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                                             Titoktáramból 
Folytatás előző számunkból 

Egy régi versem 
 

 
 

Az ősz 
 
Háromesztendős katonai szolgálatomat töltöttem a moldvai Romanban. A kemény 
katonai kiképzés hónapjai után műszaki tervezési és szervezési tudásomnak, vala-
mint szép írásomnak köszönhetően a kaszárnya ellátó osztályának irodájába kerül-
tem. Másodévesként, amikor a laktanya rádiósítását ellátó őrvezető szabadságot 
kapott, helyettesíthettem a parancsnoki iroda szomszédságában felszerelt 
rádiósítási központban. Ott kellett aludnom, hogy este le, reggel pedig bekapcsol-
jam a hálókban és szerte a kaszárnyában mindenütt felszerelt hangszórókból továb-
bított műsort. Ősz volt, a regruták egész nap seperték a kaszárnya tereit, útjait taka-
ró rozsdabarna falevelet. A magyar forradalomról a katonatisztek elhullatott mon-
dataiból tudtunk. Éjszakánként a rádió gombját izgalommal csavargattam, attól 
féltem, hogy véletlenül olyan gombot nyomok meg, amely hallhatóvá teszi az 
egész kaszárnyában a tiltott állomások hangját. Fogtam Budapestet és a Szabad 
Európa rádiót is. Elképedve hallgattam a véres forradalomról szóló tudósításokat. 
Néhány nap múlva izgalomba jött laktanyánk is, a tisztek idegesebbek voltak a 
szokásosnál, megkettőzték az őrséget, visszahívták a rádiósítást felügyelő katonát 
is. 
Visszakerülve irodámba, egy Klaus Bittermann nevű, Bukarestből származó kato-
nabarátommal osztottam meg a hallottakat. Hümmögött és egy verssort idézett 
németül, amit  hamarjában lefordítottam: „ Egy térd járja be a világot…” Verset 
írtam magam is: Könyveléshez használt, félig üres, keményfedelű füzetbe róttam a 
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sorokat. Többnyire a forradalomról szóltak kezdetleges verseim. Kisebb kötetnyi-
re való volt, már azon gondolkodtam, hogy honnan szerezzek újabb füzetet, ami-
kor hivatásos őrmesterem, fekete, még az orrán is szőrős, örökké fokhagymasza-
gú, ellenszenves tömzsi ember, miközben a faraktárba küldött, szó nélkül eltüntet-
te verses füzetemet. Nem tudott magyarul, de sejthette, hogy a versek bajt hozhat-
nak nemcsak rám, hanem reá is. 
Leszerelésem után hazajutva spirálos füzetbe írtam emlékezetből akkori versei-
met. Soha sem voltam jó memoriter, így a gyengébbeknek sikerülteket már nem 
tartottam újra papírra vetni érdemesnek. 
Ma, az évforduló előestéjén nálunk járt egy színművésznő, az ünnepre válogatott 
verseinek emlékező hangulatában eszembe jutott a spirális füzet.  
Hol voltam, miként gondolkodtam én 56-ban?  
Gyászos őszre emlékezem. S a ragályként terjedő félelemre, hogy zászlóaljunkat 
is határon túlra vezénylik. 
Katonaként otthonról egy csomagot kértem, s benne Ady összes verseit. A forra-
dalom leverése után nem írtam több verset, prózával próbálkoztam, elbeszélései-
met a kolozsvári napilap tárcában közölte. S aztán, mert máshol városomban mun-
kát nem találtam, lettem sors csinálta újságíró, s később az írást másoktól eltanul-
va, író is. 
 

A cél 
 
Hír jött. Látom a lángot, a füstöt, 
hallom a halálordítást. 
Érzem az anyák aggódását, 
a rombolás fájdalmát 
Tűrnöm kell nemzetem pusztulását, 
s csak a híreket hallgathatom? 
 
Minek annyi vér, annyi halál? 
Kell az áldozat, hogy a holnap 
embere előbbre lépjen? 
Egymás holtestén találtok-e igazságot? 
 
Mi a cél? 
 
Szabadnak, magyarnak lenni, 
a népnek új utat keresni? 
Hát így! Akkor előre hát! 
De nézd, lásd a nép fiát, 
S ne vedd soraidba az árulót! 
 
1956. október 
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Versleleteimből 
 
Íme, néhány, félévszázada titkolt versemből 
 

Lélekhalál 
 
Végre egy ebéd után 
csöndes nyugtom lelem 
a piszkos kaszárnya udvarán 
meg itt magamban, benn. 
A harci zaj elült, 
sereghajtó sincs köröttem. 
Gondolkozom, hogy is volt, 
amikor szabadon jöttem, 
szabadon mentem, 
amikor még éltem, 
s félve is reméltem. 
 
