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KLOTZ MÁRIA 

 
Az utolsó szőlőtőke 
 

A minap Pilisvörösváron jártam és elkapott a vágy, hogy ebben 

a zord, zimankós, csillogóan fehér télben gyalog jöjjek haza.  

Útnak is eredtem, egymagam. Miközben bandukoltam, csakúgy 

ropogott lábam alatt a hó! Élveztem a szépségét, ahogy csipke-

takaróként beszőtte a házakat, az utakat, a templom keresztjét, a 

fenyőket. Nincs is ennél csodálatosabb látvány!  

Kis köd is telepedett a Templom-hegyre, melynek sajátos ho-

málya volt. Olyan sejtelmes, melyben elvegyült a gyémánt hó a 

gyantás fenyvesben. Imitt-amott hevert a földön egy-egy lehul-

lott toboz, melyekből szedegettem is egynéhányat. „Jó lesz a 

szobába” – gondoltam, legalább hazaviszek egy darabkát a tél 

emlékéből. 

Időnként megcsapta orromat a kesernyés füst szaga, mely olyan 

kellemes, és a régi sparherd kályha melegére emlékeztet. 

Könnyfakasztóan ismerős szag volt, még most is érzem. Meg 

kellett állnom egy pillanatra, hogy lélegzetet vegyek.  

Ahogy álmodoztam a lépcső tetején, eszembe jutott, állítólag 

ezek készítésében még a nagypapám, Jigl Veite kőművesmester 

is segédkezett. Mégsem mentem le rajta, utam a hegyen vezetett 

haza. Hiszen az nekem közelebb van! 

Ilyenkor az embernek eszébe jutnak dolgok a múltból, a gyer-

mekkorból, a megszépítő messzeségből.  

Így volt ez most is. Csend volt és nyugalom. Jó levegő, melyet 

időnként duplán szippantottam be. Felidéztem – nem tudom mi-

ért, az utóbbi időben állandóan emlékezem – a régmúltat. Akkor 

még ott, a hegyen csak egy keskeny út vezetett Vörösvárra, a te-

rület többi részét szőlők, földek és csodálatos gyümölcsösök 

népesítették be. Nova- és csemegeszőlő levéből készült az igazi 

házi bor. Minden család pincéjében volt saját. Nagyszüleimnek 

is volt. Ahogyan azon méláztam, hogy milyen jó volt kis vödör-

rel szüretelni, egyszer csak, láss csodát, megpillantottam az 

úton egy elkorhadt szőlőtőkét! Felemeltem és néztem, néztem… 
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Egy darabka a múltból, talán az utolsó. Csöpögött róla a ned-

vesség, mintha sírna. Siratná a társait.  

Nyilván akkor került elő, amikor az egész területet rendezték. 

Lakótelep épült oda, a lenti bányászlakások helyett. Nesze ne-

ked, tájvédelmi körzet! A telkeket potom áron megvették; má-

sok, az élelmesebbek meg jó drágán eladták. Így kerültek oda a 

pompás lakóházak, a szépen művelt szőlők, gyümölcsösök he-

lyére.  

Eladtuk a múltunkat, elődeink verejtékét. Nincs is már bor a 

pincénkben, nem baj, aki inni akar, vegyen magának! Nincs fi-

nom, friss gyümölcs se a fákról, melyet úgy majszolgattunk 

gyerekek, hogy csak úgy csurgott ki a leve a szánkon! Talán 

már semmink sincs… 

Tartottam az elkorhadt szőlőtőkét, talán az utolsót a kezemben, 

jé, már haza is értem. Még mindig csöpögött róla a nedvesség, 

mintha sírna. Siratná a társait.  

Anyukámnak megmutattam, hogy mit találtam. Látványától ne-

ki is feltárult a múlt. És elkezdett mesélni… Visszaálmodtuk 

magunkat a múltba, hagyományainkba, régi szüretelésekbe. 

Majd egyszer megírom… 
 
 

Tömegpszichózis 
 

Apró golyócskák egymás 

mellett  

fűzve, szorosan, szép  

díszek. 

Összefonódnak. 

Megpattan a lánc, 

egy gyöngy kiesik, 

szerteszéjjel  

gurul az összes. 

A lavina 

beindul, pánik van, 

dől minden, 

vége. 
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Még mindig 
 

A fény, ami körülvesz, átölel, 

a te sugárzásod, 

szikrázó napsütés benned – 

bennem. 

 

A fájdalom, ami belénk hasít, 

nyavalygásaink, 

rettentő kínok nálad – 

nálam. 

 

Ne várd a csillaghullást, 

virágnyílást, de higgy 

összeérő kezeinkben,  

egybefolyó ereinkben, 

erőinkben! 

 

Te meg én 

mi  

vagyunk. 

Összetartozunk. 
 

 

Meghittség 

 

mesés dallammal ringat az éjjel 

dúdolva lépked az édesanyám 

fájdalmas mosolyát látom a fényben 

hallom a hangját, jaj, nagyon fáj 

  

inni édes illatát, fésülni ősz haját 

meséjét hallgatni – de vágyom már  

ölében ülve várni a csodát 

angyalhaj fénye ragyogjon át 


