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BABRIK ALEXANDRA 

 

morzsák 
 
 

torkomban gombócként ül a hiány, 
nem értem ezt az elveszett érzést, 
mikor nem vagy itt. 
 
ilyenkor minden félelmem előbújik 
a szekrényből és az ágy alól, 
s takarómba burkolom a lábam, nehogy elérjenek. 
 
nincs valóságom nélküled. 
 
nem tudom mivé növesszük egymást, 
csak remélni tudom, hogy kikötőd vagyok, 
s te végleg lehorgonyoztál mellettem, 
 
nem vágysz már idegen vizekre, szabadon. 
esténként morzsával tömöm meg a zsebeid, hogy 
legközelebb is visszatalálj hozzám. 
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BÁTAI TIBOR 

 

Gátszakadás  
(képek a merevlemezen) 
 

 

Itt, és most. Pontosan ebben a percben, ezen a helyen, 

amikor és ahol paradox módon érvényét veszti az 

összes létező vagy elképzelhető koordinátarendszer. 

Meglepődni sincs idő a pszichéjét szemvillanás alatt 

csordulásig be- és kitöltő bizonyosságtudaton: 

tökéletes egyensúlyi állapotából pillanatnyilag nincs, 

ami kibillenthetné. 

  

Semmi eufória – állapítja meg kissé csalódottan –, nem 

belépett az áramlásba, hanem éppenséggel annyira 

kikapcsolódott belőle, mintha önmaga kukkolója 

lenne. Közönye nem is lehetne teljesebb mindennel 

szemben, ami magasság és mélység. Látómezője 

legfeljebb ha néhányszor tíz centiméteres sávra szűkül, 

miközben földbe gyökerezve vizsgálja a fürdőszoba 

csempéit elválasztó fugák repedéseit, majd hirtelen 

váltással a szellőzőablakon beszűrődő fénypászmában 

táncoló porszemeket fixírozza. Újabb snitt: a tükör 

alatti polcon sorakozó tégelyek és üvegcsék dizájnját 

próbálja memorizálni. 
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Látszólag céltalanul, egyenként rögzíti a képeket, olyan 

precízen, akárha máris az előhívható minőség izgatná. 

Ekkor mégis csak meglepődik a felismeréstől, hogy a 

mostani elrévedésnek voltak előzményei. Az 

iskolatábla fogantyúja villan be legelsőnek. 

  

Akkor vette igencsak behatóan szemügyre, amikor 

másodikosként először és utoljára büntették 

„bezárással”. A tanítás után jó félórányit kellett arccal a 

tábla felé fordulva, vigyázzban állnia; a fogantyú 

tanulmányozásával nyilván a kínos helyzetről akarta 

elterelni a figyelmét. Ez az emlék nyomban át is 

szakítja a gátat. 

  

Úgy elárasztják a kényelmetlennél kényelmetlenebb 

szituációkhoz tudat alatt társított képek, eszébe sem jut 

kitérni előlük. Ám a kukkoló pozícióját végig meg 

tudja őrizni. Pontosabban csaknem végig — egészen 

addig, amíg fel nem ötlik a kérdés, hogy ez alkalommal 

milyen kellemetlenség válthatta ki a hárítás önkéntelen 

reflexét.  

  

Meg sem próbál válaszokat keresni rá, annál is 

kevésbé, mert ekkorra már oda az egyensúlyi állapot. 

Ismét az áramlásban gázol, noha egyelőre csak bokáig. 

Azért a tapasztaltakról haladéktalanul részletekbe 

menő leltárt készít. Talán a kilépésnek ugyanúgy 

megvan a technikája, mint az áramláshoz való 
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csatlakozásnak. Tétovázás nélkül dönt, folytatni fogja a 

kísérletet. A képek már merevlemezén. 
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CSABAI ANDREA 
 

Jó volna ha… 
 

 
Jó volna hinni csak úgy akármiben,  
megint hallani a fák üzenetét,  
a folyók víztükrén újra és újra látni,  
ahogy összeér a föld s az ég. 
 
Színeire bontani a világot,  
megfesteni mindent –mindent ami szép,  
völgy ölében a virágok sóhaját,  
vagy azt, ahogy összeér a föld s az ég. 
 
Dallamát őrizni az évszakoknak,  
mint a kisgyermek szívében a mesét,  
hegyek oltalmában újjászületni  
csendben, ahogy összeér a föld s az ég. 
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D. BENCZE ERZSÉBET 
 

Valami szép 
 
 

Emlékeimbe bújtam...  
Mostanság gyakran megesik, 
hogy a csend torkomon akad. 
 
A padon ülök háttal 
a nyárnak,  
kifakult vággyal, 
hiányoddal  
bezárt világomban. 
Könyörtelen idő 
festi a jövőt, 
hiába felesel a szél, 
dérrel-dúrral jön a tél.  
Hajamba éles pendüléssel 
belekap,  
fenn a szirteken kóborol,  
s úgy zenél, 
hogy belesajdul a szív. 
 
Egyszer csak a lejtőkről 
enyhe szellő 
indul felém, 
lélekérintő muzsikaszó, 
valami szép és jó,  
édes melegség  
karjaiba vesz; 
szemem tükrében  



                                                                                          

 
11 

a te szemed virágzik. 
Beléd fogódzom, 
biztatásod éltet, 
az éjszakámból kiváló 
hangoddal ébredek –  
ha te szólítasz 
én hallgatok.  
Oly édes-simogató 
és különös ez... 
 
Lehajtott fejű krizantémok 
helyett rózsák nyílnak 
verseimben. 
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FABÓK ENDRE 
 

Tán utoljára 
 
 

Felöltöztetett magány minden ember, 
az értelem Istenről álmodik, 
a téma örök, minden változik… 
 
Ma még egyszer, 
egtán utoljára 
ereszkednek 
a hegyekből, 
a csókolódzó párok… 
 
Ma még egyszer, 
tán utoljára, 
ingem alá 
rejtek mindent, 
ami nem rég még meg volt 
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FAZEKAS GÁBOR 
 

A világ halad 
 

 

napszelek szállnak felém 

és ultraibolyák virítnak kertem alatt 

utolsót koccan még két fogsor 

összeszorulva de a világ halad 

tovább forogva egyazon test körül 

erőltetetten 

a szeretet-szerelem tengelye elmozdult 

és Istenek ereszkednek a felhők közül 

betölthetetlen 

 

a rutin 

ma is – mindig ugyanaz 

bújócskát játszunk és csendkirályt 

a férfi végül elmegy 

míg a nő marad 

végtelen vízben mozdulatlan sirály 

 

a nő akar és szeretne 

ám fél 

még nem érti mit és mikor tehet 

és nem érdekli nem tanulja hogy milyen 

amikor – a férfi igazán – szeret 
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GÖLDNER ILDIKÓ 
 

Foton 
 
 

Az álom 
ütközés 
köd 
kínlódó foton 
törvényt bont 
fényt veszít 
kiég 
semmibe ront 
vesztesek 
mint hóban a nyom 
töltettől 
mentes 
egyszerű pont 
apró kiterjedés 
édes 
észlelhetetlen 
kevés 
az idő 
kikötött kerék 
katedrális 
emelkedő rom 
templom 
csend hangja 
rend 
igézet 
szemek 
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G. SZABÓ FERENC 
 

csak élt 
 
 

ma is egyszerűen 
semmi láz  
álom magasztos vágy 
csak evés utána szeretkezés 
aztán alvás 
az egyetlen csodaíz 
 
ma is közepesen 
eszeskedni a semmiről 
üres lelked homokszemeit 
raktározni egykedvűen  
kóvályogni az öt órai tea után 
ősz fák alatt sem keresni  
az igazi régi kardokat- arcokat 
 
ma átlagosan 
szeretve sem  
inkább gyűlölni ostobán  
bezárva béna- én kapszulába 
nézve ahogy 
az érintetlen idő 
lassan távolodik el 
 
így látlak ma egyszerűen 
átlagmentesen és tisztán 
lófrálsz önként a középszeren 
öntelten ostoba gőggel 
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pislogsz ki a szürke lyukból 
s tűnsz el nyomtalanul 
egyszer végre 
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HITKA PÉTER 
 

A muskátlis ablakok… 
 

Kegyes volt akkor az este, 
korán és csendesen jött. 
A sötétség elkergette, 
a sunyin gomolygó ködöt. 
 
A teliholdnál nagy hirtelen, 
minden láthatóvá vált. 
Senki nem tudta mi lesz, 
mit hoz a jövő életet, halált. 
 
Két ember osont halkan, 
az Osztrák határ felé, 
tudták biztosan, egy sorozat 
és hullanak egymás mellé. 
 
Ha maradnak biztos halál, 
ha mennek és sikerül talán, 
mindkettőjükre szabad 
élet vár, a határ túl oldalán. 
 
Mentek menteni az életet, 
aknamezőn, szögesdróton, 
túltéve magukat vadállat ávón, 
kereplő géppisztoly sorozaton. 
 
Elhagyták a hálátlan hazát 
és örökre szívükbe zárták, 
a muskátli szépséges illatát.  
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HOLDOSI TÍMEA 
 

Vágyam 
 
 

Vágyam: Nevetés. 
Akarom, hogy angyal légy. 
Lehetek dühös, 
Mikor a jelen ködös. 
Falak őrzik titkomat. 
 
Idegen komor, 
Elsápadt, fájó gyomor, 
Kifosztott mosoly. 
Én, ma még kedélyt hozok, 
Bárkit megvigasztalok. 
 
Idegen a bú, 
Tőlem távol, háború. 
Kifacsart esték, 
A kudarcok meglepték, 
Bánat kígyók belepték. 
 
Vágyam: Nevetés. 
Akarom, hogy boldog légy. 
Termékeny bánat, 
Embert vigasztal vállam, 
Legyen örömöd nálam. 
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HRABOVSZKI DIÁNA 
 

Ígéretek 
 
 

mindig. 
suttogta, dalolta, mesélte: 
mindig. 
benne életem, ettem, növekedtem. 
mindig. 
őt álmodtam, mikor még 
nem ismertem más arcot. 
mindig, 
hazudta, 
mindig. 
aztán mikor ő is elhagyott, 
aki azt ígérte, 
mindig, 
kerestem mást, akinek 
én ígérhetek. 
és 
lüktettem, remegtem, dadogtam: 
mindig. 
és én csak ennyit  
kértem cserébe, 
és ő is  
szavalta, zenélte,  
hogy: mindig. 
de ez a mindig sem tartott soká. 
és akkor azt hittem 
én nem tudom, mit jelent a szó. 
mert  úgy tudtam, ez valami 
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fel nem bontható 
meg nem törhető, 
örökkévaló. 
ígéretnek hívják azt a 
hazugságot, 
ami képes a szeretetet  
haraggá konvertálni. 
ez az, ami nem múlik el. 
ami elbizonytalanít, 
ha szeretni kell, 
és ordít, tombol, éget, 
mindig. 
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HORVÁTH GENOVÉVA 
 

Félkész 
 
 

Van az az érzés, az a félkész 
Amivel nem sok mindenre mennél 
Ha kicsit jobban belemennél 
 
Csak izzaszt és nem érted… rajtakapod magad 
Valahol egyszer már megvoltak a szavak 
 
Ha hiányzik egy szín innen vagy onnan 
Költsél magadnak másikat - az  majd megoldja 
 
El kéne hinni, az volna jó, 
Hogy Isten tényleg küld mindig egy hajót, 
S ha nem nézel félre és bandzsítasz örökké 
Észreveszed, felszállsz, és tiéd az öröklét 
 
Azt hitted, ha egyszer jó, az már 
Mindig úgy marad 
De ugyanaz az egy jó szó 
Nem lehet mindenre vigasz 
Ha azt hitted, ha egyszer jó, az már 
Mindig úgy marad 
Hiába, mert másnap már  
máshogy kel fel a nap. 
 
