földes ösvényén következetesen kopognak utána a
léptei.
Most mást gondolt, és újabb próbatételt eszelt ki a követıje számára. Lassacskán már nem
is a félelem dolgozott benne, inkább a kíváncsiság, hogy mi lesz még ebbıl?!
Már félúton jártak a buszmegálló felé, amikor ı hirtelen jobbra kanyarodott. Erre ı sem
szokott menni, de mivel – jó nagy kerülıvel – innen is megközelíthetı a buszmegálló,
gondolta, kipróbálja ezt is. Ha most sem marad le a követıje, akkor annak már komoly oka
lehet.
Még a mellékutcák között is cikkcakkban ment, jobbra-balra kanyarodott, de a lépések
állhatatosan követték. Végül már nem volt hová kitérni, mert feltőnt elıtte a buszmegálló alig
megvilágított, homályos foltja.
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Mint egy admirális, simán behajózott az öbölbe, és lehorgonyzott a megállót jelzı tábla
alatt. A léptek csak ekkor állapodtak meg, szintén a megállóban, de a másik végén. Mivel
közelebb nem jöttek, így továbbra sem látta a követıje arcát, de még az alakját sem tudta
kivenni a ködtıl.
Hamarosan befutott a busz. Többet szokott rá várni, de hát ezen a reggelen elvette az idıt
a nagy kerülıút, meg a sok kacskaringó, melyeket követıje lerázása miatt volt kénytelen
megtenni.
Szokásos helyére, a sofır mögé ült le, belülre, az ablak mellé. Inkább érzékelte, mint látta,
hogy a háta mögé is letelepedett valaki.
Valamelyik sokadik megállóban, új utas ereszkedett a mögötte eddig magányosan ülı
mellé. Ismerısként üdvözölték egymást. A busz állandó, halkan duruzsoló zörejein keresztül
is áthallatszott, amit suttogva beszélgettek.
Egy nıi hang azt mondta: Képzeld, ma reggel sikerült majdnem elkésnem! Tudod,
rájöttem, hogy a házunkból mindig egy idıben indulunk egy másik asszonnyal. Nem
közvetlen szomszéd, személyesen nem is ismerem.
Ma reggel azonban - amikor, mint szokott, elıttem lépett ki a kapun –, gondoltam, nagy a
köd, majd utána megyek, lekövetem.
Hát el nem tudod képzelni, micsoda kerülıvel jár ez ki a buszmegállóhoz! Már többször
azon voltam, hogy eltérek másfelé, de féltem, hogy a végén még elkeveredek, és lekésem a
buszt. Tudod, csak egy hónapja költöztünk ide, nem ismerem még a buszmegállóhoz vezetı,
valamennyi utat…

Párna csata
Kilépett a tornácra, és felnézett az égre. Kezét a szeme elé kellett kapnia, olyan vakítóan
ragyogott a nap az ıszi ég kékjébıl. Novemberi délelıtt volt, a nap mégis hétágra sütött.
Pillantása az égrıl lejjebb ereszkedett, kényszerően követte a hatalmas diófáról hintázva,
libegve alászálló, szárazon zizegı, megsárgult leveleket. A fa szinte lombtalan volt, teljesen
levetkıztette az ısz, így az ágak között bújócskázó lenge szellınek már semmi dolga nem
akadt. Mivel nem volt mit leszakítani az ágakról, meg is unta a játékot, és továbbállt.
İsz van megint – futott át az agyán. A sokadik ısz, számára épp a nyolcvanadik. A
száraz, töpörödött levelekrıl az öregség, az ıszrıl az elmúlás jutott az eszébe. Sokat gondolt
rá az utóbbi idıben, megtehette, egyedül élt, hosszú évek óta özvegyen. Gyerekük nem volt,
hát a testvére gyermekeit kicsit a magáénak tekintette. Míg az elmúláson mélázott, ösztönösen
elindult a kamra felé, hogy magot szórjon az éhesen káráló baromfi elé. Hiába no, az
évtizedek során megszokta ezeket a reggeli teendıket. Úgy tette a dolgát, hogy szinte
tudomást sem vett róla. A hátsó udvaron, jöttére, a csibék meg néhány kacsa azonnal
odasereglettek. Csak a nagy, cifrán tarka öreg kakas nem vegyült az eleségen torzsalkodó
szárnyasokkal. Dölyfösen, udvari rangja biztos tudatában lassan lépegetett felé. Amikor a
közelébe ért, csırével váratlanul odavágott a hosszú szoknya takarásában lapuló bokájához.
Hess innen, te cudar! – szólt rá mérgesen. Fránya kakasa! Ez volt az utolsó, hogy megcsíptél!
Aztán csak magában folytatta: odaadlak az Erzsinek, úgyis annyiszor kért már, adjak neki egy
kakast, mert nem tojnak eleget a tyúkjai.
Erzsi, az öccse legnagyobb lánya volt. Három faluval odébb lakott, és gyakran átjárt
hozzá. Na, nem segíteni, inkább passzióból. Csak gondolt egyet, és átkerekezett. Azt azonban
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sohasem felejtette el, hogy egy nagy, üres, füles-szatyrot a kormányra akasszon, amit aztán
hazafelé már csak a csomagtartóra tudott rákötni, mert megpakolta alaposan. Azzal tömte
meg, ami itt nála, éppen termett. Ha alma, almával, ha szilva, akkor azzal rakta tele púposan.
De vitte a frissen pucolt csirkét, néha egy-egy kacsát is, pedig neki is volt saját gazdasága.
Folyton arra hivatkozott, hogy ezt a csibét szívesebben eszi a férje, mert ízletesebb, sárga a
bıre, puha a húsa. Valamivel mindig meg tudta magyarázni, pedig – sejtése szerint –,
valószínőleg a piacra vitte. Lelki szemei elıtt feltőnt Erzsi irigy, sóvár arca, amikor valamiért
be kellett menniük a tisztaszobába, és a szoba közepén terpeszkedı nagy, régóta üres családi
ágyon a feltornyozott párnákat és dunyhákat meglátta. Pedig már le is takarta az egész
ágynemő halmot, Erzsi azonban még a terítınek is alánézett, nıtt-e a nagy- és kispárnák,
dunyhák száma a legutóbbi látogatása óta. Látszott rajta, legszívesebben a biciklire kötné az
egészet, és hazavinné.
Igaz, ami igaz, régebben libát is tömött, rendszeresen vitte a piacra a vágott jószágot, a
finom, puha pehelytollból pedig kisebb-nagyobb párnákat, dunyhákat varratott. A hófehér
kongré alatt tolltól duzzadó párnák látványa valóban jólesett a szemnek. Szinte megkívánta az
ember, elgyengült, elálmosodott tıle, és leheverni vágyott a lágyan puha, hattyútisztaságú
halomra.
Ekkor eszébe jutott a másik lány, az öccse középsı lánya, a Teréz. Na, az is egy jó firma.
Kiskosárral jön, aztán tıle kér egy nagyobb szatyrot, hogy mégse maradjon már itt az a sok
leszedett paprika, paradicsom. Mondván, kár lenne érte, itt csak ráromolna, ı meg elviszi
magával, majd jó sőrő paradicsomlét fız belıle, meg pritamint is csinál. İ ezeket az újmódi
dolgokat már nem is ismeri, a nevét is csak nagy sokára tanulta meg. De azért a szılıt is
megszedi, pedig azt még ı is szívesen elcsipegeti. Szereti, mert azt legalább nem kell harapni,
rágni az ı meggyengült fogaival. Viszi a krumplit is, és persze ı nem tér ki elıle, ha rákérdez,
vihetne-e egy csibét is a gyereknek. Tudja, a kicsi nagyon szereti a rántott csirkét.
Milyen furcsa, csak most jött rá, hogy a középsı lány, a Teréz is folyton megvizitálja a
tisztaszobát, amikor idejön. Egyszer sem hagyná ki. Tapogatja a párnákat, talán még
suttyomban meg is számolja, nem lett-e kevesebb belılük, mint a múltkor volt. A Teréz
ráadásul a szoba bútorait is agyondicséri. Úgy csodáskodik, mintha életében elıször látná a
nagy diófaszekrényt, a kézi faragású cseresznyefa komódot, és persze, sose hagyja ki, hogy
meg ne gusztálja a háromrészes, szárnyas nagy állótükröt, melynek lábtartó részén ı apró
nippeket, régi emléktárgyakat ıriz. A minap is rákérdezett, ugye nagyon vigyáz arra a
szivárványos színő üveghalra, el ne törjön valahogy, az manapság már régiségnek, igazi
értéknek számít. Talán a városban már utána is nézett, mit adna érte az öreg antikvárius.
Csak most tudatosult benne, hogy szeretı, ıt gyakran látogató unokahúgai számolnak a
vagyonnal, már most hagyatékként kezelik személyes tárgyait, élete munkájának a
gyümölcsét. Pedig még ı is itt van, még nem halt meg. Szinte eltemetik, élve.
Ekkor megjelent elıtte öccse harmadik, legkisebb lányának az arca. Anna huszonéves,
kedves, szöszke lány. Gyakran meglátogatja, és nem is rohan el azonnal, ottmarad egy-két
napig. Tudja, sokszor szabadságot is kivesz, csak hogy nála maradhasson. Ilyenkor
beszélgetnek, és együtt dolgoznak a kertben. Segít kapálni, leszedi a magasabb ágakról a
gyümölcsöt. Olyan gyorsan szaladgál föl-le a létrán, mint egy fürge mókus. És közben még
danol is. İt is kérleli, énekeljen neki azokból a régi nótákból, amit még lánykorából ismer.
Esténként mesélteti, és látja arcán az ıszinte érdeklıdést.
Anna sohasem kíváncsi a tisztaszobára. Mit nézegessen ott – mondja –, hiszen fejbıl le
tudná rajzolni a berendezést. Hideg is az a szoba, fölösleges bejárkálniuk. Ha nagy néha
benyit, azt csak szükségbıl teszi, levesz a szekrény tetejérıl egy-egy befıttet vagy almát,
hogy neki ne kelljen székre állnia.
Anna a másik szobát szereti, ahol ı alszik. Beleül az öreg fotelba, magához öleli az
erdırészletet ábrázoló, gobelin hímzéső kispárnát, és úgy mondja: mami – mert maminak
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szólítja, amióta a nagyanyja meghalt –, ez ırzi a te összes emlékedet. Ezt ölelted
kisgyerekként, belesírtad a bánatodat, neki suttogtad el a késıbbi boldogságodat, vele
osztottad meg szerelmes titkaidat, sok-sok éjszakán át. Most meg, tudom, délutánonként,
amikor már elfáradtál a sok kerti munkától, a derekad alá rakod. Ez te vagy. Ez örökre
megıriz számomra téged. Majd tisztán tartom, és vigyázok rá, ígérem. Nagyon szeretem ezt a
kispárnát…
És félti is. Ez félti ıt, ami a két nagyobb lánynak soha, eszébe se jutna. A múltkor is,
amikor meglátta a nagy zsákkal, amit éppen a konyha felé cipelt, szinte kétségbe esett. Te ezt
mindig egyedül vonszolod be, nincs aki segítsen? – kérdezte. İ akkor nevetve megnyugtatta,
hogy a zsáknak nincs is igazi súlya, hiszen csak kukoricacsutka van benne, ami könnyő, és a
sparhert begyújtásához kell, hogy kéznél legyen.
A kétségbeesett, kedves leányarcot felidézve még akkor is mosolygott, amikor már egy
cseppet sem kellemes foglalatosságot végzett, az éhesen röfögı, erıszakosan tolakodó kocát
próbálta odébb lódítani, hogy hozzáférjen a vályúhoz, és beléönthesse a friss moslékot…
Még öt ısz telt el…azután megvolt a temetés. Az elárvult házat most csak azért nyitották
ki, hogy számba vegyék, mi maradt az elhunyt után. Az örökösök közül a két idısebb lány mert apjuk lemondott a javukra a jussáról -, úgy nyomult be a tisztaszobába, mint akiknek
régi vágyuk teljesült. Most már senki nem nézi, mit vesznek kézbe, bármit megtapogathatnak,
kinyithatnak, s végre lekerül a párnahalomról is a takaró. A bútorokat csak futólag veszik
szemügyre, hiszen azokhoz évtizedek óta senki nem nyúlt. Na, de a párnák, az egészen más!
Azok száma évrıl-évre nıtt. Most tizenegy nagypárna tornyosul a négy dunyha fölött, és
mellettük, az ágy végében, még öt kisebb lapul, összepréselıdve. Azokra nem is nagyon
figyelnek, az igazi érték a habtiszta kongréval fedett, puha, fehér pihével töltött tizenegy
nagypárna.
Valahogy sohasem gondoltak rá, de most eszükbe jutott, hogy valójában hárman vannak
örökösök, de a tizenegy hárommal nem osztható arányosan. Pedig ezek a párnák érnek annyit,
mint azok a televízióban agyonreklámozottak, vagy talán még azoknál is többet.
Szerintem, Annát nem érdeklik ezek a párnák – szólalt meg az egyik lány. Igazad lehet kontrázott a másik –, nem férne be belılük egy sem abba a picike városi albérletébe. Nem is
kellene várnunk rá az osztozkodás miatt, miért nem ért ide idıben?! Hiszen szóltunk, hogy
most mérjük fel a hagyatékot.
A dilemmájuk azonban nem oldódott meg. A probléma továbbra is fennállt: hogyan
osszák kétfelé a tizenegy párnát?!
Nekem kell a több, mert két gyerekem van, ráadásul lányok. Neked csak egy fiad van.
Annak, ha egyszer megnısül, hoz majd ágynemőt a házhoz a felesége.
Már az is baj, hogy nekem fiam van?! Ez nem elég nyomós érv ahhoz, hogy én kevesebbet
kapjak a közös örökségbıl! Nekem épp úgy nagynéném volt az öregasszony, mint neked –
replikázott a másik.
Na, én kezdek pakolni. Ne húzzuk az idıt, a csőrben is szét kell nézni, termény is
maradhatott, sıt a padlásra is fel kell mennünk. Ott régiségszámba menı gazdasági
eszközöket találhatunk, rokkát meg guzsalyt, vagy minek is hívják ezeket az ósdi, régi
vacakokat… és mintha a másik véleménye nem is számítana, a maga részérıl lezártnak
tekintette a vitát. A padlóra lökte a takarót, és elkezdte rakosgatni a párnákat. Eltökélte, a
tizenegybıl nyolcat a saját részére tart meg, ennyi ugyanis egyenlı arányban elosztható a két
lánya között.
A másik elıször csak nézte, elkerekedı szemekkel, miként számolja ki nıvére a magának
szánt nyolc párnát a tizenegybıl. Amikor aztán a párnák átkerültek a nıvére saját térfelül
kijelölt ágyrészére, mérgét nem tudta tovább palástolni, feltámadt dühét már képtelen volt
visszafojtani.
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Na, azért ebbe még nekem is lesz némi beleszólásom! – kiáltotta, és indulatosan kezdte
visszarakosgatni a párnákat.
Nem addig van az! – ordította a testvére. Ami igazság, az igazság! Kitépte a párnát a
nıvére kezébıl, és elkezdte a legérzékenyebb pontján, szépen felépített, frissen fodrászolt
kontyán ütlegelni. A szétrepedt párnából szállongó tollfelhıben egyre csak azt hajtogatta
sikítva, mint akinek teljesen elment az esze: az számít, kinek több a gyereke! Csak az számít!
Az öregasszony is így akarta volna! De ı már nincs itt! – mondta a másik, és még folytatta
volna, ekkor azonban nyílt az ajtó.
Ki nincs itt?– kérdezte a belépı harmadik örökös. Még jó, hogy nincs itt mami, és nem
látja, mit csináltok, hogy marakodtok a koncon.
Na, már csak te hiányoztál! – jegyezte meg pikírten, de kissé lecsillapulva a nıvére. Te
hányat akarsz magadnak ? – kérdezte.
Ezekbıl a híres párnákból? Egyet se. Nekem csak az az avitt, dohos szagú, kicsit
elszínezıdött, kicsit kopott és nagyon öreg párna kell, amit mami az utóbbi években, a dereka
alá, támasztéknak használt. A többi a tiétek, vívjatok meg érte. Jó csatározást – mondta, azzal
kiment.
A hálószobában magához vette a kis díszpárnát, egyébként a gazdaságban körül se nézett.
Mit is akart volna elvinni? Aki itt a számára fontos volt, az már elment, ami pedig még fontos
lehetett számára, az már az övé volt...
Hazament, és az öreg párnát az ágyára tette. Középre, a díszhelyre. Az elsı idıben,
amikor csak ránézett, egészen ellágyult. A nagymamáját nem is ismerte igazán, apja nıvérét
szerette nagyanyjaként. Szerette, és nagyon megviselte, amikor elment.
Hónapokkal késıbb, egyik látogatóba érkezett barátnıje megjegyezte, megérti, hogy
ragaszkodik a párnához, hiszen kedves emlék, de ha használni akarja, díszül tartja az ágyán,
ideje lenne kimosni a huzatot. Megértette a célzást, igazat is adott neki, hiszen az a párna
akkor is ugyanolyan szeretetteljes marad, ha kimossa. Meg aztán meg is ígérte, hogy vigyáz rá
és tisztán tartja. Megırzi az a szeretett lény emlékét úgy is.
Óvatosan fejtette le a huzatot, nehogy megsértse, elszakítsa az anyagot, amikor váratlanul,
egy boríték pottyant ki a párnából. Kíváncsian vette kézbe. A levél mellett – mely neki szólt,
és arról biztosította, hogy fogadott „nagymamája” mennyire szerette –, ott lapult egy nevére
kiállított betétkönyv, több százezer forintról.
Nemhiába járt annyit a mami a piacra azzal a sok tömött libával, zöldséggel, gyümölccsel.
Amit félretett, azt nem a nagypárnákba rejtette, hanem ebbe a kicsibe, amirıl tudta, hogy
egyedül neki lesz fontos...
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:))
KÖVES JÓZSEF
Bejgli szonett
Minden ember tudja, milyen a bejgli,
(errıl szólt rég egy humoros írás),
ember karácsonyt nehezen hever ki,
s nem fogy a mákospatkó, ez a szívás!