1957 elején 
 
Egy őszi este 
 
Egy őszi este 
fény felé meneteltünk, 
vitt a hivatás 
és még valami. 
A búzaföldön, 
amelynek kenyerét ettük, 
cammogtunk barátommal, 
és bennem még valaki. 
 
A dombokról lehallatszott 
a farkasordítás. 
A kutyák ugattak. 
A hó tiszta volt, 
s fehérlett szűzen, 
mint a szemérem. 
 
1957 november 
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Önarckép 
 
Arcomban két vonás 
mélyen belevésve. 
Egyik a jövő, 
másik a múlt feledése. 
Szemeim sötétek, 
 sorsommal aláhúzva. 
Homlokom ráncolt, 
ajkam összeszorítva. 
Repdeső tekintettel 
nézek fel az útra, 
s  megyek: előre. 
                                                   1957  június 
 
Mérték 
 
A pirulás mértékegységével 
őszinteséget, tisztaságot 
mérni mentem gondolatban. 
S a sok-sok arc, amit felsorakoztattam, 
reszketett, sírt, hazudott sápadtan. 
El nem hittem! Nem én! 
Igaz szívek lángját kerestem, 
s hívtam a vörös őszinteséget: 
Fesse pirosra, őszintére őket. 
Fesse bíborra a világot. 
Mi lesz akkor, ha majd pirulással 
mérjük az igaz tisztaságot? 
                                                    1957 június 
 
Már egy hete 
 
Azt mondom: Feleségem… 
Felém indul dolgos két karja. 
Azt mondom: Édes… 
A szája is enyém. 
Azt mondom: Boldogságom… 
Szemünkben hegesztő kéken 
villan a fény: lámpás 
az  alig ismert élet 
tisztult korareggelén. 
                                                   1960 november 
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Gyerünk a Neumann-galaxisba 

 
 
Születésnapomra kaptam egy barna kötésű, csinos e-könyvet.  Félévtizede megjó-
soltam, hogy lesz ilyen könyv  (a japánok kezdték) és ezzel nemhogy közeledne a 
Gutenberg- galaxis vége, hanem akár a világegyetem, rohamosan tágul, s közben 
lassacskán elkövetkezik a  papírkönyvek alkonya. Ez is csak olyan váltás, mint, 
amikor eleink áttértek az agyagtáblákról a pergament tekercsekre, a krónikaírástól 
fennebb léptek a nyomtatásig, a litográfiát felváltotta az ólombetűs nyomtatást, a 
síknyomást a körforgóval való nyomtatás. 
Nagy meglepetés lehetett, amikor a selyempapírra nyomtatott biblia elfért a zseb-
ben. Most pedig az a meglepő, hogy a zsebbe simuló lapos szerkentyűben akár 
háromezer könyvet is tárolni lehet. A négy gigabájtnyi erősségű gépben és a gép-
hez csatlakoztatható tárolókban zsebembe férne egykori, két és félezer kötetes 
könyvtáram. 
Tapogatózom, olvasgatom az Amazonkindle nevű gép angol nyelvű ismertetőjét, 
kattintgatom a jobb megértés végett a Google Chrome fordító programját. S mi-
közben olyan érzésem támad, hogy okosodom, önkéntelenül ráz a röhögés. 
Íme, két kis részlet az ismertető Záró gondolatok című fejezetéből. 
”…az Amazon végül elérte az ár, ahol az átlagos fogyasztó és szeretője könyvek 
képes lenne megvásárolni a Kindle, anélkül, hogy üljön le, és átgondolni a havi 
költségkeretét, vagy várja a karácsonyt, vagy egy születésnapi roll körül. A készü-
lék szuper-hordozható, úgy érzi, nagy a kezét, és kellemes a szemnek.”  
„Ezek a készülékek nagy eBook olvasó ügyfelek végző csodálatosan, a fenébe, 
akkor is letölthető a Kindle alkalmazás a IPAD. Az egyetlen ok, amiért érdemes 
egy Kindle ha a tulajdonos egy tabletta vagy pala készülék, ha túl nehéz, nehéz-
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kes, vagy kemény a szemed. Egyébként, csak maradj mit tudsz.” 
Miközben diadalmas érzések környékeznek, mert újra megbizonyosodtam arról, 
hogy az emberi agynál nincs tökéletesebb, kalapot emelek az e-könyvek kigondo-
lói előtt. Ezen túl összes könyveimet magammal vihetem. Lesz mit olvasnom. És 
jól teszi mindenki, ha maga írja olvasnivalóit. A sajátjánál nemigen talál jobbat. 
Nekem szerencsém volt. A Magyar Elektronikus Könyvtár tizenöt éves fennállá-
sát tizenöt kortárs könyv digitalizálásával ünnepelte. Szív Ernő (Darvasi László) A 
vonal alatt című könyve még az Elekes Frici könyveinél is olvasmányosabb. 
Mondatai, akár az óriás légibuszok motorjai, könnyedén emelik az olvasó kedvét 
a hétköznapok koszos felhői fölé, miközben történeteivel azonosulva, földön jár-
hat. 
De nemcsak ilyen írásokat rakosgatok könyvembe, hanem olyanokat, amelyeket 
eredetiben szükséges olvasni, és mellé szótárakat is teszek, enciklopédiákat és 
nyelvkönyveket. 
Mától fogva én leszek az egykönyves író. Az, akitől tartózkodni szoktak a kritiku-
sok. Merthogy egy könyvet bárki megírhat.  És én leszek az olvasó, aki zsebében 
hordja könyvtárát. Talán arra is rájövök, hogy olvasni sokkal jobb, és egyre köny-
nyebb lesz, mint írni. 
 