El kéne hinni, az volna jó… 
 
De ha nem is tart örökké a dicsőség 
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Ne félj, ne félj, jön még, jön még 
Lesz még mámor, lesz még mulass 
Jön még derű a borúra 
 
És várjuk a sok jó szót 
Ha a régiek lecsengtek 
A megoldásokat régi rejtjelekre 
Várjuk az éjszakát, a sok csendes kis-halált   
Várjuk az újra-felébredést  
 
És várunk, várunk tovább 
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IFJÚ LÁSZLÓ 
 

Halhatatlan szerelem 
 
 

Még mielőtt 
a világ elkezdődött, 
ismertük egymást. 
A SEMMI sem választott 
el egymástól: EGYben 
LÉTeztünk – s aztán 
egységből születtünk 
le a kétségbe... 
Kettéhasadt a lélek, 
s a kettőből végtelen lett. 
Illúzió, mi elválaszt bennünket – 
Vörösfonál köti össze életünket. 
Megszámlálhatatlan 
kereső indult útjára, 
megannyi hősszerelmes vándor. 
Volt, kiből üstökös lett, 
másokból napvilágott látott 
csillagok; bolygók, holdak, 
meteoritok. Mi más is lehettem? 
Egy csavargó kométa kalandor, 
világlátott konkvisztádor! 
Jártam a csillagrendszereket, 
bolondítottam a tüneményeket... 
 
Egy kis csillag tündökölt 
a galaxis szélén, ki 
kedvesen rám ragyogott. 
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Visszajártam hozzá, 
elbűvölt melege, fénye. 
Szemet vetettem 
Isten szerelmére... 
Bizony több kérő is akadt, 
körüllegyeskedték a planéták, 
csapták neki a napszelet, 
ostromozták kiszemeltemet. 
Haragomban egy égitestbe csapódtam, 
féltékenyen s csalódottan. 
A teremtő sóhajtott egyet 
s a világ két szegletére 
szórt szét minket. 
„Ne búslakodj, megtalálod hamar 
szerelmed, ha megszereted Istened – 
SZÍVadó-vevőd jelzi másik feled.” 
Ám a messzeségben 
összegubancolódott 
a lélekfonál, több milliárd 
évnyi várakozás várt reám... 
 
 
* * *  
 
...egy kis ékszerdoboz 
úszkál a Tejútban – "valaki" 
beleejtette... S ebben az 
ékszerdobozban zenél 
az én egyetlenem: muzsikus balerina. 
Földi csillag lettél, érinthetetlen ikon. 
Huszonegy grammnyi báj, mi megigézet, 
egy lélekzetnyi lehelet... 
Életeken át kerestelek, 
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kutattalak kontinenseken, korokon át, 
de most végre megleltelek! 
Szemedben látom volt csillagrendszered... 
Száz meg száz emberöltőn nyúztam 
hús-vér ruhámat, bogoztam ki 
lélekfonalamat. Köztünk az óceán 
s bábeli zűrzavar már nem lehet akadály... 
Számtalan vallás mögé bújsz, Istenem, 
de kérlek, ne csapd be földöntúli szerelmem... 
Egy öröklét az EGYüttLÉTbe visszatérés, 
gyémántba vágott fejsze a beteljesülés. 
Ugye, egyszer én is csillag lehetek? 
Talán fantazmagóriát kergetek. De tudom, 
egyszer együtt leszünk a csillagporban... 
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JÓSZAY MAGDOLNA 
 

Éjszaka-haikuk 
 
 

szerteágazó 

felhőgomoly – szilvaszín  

fény fölé kúszik 

 

faágon macska 

– háttérben a telihold – 

markáns sziluett 

 

csillagáradat 

bársonylepel takarón 

leroskad az éj 
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KARDOS M. ZSÖTE 
 

A megismerhetetlen 
 
 

A megismerhetetlen félelmek 
helyét keresem, 
az emlékkönyvbe kopott emberek 
sötétedését az időben. 
 
Kétségtelenül voltak és vannak 
vonzások és taszítások, 
ahogy küszködünk a méterekért,  
ahogy elhagyunk egy újabb folyosót. 
 
A fények kihunynak és kelnek, 
a történet pihen, és újra indul. 
Ugyanazok a tárgyak és dallamok 
kísérnek, simítanak és fojtanak. 
 
Mindet ismerem, és mégis minden 
reggel kíváncsian szemlélem, 
ami következik, amit kiteríthetek 
a fényre, megérdemli a közös verítéket. 
 
Néha azt gondolom, hogy belőlem 
nyílnak a szobák, a kertek, a madarak 
pillantásomat várják, hogy induljanak. 
Kétségek és magány törmelékei az útban. 
Egy kiürült pohár, egy pillantás, egy szó. 
 
Öregszem. Nincs időm a lábadozásra. 
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Érkezhettem és távozhatok. 
Egyetlen simításra vágyom, ami 
eltöröl és visszaad minden mozdulatot, 
ragyogó halálom és feltámadásom. 
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KOCZKA FERENC CSABA 
 

Csodaszép 
 

Vörösen izzó felkelő Nap, 
harmatot szárító, gyönyörű vagy! 
Mint sebes patak a híd alatt, 
sugaraid az égen szétszaladt. 
Kecsesen úszol fenn az égen, 
Te édesíted keserű lényem. 
Felhők mögé dugod testedet, 
ha nem látlak én, érzem terhemet. 
Terhet, mint gyümölcse a fáknak, 
pompája vagy e csodaszép tájnak. 
 
Fülemben a szellő halkan zsong, 
gyenge testem fújja, lelkem búsong. 
Meghajolnak a fák előtted, 
mert tisztelik hatalmas erődet. 
Megtépsz gyönyörű lombokat, 
átfújod az óriás dombokat. 
Felkapsz porszemet, levelet, 
s távolabb valahol leteszed. 
Szép, varázslatos vagy és erős, 
pompás tájjal együtt oly tetszetős. 
 
Magasról hulló esőcseppek, 
meghajolok, mint a fák előttetek. 
Könnyem végigfolyik arcomon, 
gyűlöletem kezemben markolom. 
Eldobom majd és öröm váltja, 
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lelkemet soha többé nem bántja. 
Olyan vagy, mintha sírna az ég 
és jönne hozzánk a szomorú vég. 
Cseppjeidet mégis szeretem, 
e csodás tájat festi ecsetem. 
 
Lemegy a vörösen izzó Nap, 
váltja a Hold és csillagokat kap. 
Békésen megvannak az égen, 
meseszép eget szívembe vésem. 
Csend és nyugalom árad fentről, 
csodálva nézem egyedül lentről. 
Nézek egy-két hullócsillagot, 
magamba szívom esti illatod. 
És egész éjjel feltölt engem, 
sugárzó estéd egekbe zengem. 
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KOVÁCS LÁSZLÓ 
 

Kor…képek 
 
 

Lemezek közötti laprúgó feszültséget, 
szegecsek kényszerereje 
tartja össze, 
mint... a gyáram gépesített, zörgő 
világát is fogva öleli valami láthatatlan erő, 
összetartja az eszme. 
Rugdalózó gépek, keményfém kések, 
élszögei között forgácsolódik a jövő. 
Olajszagban, dobog, dübörög az „ötéves 
terv”. 
Terv az volt, aztán nincs az se... 
csak csend, kínos nagy csend. 
 
Gyáram kapuja ásít, felette a csillag lánca 
árván függ. 
Nem leng rajta az „Élüzem jelvénye”  
nem fújják a fényes szelek, 
nem füstöl az öntöde kéménye. 
Porlad a múlt, áll még a porta, 
fogason felejtett portás sapka, 
zsíros ráncaiban beleette magát 
a múlt, az eszme. 
Most hullik rá a vakolat, 
egy pók les alóla. újabb áldozatra lesve,  
talán vár egy szebb, jobb jövőre. 
 
Lépek tovább, csak halkan magamnak 
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dúdolva, énekelve: 
„Egy a jelszónk a béke”... 
valahogy e dal jutott az eszembe, 
...talán nem is vagyok én már 
ezen nagyon meglepve... 
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KOVÁTS PÉTER SKORPIÓ 
 

Születésnapi köszöntő 
 
 
Volt – Lesz. 
Ennyi és nem több. 
Ha megállunk egy pillanatra 
számot vetni, 
vissza és előre nézni, 
nincs jelen, két idő van: 
Volt – Lesz. 
Ennyi és nem több. 
 
A múlt szürke árnyait 
az emlék homályából idézni 
vajon érdemes-e ? 
Behegedett sebek, 
felejtett harcok vereségei, 
keserű pillanatok könnyei, 
halott szerelmek kínjai, 
mind - mind múlt árnyai már, 
kár vele kedvet rontani. 
Nézni s emlékként idézni 
a napsugarat kell. 
A győzelmeket, a derűt, 
 a szép perceket, 
  a beteljesült szerelmeket,    
    a sok boldog pillanatot, 
mely évekké olvadva össze 
most mind itt tolong, 
hogy köszöntse a születésnapod. 
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Jelent idézni úgy kell 
mint múlt eredményét, 
melyet a ma hordoz magába. 
A láncolt folyamat így egész. 
Belőle kiragadni eseményt 
” mi lett volna ha...” 
ez nem dialektikus. 
Az indulással az érkezést 
összevetni így kell, 
s közte ott van mindaz  
                         mi volt,  
s meghatározza  
               a lesz folyamatát. 
 
Élt éveid a múlté már. 
Jutni honnan s hová, 
a terv az álom  
 hogyan sikerült, 
s mi lett végül a valóság ? 
Sikerült-e mindig 
EMBER -nek maradni, 
olyanok között is, 
kik ösztönlényként élnek, 
hol a becsület nem számit 
         erénynek.  
 