S a diós sem, rettentı áradata
ránk szárad, marad tenger súlyával,
hiába volt kellemes zamata,
kemény lesz, s aki törıdik fogával,

tejben-kávéban próbálja áztatni
csak azért, hogy kidobni ne kelljen…
Folyton lángon van így most a gázplatni,

forralgatjuk a tejet a tőzhelyen,
végül nem ízlik, kár piszkálgatni,
s a patkót helyére: csizmámra teszem.
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:))
NYAKÓ ATTILA
A TÁVÍRÁSZ ÁLMA
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Visszafejtettem nektek:
Álmomban egy harkály voltam,
s nem fedtem fel harkály-voltom.
Azt hitték a duci férgek,
morzézgatok, nem a kérget
püfölöm a fejük fölött,
mire észbe kaptak ütött
az utolsó órájuk is,
riadt arcuk olyan muris
volt, jól csırbe lettek húzva,
bıszen ırölt bent a zúza!
Fiókáim örvendeztek,
folytassam csak, öklendezzek
százlábút, szút, nyers szılımolyt,
már túlontúl meggyızı volt!
Flottul mentek ott a dolgok,
fölébredtem – most viszolygok,,,

Rajz: TRAUTSCH TÍMEA
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SASS ERVIN
Legleg
cseréljünk emléket szólok
és nem érdekelnek a bókok
hogy te mi mindent megéltél
és mindnet még megélnél
de a legleg mégis az volt
amikor kisütött a Hold

Helyzet
a lelkem fázik mondom én
megszökött tılem a remény
a névjegyem visszadobta
a nevemet úgyis tudja
ha elfelejti az se baj
nélkülem lesz ihaj csuhaj

SASS ERVIN, Keskeny úton, 2010, Békéscsaba, Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház
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VERASZTÓ ANTAL
Vaskakas
Még a homályos ismerıseim közé sem tartozott az a csajla kalapot viselı, tántorgó alak,
aki elém állt a hazafelé vivı utamon és ellentmondást nem tőrı hangon tudomásomra hozta,
hogy márpedig ı nem Nyepomócki! Mivel lerítt róla, hogy még javított kiadásban sem lenne
teljesen beszámítható, mondom neki: – Sebaj, koma, én se hasonlítok az angol királynıre.
Egyébként egyike volt azoknak az arcoknak, amiket nehéz elfelejteni. A sarki kocsmából
billent elém, bizonytalan lábai oda is vitték vissza, ahol Soósné, a csapos nemzetiszínő
mosolyával minden törzsvendégének egyforma csalással adta kézre a „szokásost.”
Aztán feledésbe merült elıttem ez a találkozás. Annál is inkább, mivel ebben az idıben
éppen nagyszabású álmaim megvalósításán dolgoztam, aminek még nem igazán bontakoztak
ki a határai. Míg én a mesemadár fészke után kutattam, szegény édesanyám nagyszerő
szilvaleveseket meg lekvárokat fızött, mivel abban az évben sok szilvánk termett és értett az
elkészítésükhöz. A húgom segített neki, amiben tudott.
A húgom meg arról volt nevezetes, hogy kislánykorában sokáig selypesen beszélt, talán
ötéves koráig is. Elıfordult, hogy anyám átküldte valamelyik szomszédba ezt–azt
kölcsönkérni. A szomszédok meg éppen a selypessége miatt szerették, mert ha beköszönt
valahova, ilyenformán folytatta: – Hogy tetves szomszédasszony (a kedves helyett)
hazahozstam a gyajut töszönjük. Ha Jós bácsi otthon volt, akiktıl a tökgyalut kölcsönvettük,
megpróbálta a kishúgom szókincsét gyarapítani. – Nem jól mondod kisbogár, azt is tedd
hozzá, nem is használtuk, két foga kitörött. – De hasznájtuk, tiltakozott a húgom, Jós bácsi
meg jót nevetett, s azt mondta, máskor is te gyere át, ha kell valami.
Én meg addig–addig jártam a várost, hogy egyszer csak elıttem állt a HÁZ. Kicsit ugyan
kihátrált a város szélére, de volt két tornya, a nagyobbik torony tetején egy vaskakassal. Nem
afféle pléh szélkakas volt ez, hanem szép míves, taréjos, napkelet felé nézı, szóval egy valódi
kakas formájú vaskakas, ami nem forgott, csak állt és minden hajnalban tetten érte a
napfelkeltét.
Ha csak tehettem, útba ejtettem ezt a házat, volt valami várkastélyra emlékeztetı a
kinézetében, ami tetszett nekem vagy inkább azt mondanám, hogy izgatta a fantáziámat. Az
egyik házbámulásom alkalmával éppen azon morfondíroztam, vajon kik lakhatnak benne,
amikor észrevettem, hogy aki kilépett az utcaajtón, az a mutatóujjával elszántan felém bökött.
Ennek aligha lesz jó vége – gondoltam magamban. Gyorsan rájöttem, hogy aki felém közelít,
annak az arcát már láttam valahol, a kiléte sem volt tovább kétséges elıttem, igen, ı az, aki
nem Nyepomócki! Mivel nem hiszek abban, hogy léteznek véletlenek, most már bátrabban
néztem a várható találkozás elé.
– Jaj, templomba kellett volna mennem – mondta köszönés helyett, de már ugye elkéstem,
mert elmúlt tíz óra.
– Ma hétfı van, és dél körül jár az idı – segítettem ki idızavarából.
– Akkor nincs is baj – mosolyodott el.
Hirtelenjében nem tudtam eldönteni magamban, hogy ez az ember ugratni akar engem,
vagy tényleg a lábába szállt az esze. Az egész lényébıl mintha valamiféle egyszerő, tiszta ısi
primitívség sugárzott volna. Aztán csak kibökte, hogy a ház körüli mozgásra figyelt és félni
kezdett, azért jött ki a ház elé, meg azért is, mert utána meg a hirtelen beállt csendet találta
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félelmetesnek. Világ életében idegenkedett az ismeretlenektıl – azt mondta –, most elıször
támadt olyan érzése, hogy bennem ismeretlenül is megbízhat.
– Csak akkor nem félek, ha italhoz jutok – mondta – ezért néha–néha elmegyek egy
bizonyos csapszékbe. Így mondta, régiesen: csapszékbe, szinte ízlelgette ezt a szót. Ettıl még
senki sem lett a bor istenének a foglya, ahogyan én sem. Aztán meg tanulságos ajánlásokat is
le lehet olvasni a söntéspult mögötti falról. Például ilyeneket:
Menyecskecsók
Koppány vér
aki issza: holtig él.