Nézz reám! 
 

 
 

 Nézz rám! 
 
Ha valaki néz reám: vagyok. Megszületek mindenkiben, aki reám néz. S ha meg-
lát, közelebb kerülhetek hozzá, benne élhetek. Akit nem látnak, akiről nem beszél-
nek az nincs. Csak magában van. Élete, halála közömbös, nem számít.  
Minden percben születnek és halnak emberek. Minden percben megláthatnak és 
megszülethetünk, ha észre sem vesznek, tetszhalottként tengődünk, halálnak halá-
lával halunk. 
Megfigyelő kamerákkal tele a világ, és mégis úgy érezzük, nem látnak minket. Az 
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Istenben bízunk, az ő szeme mindet lát. Mióta élünk virtuális világban? És med-
dig? Mikor jön el az emberséges „látva lássanak” ideje, a  „sose halunk” meg kur-
jantások valósága? Amikor életünkben és halálunkban is észrevesz a világ.  
Minél szűkebbre szabjuk világunk határait, annál követelőzőbbek vagyunk észre-
vételezésünket illetően. A magunk megmutatását példamutatásunk kényszere 
erőlteti. A magunkba vetett hit. A bennünk tátongó és harsogó féltés, hogy kevés 
felelet jön a „ki látott engem?” visszhangjára.  
Akinek megadatik az öntömjénezés orvossága, boldogan él saját gyártmányú tük-
re előtt., ahol a meglátás élvezetét önkielégítéssel szerzi.  
A közösség utáni vággyal áldott és vert, a mások látásában születő és csakis ott 
igazán élő ember, szemek tüzében lubickolva ég, tüzének melegét, fényét onnan 
meríti, magában is így teremt világot.  
És mégis: megvilágosodása legbensőbb ügye. Önmagával való elszámolás. Néz-
zünk hát magunkba. Lássunk meg önmagunk is, hogy életet sugározhassunk titka-
ink mélyéről serkent kit 
ekintésünkkel. 
 
 
A magányos dala 
 

 
Vad a pad alatt 

 
 

Vagyok: az elhallgattatott, 
ki akkor sem hallgatott, 
mikor végleg elhallgatott. 
 
Vagyok: kit cseppet sem tűrtek, 
és elnézéssel törtek, 
körön kívül, ha megtűrtek. 
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Vagyok: a rég kirekesztett, 
aki nem hord keresztet, 
sorsa magába rekesztett. 
 
 Vagyok: sietve mellőztek, 
kik egemre felhőztek, 
sárral dobálva szellőztek. 
 
Vagyok: maradok konokul, 
ki magába konokul, 
s küzdök halálig konokul. 
 
Vagyok: hagytam kis jeltüzet, 
gépbe vetett szótüzet, 
parazsakból tábortüzet. 
 
Bíztatás: 
 
Csillagom alant is kigyúl, 
minden vészjelző kigyúl, 

ha a józanész alkonyul. 
 