Megtettél-e mindent  
 Barátaidért, 
amit megtehettél értük. 
Tudtál-e szerelmet adni 
önzetlenül, szívedből,  
tisztán és egyszerűen. 
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Megtaláltad-e  
           cselekedeteidben 
     önmagad, 
s a tükörbe egyedül nézve 
visszamosolyog-e rád 
 egy ismerős arc? 
Hagytál-e már „nyomot” 
magad után a végtelenben, 
hány ember őrzi féltve 
a Tőled kapott álmot ? 
A bajban hány embernek  
 nyújtottál kezet, 
és vajon hányan lennének 
kik utolsó falatjukat is 
boldogan osztanák meg 
  Veled. 
Ha sor kerülne rá, 
lennél-e hajléktalan, 
vagy van-e ajtó 
mely nyitva áll biztosan, 
  feltételek nélkül mindig. 
 
És most a ’Kérdés 
          súlya nyom: 
 Hogyan tovább ? 
 Megtaláltad-e már az  

  OKOT 
 amiért lelked  
  tapasztalatot gyűjteni 
e világon öltött testet. 
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Mi vár még rád, 
  amíg utoljára hajtod 
 a ’Nagy’ álomra fejed, 
és van-e elég erőd, 
hogy mindazt megtegyed. 
 
Ki vagy mi mutat utat ? 
Bűneid alól ki ad feloldozást ? 
kinek tárhatod ki  
         lélek kapuidat  
ha már minden perc fáj. 
 
Elröppent e néhány év 
számot vetni érdemes. 
A tovább-ot meghatározza majd 

a józanész s a szeretet, 
            s a tetteid felett  
              ítélkező lelkiismeret. 
Hallgass rá 
     ott van mindig veled. 
 
Mert ne feledd 

ez a TE életed. 
Buzgó tanácsnokoknak 
lehet ötlete száz meg száz 

s ha nem sikerülne 
     ők félre állnak 

„ nem úgy gondoltam” 
„Mért nem így csináltad” 
Döntened mindig  

magadnak kell, 
  és megélned is! 

Mert jóban még sok a társ, 
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  de bajban, fájdalomban, 
       kevés ki ajtót nyit rád. 
 
Vágyódhatsz többre, másra, 
milliókra, gazdagságra, 
Kesereghetsz, hogy neked 
csak ennyi, csak ennyi 
      adatott meg, 
Azért azt ne feledd! 
az élet is olyan, mint a szerelem: 
„ és hiába vágyódsz a halálba, 
 hát élj ! s tanuld meg elfogadni, 
 hogy nem tud ennél többet adni! „ 
 NEKED ! 
Mert léted egyszeri és  
  megismételhetetlen. 
Mit most elmulasztasz 
 holnap már elérhetetlen. 
S nincs mód tanulni 
 mert holnap már 
 minden másmilyen. 
 
Mert e porszem Te vagy  

a végtelen létben, 
a Te részed végét nem tudhatod, 
de része vagy,  
           így „Ő” sincs nélküled, 
számára azonban nem vagy más 
         mint lélegzetvételnyi 
            múló pillanat. 
 
Élvezd hát ki életed 
 minden percének 
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      minden üzenetét. 
Mert bár léted  
 a végtelenhez mérve 
           bólintásnyi csak 
Neked ÉLETED !, 
 visszahozhatatlan 
           lehetőséged 
                     marad. 
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LUTOR KATALIN 
 

Megszámlálhatatlan 
 
 
még nem alszol. ezt pont annyira biztosan tudom 
mintha melletted feküdve nem aludnék én sem. 
ma telt el úgy először nap hogy nem tudok választ 
a mivanveledre. s neked eszedbe sem jutott 
kérdezni. talán holnap. talán valaki már megírta 
hogy az új nap új remény és biztosan jobb. 
de holnap ugyanolyan lesz mint ez volt. 
s nem fogod tudni hogy kivagyok. 
s nem lesz válasz a mivanveledre. 
amit nem kérdeznek arra úgysem szokás válaszolni. 
csak megkérdezném hogy egy másnapig tartó 
éjszakán hányszor jutok az eszedbe. 
aztán reménykedem hogy nem tudod megszámolni. 
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MÁRFFYNÉ HORVÁTH HENRITTA 
 

A tornácon 
 
 
Az esti lámpafénynél az udvaron 
alig láttam, a riasztó szólt,nem tudom, 
mikor szerelted be, kétszer csúsztam el 
a sárban, minek esik az eső, ha egyszer nyár van, 
az ázott estikék illatát így is éreztem,  
a kulcs nem forgott a zárban, nem is volt kedvem 
hozzád,se bejárásom, a sánta széket felborítottam a 
tornácon 
testemre tapadt a vizes ruhám, akár az érzés,  
ahogy néztél rám a kórház folyosóján, úgy aki tudja, 
színészkedek ripacskodva, de nincs több visszatérés, 
a közönség bár hálás, érzi megint jól átverték, 
nem bántad, fáradt arcodon lepergett a festék, 
és én csak bohóckodtam: „Medáme möszjő”, csak tessék!, 
egy nejlonszatyornyi élet, ennyi, ami hátramaradt, 
együtt üvöltöttem a riasztóddal akkor a tornác alatt. 
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MÁTÉ LÁSZLÓ 
 

Közel 
 
 

Felébred a peron, mikor leszállsz a vonatról. 
A hangszóró csak nekünk énekel. 
Vonat érkezett... Igen, tudom jól, 
mindig itt vagyok, ha megérkezel. 
 
Mosolyod most is új, de mégis a régi. 
Összefonódik tekintetünk. 
A pillanat megáll, megérti, 
hogy fényképként marad velünk. 
 
Milyen egy csók, a jó ég tudja... 
Gőzölgő illatod körbeölel, 
mikor magadhoz szorítasz újra, meg újra. 
Megtörtént végre, nem múlhat el. 
 
A hídon aztán megint megállunk, 
csodálkozik a decemberi szél. 
Vár-e jövőre gyűrött ágyunk? 
Minden kis ránca rólunk beszél. 
 
Apró szoba a fák fölött, magasan. 
Ablakok mögött haldoklik a nap, 
akár szíven szúrt gyengülő szavam. 
A csend, a csend, a csend marad. 
 
Sok év magánya áll kint az erkélyen, 
összehúzza vállán barna takaróját. 
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Alszol már, picim, fáradt vendégem... 
Távoli vonyítás emlékeztet rád. 
 
Elnyúló árnyék és halvány gyertyaillat. 
Hallgatom lassú lélegzeted, 
érzem, ma nem éled álmaidat. 
Meg sem mozdul becsukott szemed. 
 
Éjfél után bezárt erkélyajtók. 
Ágyadba bújó szabad akarat. 
Arcodon pihenő vén telihold. 
Megcsiklandoz szétterült hajad. 
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MEZEI ANDREA 
 

Tabló 
 
Családi kép. A nagy átrendeződés pillanata. 
Jelmezes főpróba díszletek között. 
Előadás szigorúan jelenetek nélkül, lehet parti, 
rendezvény 
– nem lehet többé cécó. Csak ceremónia. 
Előre komponált, óvatos koreográfia. 
 
Csak, ha gondos az előszervezés. 
Pontosan beszabályozott a tér, 
maradjon elérhető  a távol,  
függjön a távolságtartók számától. 
Villan a vaku, mosolygás, nagy mosoly! 
 
Félmosolyra telt, félidő, féltestvér, 
és a fél hatalmasabbá vált, mint az egész: 
a Családom. Az ki a bal szélen? Ki tudja? 
Valakinek felesége, ágyasa, boldogtalan fél-őse, 
én már nem is tudom. És ő se. 
 
Jól sikerült kép. Egyre tágul a keret. 
Körbevesszük a gyereket: 
Az enyém. Ja, nem: a tied. Kicsit az övé is lehet. 
Hozza-viszi a híreket. Valaki mosolyát, arcát, 
veszteségeit 
– ők is valakinek a leendő exei. 
 
Alkalomadtán majd újabb alkalom. 
Azt is örökítjük majd – van elég! – fényes papíron. 
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MÉSZÁROS ILDIKÓ 
 

Sóhaj 
 
 

Köpenyem alatt virraszt a Hold 
Elbújva játszik a pillanat 
Mosolyogva 
sóhajt egyet 
és álomba 
ringat a 
mozdulat 
 
Tarka réten és sötét éjben 
Szemem lecsukom és álmodok 
Szenvedélyes 
reménnyel is 
csak egy fáradt, 
faragott 
báb vagyok 
 
Pók szőtte hálóban sikolyom 
Testem is mezítelen – fázok 
Sötét fényben 
gúzsba kötve 
szabaduló  
lélekkel 
kiáltok 
 
Sáros léptékű könnyeimet 
már csak a száraz kóró issza 
Élet magja 
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hulló porból 
friss hajtással 
tavasszal  
jő vissza 
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MILLEI LAJOS 
 

Emléket szül az álom 
 
 

Hosszú ideig türelmes voltam. 
Csak feküdtem az ágyban, 
mint gyermekkoromban. 
Ahogyan anyám mutatta. 
Mozdulatlanul. A szemem becsukva, 
és epedve vártam, hogy jöjjön már értem. 
Esdeklően kértem. 
Majd, hívtam átkozódva. Haragos daccal, 
összezárt fogakkal, órákig reméltem, 
hogy megszán már engem, 
s a vízszintes rendem 
jutalma árán 
a szétzilált párnán 
megjelenik végre, hogy tegye a dolgát, 
és rabláncra verje a hódoló szolgát. 
 
Már fényt izzadt bőrömre a szomorúságom. 
Ám az áhítva vágyott szendergés-tálon 
nem volt ígéret: 
köröttem csendben pihent az élet. 
Kioltott tudattal, szebbnél szebb meséket 
vajúdott az álom. 
 
Csak én voltam éber, és elégedetlen, 
a rám szabott fárasztó, éji szerepben. 
Kint kacagott a szél a fenyőfa ágon, 
bent búsult a holnap az álomvilágon. 
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A tehetetlen harag, fásultságot szült. 
Dacban pácolt izmom, ernyedni kényszerült, 
és átélve mindazt, mit gyerekként kaptam, 
hogy segítő mágusom lehet a paplan: 
ha bebújok alá, elér a nyugalom, 
megtalál, elvisz majd úttalan utakon, 
és vándorló társsá fogad majd engem, 
csak higgyem a jöttét, mást nem is kell tennem. 
 
Hát magamra húztam anyám bölcsességét, 
s mint kisded, ki félti enyhet adó plédjét, 
úgy öleltem át az intelmeit, 
hogy Ő lássa onnan fentről, 
én még szót fogadok itt . 
Békét erőltettem hát a takaróra, 
és hiába mutatott négyet már az óra, 
elszántan, a szemem újra becsuktam, 
hogy bízzon bennem ismét 
az eljövő tudatlan. 
 