Itt az ıszi–téli egészség megırzésére is gondolnak, a figyelmeztetı táblákat idıben
kirakják:
A kutya nátha el ne érje
Tóthszöllısy rumját kérje.
És a kocsmákban szokásos elmaradhatatlan figyelmeztetés sem hiányzik, csak ebben a
csapszékben kicsit másképpen van kiírva: Hitel csak 48–as honvéd rokkantaknak!
Beszélgetıtársam minden bogara ellenére kedélyes társalgónak kezdett mutatkozni. Talán
mégis rosszul tettem, hogy ilyen közel engedtem magamhoz – morfondíroztam ki tudja, kiben
mi lakik? Mintha megérezte volna, mi jár a fejemben, mert amikor újra megszólalt, azt
mondta: – Itt élek egyedül ebben a nagy házban, a rokonaimtól elhagyatva. A külsımmel meg
ne törıdjön.
– Lehet, egy kicsit régen születtem, de hát szüleim koránhalt gyermekeinek száma a hatot
is kitette, maradtam én. Évek hosszú sora óta itt lakom egyedül és idım nagy részében
gondolkodom, meg imádkozom.
– Intésként többször elmondta nékem az apám, aki öreg volt már és szakállt viselt: végy
példát fiam a méhecskérıl, mert tudd meg, a méh a mérges virágból is édes mézet tud
készíteni. Egy más alkalommal meg arról beszélt, hogy láttunk mi már szebb napokat is fiam,
csak te arra nem emlékszel, mert ez még a porbafingó korodban történt.
– Minden kifogást fölülmúlt az ellátásunk. Étvágygerjesztınek ecetbe elrakott hallal,
felszeletelt kolbásszal, salátával megrakott tálak kerültek a szömörcefából készült asztalra.
A fıétek meg: sült bárány vagy liba, sonka fiatal vöröshagymával. Aztán következett ránk
az a korszak, amikor hol egy tojás, hol egy marékliszt vagy kanál zsír hiányzott az
ebédünkhöz.
– Apám az általa viszontagságosnak mondott idıkben, nemes ember létére, ha kapott
valami hozni–vinni való munkát vagy szert tett fél zsák búzára, amit a malomba lisztre be
lehetett cserélni, akkor feltette magára az úrhámot és elkezdte tolni nyomorúságunk egy
keréken járó szekerét, a talicskát vagy az általa úriasabbnak vélt targoncát. Így változott meg
körülöttünk a világ, meg az apám titulusa. Nemes Motsári Olivér helyett Mocsári vagy Olivér
bácsira, amit cseppet
sem bánt, sıt sütkérezett az egyszerőségében. Ha korát kérdezték, szeretett egy kínai
kormeghatározást idézni válaszul: „Idısebb egy szitakötınél, fiatalabb a hegyeknél, embernek
pont jó.”
Különös emberünk egy hónappal késıbb a városban a templom elıtti parkban egy padon
üldögélt, amikor éppen arra jártam. Észrevettük egymást. Maga mellé mutogatott a padra,
amit nem lehetett nem meghívásnak tekinteni.
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– Eszembe jutott még egy és más, amit szívesen elmondanék magának, ha van kedve és
ideje meghallgatni – mondta junior Olivér, ahogy ı magát nevezte. – Isten neki, kezdjen bele,
biztattam, majd elveszek a hátralévıbıl annyit, hogy beleférjen a mondandója.
– Ha búvároljuk a múltat – kezdett bele mondandójába akkor azt látjuk, hogy az ember
bıvebben táplálkozik a föld termésébıl, mint a szellemnek és az igének forrásából.
– Templom elé való elmélkedés – jegyeztem meg közbevetıleg. – Ott vagyunk. Ez az a
templom, amelybe a feljegyzések szerint vagy kétszáz év elıtt: „Az menny ütı kı által
pusztulást szenvedett az ekklézsia.” Más szóval belecsapott a villám az Isten házába. Ehhez
nincs hozzáfőzni valóm.
– Ahhoz viszont igen, hogy amikor olvasok egy régebbi újsághirdetést, amiben az áll:
„Örökbe adnám kétéves kisfiamat jobb helyre”, néha az a kellemetlen érzésem támad, mintha
más életét élném. Lehet, hogy én is örökbe fogadott gyerek lennék? – Jegyzi meg, miközben
fanyarkás mosoly bujkál a szája szegletében.
Utolsó találkozásunkkor a tornyos ház elıtt várakozott rám. Erısen alkonyodott. Mondta,
figyeljem meg, ahogy a rég ellobbant gyertyák fénye újra szétárad az ablakokban, s ha kiáltást
hallanék, akkor az ırtállók váltják egymást. İ tollat hegyeztet nekem, hogy mielıtt a
vaskakas hajnalt kukorékolna, le tudjam írni ezt a nem mindennapi történetet.
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KREISCHER NELLY
Játék volt
Ártatlan játékunk hosszúra nyúlt.
Hazugság volt, vagy éteri álom?
Bárminek is nevezzük, már elmúlt
gyönyör-izgalmas, utolsó kalandom.
Köszönöm, Galaxis-vándor barátom.

Már önmagát emésztı jég-tőz vagyok,
mint kiégett, magukba roskadó,
tőnni kész, fehér-törpe csillagok.
Tömörített magamat még sugározva,
a mindenségbe lassan beleolvadok.
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HABOS LÁSZLÓ
Észrevétlenül átölel a fény
Térdelve hallgatom a szent csendet.
Oltáron a gyertya csonkig égett,
közben fából faragott szentek néznek,
rövid imára hunyom le szemem.
Frissen mázolt gyóntatószék üres.
Nincs még itt a pap, ma ı nem vallat,
a keresztre szegezett is hallgat,
s egy kérdést hallott meg süket fülem.
Keskeny ablakon lép be a fény.
Színes üvegtáblára írt szöveg
válaszol a szívbe döfött tırrel,
s észrevétlenül átölel a fény.
Az örökmécsesen pók szı hálót.
Egy órája tán, hogy térden állok,
kinyílik szemem, s mindent látok
a keresztre szegezett világból.
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VASI FERENC ZOLTÁN
Éjed mint madár…
Kerestelek, mint tömeg a Holdat,
és sötétben elszórt lábnyomodat –,
mely tılem vezetett hazáig:
a Gyönyörő Hajnal Palotáig.

Ahol színek szöknek a szemedbe,
és madár köröz, hogy ereszd be.
Ablaküvegen kopog csırével,
s kiröppen a sóhaj az Ég selymére…

Gyökvers
Vagyok! – s ha viselek
kalapot,
vajon akad-e,
aki hetykén
rám kiált:
Jó napot!
De felesel velem az Ég –,
legnagyobb kincs a feleség.
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BÁRDOS LÁSZLÓ
Babits és a dráma
(idézetek, értelmezések)