 
Pánik 
 
A  titoktárban a helye, hiszen a könyveket titkolni kell, úgy kell titkolni, hogy aki 
akarja hozzá férjen az olvasni valóhoz. 
Már nem járunk messze attól, hogy mindenki maga írja a saját szükségletét kielé-
gítő szövegeket. Társam, munkában, csüggedésben és blogban, kímélnem kell, 
ezért nem írok most jegyzetet, mert ő valóban nem újságba való jegyzeteket ír 
naponta, hanem irodalmat, tehát irodalmi jegyzetet, mert azt súgja a bennem lévő 
suszterinas, hogy a tőlem telhető igyekezettel kerüljem a blogot, mint rühes ku-
tyát, mert ha nem vigyázok, még kiharap belőlem egy rakás anyai szót. Hírfejet 
sem írhatok, ezzel megint félrevezetném az olvasót, vagyis inkább magam, aki 
egy személyben vagyok író és fogyasztója minden leírt soromnak. 
De azért változhat a világ. 
Fény csillan a MEK-ből is, amikor újabb és újabb könyveket rögzít a világhálón, 
hogy a valóban gazdagok dúskáljanak a bőségben, hiszen nyolcezernél is több 
kötet lekattintatható onnan. Köztük van az általam bütykölt is, amelynek 
a Pánik címet adtam. Amikor gazdagokat írtam, a lelkiekben gazdagokra, tehát az 
anyagiakban nem dúskálókra gondoltam. Persze, ez is attól függ, hogy ki, honnan 
nézi. 
Kicsi voltam mindig, növésem is közepes még, rendre visszarogyok centiket a 
száznyolcvankettőmből, nézőpontomon már ezért sem változtathatok, mert jó 
ideje sűrű, de egyoldalú levelezésbe állok a különféle könyvkiadókkal, akiknek 
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bevett szokásukká vált, hogy nem válaszolnak, s ha véletlenül igen, pénzt munká-
mért nem adnak, csak kérnek, azt képzelik, hogy a tőlem kapott összeggel írásaim 
értéke emelkedne. Rosszakaróim hiába terjesztik, hogy azért költöztem svéd föld-
re, hogy közelebb legyek a Nobel-díjhoz, a pénz engem nem boldogít, „van pohár 
söröm” és napjaim, mert számlálatlanok, számlálom kitartóan.. 
Ha tehetségem volna, Feriformán számlálnám, naponkénti írással gazdagítanám 
magam, vagy Thomas Mannhoz hasonlóan tennék, aki állítólag naponta egy-egy 
oldalt küldött nyomdába, s bő év alatt összehozott világirodalomba való regényt. 
Szorgalmam sincs annyi, amennyi kellene, mert „Az ember nem annyi, amennyi, 
hanem csupáncsak annyi, amennyi tőle kitelik!”   De maradt bennem annyi becsü-
let, hogy a jó példát követem, a blogosokat is, vannak szép számmal, (Diurnus, 
Iván, Feriforma, Ursu2, Mondat, Fototanu stb), és gépbe vetem  múltam, jelenem, 
éltem, édes-keserűségem. Miért maradnék olvasmány nélkül öreg napjaimra? 
Regényes életrajzomba máris belekezdtem. Címe lehetne egy gyerekkoromban 
olvasott Nagy István novella után: A Boldog utcán innen. 
Jó volt nemcsak olvasni, hanem naponta járni egykor, a belvárost a külvárossal 
összekötő Boldog utcát, s aztán sorsomat követve a Boldog utcán túlról, a Boldog 
utcán innen-re kerülni. Laktam valamennyi ideig a Kismezői temetőbe kanyarodó 
utca egyik villájában, a háború után apám családjának kiutalt szoba-konyhában. 
Vas-villa lehetett a ház neve, ehhez társítom mindegyre akaratlanul az a „vasvilla” 
kort, amelyben tébláboltam,. Aztán a villából Tar-lak lett. Selypítve is érvényes. 
Kiszakítottam magam és családom az ottani világból, és később szülővárosomból 
is, ahol családom több mint hat évszázadon át folyamatosan élt, munkálkodott, 
küzdött. Míg másokat, hívatlanokat tízezer számra bekapott a város, minket, en-
gem, évtizedeken át sorvasztva, kitaszított. Erről szólt első irodalmi lapban megje-
lent novellám, és erről írok majd regényes életrajzomban. 
Moszkvában is jártam egyszer, ahol azzal vidámított fiatal orosz írótársam, hogy 
regénye már másfél kiló, és ő személyesen, nagyon elégedett vele. Valahogyan, 
persze másként, de magam is súlyos könyvet kívánok napszámos munkával össze-
szerelni. 
Regénnyé ötvöződő jegyzetek lesznek benne számolatlanul. Mostanában sok a jó 
regény. Feriforma is elkényeztet. Mégis alig várom, hogy kiéhezett betűfalók 
módjára, belemerülve, mohón, a magamét olvassam. 
 