Nem tudom meddig feküdtem elszántan, 
de egyszer csak anyám házánál álltam. 
A valóság mintha megtréfált volna, 
képek villantak fel, megfagyott emlékek, 
melyek éltek fodrozódva, 
mint jégen a lékek. 
Egy kisfiú éppen a folyosón játszott: 
hat éves lehetett, 
gondtalannak látszott. 
Ott totyogott vele a négy éves húga, 
ki ámulva szemlélte, hogy 
a kukoricacsutka 
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miképpen lesz játék bátyja kezében, 
hogy lesz kút belőle, 
ha testvére szépen 
négyszögletes rendben egymásra rakja, 
vagy hogy lesz hosszú vonat, 
ha épp úgy akarja. 
 
Mellettük a nyár már derékig vetkőzött, 
megnézte őket, de nem sokat időzött: 
Sietett perzselni a búzaföldeket, 
aranyra festeni az éretlen zöldeket. 
 
Bent a konyhában a jó illat győzött, 
anyjuk a sparhelten bablevest főzött. 
A piros fazékból olykor ki- kibuggyant 
a vágyó gondoskodás: 
csak megrakni a hasukat, 
most nem is kell semmi más. 
Meg télen, ha jön az ordító hideg, 
ne fázzanak Ők. 
Ne csak lelkileg legyenek felfűtve, 
s, ha jönnek a zord idők 
adjon biztonságot az otthon melege. 
És egy se legyen soha tartósan beteg, 
a szülő azt mindig keservvel éli meg. 
Örökzöld értelmüket ápolja, 
óvja majd a fény, 
úgy ahogy anyjuk tette azt, 
még az elején. 
A fazék óhajok tucatját rejtette, 
mert ez mind-mind belefér 
egy jó anyai levesbe. 
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Karmoló kínnal köszöntött a reggel. 
Elillan az álom, ha a valóság rendel. 
Ám a tanácstalan tudat 
egy darabig még tűri, 
hogy ábrándos álmunkat, 
míg végleg meg nem szűri, 
átélhessük újra. 
Hiszen úgy vágyunk az újra, 
hogy felrakjuk a polcra 
az emléket szült álmot, 
s így szórunk a sorsra, 
némi boldogságot. 
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NAGY IMRE 
 

Monda 
 
(A VERS ELSŐ KÖZLÉSSEL SZEREPEL) 

 
 

Amúgy igaz, 
de kitépték  
gyökereiket  
mind a fák, 
és elrohantak, 
és nem maradt 
itt semmi már, 
se virág, se bokor, 
se madár, 
semmi más, 
ami szép, igaz, 
és szerethető volna tán; 
mondd csak, hát 
miért, maradjak itt? – 
kérdezte a Nap, 
és elment; 
így lett  
az Éj, 
sötét, mély,  
végtelen; 
és csak úszott, 
úszott az a sok emlék 
a parttalan éjszakában; 
kavargott, forgott, akár a szél, 
száz, és ezer és ezer hosszú év; 
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– és már majdnem 
mind elveszett, 
míglen, egyszer csak  
eljött a Hajnal; 
s egy helyütt,  
egy csöppke folton  
hirtelen 
megrepedt a föld; 
és kúszni kezdett, 
valami kis fehér,  
valami vékonyka inda féle, 
és egyre több  
kis fonál 
mindenütt a föld színén; 
és aztán jött  
az a Fény, hét színben, 
ismeretlen, új remény; 
akkor, ott, – 
mondják, 
végre ránk talált. 
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NYÍRI KOVÁCS ISTVÁN 
 

Bobezár 
 
 

Bezárt hiányod szenvedés 
Nyalogatom. Krisztus 
Jut eszembe 
Halott vagyok, de friss hús 
A testem 
Élő atomok fura trágyadombja. 
Agyamba egy-egy féreg még betéved 
Íztelen vagyok és ízléstelen 
Fejemben a jelen 
Jelentést vesztett szószedet. 
 
Gyere te angyalarcú! 
Ugyanolyan cafka,  
Mint más. 
Ragadj bozontos hajamba! 
Kezeddel csontos 
Hűtlenséget szúrj belém! 
Fel ne jajdulj! 
Tudom én 
Gyermekded szemed mögött  
Ott lapul az élvezet 
S én úgy örülök, 
Hogy rothadásom 
Sikoltása, e furcsa nesz 
A te kéjes boldogságod  
Egyetlen igaz kulcsa lesz. 
 



                                                                                          

 
53 

Meghaltál 
Szertartást nem tarthatok 
Sírod üresen tátong 
Óriás üreg 
Szívem egy verőerét 
Bátor huszárként üli meg. 
Reszketek a súlytól, hogy elporladtál 
Én vagyok az ok 
Fejem a magasból a mocsokba rogy 
Semmi, csak rongy 
A múltam. Ég. 
Feltörölhető vele a hányadék, 
Mi testem lepi be. 
 
Gyere te angyalarcú! 
Ugyanolyan cafka,  
Mint más. 
Ragadj bozontos hajamba! 
Kezeddel csontos 
Hűtlenséget szúrj belém! 
Fel ne jajdulj! 
Tudom én 
Gyermekded szemed mögött  
Ott lapul az élvezet 
S én úgy örülök, 
Hogy rothadásom 
Sikoltása, e furcsa nesz 
A te kéjes boldogságod  
Egyetlen igaz kulcsa lesz. 
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PÁL GABRIELLA 
 

a szív cserél 
 
 

őrződ lettem. 
hangod rekedtségén 
üt át bizonyossága. 
őrződ vagyok: 
leplezetlen ígéret, 
néhány órányi fülledt, 
lecsupaszító végzet. 
a gyomrom préselte szó  
megremeg (elmehetnél), 
illatom a szobában  
miértek és a vágyad  
között őgyeleg. 
 
gombjaim tépve  
mutatom utad.  
szemérmünk átkúszik   
az ajtó megfáradt  
küszöbe alatt. 
szaggató hiányt  
borsódznak a pihék,  
csapong a mozdulat, 
ujjbegyeinknek 
szolgál lihegve  
a milliméterenként  
eszét vesztő akarat.  
szorítasz már,  
s a kérdések  
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elvonulnak, 
végük görbe jelén  
súlyuk vesztett mélán  
épp csak himbálóznak. 
a szív a sok kis érrel, 
ritmust cserél idővel 
és alakot a térrel…  
semmit már, csak duzzadó   
istenséged áhítom,  
cseppfolyósak a tüzek, 
bálvány kell, nem irgalom, 
sikongat a sóhaj,  
s a hajamba kapaszkodsz,  
míg elhagy a pillanat,  
ami kiírt belőlem.  
szétmállasztott testem 
a lélek zabolázza, 
hogy foglyomból  
te legyél megint uram.  
 
uram leszel újra,  
nem kellesz többé  
hajnalokba bújva,   
míg izzó emlék-tested  
teliholdját álmodom-   
szuverén szívem helyén 
esdő fallikus sóhaj: 
az egyetlen igaz,  
e világba tévedt 
ősrégi hatalom. 
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ROZSNYÓI FERENC 
 

Grafitszürke nappalok 
 
 

Zavarosban halászik a harag. 
Vizében szétszéled megszentelt fenség, 
pikkelyöltönyös, teremtett reménység, 
elcsendesített viharok alatt. 
 
Pengeszájjal rettegő kevélység 
hálójában törvény vergődik. Véged. 
Sugárúton menetel árva néped, 
s fellobogóz a hatalomféltés. 
 
Templománál sandító álszentség 
kettéharap, s ott helyben fel is zabál.  
Kínod csupán cicomás kereszthalál. 
Külcsínt rohasztanak bukott eszmék. 
 
Utcán fekszel, távol húsosfazék. 
Ellenséged önkényében melegszik. 
Angyal jön,(a hírekből kiszerkesztik), 
vajon megölel valakit ma még? 
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SÁGI ERZSÉBET 
 

Bölcsőtől a szemfedőig 
 
 
Naptárcsere, fogadalmak, óévre az új év jő. 
Hittem, hogy elég, ha akarom, és megáll majd az idő. 
Tévedtem – mint már oly sokszor –, mert az idő sosem áll, 
természete, hogy fusson, mint a vonat mellett futó táj. 
  
Engem nem a gólya hozott, csengős szánon érkeztem, 
pólyám tolla hópihe volt, és jégcsap-csörgő kezemben. 
... Szeretem a tél hidegét, ha bent kályha duruzsol, 
illatos emlékidézőm sült alma, és forralt bor. 
  
Nem csak hozott, vitt is a tél,  szeretteim elmentek... 
Kezemből – akár a magvak –, múló évek peregnek. 
Adatott sok jó, és jutott hátat görbítő bánat, 
de ma sincs hely, mit szebbnek látnék, mint a szülői házat. 
  
Őszt kihagyva nyárból tél lett, elmaradt az aratás, 
kertek alatt készenlétben jussát várja a kaszás. 
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SIMON ALENA 
 

Vágylak 
 
 

Nem vágyom másra, 
nyolcvan négyzetméter boldogságra, 
s benne egy kádra, franciaágyra, 
hat személyes kerek asztalkára, 
díványra, fekete zongorára, 
sok-sok polcra, rajtuk egy könyvtárra, 
estéimhez olvasólámpára, 
teraszon kint egy drapp hintaágyra, 
ablakaimban spalettára, 
ajtómon biztonsági zárra, 
hétfőtől szerdáig magányra, 
csütörtöktől már társaságra, 
néhanapján pedig a nyárban 
egy nagy tál szamócára, 
hozzá csak Te kellennél  
– egy tálból enni, 
s örökkön örökké  
boldog órákat csenni... 
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SZABÓ LÍVIA 
 

Bűnbánat 
 
 
Megbántottalak? Te világba szőtt alak... 
Így van? Könnyem csak hull a fűzfa alatt. 
Könnyemből tócsa, belőle bűnbánat 
hunyorogva néz rám, háttal a mának. 
 
Mit műveltem? Egyre csak ezt fürkészem, 
mint vízbe ejtett kő gyűrűje, részem 
nekem is a sértés, mit elszenvedtél, 
midőn eléd táncolt az a verses levél. 
 
Betűim rossz lábbal keltek fel, s rogytak 
eléd aznap, és nem is akkor fogytak, 
amikor és ahogy ildomos lett volna... 
Vagy padon merengve más mire gondolna? 
 
Hisz' mi más oka lenne, hogy megtagadj, 
léptemre féket, kapudra reteszt rakj?  
Bokám már összeforrt, szökkenne Feléd, 
most szívem tört el... Ledobtad, abból elég. 
 
Megrendülten nézem bús tükörképem, 
fejemen túl csüggedt felhő sír éppen...  
Pedig én Nap mosolyát vágyom bőrömön, 
és nem egy "Ég veled!" cetlit a bőröndön... 
 