A Sipos Lajos szerkesztette Babits kritikai kiadás Drámák c. kötete (2003; sajtó alá
rendezte Vilcsek Béla) a maga csaknem nyolcszáz oldalas terjedelmével jócskán meglephette
az életmőben mégoly járatos olvasót is. Igaz, a közölt anyagnak természetesen csak egy részét
teszik ki az önálló mővek, s ahogy ez ilyfajta kiadásoknál gyakorta elıfordul, ezúttal
kevesebb, mint a felét. Ám az apparátus jogosan öltött ekkora méreteket: Babits, különösen
pályájának elsı évtizedén, kitartóan foglalkozott a drámai mőnemmel. Négy eredeti
színdarabja is ennek a korszaknak a termése. Az igazi küzdelem viszont — mondhatni —
ezután következett, éspedig éppen nem a drámaíróként való érvényesülésért: sajátos módon
Babits azért vetette latba tekintélyét, hogy darabjai ne lássák meg a napvilágot. Nemhogy
színpadra, még nyomdába sem engedte ıket.
Egy kivétellel. Jellemzıen a XX. századi színjátéktól legtávolabb esı, a görög tragédia
szellemét és alkatát fölelevenítı Laodameia címő darabot bocsátotta a nyilvánosság elé — ezt
ráadásul nagyon szerette —, ám ezt a mővet is egy verseskötetbe iktatta. A szerkesztı eljárása
azonban tökéletesen igazolható, hiszen ízig-vérig dráma, illetıleg tragédia a mő — itt, azaz
itt is meg kellett jelentetni.
A jelen vázlat a lehetı legszerényebb igényekkel lép fel: egy tematikus idézetgyőjtemény
korlátain legföljebb néhány kommentárszerő megjegyzéssel lépve túl Babitsnak a drámához
és a színházhoz főzıdı megnyilatkozásai közül szeretnék fölidézni néhányat — megpróbálva
kipuhatolni gondolati forrásaikat, meg a belılük ki-kihangzó polemikus vonatkozásokat. Még
ezt az alig kifejtı válogatást is jobbára két drámaköltı — Euripidész és Shakespeare — neve
köré igyekszem csoportosítani.
1. Az idırend mellızésével tekintsük elıször a Shakespeare mővészetét érintı
alapmeghatározásokat Az európai irodalom történeté-bıl. Némiképp önkényesen hivatkozom
csupán erre a mőre, hiszen Babits az 1900-as és 1910-es években már több ízben is
megnyilatkozott a maga és ifjúkori barátai talán legfıbb kedvencérıl. Ezenfelül a 10-es évek
közepén formálta és adta ki Vihar-fordítását is. Annyi bizonyos, hogy a kései szintézis
érvanyaga és állásfoglalása már az irodalom humanisztikus értékeit a színházi élet köznapi
gyakorlatával szemben is védelmezı, korjelzı tapasztalatokon edzıdött:
„Igazán bámulatos, hogy ezek a finom nüánszokra épített lírai és epikusan festı drámák
valaha színpadon is hatottak, nagy tömegeket vonzottak… Igaz, hogy a témák egy része
ismert és aktuális volt, magában is érdekes. Az is igaz, hogy a színpadi mővészet még sokkal
inkább a szó mővészete volt, mint ma. A közönség a dikció hallgatására volt »beállítva«, s
figyelme talán még sokkal frissebb, éberebb és naivabb volt, mint a mai közönségé.* Ha
mindezt leszámítom, még mindig nem tudok hova lenni a csodálkozástól. Hisz Shakespeare
nem ily friss és naiv közönség igényeihez mérte szavait. Mély kultúrájú, elfinomodott, szinte
dekadens ízlés és érzıképesség kell, hogy egy-egy tudós célzását megértse, egy-egy váratlan
asszociációjában gyönyörködjön, egy-egy verse lejtését szépnek és zenének érezze. Darabjai
igazában csak olvasva érvényesülnek. Egy-egy során meg kell állni, kortyonkint ízlelni, mint
a jó bort. És Shakespeare még csak arról sem gondoskodott, hogy darabjai helyes szöveggel
nyomatásban megjelenjenek! […]
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…Minden Shakespeare-problémánál nagyobb probléma például, hogy miféle értetlenség
szülhette meg azt a dramaturgiai elméletet, amelyet XIX. századbeli (fıleg német) kritikusok
Shakespeare-bıl »levontak«, s amely kritikánkban s színházi közvéleményünkben ma is
kétségbevonhatatlan dogma gyanánt áll. Ezek Shakespeare-ben a tipikus színpadi és színpadra
való írót látták […]
…A magyar Shakespeare-kultusz eleinte nagyon is jó úton indult el. Akik kezdték,
lírikusok voltak és autodidakták: Vörösmarty s Arany és Petıfi. İket nem elméletek vezették,
hanem költıi ösztönük. Shakespeare az ı kezükben az lett, ami igazában és eredetileg volt:
költészet. […] Késıbb azonban kifejlıdött nálunk is egy shakespeare-i drámairodalom,
amelyre inkább a rossz Shakespeare-elmélet hatott (s a hirtelenében-készült rossz Shakespeare-fordítások), mint maga Shakespeare.”1
Szempontunkból itt dráma és színház el- (vagy ketté-)választása a döntı mozzanat. Ebben
a rangsort is implikáló rendszerezésben a dráma — a nagy hagyományú és történeti
hagyományt teremtı dráma — a korérdekeknek alá nem vethetı irodalom, illetıleg költészet
autonómiájának körébe lép.2
Íme, még egy kis részlet:
„Ez a mai Shakespeare-kultusz képe. Ekkor értettem meg Tolsztojt… Ha a színházi
Shakespeare-re gondolt, igaza volt. És ı legalább ıszinte volt.”3
A hathatósabb meggyızés kedvéért Babits egy anekdotikus mozzanattal készítette elı a
fönti konklúziót: a III. Richárd esetével. Ti. amikor egyszer végre színházba ment, a
felvonásközi szünetben a színházi Shakespeare-ért lelkesedı ismerısök között egy sem akadt,
aki követni tudta volna az éppen játszott darab cselekményét. Babits bizony ritkán
folyamodott efféle eseti illusztrációkhoz, mint ahogy az is csak elvétve történt meg vele, hogy
tekintélyérvként valamely orosz szerzıre hivatkozzon egy-egy gondolati vagy esztétikai
kérdés tisztázásakor. (Magából irodalomtörténetébıl is kiérezhetı az általa lényegében
keletinek tartott orosz szellemtıl való idegenkedése, ha mindjárt Tolsztojról vagy
Dosztojevszkijrıl esik is szó.)
Ennek a Shakespeare-felfogásnak van nálunk hagyománya. Füst Milán állásfoglalása talán
nem annyira meglepı:
„Itt azt a vallomást is kell tennem, hogy Shakespeare nekem nem színházba való, bármily
paradoxul hangzik is a vallomás olyan íróról, aki egész életében a színpad számára dolgozott.
[…] Shakespeare-t ugyanis számomra szavainak csodája teszi, s mindenféle
mellékkörülmény, zenebona, zaj, mozgalom, de még a sokféle szín is ártalmára van a
szavaknak. […] S én lelkem színpadán megállítom erre a jelenetet, hogy valóban sírjak egy
kicsit.”4
Ennek az „irodalmi” Shakespeare-képnek mai ellenzıi (pl. Mészöly Dezsı, Eörsi István,
Nádasdy Ádám) hajlamosak az Arany János, de még inkább Babits utáni magyar mőfordítói
hagyományt okolni az általuk félreértésnek tekintett megközelítésmód „hibáiért”. Csakhogy
az angol irodalomtörténeti gondolkodásban sem ismeretlen a nagy drámaíró bizonyosfajta
leválasztása a színházról. Charles Lamb (aki mellesleg — Mary nıvérével együtt — megírta a
Shakespeare-mesék-et az serdülıkorú ifjúság számára) meglepı módon szinte ugyanúgy kezdi
egyik eszmefuttatását, mint az idézett magyar költık, különösen Füst Milán:
„Lehet, hogy paradoxonnak tetszik, de azt a véleményt kell vallanom, hogy Shakespeare
kevésbé szánhatta színházi elıadásra darabjait, mint szinte bármelyik más drámaíró. S éppen
a darabok megkülönböztetı kiválósága miatt van ez így. Nagyon sok olyasmi van bennük,
ami nem tartozik a színjátszás birodalmába, amihez a szemnek, hangnak, gesztusnak semmi
köze. […] [„Mr. Kean” Macbeth-alakításáról:] Mikor ezt a szerepet játszotta, akkor a tett
miatti fájdalmas aggodalom, az a vágyunk, hogy megakadályozzuk a tettet, amikor még
mintegy nincs elkövetve, a valóság nagyon is szoros és szorongató látszata olyan szenvedést
és nyugtalanságot szerez, amely teljesen lerombolja a könyv szavai révén keltett
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gyönyörőséget. A könyvben az elkövetett tettek nem hatnak ránk a jelenvalóság fájdalmas
erejével, inkább mintha a történelemhez tartoznának, valamihez, ami elmúlt és elháríthatatlan,
ha egyáltalán van valami közük az idıhöz. Olvasás közben csakis a költészet, a fennkölt
képek jelenvalók elménk számára.” (1811)5
Fordulhatunk azonban Goethéhez is: az ı tanúságtételének érdekességét egyrészt
lankadatlan Shakespeare-búvárkodása adja, másrészt az a tény, hogy — szemben akár
Babitscsal, akár Füst Milánnal — közelrıl, sıt belülrıl ismerte a színház közegét, élete egy
szakaszán akár „színházi embernek” is nevezhetı.
„Shakespeare az eleven szó által hat, s a szó legjobb közvetítıje az olvasás; nem tereli el
figyelmünket az ügyes vagy ügyetlen elıadás. […]
Shakespeare neve s teljesítménye a költészet történetébe tartozik […] a színházban csak
véletlenszerően lép fel. […] [C]sak az színpadszerő, ami a szem számára egyszersmind
szimbólumot hordoz: valamely fontos cselekmény, amely egy még fontosabbra utal […]
Shakespeare ezt a csúcsot is elérte… Ám ezek csak ritka mozzanatok, szemelt ékszerek; s
foglalatuk tömérdek színpadiatlanság. Shakespeare eljárásmódjának egésze ütközik állandóan
a tulajdonképpeni színpad ellenállásába […] [É]pp érdeméül [állítjuk], hogy a színpad nem
volt méltó tér az ı géniuszának.” Végül, ha ennyi szentencia kevés lett volna, Goethe — azon
elmélkedve, hogyan lehet átdolgozni a nagy brit darabjait ahhoz, hogy elıadásuk szövege ne
legyen nyomasztóan terjedelmes — szinte csattanó módjára erısíti meg nézetét:
„[M]égis újra meg újra azt halljuk, bármennyire értelmetlen, hogy Shakespeare mőveinek
egyetlen szavát sem szabad elhagyni az elıadásból. Mármost ha ennek a véleménynek a hívei
gyıznek, Shakespeare pár éven belül eltőnik a német színpadokról, ami egyébként nem is
volna olyan nagy szerencsétlenség, mert a magányos vagy társas olvasó annál tisztább
örömmel élvezhetné e mőveket.”6
A kontraszthatás kedvéért állítsuk ide rögtön Móricz Zsigmond vélekedését Shakespearenek szentelt nevezetes tanulmánysorozatából (Nyugat, 1923):
„[A Vízkereszt-rıl:] Gyermekjáték gyermekeknek.
Ez valóban színész munkája. Nem, mert jó szerepek vannak benne, hanem mert minden a
színpadi tradíció, színpadi megszokottság, színpadi beidegzettség alapján áll. […] Nincs az
akciónak egyetlen mozzanata, nincs az ábrázolásnak egyetlen motívuma, nincs a levegınek
egyetlen szippantása, ami ne színpad volna. […]
Az ıs operett: ma is él ez a mőfaj, csak több muzsikát kapott, bár itt is jelen van már a
kísérlet… A közönség jól mulatott, a közönség gyermek. […]
[A Lear király elıadásáról szólva:] Nála mind a három egyforma fontos tényezı, az élet, a
gondolat és a színpad.
Az élet mindenestıl, ahogy ı maga meg bírta figyelni, de azt is mind sajátjának tekinti
amit mások figyeltek meg rajta… A gondolat: ez az övé. Ahogy benne támad s benne él… És
a színpad: készen kapta s nem nyúlt hozzá, hanem beledolgozta magát. Nem bírálta,
elfogadta, s oly tökéletesen hozzá alkalmazkodott a gondolkodásmódja, hogy második
természetévé lett, hogy ösztönné vált benne.”7
2. Babits irodalomtörténeti koncepciójáról — ha tetszik, víziójáról, narratívájáról — sok
mindent elárul az az idegenkedés, melyet amúgy oly kedves görög tragikusai közül
Euripidésszel szemben tanúsít európai irodalomtörténetének lapjain:
„[…] Euripidésznél általán kevesebb a líra, mint elızıinél… […] [Euripidész] problémái
nem az emberi sors, erkölcs, igazság mélyeit fölrázó dilemmák, amelyekkel Szophoklész
viaskodik. Érdekesség átalagérdekesség. Egy ki szerelem, házasságtörés, politikai és
demokratikus tirádák: az a fajta dolog, ami mindig modern — a szó legrosszabb értelmében
[…]