 
Egy gondolat se bánt engemet 
 
Főzés közben kóvályog, kezdeteimre repül, gondolatom. A krumpli hámozáskor 
vékony héjakat lefejtve közelítek létem lényege felé. Csak arra kell ügyelnem, 
hogy magamba ne vágjak, tompa logikámnál élesebb, kérdéseim késével. 
Érthetetlen számomra, hogy születésembe semmiféle beleszólásom nem volt. 
Ezért aztán úgy döntöttem, hogy halálomat nem bízhatom a véletlenre, erről ma-
gam döntök. Fanyalogva nyugtázom: halálom akarásának jogát kurtítja a szokás, 
hiszen mindenkit azzal hülyítenek, hogy a sors kegyelméből vagyunk halandók. 
Ezek szerint meg kell elégednem azzal, hogy csupán halálom siettetésében lehet 
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némi szerepem. Merthogy halálunkhoz nem fér kétség. Állítólag egyvalakinek 
sikerült a feltámadás, de ez már más téma. 
Mivel az öngyilkolás még nem elfogadott mesterség, óvodai foglalkozásokon nem 
téma, iskolában sem tantárgy, egyetemeken is mellőzik, nincs erre szakosított 
mesterképzés, és nem ismerek egyetlen kutatót sem, aki a maga tapasztalatainak 
alapján doktorált volna ebből a kétségtelenül interdiszciplináris tudományból. 
Magamnak kell kitalálnom mikor, hol, hogyan és miért. 
Magamnak kell döntenem életem befejező aktusáról. 
S mert ezt nem tanítják, rengeteg a kontár, a melléfogó, a mellélövő, a mellé-
akasztó, a tudatlan méregzabáló. De nem hibázhatom őket. 
Belátom, alaposan tanulmányoznom szükséges az életből a halálba való átmenet 
röpke pillanatát. Nyilván ez is kitágítható. Így aztán lehet, hogy az egész keser-
ves-kínos életem rámegy erre a napokat és éjjeleket követelő megrögzött, megkín-
lódott megerőltetett kutatómunkára, s végül kezet foghatok a sorssal, ha ily mó-
don rábízom magam. 
Nem, ezt nem akarom! 
Ha van isteni szikra, akkor éppen most villantotta agyamban a megoldást. 
Új életet kezdek. 
Amit a sors akart, a születésemmel kezdett életet, most befejezem. 
Mégpedig virtuális halállal. 
És újat kezdek saját akaratomból. Olyanformán, mintha magam parancsára szület-
tem volna. 
Új, egészen más életet kezdek. Egészen újat. Mást, mint, amit eddig éltem. 
Micsoda nagyszerű lehetőségek adódnak számomra majd ebben az új életben. 
Először is, nem kell hálálkodnom azért, hogy valaki nemzett, valaki megszült, 
valaki felnevelt, valaki… 
Nevet is szerzek magamnak. Nevet mindenki kap születésekor, de nevet szerezni 
csak a tehetségesek képesek. 
Új életem első percétől kezdődően független leszek. Nem szükséges dicsérnem 
ezért az ismeretlen Urat, nem kell rettegnem a bokszos képű krampusztól, aki a 
magyaros gulyásnál égetőbb, ehetetlen kosztot kotyvaszt belőlem a gyehennák 
tűzén, amiért időnként elengedtem magam és egy kicsikét elkárhozom. 
És ami a leglényegesebb: az általam teremtett magam, nem lesz benne a nagy 
nyilvántartásban. 
Feltehető: az, aki nincs benne a nagykönyvben, annak nem kell előállani a tetem-
rehíváskor, halála eme apró adminisztrációs hiányosság miatt nem következhet 
be, mert csak az hal meg, aki kegyelemből és mindenféle más hasonlóan felületes 
indoklásból kifolyólagosan születik. És ilyenformán meg lesz az egyenleg a végső 
nagy elszámolásban, nem lesz abban semmi hiba. 
A világ végezetén pedig nem menekülhetnek a felelősségre vonás alól: a tolvajok, 
a csalók, az öngyilkosok, a politikusok és a papok sem. És a téveszméket hirdetők 
mind előállíttatnak. 
Nem lélegzet közelből, hanem lélekzet távolból figyelem majd a nagy eseményt. 
És mosolyogva megyek tovább az utamon. A magam teremtette világban csupa 
megdönthetetlen igazságokkal lesz kikövezve az utam, márványos lesz a szépség, 
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a világ még végtelenebb a jómadarak guanó lerakataként használt bolygónkon, s 
mint a szardíniadobozokban, megszámláltatva sorakoznak majd a feltámadottak, 
akiknek, a Skype segítségével, valamely általam teremtett naprendszerben kényel-
mesen elnyújtózva, felteszem majd a nyuszi természetűek világát bereteszelő ke-
resztkérdést: 
Igaz lelketekre kérlek, mondjátok már meg, hát érdemes volt?! 
Hát nem lett volna jobb, ha még halálotok előtt, hozzám hasonlóan új életet kezd-
tek? 
Az összes lélek válaszát már előre tudom. Ennek élményszerű felismerése, szerin-
tem, már most magától értődő. 
Hát, szervusz, világ! 
Ne menjetek sehova. 
Maradjatok virtuális képernyőitek előtt. Higgyétek, hogy valamikor majd 
visszajösztök… 
Ami engem illet, nemsokára, teljesen megújulva itt leszek, itt állok majd rendület-
lenül... 