Nem vízbe dobott kő zaját akarom, 
hanem a Tiédet... Fülem vakarom.  
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Ingem is levetem, tartom a hátam, 
érintsd meg így vagy úgy, mindegy. Csak bátran! 
 
Ha kell, suhints rá nagyot, elviselem... 
Persze azt is, ha Naptól lesz melegem,  
csak érezzem, hogy vagy még, s hogy én is vagyok, 
képed a felleg mögött most is ott ragyog!  
 
Mert az mégsem jó, ha csak a felhőt látom, 
s előtte riadt arc óg-móg nagy hiányon, 
szeméből a könnyek kánonban hullnak, 
majd a tócsába egyenként belefúlnak... 
 
Most már ó, de sajnálom, hogy képzelődtem, 
s egy vers sóhajáig szavad megidéztem... 
Ha szorult volna belém némi szemérem, 
most nem rogyadozna ülve is a térdem... 
 
És nem tudom, Benned düh vagy undor lakik... 
Amennyi bizonyos: arany már nem vakít, 
minthogy én sem látom Napod szép sugarát, 
csak a kaput, s létünk tiszavirág hamvát. 
 
De még így is... Inkább légyen földindulás! 
Verseim rejtekében ne véssz el, láss!  
Betűim döntsd romba, köztük engem keress, 
csak egy kicsit kedvelj, nem kell, hogy szeress...  
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SZŐKE ZSUZSANNA 
 

Szeretet-mágus 
 
 

Hideg magány szorítja a lelket, 
kandalló melegéről álmodó, 
elhanyagolt test hiánytól reszket... 
És a válasz csak magyarázkodó... 
 
Egy szerető szóval a csontig hatoló 
hideg is csillapítható, mint lét-gyógyszer. 
Egy kis törődést adj ingyen, ne szónoklón, 
értsd, a szeretet létforma, és nem módszer... 
 
Nézz magadba, és ne csak a sorokat ródd, 
lélektükröd karácsonykor jobban vetít, 
engedj el és lelked hangja átváltoztat... 
 
A szeretet mágusa vagy, higgy, remélj s élj... 
Az utad fentről ábrázolódik, kövesd, 
nyitott szemmel, nyitott szívvel és ne ítélj... 
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TAKÁCS MÁRIA 

Erdély gyöngyszeme 
Szent Anna tó 
 

 

Háromezer lábnyi magasban fenn, 
Buja-zöld, vad erdők árnyékában,  
Pihen e csodás és mély tengerszem, 
Örök szépség állandóságában. 
 
Hűs vized vajh, mit rejthet, mit temet, 
Mit látnak bérceid víztükörben, 
Mikor zápor ostorozza tested,  
Hableányid fürdenek gyönyörben. 
 
Ó, te csodás, tüneményes leány, 
Kit az idő vasfoga sem sebez 
Víztükröd, mint a kényes porcelán, 
Mit fenyves erdő féltve körbevesz. 
 
Állok némán, érzem, tán sorvadok 
S szépséged varázsában olvadok. 
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VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT 
 

Hová születtem 
 
 

Csak tócsában lettem buborék, 
sáros és nem fehéren fénylő, 
de köröttem is csillog a remény, 
és érzem én is a nap melegét. 
Ez ad reményt, ez ad feloldozást, 
hogy a rám tapadó szenny nem átok, 
a sugarak nem vakítanak, de engedik 
még, és sok szépet látok. 
Míg a homokszemek, mik fájdalmat 
okoznak, egyszer még lesüllyednek, 
engem magukkal nem vonzanak. 
Remény éltet még itt a sárban is, 
talán lehetek fénylő még a mában is, 
nem tapos vissza tócsába, sárba 
egy földünket beborító szenny, 
vagy mások durva lába. 
Szeretnék én is tündökölni, 
ragyogni, égni, 
s talán az égig menni. 
Reményem, hogy egy fénysugár 
így, sárosan is felkap, és lényem 
az égbe száll. Szivárványhídon 
megfényesedve, s nem esővel, 
újra pokolra menve, 
nem eltűnni a semmibe, 
mert nekem nem sikerülhet semmi se, 
létemből talán majd harmat harmatoz, 
hajnali virágokon a létem már tisztán, 
az ég könnyeként boldogan elcsorog. 
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[Prózák] 
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BOJTOR IVÁN 
 

Amerre az aranyszárnyú főnix… 
 
 
Ott, azon a hegyen túl, melynek csúcsát még vörösre 
mázolja a lenyugodni készülő nap, hajdan állt egy 
város. Néha, a telihold keltette zavaros álmaimban ott 
járok, és olyannak látom, mint amilyen akkor volt, még 
mielőtt… Talán egyszer majd rászánom magam és 
megírom történetét. 

Ma reggel, itt, a barlangszája előtt, egy kőgömbön 
ülve Tacitus művét olvasgattam. A másutt, oly komor 
hangú római, az Annales egyik – csak töredékekben 
fennmaradt – könyvében arról lelkendezett, hogy 
„Paulus Fabius és Lucius Vitellius consulsága alatt, századok 
hosszú körforgása után, a Főnix újra Egyiptomba érkezett”. 
Az akkoriban ismert adatok segítségével meg is próbált 
valamiféle időbeli ciklikusságot megállapítani az 
évszámok között. Persze hiába. 

Pedig a rómaiak mesterei voltak az ilyen 
számítgatásoknak. Addig. addig számolgattak, míg 
valami furcsa egyezésre nem akadtak. Például 
megállapították, hogy a várost ért két legnagyobb 
csapás – Róma gallok általi felgyújtása és a Néró 
pribékjei által keltett tűzvész között – pontosan 418 
év, 418 hónap és 418 nap telt el. 

Mire mentek vele? Semmire. De ők, ebben az 
esetben legalább találtak valamiféle összefüggést. 

Mi meg már évszázadok óta eredménytelenül 
próbáljuk befejezni azt, amibe Tacitus belekezdett. 
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Néhányan azt állítják – persze ez csak nevetséges 
mese –, hogy régen voltak olyan gépek, melyek egy óra 
alatt milliónyi műveletet is elvégeztek, és a rómaiak 
azokkal a titokzatos gépekkel számoltak.  

Hogy mikor is éltek a rómaiak? Erről a bölcsek még 
vitatkoznak. Valaki azt állítja, hogy ezer éve, valaki azt, 
hogy ötezer, mások meg úgy vélik, hogy talán már 
húszezer év is eltelt azóta. Szerintem még az is lehet, 
hogy soha nem is léteztek, csak valaki a hosszú téli 
estéken saját maga vagy mások szórakoztatására találta 
ki őket, meg az egész történelmüket. 

 Mikor a hegy tetején felbőgött a kürt, a kutyák a 
barlang felé iramodtak. Én is felugrottam és futottam 
utánuk. 

Ott benn, a sötétben, miután kilihegtem magam, a 
barlang fala mellett eltapogatóztam a könyvtárterembe, 
meggyújtottam egy gyertyát, levettem a polcról a 
krónikát és beleírtam: az évszámot, hónapot, napot, 
órát és percet. Visszatettem a tollat a tintába, 
hátradőltem a széken és a libegő fényben a könyvektől 
roskadozó polcokat bámultam. Vártam. Mi mást 
tehettem volna? 

Ma csak háromszor remegett meg a föld. A sziklafal 
kétszer nagyot reccsent, szinte sikoltott, a 
könyvespolcok meg nyikorogva dülöngéltek (mint 
mindig).  

Mondják: az aranyszárnyú madárról először csak 
zavaros, egymásnak is ellentmondó hírek érkeztek. 
Hitték is azokat, meg nem is. Miután mind többen 
állították, hogy látták, a bölcsek leporolták a régi 
krónikákat és az egyikben ráakadtak a Főnix rajzára, és 
történetére. Azt is kiokoskodták a könyvekből, hogy az 
Aranyszárnyú Főnix felbukkanása egy új, boldogabb 
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korszak kezdetét jelzi. Eleinte össze-vissza fecsegtek 
mindenfélét arról a madárról, hogy a saját hamvaiból 
kelt életre, vagy, hogy a tűzből született újjá, no meg 
olyanokat, hogy csak ezerkétszázötven, vagy ötszáz 
évente egyszer jelenik meg. Persze ez mind badarság 
volt. Még hogy ötszáz évenként? Jött az minden 
évben. Bár ne jött volna! 

Feljegyezték, hogy azon a napon, amikor először 
elszállt a város felett, aranypor hullott az égből, amely 
belepett minden: a falakat, a tetőket, az utca kövezetét. 
Estére a város, a lenyugvó nap fényében, aranytűzben 
égett. A messze földről odatévedt kereskedők el is 
nevezték Aranyvárosnak, és a csoda hírét elvitték a 
világnak mind a négy sarkába. 

A következő évben, amerre a madár járt, zöld és 
aranysárga gyöngyök hullottak az égből. Úgy tartották, 
hogy azok a gyöngyök megtalálójuknak szerencsét, 
gazdagságot hoznak majd, elhárítják a bajokat, 
meggyógyítják a betegségeket. Az egyszerű népek 
vászonzacskókban, a nyakukba akasztva hordták a 
talált szemeket, a nemes urak és a gazdag polgárok 
arany gyűrűkbe, vagy ezüst nyakékekbe foglalva 
viselték, dicső királyaink pedig koronáikat díszítették 
velük. 

Idővel a várost az arra járó idegenek, a gazdagság 
láttán elnevezték szerencsésnek, Szerencsés Városnak. 

Ahogy teltek az évek a lehulló gyöngyök mind 
nagyobbak lettek. Szinte láthatatlanul, alig 
észrevehetően, de minden évben nagyobbak. Először 
csak dió majd tojás nagyságúak, majd még annál is 
nagyobbak. Akkoriban a házak falait díszítették velük, 
később meg tálakat, poharakat, kisebb szobrokat 
faragtak belőlük. 
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És eljött az a bizonyos év. Amerre a madár elrepült 
hatalmas golyók zúgtak alá az égből, melyek porrá 
zúzták az aranyló városfalakat, a gyöngyökkel kirakat 
házakat. Az Aranyszárnyú Főnix után csak pusztaság 
maradt. 

Manapság, ha fel-feltűnik, csak néhány óriási 
mészkőgömb hull alá az égből, megremegtetve a 
vidéket. Pontosan olyanok, mint ez, melybe a 
barlangjainkat véstük, csak most már ennél is sokkal 
nagyobbak. 

Esteledik. Most megint itt ülök a barlang előtt, és 
hallgatom népem egyik bölcsének ujjongását, akinek 
végre – vagy negyven év múltán –, sikerült megfejtenie 
azt a bizonyos sort, melyet valaki az egyik ősi 
krónikába a főnix rajza alá firkantott: „Óvakodjatok a túl 
nagy szerencsétől!”. 
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BUBRIK ZSERALDINA 

 

Ajtókopogató 
 

 
Szeretek az út szélén menni. Ott legalább a kutyák 
nem ijesztenek meg. MP3 bekapcsolva, szól a zene, 
legalább jobb kedvem lesz. Nem tudom az Orvosi 
rendelőt miért kellett ilyen messzire tenni a 
Buszmegállótól. Mindegy, egy kis séta nem árthat meg. 