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Manap rám úgy hat ı, mint egy túl könnyő, túl termékeny író […] Mit szülhet egy kiváló
szellemő író s a szedett-vedett közönség lelki frigye? Euripidész mővei magas irodalmi
kultúrából kihajtott virtuóz drámák, de micsoda barbár gikszerekkel! Micsoda sablonok! Míly
logikátlanság! Mennyi durvaság az alakokban! […]
Ez valódi modern, színpadi barbárság.
De nem az a fajta modernség, amit Euripidész modern hívei keresnek bálványukban. Ezen
inkább ık is megütköznek. Szeretnék is kimagyarázni és elmagyarázni, különös
hipotézisektıl sem riadva vissza. Van egy ismert angol könyv, mely azt akarja bebizonyítani,
hogy Euripidész tragédiái voltaképp — vígjátékok, s akként olvasandók […]
Miért vígjátékok? Én elégnek tartom, hogy színpadi mővek — mai értelemben vett
színpadi mővek —, és akként olvasandók.”8
Igaza volt? A kérdés nem éppen célravezetı, ha az itt kifejtett véleményben (mint jeleztük)
egy történet alkotóelemét látjuk.
Úgy látszik, Babits ekkoriban például már nem gondolkodott el annak a Péterfy Jenınek a
„görög tanulmányain”, közöttük Euripidész-értelmezésén, akit harmadfél évtizeddel korábban
elmélyült meggyızıdéssel méltatott Az irodalom halottjai címő tanulmányában (Nyugat,
1910). Hozzátehetjük: nemcsak e személyes kapcsolódás fényében feltőnı a nagy kritikuselıd
„mellızése” — hiszen ez önmagában csak külsıleges szempont —, hanem a szóban forgó
értelmezés tárgyi értékhangsúlyai miatt is. Péterfy ugyanis a következıképp veti össze
elıdeivel a legfiatalabb tragikust:
„[Euripidésznek a kritika] vallási frivolitást vetett szemére, a tragédia lealacsonyítását, az
eposz és monda alakjainak köznapivá süllyesztését, a forma megrontását stb. […] nem akarta
észrevenni azt az érdekes problémát […], hogyan hajtják rá a megváltozott közviszonyok,
hogy hısi, egyoldalú, erıs, egyszerő szenvedélyek helyett tudatosabb, elemzettebb, az élet
valóságának megfelelıbb érzelmeket rajzoljon, s hogyan változtatja meg mindez szükségképp
az elıdök szigorúbb formáját…” (Az én kiemelésem. B. L.)***
Majd:
„Mint dramatikust a hagyomány, a költıi tárgy szüksége még egészen a mondához s ennek
hıseihez köti. De ugyanakkor a költı egyszersmind állást foglal ellene, kritikai szellemmel, új
pszichológiával tekinti; képzelmével benne él, s ellene harcol, s nem egy tragédiája viseli
magán a belsı ellentét nyomát. Hogy lehet ezt Euripidész mővészetének bőnéül fölróni? Hogy
lehet Euripidészt kicsinyleni azért, mert nem oly naiv, mint Szophoklész, s a görög
gondolkodás fejlıdésében részt vett? […]
De a filozófus és rétor csak töredéke Euripidésznek, a költınek. Ha elég mővészi
fogékonyságunk van, s hajlékony elmével végigtekintünk mővei során: az elsı pillanatban
szinte zavarba jövünk, annyi új, annyi különbözı hatást találunk bennök. Euripidész
mővészetében van valami Próteusz-szerő. Ha veszít is nála az antik tragédia Aiszkhülosz
fönségébıl s Szophoklész arányos szépségébıl: e hiány fejében új alakokat teremt,
leleményes, gazdagabb szálú mesét szı, s lírai hevét, erıs szenvedélyességét veti latba. S ha
gazdagon buggyanó, pillanatnyi lankadás után mindig szárnyat bontó költıi erejét
megéreztük: szinte hihetetlennek látszik, mennyi igazságtalan ítélet kering Euripidészrıl a
filológusok között. […] Euripidész iránt csak akkor leszünk igazságosak, ha azt a mővészi
fáradhatatlanságot méltányoljuk, mellyel mindig új hatásokat keres, modort változtat,
reflexiót s érzelmet különbözıleg vegyít, régi helyzetekben új fordulatokat teremt …” (Az én
kiemeléseim. B. L.)****
Azért volt érdemes egy kissé túl hosszúra nyújtani a fenti idézeteket, mert egyes kiragadott
fogalmak, kifejezések még talán kevésnek is bizonyultak volna ahhoz, hogy meggyızzék a
gyanakvó olvasót; hiszen mint ahogy ezekbıl a kiemelt részletekbıl különösképp kitőnhet,
Péterfy rendre olyan értékszempontokat tulajdonít a tragikus triász harmadik tagjának,
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amelyek Babits szemében is éppen a legfontosabbak voltak. Hogyan lehetséges hát a konkrét
mővészi teljesítmény mérlegelésében ekkora „elcsúszás” a két éles szemő és méltányos
elemzı között?
S még egy utolsó részlet Péterfy tanulmányából: „Az ı költészetében már nyilatkozik az
emberi szánalom, a szélesebb körre terjedı emberbaráti érzésnek egy neme. Euripidész
humánusabbnak látszik, mint elıdei; gyakran úgy adja vissza a fájdalmat, mintha neki is
fájna, és szánalmat érezne a gyönge ember iránt.”11 Újfent az én kiemelésem. Ugye ismét a
babitsi világkép egyik lényegi elemét „találta el” a XIX. század utolsó harmadának nagy
kritikusa?
És igen, még a mőfaji kérdés fölvetése is mintha csak — öntudatlanul bár — a megbecsült
elıdnek volna címezve. Péterfy ugyanis részletesen kifejti „védıbeszédében”, hogy tévúton
jártak azon esztéták, akik a sémákban felfogott „görög tragédia” jegyeit kérték számon
Euripidész egynémely darabján — minthogy ezek jobbára már csak a „dionüszoszi játék”,
nem pedig a (modern) tragikum értelmében nevezhetık tragédiáknak.
3. A Nyugat 1928-ban körkérdést intézett az írókhoz „a magyar drámaírás válságáról”.
Idézzünk Babits kivételesen elmélyült és tömören kifejezett gondolatmenetébıl:
„A modern drámának semmi köze sincs a régi dráma nagyszerő, kollektív szelleméhez. Így
a modern dráma természetesen társadalmi drámává fejlıdött, egy-egy társadalmi réteg vagy
probléma drámájává: ahelyett, hogy az ember drámája lett volna.
Ámde a kultúra és színház demokratizálódásával ez a dráma mind nagyobb tömegek elé
kényszerült állani, s kapkodva kezdte keresni e nagyobb tömegekkel való kapcsolatot.
Csakhogy korunk tömege valóban ezerfejő, a végletekig differenciált; hol a közös érzés,
amire e tömegekben hatni lehet? a közös alap, melyen az író dominálhatja közönségének
minden rétegét? Ilyen nagy, közös, vallásos érzések nem hatják át a mai tömegeket. Érzések
helyett a logikumokhoz kellett fordulni; ami annyit jelent, hogy a modern dráma kritikus és
destruktív jelleget ölt: mert ha az érzés alkotó, a logika lényegében destruktív, kritizáló. Ez a
Shaw-féle dráma; ez a Pirandellóé, mely már magát a drámai forma elvét kritizálja és
destruálja.
De ez a fejlıdés szükségképpen a dráma nívóbeli lesüllyedéséhez visz. Az érzés, mennél
egyszerőbb, mennél általánosabb, annál értékesebb és fenségesebb lehet; nem így van a
logikumokkal. A logikumokra alapított dráma, mennél nagyobb és mőveletlenebb tömegek
elé kerül, annál szimplábbá és laposabbá kénytelen válni, hogy megértésre leljen. Az egyszerő
érzés megkapó; a szimpla élc lapos. A legáltalánosabb emberi érzések örökújak, mindig
érdekesek; de van-e unalmasabb az ismételt szellemességnél? Az oly dráma, melynek legfıbb
elve a szellem és élc virtuóz játéka, könnyen az üres technika s az alacsony mulattatás
játékává fajul. S valóban ez történt a modern drámával, mikor a háború után újabb, s ez
eddiginél még alacsonyabb nívójú tömeg özönlött a színházakba.”
„[…] A mai író legdrámaibb mondanivalója is oly természető, hogy a szabadabb
regényformában teljesebben és természetesebben mondható el. A modern lélekábrázolás szők
Prokrusztész-ágynak érezte a drámát. Aki mégis ragaszkodott a drámai formához,
mesterséges leegyszerősítéshez, és a láthatatlan dolgok erıltetett megszemléletesítéséhez
kellett fordulnia; ami a szimbolizmus eredete pl. Ibsennél vagy Maeterlincknél. [B. M.
jegyzete: „Ilyféle egyszerősítéssel tesz kísérletet a modern expresszionista dráma is.”] De e
mesterkélt eljárással a vonalak elrajzolódtak, s a színek, mintegy bengáli fényben, elváltoztak.
Azóta a modern irodalom igazi nagy szellemei — s éppen azok, kiknek életlátásuk a
legdrámaibb — mindinkább idegenkedni látszanak a drámai formától, s ehhez inkább csak
azok folyamodtak, kiknek mondanivalója nem az életábrázolást kívánta eszközül, hanem
magát a dialektikus élıszót; mint az agitatív és logikai mondanivalók, amilyen a Shaw-ké és
Pirandellóké. Ekként a modern dráma eltávolodik az Élettıl s a Költészettıl, mely csak az
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Életben gyökerezhetik, és a Szinház, mely tömegeit végre is nem szolgálhatta ki tiszta
dialektikus eszmékkel és paradoxonokkal, kényszerült a saját lábára állni és lehetıleg
függetleníteni magát és hatását az irodalomtól, melynek azelıtt alázatos szolgája volt.”
Szembeszökı a vitacikk fı szempontjainak történetisége: ez a megközelítés Babitsot végül
egyik „legradikálisabb” hipotézisére sarkallja:
„[…] 3. A mőfajok halandók, s biztos, hogy amit mi röviden drámának nevezünk, az sem
egy, hanem több, egymás után következı külön mőfaj: más a görög, a Shakespeare-é, Racineé, a Dumas-é, Ibsené és így tovább. Értékben is, mint célban, különbözık.”12
Az elsı részmondat némileg közhelyszerően ismétel meg egy mind a pozitivizmusnak,
mind a szellemtörténetnek kedves gondolatot — még a biológiai analógia jegyében tekintett
kontinuitást hangsúlyozva. Az igazi tovább gondolkodás magának a mőfaji egységnek idıbeli
felbontásában ragadható meg.
Ám Babits már mintegy másfél évtizeddel korábban, a Balázs Béla „misztériumaival”
foglalkozó bírálatának elvi bevezetı részében kétségbe vonta a drámának mint mőfajnak
klasszikus esztétikai folytonossághagyományát: „[…] nem a párbeszédes alak és színpadi
külsıségek teszik drámákká [ti. Balázs misztériumjátékait], hanem az a belsı forma, amely
egy a tartalommal. Ez hajdan, a dráma fejlıdésének kezdetén: összeesett, késıbb, az
irodalomnak a színpadtól s a színpadnak a vallástól való önállósulásával, mikor az
emberiségnek az a mély és valóban vallásos szükséglete, mely a drámát megteremtette, más
csatornákon is kiömölhetett, s viszont a színpad is, elvesztvén vallási jellegét, más profánabb
célokra is használhatóvá lett, a dráma voltaképp két nagyon különbözı mőfajjá
differenciálódott.” Már ekkor is hozzáteszi: „a valódi dráma […] nem feltételezi a színpadi
formát”.13
A drámaírás (ill. egy késıbbi címadás szerint: a színpad) válságát nyomozva, értelmezve
Babits az esztétikai szempontot összekapcsolta a társadalomtörténet, pontosabban: az
irodalom (a mőfajok) szociológiai funkciótörténetének vizsgálatával — olyas eljárás ez,
amelyet az „esztétista” jelzıvel elhamarkodottan bánó Babits-jellemzések alighanem nehezen
illeszthetnének be némelykor sablonos gondolatmenetükbe.
Valami nagyon hasonló történeti felismerés fejezıdik ki igen szellemesen József Attilának
egy késıbbi — szintén körkérdésre adott —, drámáról s színházról szóló nyilatkozatában,
amely a Független Színpad 1937. évi I–II. számában jelent meg:
„Hogy miért nem járok színházba? Mert tapasztalataim szerint: 1. … az elıadott darabok
ötlettelenek, unalmasak... 2. … az elıadások nem harmonikusak… 3. … mikor járnék
színházba? III. Richárd ezt kiáltja: „Országomat egy lóért!” e mellett igen nevetségesen
hangzanék, ha a mai szerzı történetesen ezt adná egy hıse szájába, aki történetesen könyvelı:
„Állásomat egy taxiért!” Nos, ha egy mai Shakespeare kitalálná, hogy egy ilyen felkiáltás
hogyan ne váljék nevetségessé, de hogyan szorítsa el az ember szívét, örömmel áldoznék még
az indokolatlanul magas árakat kérı ruhatárra is.”14