 
Blogbafőzött csevejmártással 
 

 
 
Ma szárnyakat bontottam. Apró cselekmények betűit róttam egymásmellé. A 

szárnyakon olcsó a hús, és magasra ívelhet velük az ember. A konyhában. Persze, 
kell hozzá… De hagyjuk a recepteket. Főzök én magamtól, a magam ízlése, szája 
íze szerint. Minek ide elődeink patinás irodalma. A legtöbbjük főztje ma már ehe-
tetlen. 

Bevezetésképpen sűrűn patakzó hidegvízben mosom a szárnyakat. Tisztán vi-
gyenek új fogalmazásaim tárgyalás-részébe. Olyan ez a svédországi víz, akár a 
régi kolozsvári, ami a Mikó-kertből patakzott az öreg vízvezetékcsövekben. De 
szerettem én a Nádas-patak partjához közel ásott kutak meszes vizét is, mosáshoz, 
különösen hajmosáshoz gyenge volt, túrosodott, szombatonként a Kerekdomb 
alóli városi vezetékből hordtuk testvéreimmel a fürdéshez, mosáshoz. Aztán per-
sze igaz, „Ki a Szamos vizét issza, vágyik szíve…” Régi nóta. Megbecsülni a jó 
vizű kútnál a jobbat, ez legyen mindennapi főzőcskéim tartalma.  

Járkáló                                                  4799 



A csomagban rengeteg a szárny, s mert nem kenyerem az egyműfajúság, aprítom 
és rakom hűvös halomba, nézegetem, miből lehet költemény, miből és mennyiből 
bőséges próza, jegyzet, amit a Mc Donaldhoz hasonló sablonba, blogba passzíroz-
hatok. 

Szárnyalnom kell, ma vasárnap van. Három unokámat várom. Őseiktől örökölt 
módón húsevők lettek ők is, felerészben lazaczabálók, mert apai nagyszüleik ten-
gerparti faluban élő halászok. De ők is inkább fogni szeretik a halat, mint enni. 

Halat, s vadat ma sem kapnak tőlem unokáim, de mert ma vasárnap van, magyar 
szót forgatnak a szájukban, s hozzá a szárnycomb-sültet krumplipirével. A szárny 
középső, zsírosabb részéből, a régi szép emlékeimet idéző ludaskásák mintájára 
kakaskását. Hófehér jázminrizsből főzőm, lökök belé egy kis vargányát meg pet-
rezselyemlevelet.  A szárnyvégekről, nem tudom miért, de anyámtól tanultan, 
mindig levágom a szárny első éléről induló kiszögelést, s közben korholom ma-
gam, hogy mindenféle alkotói munka folyamán, ennek sem jártam utána, megelé-
gedtem az anyám örökölt hitével. Egyetlen megbarnult fényképről ismert nagy-
anyámtól tanulta, s nem volt annyi eszem, hogy még anyám halála előtt megtuda-
koljam, miért nem ehető a madarak szárnyvége. A fényképen látom, nagyanyám 
ott áll a nyári konyha előtt és a grízgaluskának valót kavargatja egy öreg pléhtá-
nyérban, s elképzelem, hogy közben arra gondol, merre lehet, mit csinál Ameriká-
ban az embere, mikor tér már vissza, hogy legkisebb fiát, az én apámat megismer-
je a nagyapám. 