Néha érzem, milyen gyorsan mennek a kocsik. A 
téli kabátom ilyenkor táncra perdül. Nem sokan tartják 
be a közlekedési szabályokat. Ma már nem divat. 

Az út felénél járok, kicsit gyorsabbra veszem 
lépteimet, mert kezdek fázni. 

Egy ajtó előtt állok, ami fehér színű, rajta egy 
kopogtató, kilincs nincs. Sötét van, az ajtón kívül 
semmit nem látok. Az az érzésem, nekem most be kell 
kopogtatnom, hisz nem tudom kinyitni. Lehet, hogy 
valaki vár engem odabent? De, hogy kerültem ide? 
Gondolataimat félbeszakítva, felemeltem bal kezemet, 
és szép lassan megfogtam a kopogtatót. Bal kezemet? 
Én jobb kezes vagyok. Nem baj, most nem ez a 
lényeg. Mivel már kezd zsibbadni a kezem, ezért 
kopogni kellene. Egy, majd egy kis szünet után, kettő, 
három, és abbahagytam. Olyan érzésem támadt, 
mintha felkapcsolták volna a villanyt, mivel egy kis 
fény szűrődött ki. Ha zárva van az ajtó, hogyan látom 
a fényt? Akkor ez azt jelenti, valaki hív, lépjek be. Egy 
kicsit félek. Lehet, a második életem kezdődik azzal, ha 
kinyitom az ajtót, és belépek? Nem tudhatom, hisz 
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nem látok előre. De miért kell nekem ide belépnem? 
Hogyan kerültem ide? Ha nem lépek be ezen az ajtón, 
soha nem fogom megtudni. Szép lassan megfogom a 
kopogtatót, és finoman kinyitom az ajtót. Látom, 
amint a fény egyre erősebb lesz. Semmi mást, csak a 
fényt… 

– Meghalt, huszonkét óra, negyvenöt perckor. – 
szólt a főorvos, aki küzdött egy baleseti sérült életéért.  
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DR. BIGE SZABOLCS CSABA 
 

Mit keresel itt? 
 
 
A négy polgárit* elvégezve Vera beállt a pult mögé 
nagybátya, Tibor üzletében. A rövidáru részleg lett az 
övé, s Tibor maradt a méterárunál. Az nem adta volna 
át senkinek semmi pénzért sem. 

„A méterárunál lehet legkönnyebben elveszíteni a 
vevő bizalmát” – mondogatta gyakran –, „milliméterre 
pontosnak kell lenni, és pontosnak! Nem mehet félre a 
vágás, mert akkor mérheted újra. Tudomány, sőt 
művészet a jó kereskedő munkája.” 

Itt dolgozott több-kevesebb lelkesedéssel Vera, 
amíg közbe nem jött a mindent megváltoztató 
szerelem. 

Ez pedig a következőképpen esett. 
Egyik álmos délután szeleburdi mozdulattal leverte 

a cérnás dobozt, s a sok spulni szertegurult a padlón. 
Bosszankodva szedegette össze, s alig figyelt fel arra, 
hogy valaki a segítségére sietett. Csak amikor 
visszatette az asztalra a doboz, nézett fel, s szeme 
belecsodálkozott egy tengermély kék szempárba.  

– Köszönöm! – rebegte. 
– Nincs mit! – válaszolta a kékszemű, s azzal ki is 

fordult az üzletből. 
Vera napokig a szőke, kék szemű fiúról álmodott, s 

várta, leste a feltűnését, de nem jelentkezett, s egy idő 
múlva kihunyt a lánk, még mielőtt felloboghatott 
volna. a megyei székhelyen rendezendő nagyvásárra 
való készülődés aztán végképp kisepert minden más 
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gondolatot, vágyat. Sátor helyet bérelt Tibor, és olcsó, 
könnyű, tarka kelmékkel kívánta elkáprázatni a vásár 
közönségét. A sátor sarkában Vera is kapott egy polcot 
a szalagok, kendők, s csecsebecsék részére. A 
háromnapos vásár a vége felé közeledett, mikor „végre 
megtaláltam” kiáltással a sátorhoz perdült egy 
fiatalember. 

– Óhajt valamit? – fordult oda Vera. 
– Nem ismer meg, kislány? 
– Nem! És most mondja, mivel szolgálhatok? 
– Nézzen már rám! Együtt szedtük össze a cérna 

spulnikat! 
Vera hirtelen mindenre emlékezett – a tengermély 

szemekre, a szőke fürtökre, a kisfiús mosolyra és az 
álmokra. Haja tövéig belepirult. 

– Mit … mit keres itt? – dadogta. 
– Hogy én? Én itt lakoma városban, itt is dolgozom 

– magyarázkodott a fiatalember. 
– Hogy én milyen udvariatlan vagyok! – kiáltott fel 

hirtelen – Csak dumálok itt és még be sem 
mutatkoztam! Szathmári Kovács Antal nagyreményű 
ügyvédbojtár, szolgálatára! – csapta össze a bokáját. 

– Barta Veronika, rövidáru kereskedősegéd! – 
pukedlizett mosolyogva. 

Mindketten jót kacagtak a furcsa bemutatkozáson, s 
ezzel meg is indult a viccelődés, csevegés. Miközben 
Vera kiszolgálta a vevőket Antal kissé félrehúzódva 
várta, hogy folytathassák a beszélgetést, egymás 
megismerését.  

A vásár utolsó napja volt, s így későig nyitva 
tartottak minden percet kihasználva, a késői vevőkre 
vártak. Lámpagyújtás után is még tömeg hullámzott 
téren és a sátrak között. A sátrat nem akarták addig 
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bezárni, ameddig bár egy vásárlóra is remény lehet. 
Hogy végül is véget ért a nap, a fiatalember maradt 
segíteni, lezárni ponyvával a sátrat.  

Reggel korán álltak neki összepakolni, de bármilyen 
korán is kezdtek, Antal már ott volt – várt rájuk a 
lezárt sátor előtt.                                                                                                                                               

– Te meg mit keresel itt? – tegezte le 
meglepetésében Vera. 

– Segíteni jöttem! 
– Azt fiam, szívesen vesszük! – szólalt meg Tibor.  
  Miután felraktak mindent a társzekérre, ami majd 

hazaviszi a felszerelést, s az árut, Tibor megköszönte a 
fiatalember segítségét. 

– Kedvelem a szorgalmas, segítőkész fiatalokat. 
Mivel foglalkozol, mikor nem a vásárban tekeregsz? 

– Jogakadémiát végeztem, s most gyakornok 
vagyok. 

– Derék dolog, hogy a jurátus úr nem átallja 
megragadni a munkát. 

– Így tanultam édesapámtól! 
– Kit tisztelhetünk a kedves papában? – 

kellemkedett Tibor. 
– A városi árvaszék elnöke. 
– Tiszteltetem. Barta Tibor vagyok, méter és 

rövidáru kereskedő, Veronika nagybátyja. 
Így kezdődött és úgy folytatódott, hogy Anti 

gyakori vevő lett a Tibor boltjában. Tibornak nem is 
volt kifogása ellen, ha a vásárlásnak álcázott találkozás, 
nem ment az üzlet rovására. Annyit azért megjegyzett, 
hogy illene a Vera szüleit meglátogatni. 

– Tegyétek hivatalossá, nyilvánossá a 
találkozásaitokat, Sándor bátyám áldásával. A mi 
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családunkban nem szokás diófa alatt kötni házasságot, 
nem szokás bagóhiten élni! 

A fiatalok megszívlelték a jó tanácsot, és ettől 
kezdve minden ment a megszokott mederben. Antal, 
hogy letöltötte a gyakorlati éveit, a járásbírósághoz 
kapott fogalmazói kinevezést, miután levizsgázott 
annak rendje s módja szerint román nyelvből és fel is 
esküdött a királyra. Elvégre a bíróságon csak 
megbízható ember dolgozhat! Szép fizetés és karrier 
várt rá. 

Erre már meg lehetett nősülni! 
Vera az esküvő után kilépett az üzletből. Férje nem 

engedte tovább dolgozni.  
– Egy bírósági fogalmazó el tudja tartani a feleségét. 

Családom szégyene lenne, ha nem így lenne! 
Megvettek – a szülök segítségével – egy tágas lakást 

a Rimanóczy utcában. Antal sokat dolgozott, külön 
feladatokat vállalt, hogy hivatali előrejutását biztosítsa.  

Lugosra helyezték a harmincas évek végén Antalt a 
Városi Bírósághoz. Levizsgázott annak rendje s módja 
szerint román nyelvből, és fel is esküdött a királyra. 
Elvégre a bíróságon nem dolgozhatott akárki 
megbízhatatlan ember! Jó állásnak látszott, jól is 
fizették, ő pedig jól dolgozott. Úgy számította, hogy 
Rimanóczy utcai lakást eladja, és itt vesz egy családi 
házat, s akkor lehozza ifjú feleségét is. Nem rég 
tartották a lakodalmukat szerény körülmények között 
– szüleik nem dúskáltak az anyagiakban. Alighogy 
megnősült, megkapta az állást, aminek feltétele volt a 
rendezett családi állapot. Felesége, Vera egyelőre még 
ott maradt Váradon. A házvásárlás ügye mind 
húzódott, míg végül a két várost elválasztotta a 
negyvenben kialakított határ. Negyvenben a második 
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bécsi döntés visszaadta Észak Erdélyt. Így adódott, 
hogy Endre román hivatalnok maradt, Vera pedig 
áldott állapotban Váradon rekedt. 

Megoldhatatlannak tűnő helyzet. 
Egyik nap Antal azt írta, küld hozzá valakit, egy 

ügyvéd kollégáját, és kéri Verát, mindenben kövesse 
barátja tanácsát. Hagyjon ott csapot, papot, kalapot s 
jöjjön. A lakást majd eladják a váradi rokonok. 

Megérkezett a barát, aki csak franciául tudott. 
Szerencsére Vera nem jött zavarba, ha nem is 
anyanyelvi szinten, de elég jól megtanulta a nyelvet 
iskolás korában. Akkoriban divatban volt leányoknak 
is nyelveket tanulni, különösen franciát. Az olyan 
előkelőnek hatott a „társaságban”. 

– Maga lesz a titkárnőm! Kinevezem! – mondta a 
francia. 