1. Babits Mihály: Az európai irodalom története, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979,
173–175.
2. A magyar költı-gondolkodó aligha alaposabb irodalomtörténeti vizsgálódások nyomán
jutott erre a következtetésre. Annak ellenére, hogy talán felfigyelünk a befogadó közönségre
tett utalás egyszerre irodalomszociológiai és (különösképp elıremutatónak ható)
recepcióesztétikai szempontjaira, azért a feltevést — Az európai irodalom történeté-t
manapság körüllengı elmarasztaló értékítélet hatására is — akár afféle megalapozatlan,
„esszéisztikus” ötletként is olvashatjuk. Csakhogy Babits elgondolása a mai angol irodalom-
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(és nyelv-)történet-írásban váratlan támogatóra talál. Az Erzsébet-kori közönség valószínőleg
fogékonyabb volt a színpadi nyelvnek — modern értelemben vett — költıiségére, mint a mai
nézık — érvel N. F. Blake The Language of Shakespeare (Shakespeare nyelve) címő
könyvében. Blake úgy vélekedik, hogy ebben a (színpadi) nyelvben jóval nagyobb szerepe
lehetett az eufóniának, a költıi jó- (vagy szép-)hangzásnak, a mondatszövevények vagy akár
egyes szóismétlések zenei effektusainak, mint azt ma feltételeznénk. Egy értelmetlennek
látszó szöveghely újabb kelető javításaihoz főzi következı megjegyzéseit: „… Shakespeare
mőveiben elıfordul, hogy a szavak felszíni, grammatikai szinten értelmetlenek, mert gyakran
csak egy tetszetıs hanghatást akart elérni… Ez a választása természetesen megnehezítheti
bizonyos szövegrészek megértését, legalábbis akkor, ha okvetlenül tökéletes felszíni
grammatikai és logikai jelentést várunk el minden mondattól.” (N. F. Blake, The Language of
Shakespeare [London: Macmillan, 1989], p. 27.) Egy értelmetlennek látszó szöveghely újabb
kelető javításaihoz pedig a következı megjegyzéseket főzi: „… Shakespeare mőveiben
elıfordul, hogy a szavak felszíni, grammatikai szinten értelmetlenek, mert gyakran csak egy
tetszetıs hanghatást akart elérni… Ez a választása természetesen megnehezítheti bizonyos
szövegrészek megértését, legalábbis akkor, ha okvetlenül tökéletes felszíni grammatikai és
logikai jelentést várunk el minden mondattól.” (N. F. Blake, The Language of Shakespeare
[London: Macmillan, 1989], 27.) Egy másik lényegbevágó megállapítás: „A retorikának épp
az a célja, hogy mesterkélt („artificial”) és irodalmias legyen: fontos ezt szem elıtt tartanunk,
ha olyan drámaíróval foglalkozunk, mint Shakespeare, akitıl a mai olvasó hajlamos az egyéni
karakterhez naturalisztikusan hozzáigazított nyelvhasználatot várni el. Az ı korában viszont
épp a legmesterkéltebb nyelvezet állt a legnagyobb becsben — nem pedig az, amelyik a
legközelebb férkızik a valóságos élıbeszédhez.” (I. m., 18.)
3. I. m., 176.
4. Füst Milán: Késıi megjegyzések Shakespeare-rıl [1962]. In: F. M., Emlékezések és
tanulmányok, Bp., 1967, Magvetı Könyvkiadó, 431.
5. Shakespeare tragédiái a színpadon (Kéry László fordítása). In: Szenczi Miklós (szerk.):
Shakespeare az évszázadok tükrében, Bp., Gondolat Kiadó, 1965, 115–119. — Hogy a XIX.
század eleji Shakespeare-kép és drámafelfogás némely mozzanatát ne ítéljük könnyedén
idejétmúltnak (esetleg romantikusnak), idézzünk fel újabb példát is: olyant, amely —
kivételesen — tényszerőségénél fogva eléggé meggyızınek tetszhet. Tudvalevı, hogy
Shakespeare legnagyobb terjedelmő drámája történetesen épp a Hamlet — az életmő
legismertebb, legkitüntetettebb darabja. (Az elsı kiadáshoz, a megbízhatatlan, ún. „rossz
kvartó” szövegéhez kapcsolódó problémakör számunkra ezúttal érdektelen.) A darabnak több
angol sajtó alá rendezıje is egyetért abban, hogy ez a szövegterjedelem nemcsak újabban
számít elıadhatatlannak — rendszerint tetemes húzásokkal mutatják be a tragédiát —, hanem
bizony Shakespeare korabeli színpadon sem hangozhatott el a „teljes” textus. A fontosabb
kiadások a jelek szerint egy inkább olvasásra szánt Hamlet-et tettek közzé, a társulatok pedig
rövidebb (rövidített?) súgópéldányokból dolgoztak. Lukas Erne Shakespeare, az irodalmi
drámaszerzı (Shakespeare as Literary Dramatist) sokatmondó címet viselı könyvében, mely
2003-ban jelent meg, olyan hipotézist fejt ki, amely ellentmond a csakis színpadi
alkalmazhatóságban és nézıtéri érthetıségben gondolkodó újabb hazai Shakespearerecepciónak. Vélekedése szerint a két bıségesebb alapszöveg (1604–1605, ill. 1623) sajátosan
„irodalmi logikának” enged, és „megfelel annak, amit egy törekvı drámaszerzı az olvasók
számára írt, igyekezve tekintélyt kivívni a színpadi mővek szövegének”. (Idézi: Hamlet. The
Arden Shakespeare. Edited by Ann Thompson and Neil Taylor, London, 2007, 84.)
6. Goethe: Shakespeare és se vége, se hossza! In: Irodalmi és mővészeti írások, Bp., 1985,
Európa Könyvkiadó, 109–122. Tandori Dezsı fordítása.
7. Móricz Zsigmond: Tanulmányok I, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 446–447; 461–462.
8. Az európai irodalom története, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979, 45–48.