Mit mondok majd unokáimnak, ha ilyesmikről kérdeznek? Nem valószínű, hogy 
érdeklik őket az ilyen történetek és gasztronómiai furcsaságok. Otthon náluk, a 
svéd jólétiségnek köszönhetően csak a majorság mellehúsát eszik, nálam inkább 
csak a hígpalacsinta sütésre és a nudli sodrásra voltak kíváncsiak, s már az is örö-
mömre szolgál, hogy az ötéves Vilma is leutánozza kedvelt csemegéjüknek szá-
mító egyszerű ételeink elkészítésének mikéntjét. 

Kis lábosban, kóstolónak, néhány egész szárnyból paprikást is főzők, hirtelen. 
Ablakom alatt, zöld pántlikákkal tavaszt trombitálnak az ősszel ültetett 
pirihagymák, hajnali látogatóimmal osztozom rajtuk, félénk vadnyulak kéretlen 
vendégeim. A paprikáshoz persze, nokedli jár, ezt is szeretik a gyerekek, légi úton 
szállított hazai juhtúróval is kínálom nekik, az ígért meglepetés - tölcséres csoko-
ládémorzsás fagylalt - reményében azt is elfogyasztják.  
Közben, mert milyen az iparos szövegelő, hirtelen ötlettel visszakanyarodom a 
bekezdéshez, ami legyen most tejfeles zöldpaszuly leves. Eszik, nem eszik, mást 
nem kapnak. Erőltetnem kell a levest, mert a mostani lusta háziasszonyok – alig 
háziak - nem levesesek. Pedig a férfinép szereti. De elamerikanizálódott világunk-
ban, s mert a svéd nők egyenlőbbek a férfiaknál, inkább csak az egy tál étel a di-
vat, ezt is inkább a férfiak kotyvasztják. 

Ennyi legyen konyhai alkotómunkában a tárgyalás. A befejezés, ha van, az eu-
rópai cukrásziparon kívüli, híg kávé mellé felszolgált, unalmas kevert tésztákból 
kiporciózott sütemény Olyan, hogy nem lehet, nem szabad utánozni. 
Befejezésképpen szeretem a meglepetéseket. Fagylalt, csokoládé, gyümölcs. Va-
lami majszolni való. Rágódni is lehessen az alkotáson, másként csak könnyű szó-
rakozás, mint minden összecsapott szellemi táplálék. 
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Reggelenként sietve beleolvasok sokféle blogba és csodálkozom, mi minden 
megfordul a fejekben. Megfordul és kikerül a világhálóra. Régen ebből alig került 
valami papírra. Talán, mert drága volt a papír, sokba kerültek a percek és sok volt 
az olvasó. Most rengeteg a fóka, a vadászok pedig számlálhatók.  
Ki tud itt főzni?- tette fel egykor keresztkérdését tanítómesterem. Költői kérdés 
volt, persze. Arra a kérdésre, hogy ki mit főz?, tekintettel a rengeteg szakácsra, 
számítógép segítségével sincs mindentudó felelet.  
Kinek főzzek?!   Ezt nem én kérdem.  
Vasárnapjaimon egy asztalnál ülök unokáimmal. Csak annyi a dolgom, hogy ma-
gyar ízű legyen ilyenkor minden betevő falat és ízes a kimondott szó. 

Elképzelem, hogy a reám akaszkodó évek terhétől lassan le kell mondanom az 
írásról.  
Enni azután is fogunk.  
Ezért mindig főznöm kell majd valamit a blogomba. És persze főzés közben jön 
majd meg az étvágy.  
Így van ez az alkotással is. 
 
Loptam 
 

 
 