– Igenis! – felelte jól nevelten Vera. 
– Reggel indulunk a határra ellenőrizni, betartják-e 

a konvenciót? 
Mivel a határ mindkét oldalán tevékenykedtek, nem 

tűnt fel senkinek, hogy Vera a túloldalon lemaradt egy 
megbízható falusi családnál. A francia nemzetközi 
ellenőr pedig megelégedve a „napidíjjal”, visszament a 
bizottsághoz jelenteni, hogy minden rendben van a 
határon.  

 
*A polgári iskolának az a feladata, hogy a tanulót vallásos, 

erkölcsös és nemzeti szellemben gyakorlati irányú általános 
műveltséghez juttassa és ezzel közvetlenül a gyakorlati életre 
vagy pedig a középfokú szakiskolákra előkészítse, elvégzése 
után az alacsonyabb tisztviselői pályák betöltésére nyílt 
lehetőség. 
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DINÓK ZOLTÁN 
 

Az író és a könyvtáros 
 
 
Az öreg író a könyvtár előtt sétálgatott. Régi könyvtár 
volt, amikor itt dolgozott, azóta többször felújították. 
Csak nézte az ablakokat, tetőket teljesen le volt a 
technika – építészet csodálatos haladásának az 
eredményével nyűgözve. De valahogy az akkori mégis 
nyugisabb volt. Ez nem az ő ízlése. Éppen az egyik 
fiatal lány – raktáros jött lefelé. A könyvtáros úgy 
harminc év körül lehetett, szép arcú volt ugyan, de 
szemüveges. Habár attól még semmi gond nincs még 
önmagában vele. Észrevette az öreget. Látta rögtön 
hogy értelmiségi ember, a tudatalattijában érezte hogy 
író lehet csak.  

– Miért nem megy be a könyvtárba? – kérdezte a 
fiatal nő 

– Nem akartam, csak a postán igyekszem s úgy 
gondoltam ide is benézek – mármint úgy értem 
kintről. 

A nő nem értette. 
– Nem akarok semmit olvasni! 
– Ja vagy úgy! – vette tudomásul a nő 
– Én régebben itt dolgoztam! 
A nő meghökkent. 
–Tényleg? 
– Igen, de nagyon régen. Közben szerkesztő is 

voltam, de ma már nyugdíjas vagyok.  
– Maga nem író? 
– De, az vagyok.  
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– S miket ír? – kérdezte kíváncsian a könyvtáros 
Az író először elmosolyodott, de rögtön válaszolt: 
– Jó novellista voltam valaha! 
– Valaha? 
– Ma már nem nagyon írok! Még mesét sem  
– Akkor nyugdíjasként hogy telnek a napjai? 
Az író várt egy pillanatig aztán nagyot sóhajtott.  
– A kiscicám a mindenem! Rejtvényt fejtek meg 

ilyesmi! Eléggé monoton életet élek. 
– Nincs senkije? 
– Hiszen most mondtam hogy a kiscicám a 

mindenem! 
A könyvtáros fura képet vágott, szemeit dörzsölte, 

látta hogy egy kissé kótyagos íróval van dolga.  
– És maga mióta dolgozik itt? – kérdezte az író 
– Lassan öt éve. 
– Én tizenhármat dolgoztam. 
– Szép.  
– És jól érzi magát itt? 
– Hát.. néha a fő könyvtáros tud elviselhetetlen 

lenni, de amúgy semmi gond nincs itt. 
– Elég régóta állok itt s nem látok valami nagy 

forgalmat.  
A könyvtáros nem akart abba a közhely szerű 

beszéd dologba belevágni, hogy kevesen olvasnak 
manapság.  

– No mindegy! Én már öreg vagyok, régóta nem 
olvasok szépirodalmat.  

– Miért? 
– Mert fiatalon nekem elég volt falni a könyveket.  
A nő síri csendben némaságba fulladt. Az író 

kíváncsi volt, mi az érdeklődési területe, milyen írókat 
szeret? 
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– Megkérdezhetem kik a kedvenc írói?  
– Hát.. Szeretem Móriczot, Nagy Lajost, Fúst 

Milánt.. 
– A világirodalomból? 
– Balzac, Tolsztoj, Rilke 
– Aha. Hát ezek nagy írók voltak…  
– És magának? 
– Én fiatal koromban Gorkijért rajongtam. Meg a 

német filozófusokért is, szerettem Thomas Mannt, 
Benn-t, Karl Krausz-t. De sorolni tudnám. 

A könyvtárosnő valamin rágódni kezdett láthatólag. 
– Valami baj van? 
– Karl Kraust nem ismerem! 
– Hogy-hogy? Nem tanították az egyetemen? 
– Az az igazság hogy nem fejeztem be az 

egyetemet. 
Az író fura arcot vágott, olyat – mint aki valamit 

nem ért. Bár ha ez a nő ha befejezte volna az 
egyetemet, ha nem, azon se lepődött volna meg, hogy 
ilyen nevet, ilyen írót nem is tanítanak mint Karl 
Kraus. Vagy ha tanítanak is ez az öreg író biztos tudott 
olyan német vagy orosz írót, akit manapság már nem 
tanítanak az egyetemen. Akárcsak a magyar 
irodalomból.  

– Tudja az én koromban minden más volt. 
Műveltebb nemzedék volt. A maiakat se ócsárolom de 
hogy nem ismeri Karl Kraust – ez tudja számomra 
furcsa.  

A nő nem tudott mit mondani zavarában.  
– Na mindegy, ne sértődj meg! 
– Szó sincs róla! 
Majd elköszöntek. Az író meg legszívesebben 

betért volna a könyvtárba, de nem volt nála könyvtári 
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jegy. Ment a postára s akaratlanul is elgondolkodott a 
lányon, meg hogy mennyivel más világ van már… 
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DOBÓ GEORGINA 
 

Csodabogár 
 

 
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kiscipő, úgy 
hívták, hogy Csodabogár. Ez a lábbeli arról volt híres, 
hogy aki a lábára húzta, annak minden álma, kívánsága, 
gondolata teljesült. 

Harcoltak is Érte rengetegen. Hetedhét országon 
innen és túl, előfordult, hogy háborúk robbantak ki e 
parányinál picit nagyobb csodáért. A piciny cipőcske a 
legpuhább bőrből készült, ami csak a világon létezik, 
így idomulni tudott bárkinek a lába méretéhez. 
Férfiéhoz és nőéhez, kislányéhoz és fiúcskáéhoz, 
királynééhoz és szegény származású emberéhez is 
egyaránt. 

Egyszer sikerült meglógnia Csodabogárnak. Hosszú 
ideig nem találta senki. Csak a róla szóló legendák 
szálldostak a messzeségekbe. 

Elhatározta hát egyszer Eperfa várának királya, 
hogy a legenda nyomába ered, erre szenteli életét. 
Szerette volna felvirágoztatni királyságát, egyetlen 
gyermekének megfelelő társat találni. Régóta élt 
egyedül, feleségét korán elvesztette. Nem szeretett 
volna újra megnősülni, Birodalmáért és gyermekéért 
élt és halt. 

Eleinte a hadserege kereste a cipőt, hiába. Aztán a 
lakók indultak útnak, hogy megtalálják Őt. Még a Jó 
Tündérnek sem sikerült a nyomára bukkannia. 

Szomorúság és gyász borult a király országára. 
Boldogtalan volt, hogy nem adhatja meg szeretteinek, 
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amit szeretne. Mindennapi kenyerét a népnek, 
Lányának hű társat, boldog szeretőt. 

Egyik reggel lánya, Elena furcsát álmodott. 
Felébredvén nem hitt a szemének. Lábán egy rózsaszín 
topánnal ébredt. Szaladt Édesapjához, Eperfa 
uralkodójához, mi lehet ez a furcsa szerzemény. A lány 
nem hitt ugyan is a mesében, nem érdekelte apja eme 
furcsa elmélete Csodabogárról. 

Ilyen gyönyörű cipőt még nem látott az Udvar. 
Egyik pillanatban rózsaszín volt, a másikban kékes. 
Mikor milyen ruhát húzott hozzá a királylány. 
Édesapja nem foglalkozott hóbortos lányával, aki azt 
képzelte, a lábára csöppen egy ilyen csodasurranó. 

Apa és lánya közti csendet a szomszéd hercegség 
ifjú örökösének hívása zavarta meg, aki bebocsáttatást 
kért lánykérés céljából. A királynak könnyek szöktek a 
szemébe. Szasa volt a környék leggazdagabb hercege, 
így minden problémája megoldódott. Elhatározták 
azonban, hogy a cipőről nem beszélnek senkinek, a két 
családon belül örökítik, nehogy ismét rossz kezekbe 
kerüljön. 

Hatalmas lakodalmat tartottak, apraja nagyja táncolt 
a vigasságban. A házasságot hamarosan gyermekáldás 
követte. 

Így teljesítette Csodabogár az agg király minden 
kívánságát. 
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EGERVÁRI JÓZSEF 
 