146

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 4. szám

9. Péterfy Jenı Válogatott mővei, Bp., 1983, Szépirodalmi Könyvkiadó, 99. /Magyar
Remekírók/
10. I. m., 111.
11. I. m., 121.
12. Babits Mihály: Esszék, tanulmányok, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978, II, 204–
206.
13. Uı, uo., I, 345.
14. József Attila Összes mővei, III, [s. a. r. Szabolcsi Miklós], Bp., Akadémiai
Könyvkiadó, 1958, 186–187.
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FETYKÓ JUDIT

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

12.
Csak nem jöttek azok a karácsonyi üdvözlılapok… Berti gondolataiban hideg csend lett.
Mikulás után gyakorta esett a hó, a férfi minden reggel kiment havat seperni, az udvarban
eltartott ez több mint fél-háromnegyed óráig, aztán a ház, meg a kerítés elıtti járda
következett. Ide nem járt be a hókotró, a lakosok maguk takarították el a havat az útról is.
Elıttük üres, beépítetlen terület volt: ezt nyáron bevetették, ısszel betakarították róla a
termést a szomszédok, de ısztıl tavaszig senki nem jött ide. Így aztán az utcácskának az a fél
oldala, ahol ık is laktak, négy háznyi (meg a mellettük levı kert hosszányi) sorban az úttest
letakarítása dupla munkával terhelte ıket. Az idén még nem volt hófúvás, így eléggé könnyen
ment a dolog. A házuk végében lévı telek elıtt félig ık, félig a túlsó szomszéd takarította a
havat. Ennek a teleknek a kerítésébe benıtt az orgona, a bukszus, a tuja; a terület közepén
hatalmas diófa magaslott, melynek ágai szinte a földig értek. Ez a kert a téli
elhagyatottságában kiserdınek tetszett a sok, sőrőn ültetett gyümölcsfával, bokorral.
A férfinak eszébe jutottak olyan nagy telek, amiket még a nagyapja meg az apja
emlegetett, az ezernyolcszázas évek végén, meg az ezerkilencszázasok elején, amikor a
kisbírók kidobolták: mindenki köteles kimenni havat lapátolni, hogy a falvak közt az utak
járhatóak legyenek. A falu utcáin kétoldalt hatalmas, emberfej fölé érı hófalak emelkedtek, és
ugyanígy állt a hó a falvak közti utakon is. Akkora hideg volt, hogy reggelre befagyott a
konyhákban a veder víz. Az asszonyok nem gyızték a dunna közt tartani a kispulyát, mert a
tőzhelyekben hiába égett a tőz, az alig melegített… Hetekig tartott a hómunka, volt, hogy már
reggelre befútta a szél, és lehetett újrakezdeni. Mikor már nem volt hova pakolni a havat,
szekérrel kihordták a falun túlra, a falusiak meg, már akinek a kertjét nem rakta meg a szél
hóval, a kertekre hordták át az udvarokról a rettentı mennyiségő havat.
Berti megigazította fején a kucsmát, a kívül-belül szırrel borított fejfedı alatt megizzadt a
feje a nagy hólapátolásban. Megállt, a lapát nyelére támaszkodva nézett a város felé. A
szemben lévı római templom órája felet kondított, a tiszta, hideg levegıben nagyobbnak tőnt
a táv, a távlat, amit belátott; a város házainak hófödte tetıi, mögöttük a hegylánc a behavazott
erdıkkel. Mintha a végtelenbe ért volna a hószagú világ.
A férfinak eszébe jutott az a régi karácsony, mikor az anyja pironkodva bejelentette, hogy
még egy testvér fog születni. Berti számolt magában: Mamuka akkor már az ötvenegyedikkettedik évében járt, mikor az utolsó gyerekét megszülte… a kis Mariska volt az utolsó
gyerek, ı is tavaszkor született, március végén, mint Berti. A legfiatalabb húg több mint húsz
évvel volt fiatalabb az elıtte születettnél; az elsınél, Margitnál pedig több mint harminccal…
a falusi asszonyok nem szoktak már ilyen idıs korukban gyereket szülni, legtöbbjük
elhasználódott öregasszony volt, ha megélte az ötven feletti éveket… Mamuka akkoriban, és
még késıbb is, évtizedeken át igen jól tartotta magát; szívós volt, nem hízott el; még minden
foga megvolt; haja, melyet összefonva a feje köré tőzve hordott, alig ıszült, a századik évéhez
közeledett, mikorra meghalt…
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Bertinek eszébe jutott az a karácsony, mikor a legkisebb, hároméves forma húgát az ölébe
tartva várták a gangon, hogy a házban, azaz a nagy lakószobában Mamuka meggyújtsa a
karácsonyfán a gyertyákat, és csengessen, hogy megérkezett a Jézuska. A nagy igyekezetben
– meg mivel az asszony csak ünnepkor vette fel a magas sarkú, városinak számító cipıt,
valahogy mellélépett a széknek, amire felállt, hogy a karácsonyfa felsı ágain lévı
gyertyákhoz érjen –, ahogy lépett le a székrıl, a cipı, a hosszú szoknya egymásba
gabalyodtak, és Mamuka fenékre esett. Kint, a gangon a már felnıtt gyerekek énekelték a
„Pásztorok, pásztorok”-at, ám a szobában történt esemény, ami az anyjuknak talán fájdalmat
is okozott, megállította az éneket, Berti meg közben az orra alatt dünnyögve mondta: leesett a
nagy-jézuska… erre nevetni kezdtek… Lett ebbıl rögtön nagy perpatvar, Mamuka szörnyen
fel volt háborodva az illetlen nevetés miatt, és istentelen viselkedésnek nevezte, hogy ırajta,
az ı leesésén most nevetnek. A férje alig bírta lecsillapítani, azzal tett pontot a dolog végére –
és ez persze Mamukának, szó, ami szó, kedvére való volt –, hogy ı, a férj bizony nem látta
volna meg máma azt az új városias harisnyatartót meg úri harisnyát a felesége lábán, ha ez az
esés nem jön közbe… Berti akkor magában megjegyezte ezt a mozzanatot, és furcsának
találta, hogy az apja közel a hatvanadik évéhez harisnyatartót emleget, ráadásul a család
elıtt… az idı haladtával, saját éveinek növekvı számával együtt megértette az apját…
nemhiába született a kis Mariska olyan késıi gyereknek… A férfi még évtizedek múlva, így
most is, fölnevetett, ha eszébe jutott ez a történet.
Berti leseperte a lábán lévı halinacsizmáról a havat, majd bement a házba.
– Na, mára ez is kész – mondta, a hóseprésre utalva. – Hacsak estig még nem ömlik le
valami…
A konyhában az asszony a tőzhelynél állt, épp az egyik fazékban fövı ételt kóstolgatta. A
fızés illata húslevesrıl árulkodott. A férj soha nem kérdezte meg, mi lesz az ebéd. Ez mindig
az asszony dolgának számított, ı pedig elégedett volt a felesége fıztjével, soha nem bírálta az
ételt vagy a kiporciózott mennyiséget. Erzsike öntött egy csésze meleg teát az urának, és
odatette a cukrot, meg a citromot is, ha az még bele akarna rakni valamit az italába. A férfi a
gızölgı csésze felé hajtotta a fejét, hosszan szívta magába a teaillatot. Az asszony gondolt
egyet, kilépett a spájzba, és behozta a félbutellányi bort, a férje elé tette. Egy hosszú
összenézéssel el is volt a bor dolga intézve – nem kellett itt kínálgatni, ajánlani, hogy esetleg
bort is önthet a férfi a teába… Erzsike szinte kitalálta a férj gondolatát, azt, hogy az épp most
mit várna tıle… Berti nézte a feleségét, ahogy kever-kavar, ahogy az asztalt teríti… az
asszony igen jól tartotta magát, se a gyerekszülések után, se késıbb az öregséggel nem hízott
el. Fızéskor szeretett kötényt, ahogy ık mondták, kötıt kötni maga elé; ezeket a
ruhadarabokat részben ı maga varrta; vagy Zsazsa, ritkán a szlovákiai rokonok is hoztak, mert
ott a háború után sokkal hamarabb lett olcsó ruha, kötı, meg minden más a boltokban, mint
itt.
– Az éjjel, inkább hajnal felé lehetett már, mert a rorátéi harangszó ébresztett fel belıle, az
egyik gyerekkori karácsonyról álmodtam – mondta az asszony. – Úgy velem maradt egész
napra…
– Gyakorta feljönnek nekem is a régi karácsonyok képei – bólogatott Berti. – Legutóbb
az, mikor anyám mindenáron Helmecre akart menni a karácsonyi misére. Akkor volt ott pap
Mécs László. Igen sokan ennek a papnak a miséjére jártak, legtöbben gyalog.
Az asszony ühümgetett valamit, amirıl nem lehetett tudni, hogy odafigyelt-e arra, amit a
férfi beszélt, vagy el volt foglalva a fazekaival, és csak épp jelezte, hogy hallja az urát, de az
is lehet, hogy az ı gondolataiban is feljött valami emlék.
– Könnyő volt neki – mondta a feleség. – A lányok ott laktak, oda mentek férjhez, nem
kellett a hidegben még akkor nap visszajönni a faluba… Bár nem volt az olyan messze, egy
óra alatt felértek a városba… Mink, a szüleim… nem voltunk annyira elragadtatva ettıl a
paptól…
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– Tudom… – válaszolt Berti olyan hangsúllyal, hogy az asszony nem kezdte elölrıl a
szokásos mondókáját.
Berti is hallotta már számtalanszor azt a történetet, ami a „szép papról” szólt, a felesége
családjában. Az apósáékról beszélték a családban, hogy csak egyszer mentek el
Királyhelmecre, hogy meghallgassák a Mécs-féle prédikációt. Mikor hazaértek, Erzsike anyja
– ez még azelıtt volt, hogy ı jegyben járt volna Erzsikével – letette a pesti kalapot a fejérıl,
és bejelentette a családnak: nem megyünk máskor a helmeci papot hallgatni. Jó nekünk itt, a
kastélykápolnában az öreg pap miséje. A templom mindenhol templom… Ezek a felajzott nık
viszik a családjukat a szép pap miséjét hallgatni … Vasárnap pihen a ló, pihen a kocsis… – és
ezzel, mondhatni, örökre el volt intézve a család miselátogatása. Berti emlékezett rá, hogy az
apósa nem szólt bele a felesége döntésébe, de látszott a tekintetén, hogy egyetért vele.
Bertinek más ismerete is volt errıl a Mécs Lászlóról, hiszen a rokonukat, az ukrán területen
élı Mondy Miklóst bácsit, az ı nagybátyját egyszer meglátogatta Mécs. Azok vendégül is
látták az igen szerény parókiában, összehúzódva gyerekestıl az egyik szobába, hogy a
vendégnek a másikba vethessenek ágyat… írt is a papköltı errıl a látogatásról egy verset. Egy
alkalommal, mikor itt járt Miklós bácsi, megemlítette, hogy a költı elküldte neki a vers
másolatát, még azon frissiben. Berti olvasott volna valamit ettıl a papköltıtıl, de hiába
kereste neki a lánya, az ezerkilencszázhetvenes években a helyi könyvtárban nem volt ilyen
kötet…