Megint emlékeznem kell hároméves koromra, amikor hirtelen felindulásból és 
torkomat szorító szégyenérzettel világgá indultam. Azért történt, mert nem jól 
loptam. Vándorlásom azóta is tart, s hogy mi mindent összelopkodtam tekintetem-
mel, próbálgatással, utánzással, ennek felsorolására  legvastagabb könyvemnél 
terjedelmesebb kötetemben sem volna elegendő hely. 
Apám párizsi megrendelésre készített cipői közül az egyik mókusbarna színűt 
babusgattam akkor ölömben, s tört üvegcseréppel nem a rámáját, hanem a felsőré-
szét csiszoltam nagy igyekezettel. Nem mondták nekem, hogy a „mesterséget 
lopni kell”, ezt minden ember magától tudja. Apám üvegcserepes csiszoló mozdu-
latait sikerült ellopnom, de utánzásom helyére nem figyeltem kellőképpen. Ebből 
származott a baj. Apám azt mondta: Ne is lássalak többé!Erélyesen figyelmeztet-
tem, hogy komolyan veszem indulatos ajánlását.  Megyek!, mondtam. Aztán fe-
nyegetőztem: Megyek, biza! Ha évekkel később is, de végül, amikor senki sem 
állított meg, senki sem hívott vissza, indultam s mentem világgá, szépszülőimnél 
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is régebbi kolozsvári őseimet, Erdélyt és egész Közép-Európát magam mögött 
hagyva. 
De hosszú utam előtt, úgy tíz esztendős koromban, még sikerült ellopnom mézes-
kalácsos nevelőapám néhány pogácsagyáros mozdulaterdejéből, az ő különleges 
formájú Tordai pogácsája szobrozásához szükségeseket. Erre azért vagyok külö-
nösen büszke, mert immár egyedül vagyok, aki ezt olyan tökéletesen utánozza, 
hogy Szepi apu, ott fenn a magasságosban, bajorországi mézeskalácsos őseivel 
együtt, elismerően bólogathatna, s áldásukkal, magam lehetnék a folytatójuk, ha 
nem halt volna ki Erdélyben a mesteri szintű mézeskalácsosság. De annyira kihalt 
ez a mesterség is, hogy a róluk írt lírai receptkönyvem még ingyen sem kell a 
könyvkiadóknak, éppen csak ünnepnapok előtt kattintnak rá vagy másfél ezren 
a Magyar Elektronikus Könyvtárban. 
Be kell vallanom, hogy megint csak hiábavalóan loptam. Amit elvettem, nincs 
kinek visszaadnom. Merthogy ilyen a régi iparos: génjeink, szokásaink, nevelteté-
sünk parancsaira, nekünk örökké csak az áll a fejünkben, hogy mindent, amit ösz-
szelopkodtunk, ha már vissza nem adhatjuk, azoknak jutassuk, akik utánunk jön-
nek. Mondhatom elég maradi, egyeseknek egyenesen visszatetsző gondolat ez, 
ebben a mindent csakis maguknak kapkodó, tolvaj világban. 
Ki hitte volna, hogy a történtek után, visszatérő bűnösként, akár a kleptomániá-
sok, ismét vétkezem. 
Történt ugyanis, hogy hetvenesen, jó pénzért készíttetett honlapommal csak addig 
büszkélkedhettem, amíg irigyeim, akik számítógépes tudományukat maguk is 
lophatták valahonnan, de nem az építésre, hanem a rombolásra adták fejüket, vá-
logatott vírusokkal jól összekuszálták. Olyan volt szegény honlapom, mint véres 
utcai tüntetések után az egykor fényes kirakat. 
Most a hetven és nyolcvan felezővonalán állva, javaimat újra megmutathatom, 
mert a magam szerkesztette Ághegy és a Magyar Liget honlapját naponta frissítő, 
önzetlenségével párját ritkító Attila barátom, olyan honlapot épített nekem, 
amelyhez magam is hozzányúlhatok, szépíthetem, bővíthetem, változtathatom. 
Bekapcsoltunk a skypet, s ilyenformán majdnem kétezer kilométerről ellophattam 
tudományából annyit, amennyit csak bírtam. Ma már nemcsak lapot, tehát szöve-
get, képet, könyvet szerkesztek, és tördelek, hanem honlapot is. Nem győzők 
eléggé csodálkozni fiatal barátomon, amikor türelmesen arra biztat, hogy lopjak 
tőle mindent, amit csak akarok. S amikor világgá kiáltom, hogy bizony: Tolvajoké 
a világ!  nem a szégyenteljes valóságra, hanem a visszaforgatott tudásra, az egy-
mást segítő igyekezetre, aze-világ örömmel járó megismerésére gondolok, ahová 
mi idősebbek is beléphetünk a fiatalok önzetlen segítségével. 

Én már azt sem szégyellem, ha elkap a lelkesedés, gyermekes naivsággal hirde-
tem, hogy nagyvásár a világ,  a pénz nem számít, az árucsere másodlagos, gondo-
latot és jóérzést, humánumot fogunk cserélni világviszonylatban. Az sem lehetet-
len, hogy valamikor már nem lesz szükséges lopnunk a tudományt, ott áll majd 
kéznyújtásnyira terített asztalunkon, s jó szívvel kínálgatjuk majd egymást: Ve-
gyétek, ez a mi étkünk! A lopás vétkét pedig majd örökre elfelejthetjük. 

Folytatás a következik 
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