13.
Az Ádventben továbbra is havas napok jöttek. A kint havas fehérsége, a fák ágaira, a
fenyıkre, tujákra rakódott hó ünnepi díszbe öltöztette a tájat. Karácsony vigíliakor reggel
Erzsike kalácsot sütött. Lehetett volna venni a boltban, de az asszony ragaszkodott ehhez a
szokáshoz. Míg bírom… – mondogatta. A nagyobb kalácsok mellett volt egy egészen kicsi.
Azt Berti szétosztotta kora délután az állatoknak. A konyhából mindenféle finom ételszag jött.
A férfi befaragta a talpba a fenyıt, és felállította a nagyszobában, komótosan elkezdte
feldíszíteni. Még az az égısor volt, amit hajdan Polgár Jóska keresztapai ajándékként hozott a
négy-öt éves Líviának a megyei városból. Évek óta nem raktak szaloncukrot a fára. Lívia
szakította meg a fa szaloncukros díszítését, a gyerekek majd’ felborították a fát a cukor miatt.
Azóta csak alatta van egy tányéron néhány szaloncukor.
Számtalan régi karácsony emléke villódzott a férfi gondolataiban. Az egyik elıjött, és a
többit maga mögé homályosította. Azon a télen a kislány sokat volt beteg. A feldíszített
karácsonyfát Berti behozta a spájzból, míg a gyerek aludt. Akkoriban szoba-konyhás házban
laktak. A kislány a konyhában lévı ágyon aludt, és mire felkélt, már alkonyodott. A konyha a
szokásos karácsonyi étkek illatával volt tele. A gyerek alig evett valamit, majd váratlanul
elsírta magát, és bablevest kért. Hiába próbálta az anyja magyarázni, hogy most karácsonyi
ételeket esznek. Bableves, bableves – hajtogatta a kislány, és sírósra görbült a szája.
Valaminek az illatából a képzelet, az emlékek bableves ízét hozták fel a gyereknek. Az
asszony hozzáfogott, és rántott levest fızött, egy-két szem babot is beledobott, de a csomósra
hagyott rántásra azt mondta, hogy az a szétfıtt bab… amit végül a gyerek elfogadott, talán a
rántás szaga függött össze neki a bablevessel. A szobában jó meleg volt. Ott állt a karácsonyfa
az ablak elıtt, és alatta a várt ajándék, a sárga plüssmackó. A kislány meglepetten nézte a
macit, és eleinte nem is mert odamenni hozzá, és kézbe venni.
Az asszony sokáig emlegette maguk között, hogy a gyerek az ajándék- és játékboltban
valahogy felfigyelt a macivásárlásra. Amíg vártak a sorban, a sok nép közt a gyerek az anyja
mellett állt, ráizzadt a kabát, Erzsike levette róla a sapkát. A boltnak üvegajtós zárt polcai
voltak körös-körül; volt ott minden, ami akkoriban kapható volt: gyerekjátékok, társasjátékok,
könyvek,
hanglemezek,
karácsonyfadíszek,
szaloncukor,
csokoládé,
színes
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csomagolópapírok… és legfıképpen voltak egészen kicsi plüss macik az üveges
szekrényekben. Az asszony már jó elıre megbeszélte Péter Erzsivel, a boltot vezetı akkurátus
idıs nıvel, hogy nekik nagy, sárga plüssmaci kell. Az meg is ígérte, hogy lesz, de azért csak
jöjjenek be gyakran, mert közel az ünnep, és neki nem maradhat a nyakán az áru. Így aztán az
egyik nap délelıtt kétszer is felmentek a városba – ahogy maguk között nevezték, mikor a
város szélérıl a hegynek felfelé a fıutcára mentek, a városka központi részébe –, a gyerek
fáradt volt, de a zsúfolt, meleg boltban mégsem lanyhult el a figyelme, és valahogy ráérzett,
hogy itt olyan dolgot csomagoltak be, amihez neki lenne köze. Az anyja hazáig igyekezett a
figyelmét elterelni: apunak vettünk egy új paplant, majd otthon meglátod – mondogatta az
anya. Otthon azonban a gyerek elaludt, és aztán már nem firtatta az apunak vett paplant…
Ez a maci olyan szobamaci lett, a gyerek soha nem játszott vele, ahogy a gyerekek a
plüssmacikkal szoktak játszani. Még akkor is igen megkímélt és tiszta volt, mikor Lívia
gyermekei megszülettek, végül aztán a két kisfiú vette igazán birtokba, és a saját macijaikkal
együtt ez is elkopott a nagy játékban.
Berti végül felrakta a fára a csúcsdíszt, és leült a székébe, ami az elmúlt években lett az
apu széke, azaz az ı széke. Sokszor elgondolta, hogy milyen érdekes ez az öregség, ülni már
csak ilyen székben, de még képes kint a kertet ásni, gondozni… az udvart rendben tartani…
mintha a korral a test is válogatna, hogy még mi tetszik neki, mit enged meg…
Valójában megmagasíttatott széles fotel volt, mert ahogy a férfi haladt az öregség idejében
elıre, úgy váltak használhatatlanná számára az alacsony fotelek, székek. Ennek az ülési
magassága olyan volt, hogy a térdben behajlított alsó lábszára, meg a combja épp merıleges
maradt ültében, így aztán se leüléskor, se felálláskor nem kellett különösebben kapaszkodni,
dereka, csípıje, a csípeje, ahogy ı maga mondogatta, nem nyilallott a le-fel üléstıl. Ezt a
szék-fotelszerőt Lívia csináltatta az apjának (akkoriban emeltette meg a WC-ülıke szintjét is
a lányuk…), mikor látta, hogy az egyre nehezebben áll fel az átlagos ülıalkalmatosságokról,
és egyre többet szeret még napközben is az ágy szélén üldögélni, ahol meg a hátát nem
támasztja semmi, de mégis inkább ott ül, mert onnan fel bír állni. Az ágy régi bútor volt, még
valamikor az ezerkilencszázharmincas évek végén készült: rugós, matracos hálószobaágy,
aminek a magassága olyan hatvanöt centi körüli, ahol a fekvınek nincs télen az az érzése,
hogy a talajszinten fekszik, a padlószinten lévı hidegben, mint a modernnek mondott
heverıknél… az ágy lett a mérték. Annak a magassága az alap, ami aztán be is vált.
Ült Berti a székében, nézte a karácsonyfát, a szokottnál jobban kitakarított szobát. A
délutáni kinti fények lassacskán beletőntek az alkonyatba, a szobában a karácsonyfa fényei
világítottak, hallatszott, ahogy a konyhában Erzsike elıszedi a tányérokat, evıeszközöket. Az
ajtó résein beszivárgott a karácsonyi vacsora illata. Csend volt. Az alkonyat, a karácsony, a
csend emlékfoszlányokat hívott elı…
Az elsı, az ötvenes években itt töltött karácsony… valójában már a második volt –
gondolta a férfi –, hiszen akkor volt a kislyány tíz hónapos… igen… az ötvenhatos karácsony.
Akkor engedték haza Bertit a kórházból. Rendkívül gyenge volt. Kevés volt a tüzelı, nappal
csak a konyhában főtöttek, az ott lévı parasztágyon feküdt a férfi, alatta dunyha, felette
dunyha, de mégis fázott, hiába égett a tőz a masinában, ami a konyhát is főtötte, amin az
asszony fızött. A gyerek már kinıtte a pólyát, az asszony bekötötte a göngyölı-párnának
nevezett hatalmas párnába, és odafektette az apja mellé. A férfi nehezen bírt felkélni enni,
mosakodni. Az asszony mosdatta, etette, a hátát, a fekvésnek kitett részeit kenıccsel kente,
amit a patikában vett, hogy a sok fekvéstıl ki ne sebesedjen. Ha nem volt kenıcs, akkor
zsírral, vékonyan… úgy gondozta az urát, mint egy óriási csecsemıt. A férfi akkoriban szinte
állandóan aludt, és fázott. Az asszony téglát melegített a sütıben, és ruhába csavarva a dunyha
alá rakta, hogy az ott tartsa a meleget… ez némileg használt… A gyerek élénk volt, de az apja
alig vett róla tudomást: mikor nem aludt, megpróbált a kislyányra nézni, de nehezére esett a
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fejét, szemét fordítani. Beszélgetett a gyereknek, amit az hamar megszokott, és babanyelven
válaszolgatott is. Akkoriban Bertinek zavaros, kusza álomképei voltak.
Még ısszel, vagy egy héttel az elıtt történt a baleset, hogy kitört a… Berti utólag sokat
gondolt rá, hogy mi is tört ki akkor… elıször mindenki forradalomról beszélt. İ azt sem
tudta, hogy hol van, mi van vele. Egész életében visszaálmodta azt az alkonyatot. Ahogy
öregedett, az idı kioldott valami gátat az emlékek lerakódása felıl, és egyre tisztábban látta
maga elıtt: egy rudas szekér halad az úton elıtte. Tele hordóval. Már javában tart Hegyalján a
szüret. Ketten ülnek a bakon. A motorkerékpár hangja egyenletes, az út elég sima,
alkonyodik, a szekérrıl a szılı és a must szagát hozza a szél. Az út északnyugat felé tart, a
szél iránya északnyugati, épp a szekér háta mögé sodorja a szagokat… Még a sötétség beállta
elıtt be akar érni a gépállomásra, szombat délután van, várják a fizetést, amit ı hoz a vállán
lévı bırtáskában, mindenkinek a nevére kiborítékolva… közeledik a szekérhez. Dudál, hogy
jelezze, meg fogja elızni. A motor elsı lámpája néha villog, de nem alszik ki. Az ember, aki a
lovat vezeti, hátranéz, de nem int oldalra az ostorral, hogy irányt akarna változtatni… Berti a
szekér mögé ér… a szekér hirtelen, minden elırejelzés nélkül derékszögben befordul, és ı…
álmában azóta is érzi, amint a motorkerékpárral kirepül az útról, a nyakán-vállán biztonságból
áttett táska vele, de szinte mellette száll… csattanás… …aztán csend, sötétség, hideg, távoli
zajok…
Az asszony késıbb, mikor már magához tért, azt mondta:
– Valami cirkusz van itt. Napok óta tart. Jó, hogy kimaradtál belıle. A végén majd
akasztófán végzi ez a sok forradalmár…
Az orvos meg azt, hogy igen csekély az életben maradás esélye, de mindent
megpróbálnak. Eddig is szerencséje volt az öreg motorosnak… nem szoktak koponyaalapi
törést túlélni… Meg azt is, hogy Erzsike hozzon otthonról naponta – ha van… –, valami
ennivalót, lehetıleg levest, mert a kórháznak már semmije sincs… azért mégis volt valamije a
kórháznak, az alig főtött kórtermekben a nıvérek lelkiismeretesen ellátták a betegeket, a
körülményekhez képest a legjobban. Volt egy igen nagy termető, erıs ápolónı, aki mikor
kellett, felnyalábolta Bertit, megmosta, megtörülte, áthúzta az ágyát, jól megmasszírozta a
hátát, lába szárát, meg mindenhol, ahol a fekvés igénybe vette a bırt… be is kente valami
zsíros kenıccsel, és sokszor forgatta, hogy ne egy oldalon feküdjön… a többiek is
gondoskodtak róla, de a férfi emlékeiben mégis ez a rendkívüli testi erıvel bíró ápolónı
maradt meg a legjobban …
Az asszony naponta jött, és hozta a levest; a zöldséget összepasszírozta, mint a
kisbabáknak, krumplit is tett bele, a kevéske fıtt húst (mikor volt benne) úgy elkaparta, hogy
az már szinte inkább por lett, a leves eléggé tartalmas volt, de a férfi alig bírt enni. Erzsike
etette a férjét, bíztatta, hogy csak nyeljen, másra ne is figyeljen, csak egyen. Közben a
gyerekrıl beszélt. A szomszédasszonyokról, akik most a kislyányra vigyáznak, mert
valamelyik mindég elvállata a vigyázását, míg Erzsike megfutotta déli útját, felvitte a
kórházba Bertinek a levest…
Ahogy a férfi állandó alvását mind gyakrabban szakította meg az ébrenlét, azonnal
megjelentek a rendırségrıl, és a balesetrıl akarták volna kérdezni. Ez nem ment. Az orvos
elküldte ıket, hogy ez még nem aktuális, de lehet, hogy soha nem fogják megtudni, mi
történt.
Csak találgatni lehetett, hogy körülbelül mikor és mi történt… a baleset után egészen
hajnalig feküdt Berti az árokparton, valamikor hajnali három körül ért oda a mentı, és vitte be
a kórházba az eszméletlen embert. Estétıl egy rendır ırizte a helyszínt, aki már nem volt
benne biztos, hogy ez az ember, aki motoros sapkában, bundás belsejő bırkabátban, egy nagy
táskával az oldalánál ott fekszik a földön, megéli-e egyáltalán, míg a mentı érte jön… a
mentık már nem láttak semmiféle táskát… a gépállomást, és fıleg a rendıröket az a táska
érdekelte, a táska tartalma, hiszen este még ott volt, mikor elıször felvették az elsı jelzést a
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balesetrıl. Az ember meg, a motoros, nem térhetett magához, hogy valahova eltegye… még
hozzájuk is beállítottak, ahogy késıbb Erzsike elbeszélte, és azt kérdezgették, hogy Erzsike
mit tud a férje munkájáról… most mennyi pénze van, és mibıl élnek. Az asszony beengedte
ıket, de elıtte kérte, várjanak csak egy kicsit, mert ı egyedül van egy kisbabával, áthívja a
szomszédasszonyt, hogy az segítsen a gyerekre vigyázni, míg az urak érdeklıdnek… be is
kiáltott az utcai ablakon át a szomszédban lakó Ancikához, aki szívesen átjött (részben a
kíváncsiság, részben a nıi összefogás miatt. Meg egyébként is… mért legyen a
szomszédasszony ezekkel a ki tudja honnan jött rendırökkel egyedül a házban…). A
kredencen ott volt két hatalmas alma, amit Berti a táskájában a gyereknek hozott valahonnan.
A táska nem volt sehol, de a férfi mellett ott voltak a véres almák a férfi maradék száraz
elemózsiájával együtt… azt összecsomagolták, és odaadták a feleségnek. Erzsike meg
szalvétára tette az almákat, és mint a baleset néma tanúi, ott álltak a kredenc szélén még akkor
is, mikorra Bertit hazaengedték a kórházból…
– Csak feküdj… legalább nem keveredel bele semmibe, ha mán ez a baj így megtörtént,
tán egy nagyobbtól mentett meg… – mondogatta az asszony, amikor a férfi már kezdett
jobban lenni.
Az asszony napi kórházjáró útjai sok idıt vettek igénybe. A város közepén volt a
forradalom. A fıtéren, a Kossuth-szobornál felállítottak egy emelvényt, és azon szónokoltak.
Akinek más dolga volt, az elkerülte a városközpontot. Erzsikének más dolga volt. Az alig
félórás járásnyira lévı távolság megnövekedett több mint egy-, másfél órásra, míg fel tudott
menni a kórházig. Hol itt, hol ott zajlottak az események. A börtönnél valami történt, mert
többször is fegyverropogás hallatszott. A város szélén, így az ı utcájukban az asszonyok
megint beszögezték belülrıl deszkával az ablakokat, mint a háború végén, mikor hetekig
tartott a lövöldözés… az ajtókat éjszakára jól bezárták, betámasztották, hol Ancika, hol meg a
másik szomszédasszony, Mariska aludt ott Erzsikével meg a gyermekkel, hogy a kisgyerekes
nı ne legyen egyedül. De olyan is volt, hogy Mariska férje, aki hol masiniszta, hol meg
szénlapátoló volt a környéken közlekedı vonaton, ık mentek át az öccsével, és ık aludtak ott
Erzsikééknél (vittek is magukkal jó husángokat, meg disznóölı késeket, mert akkorra már
elszabadult a rablás, betörés, és félı volt, hogy ahol a nı egyedül van otthon, még képesek
megtámadni… eltorzult, elfajult a kezdeti lángolás, megjelentek a szervezkedık közt a
bőnözık, a gyilkosok…), az meg a kisbabával átment Mariskához. Hümm… a forradalom…
vagy ellenforradalom… az idık változnak… hogy változik az elnevezés is…
Azon a karácsonyon egészen kicsi karácsonyfájuk volt. Az asszonynak nem is volt ereje fa
után járni, Ancika hozta, azt mondta, csak úgy, ajándék, ı is kapta valahonnan, de nála nem
fér el, csak egy ágat vágott le róla magának. El volt téve a tavalyi meg a ki tudja hány évvel
ezelıtti otthon fızött szaloncukrok selyempapírja, meg a színes csomagoló. Azon az éven
csak Zsazsa fızött szaloncukrot, és hozott belıle nekik is… az volt a kicsi fa dísze, meg még
egy régi, igen régi fából készült csúcsdísz, és az a kis házikó, amit még Erzsike apja
faragott… azért szép volt az a fácska, talán az akkori helyzet miatt a legszebb, azóta is…
Zsazsa becsomagolta a régi papírokba a cukrot, fel is díszítette a fát, segített a nıvérének
felfőteni a szobát, igyekezni kellett, még mindig nem volt túl rózsás a helyzet, Zsazsa is haza
akart érni, mire alkonyodni kezd…. A délután közepén Erzsike megmosdatta, felöltöztette
Bertit, és náluk ezzel megkezdıdött a karácsony. A férfi támolygott még, de azért már meg
tudott állni pár percig a lábán, ülni huzamosabb ideig is képes volt. Az asszony bekísérte a
szobába, leültette a fa elıtt egy karosszékre. Zsazsa meggyújtotta a gyertyákat, Erzsike meg a
kislányt egy kis idıre az apja ölébe tette. A férfinek erısen kellett fognia a nyolc-kilenc kiló
körüli gyermeket. A férfi még ültében is érezte, hogy mennyire le van gyengülve, enyhe
borzongás futott végig rajta, izzadni kezdett.
– Nézzed! – intett a fejével a gyereknek a fa felé. – Látod, milyen szép?
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A gyerek inkább meglepıdött, vagy megijedt a fától, elfordult a látványtól, és az apja
szemébe nézett. A férfiban furcsa, ki nem fejezhetı érzést keltett a kisgyermeke tekintete.
Nem gyermeki tekintetnek érezte, egyszer már látta ezt a szemet, ezt a tekintetet, alig hozták
haza a kisbabát a szülészetrıl. Akkor az apa elıször vette karjába a pólyást, és megsimogatta
hatalmas, kemény, kidolgozott tenyerével a baba fejét. A gyerek bıre még vörös volt a
megszületés viszontagságaitól, apró haja fekete, sőrő és selymes, a kezei vörösek… az apa
várta, hogy feltámad benne az az érzés, ami az elızı két gyerekük születésekor, amit már a
testvérei gyerekeinek ölbe vevésekor is érzett, nézte a tej- meg hintıporszagú kicsit, és a
valami nem akart elindulni benne, egy másik valami, megevezhetetlen keménység állta útját
az érzésnek… de az akkor volt… …aztán becézni akarta a csöppséget:
– Kisvarnyú, hát itt vagy… – mondta, közben simogatta a gyerek fejét. S ahogy kimondta,
az asszony halkan felhorkant, hogy miféle becézés ez egy kislánynak… az újszülött meg sírni
kezdett, talán a hangjától, talán a keze érintésétıl. Felnyitotta a szemét, tekintete mintha
kereste volna és megtalálta az apja kék szemét, és pont úgy nézett bele, olyan tekintettel, vagy
majdnem olyan tekintettel, ahogy az akkori mostban, az akkori ittben a karácsonyfánál –, ami
a férfiban azt az érzést keltette, hogy az az összes húga, nénje, az anyja, a nagyanyái tekintete,
a mindenrıl tudás és a mindenkit ismerés is ott van a gyerek nézésében… ami persze
lehetetlen, még lehetetlen, de mégis, olyan sokat sejtetı volt az a nézés, mintha nem is a
gyermek szeme nézne rá…
– Rég volt… – sóhajtott maga elé, visszazökkenve a jelenbe. Felpillantott a szekrény
tetején lévı bıröndre… eszébe jutott a bıröndben lévı sok-sok igen fontos papír…– Az is rég
volt… – mondta, csak úgy magának, majd kiment a konyhába, ahol az asszony már javában
készült a karácsonyi vacsora tálalásához.
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...volt egyszer egy kert.. (2)
Fotó: DARVAS JUDIT
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