Döntéskényszer 
 
 
Ez a katyvasz természetesen a modern világ 
gyümölcse, kérem, nincs mit beszélni erről, csak hát az 
ember örök elégedetlen, jobb kell, több kell. Muriel 
Barbery írja A sündisznó eleganciája című könyvében, 
hogy „A szerelmet, a barátságot és a művészet 
szépségét leszámítva nemigen látok semmit, ami 
táplálhatná az emberi életet.” Én sem, bár kétségeim a 
szerelem és a barátság terén adódnak, mint amikor az 
áttetszően tiszta víz szennyes lé lesz, ihatatlan, 
élvezhetetlen, bár nélküle az élet maga a halál és 
szenvedés, s csatornaszag lengi körbe. De a kétségek 
viszik előre a világot, no, meg a hit. Hit az van, hiszek 
én is, nagyon, kivételesen, okoskodva (és okosodva), 
hátha a megmagyarázhatatlan megmagyarázhatóvá 
válik, hátha ez az egyetlen útja a boldogulásnak, 
becsukod a szemed, s mérhetetlen hittel felvértezve 
lelépsz a szakadék széléről. Ilyen egyszerű ez, repülsz. 
Élvezed a repülést (vagy nem), de óhatatlan kérdés, mi 
lesz az út vége? Mi lesz a repülés vége? Placcs? Vagy 
felborul a téridő kontínium, s a negyedik vektora, az 
idő eddig soha nem ismert más számítási móddal 
egzaltált eredményt hoz? Szép remények. És marhaság 
is, ám ott, a szakadék szélén ácsorogva elgondolkodik 
egy pillanatra az ember, vajon mi minden történhet? A 
börtöncella szürke betonfalait újságokból kivágott 
meztelen nős képek borították, Gheorghe Umwald, a 
román (ahogyan szólította mindenki) órákon keresztül 
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nézegette azokat a csajokat, olykor önkielégítést 
végzett, de nem sajnáltam tőle ezt az örömet, mert 
legalább nem engem akart magáévá tenni, melynek 
prózai okai voltak: hála az égnek, nem tetszettem neki. 
Az életben mindennek örülni kell, még a legapróbb 
dolognak is, helyzettől függően annak is, ami 
megtörténik, annak is, ami nem. Az ember egy idő 
után nem lesz válogatós, sokszor én is azon kaptam 
magam, elbambulva bámulom a falon a csajokat. De 
ezt hagyjuk is, hiszen a túlélésem a cél, tizennégy 
hónap börtönélet után még hét napot kell 
koncentráltan átvészelnem, mintha csak a világot 
akarnám megteremteni az őskáoszból. Istennek se 
lehetett könnyű, nekem sem lesz az, de kibírom. 
Ártatlanságommal persze senki nem törődött, azt 
mondta a bíró, visszaeső, piti kis tolvaj vagyok, aki 
nem méltó a társadalom megbocsátására, s valójában el 
kellene taposni, mint egy férget, de, sajnos, a hatályos 
jogszabályok szerint erre nincs lehetőség, így tizennégy 
hónapra beutal egy szabadságszerető műintézménybe, 
ahol lesz időm végiggondolni életem. Csak kicsit volt 
cinikus az a kövér ember, homlokán gyöngyözött a 
veríték, miközben elítélt engem röpke tizenkét perc 
alatt. A bizonyítékok egyértelműek, állapította meg 
egykedvűen, tettenérés, menekülési szándék, agresszív 
viselkedés, a hivatalos közeg testi épségére gyakorolt 
fizikai ráhatás kísérlete. Nevetséges! Nevetséges! 
Hatvankét kiló vagyok, vézna, vinyigle, csont és bőr, 
hogy a francban tudtam volna fizikailag ráhatni arra a 
marha nagy rendőr őrmesterre? Úgy kicsavarta a 
karomat, hogy még két hét múlva sem tudtam 
fájdalom nélkül mozgatni. Szegény Laura, csak állt ott, 
nézett rám szótlanul, és potyogtak a könnyei. Jól van, 
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jól van, bevallom, el akartam lopni az ékszereit, de 
szarban voltam. Ezt senki nem érti meg? Nem volt 
munkám, nem volt hol laknom! Pedig szerettem 
Laurát. Azt hiszem. Olyan nagyon gyönyörű volt, hogy 
még most is belesajdulok, mikor rá gondolok! Még 
soha nem találkoztam olyan nővel, aki minden 
pillanatában gyönyörű tudott lenni, ízléses, fennkölt, 
tökéletes a ruhájától az alsóneműin keresztül ágaskodó 
melléig, feszes, kemény fenekéig. Tudom, csalódott 
bennem, hazudtam neki, nem voltam soha diplomata, 
egyetlen tökéletes öltönyömben mégis úgy néztem ki, 
mintha épp akkor értem volna haza New Yorkból. Jól 
van! Sajnálom. Nagyon sajnálom. Ha az ember elkezdi 
a hazudozást, soha nem lesz vége, még a végén te 
magad is elhiszed, a világ tökéletes, s te is tökéletes 
vagy benne, csak néhány szó, néhány mondat, egy 
tökéletes öltöny, egy modern nyakkendő, halvány 
rózsaszín vasalt ing… Persze pusztuljanak a gyöngék, 
gyávák, tehetségtelenek, a románnak igaza van, aki 
nem képes átlendülni a szánakozáson, az 
együttérzésen, azt megölik saját érzelmei, nem lehet 
úgy rabolni, ölni, ha felsegíted a földről az áldozatodat, 
s leporolod a ruháját. Persze én soha nem raboltam, 
soha nem öltem, mindig kedveltem a finomságot, a 
briliáns megoldásokat. Igen, említettem az előbb, 
kedvelem a művészeteket. Egy Cézanne festményért 
egyszer nagyon sok pénzt kaptam. S nem volt nehéz 
ellopni Madam Gordeliertől. Imádott engem az a vén 
csoroszlya, pedig nagyon nehéz volt a bizalmába 
férkőzni. Már én is majdnem feladtam. Még hét nap. A 
román furcsán nézett rám. Mint eddig még soha. 
Gondolkodón, mélázón, ami aztán végképp nem volt 
rá jellemző. – Te fiú, búcsúzóul még csinálhatnánk 
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valamit – sandított rám. – Igaz, nem tetszel, de hadd 
adjak egy kis emléket, hogy soha ne felejts el. Az 
ordításommal senki nem törődött. Senki. A román 
AIDS-es volt. Mondta. Már régebben. Ott álltam a 
szakadék szélén. Az embernek legyen önbecsülése. 
Féltem. Fájtam. Már csak hét nap lett volna az élet. A 
késsé csiszolt kanál a szemén ment be. Felordított, de 
akkor teljes testsúlyomat beleadva még egyet nyomtam 
a kanálon. Csönd lett. Mozdulatlanság. Életemben 
először megfizettem. Nem éreztem elégtételt. Semmit 
nem éreztem, csak ültem a padlón, hátamat a falnak 
vetettem, s Laura járt a fejemben. A tökéletes Laura. 
„A szerelmet, a barátságot és a művészet szépségét 
leszámítva nemigen látok semmit, ami táplálhatná az 
emberi életet.” Ez biztos. Teljesen biztos. Hajnali négy 
óra lehetett. 
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HAÁSZ IRÉN 
 

Műfene 
 
 
– Rég láttalak, pajtás, de jó, hogy összetalálkoztunk. Mi 
van veled, megvan még az a szép kis nyaralód a 
Dunakanyarban? 
– Jaj, ne is mondd, most abban lakom. 
–  Micsoda? De hát miért? 
– Tönkrement ember vagyok én, egy balfék, egy lúzer. 
Már nincs lakásom. 
– Ne viccelj velem! Ugye mese az egész? Biztos vígan 
furikázol a legújabb autódban, és éled világod. Mindig 
imádtad  a kocsikat, tiéd volt a legújabb márka, a 
legspécibb modell… Ej, ej, be akarsz csapni engem, 
nem olyan ember vagy te, aki balfék meg lúzer… 
– Hát, sajnos úgy látszik, mégis. Autó… Az is csak 
volt… Volt, nincs. 
– Nem hiszem el, hogy ennyi baj ért. De legalább volt 
biztosításod?  
– Ugyan, dehogy. Egyikre sem. Mondom, kész vagyok, 
padlót fogtam. 
– Ó, te szegény… De hát mi az oka? A válság…? 
– Nem. Az internetes társkeresés.  
– Hogyhogy? Nem értem. Magyarázd el, kérlek. 
– Hát figyelj ide. Tudod, hogy a nejem tíz éve meghalt. 
Sokáig tengődtem elárvulva, beletemetkeztem a 
munkába, szórakozásokba, még  a számítógépet is 
megtanultam kezelni, hogy lefoglaljam magam. Ment is 
ez egy darabig, de egyszer egyik kolléga meghívott 
vacsorára. Elnéztem a tiszta lakást, finom kaját, csinos, 
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gömbölyded feleséget, és hirtelen megcsömörlöttem az 
egyedülléttől. 
– Csak nem újra nősültél? 
– Ne siess annyira… Este bekapcsoltam a gépet, és 
mintha az ördög kitalálta volna a gondolatomat, egy 
internetes társkereső reklámja ugrott fel. Egy percig 
sem gondolkodtam, beléptem, és azóta új feleséget 
keresek. 
– Ettől még nem kellett volna elveszíteni kocsit, 
nyaralót… 
– Na, várj csak. Szóval, elkezdtem ismerkedni, 
levelezni. Hol fekete, hol barna, ez molett, az 
sovány… mindenféle–forma nővel megismerkedtem, 
akik szorgalmasan küldözgették az üzeneteiket…. Hű, 
te, hogy én miket tapasztaltam, szavamra többet 
tanultam, mint suhanc koromban! Öregem, volt, aki 
szexuális szolgáltatásokat ajánlott, és volt, aki az első 
levél után már bőrönddel jött volna  Miskolcról, hogy 
hozzám költözzön! 
– Ajjaj, képzelem… Arattál a nők között, te, te Don 
Juan…! 
– Nem, nem. Én feleséget kerestem, nem kalandot. 
Na, akadt is egy-kettő, akivel hosszasan leveleztem. De 
aztán találkoztunk személyesen, és kiderült, hogy a 
napszemüveges vak, a molett iszonyú kövér, a szelíd 
teremtés egy igazi zupás őrmester… Te is tudod, mit 
magyarázzam, elszállt felettünk az idő, már nem mi 
vagyunk a nagylegények… amikor a tizedik nővel 
találkoztam, akinél valami turpisság derült ki, már 
halálosan untam az egészet, és majdnem abbahagytam 
a keresést. És akkor megismertem Rózsikát. 
– Na, sejtem. Ő forgatott ki mindenedből? 
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– Dehogyis, ő egy áldott jó asszony. A lakás 
rövidzárlat következtében égett le, amit a betörők 
okoztak, mikor kirabolták a lakásomat, és elkötötték a 
kertből a kocsit… Amivel aztán falnak ütköztek, és 
totálkárosra törtek. 
– Szent Kleofás! De hogy jön ide a társkeresés?  
– Hát éppen ez az. Levelezni kezdtem Rózsikával. A 
dolgok remekül alakultak köztünk, már személyesen is 
találkoztunk, nem volt semmi hazugság, szóval 
eljutottunk az intim együttlét kapujához. Rózsikával 
volt megbeszélve aznap randevúnk, amikor kiraboltak. 
Azért nem voltam otthon. Aznap lettünk volna először 
egymásé… 
– Na ne! Ezt a pechet! És még az ajtódat is 
felfeszítették? 
– Khmm. Nem egészen… 
– Akkor hogy jutottak be? 
– Hát igen… Nem vagyunk már gyerekek. Öregszünk, 
mit öregszünk, vénülünk, pajtás, ez az igazság.  
Felejtünk  és kopunk, pótlékokra szorulunk, tudod, 
ahogy a költő mondja, szaporodik fogunkban az 
idegen anyag… Műdolgokra, segédeszközökre van 
szükségünk, pláne  a szexben, pláne az első 
alkalommal, amikor el akarunk kápráztatni valakit… 
Tudod, hogy van ez… Nahát, nekem is vannak ilyen 
pót mifenéim, szemüveg, műfogsor, pepi és egyebek, 
nem sorolom tovább… 
– Igen, ezt ismerem… 
– Hát gondold el! Késésben voltam a randiról, mert 
megállt az órám. Kapkodtam, hogy mindent 
összeszedjek, mert úgy volt, hogy Rózsikánál töltöm az 
éjszakát… Az első éjszaka együtt…! Szedegettem a 
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művackaimat; na, még ez a mifene, na, még az a 
mifene… rohantam, mint az őrült… 
– És…? 
– Hát nem elfelejtettem bezárni az ajtót? 
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HAJGATÓ LÁZÁR 
 

Édith dala 
/Feleségemnek/ 
 
 
Ki későn ébredve nedves álmoktól értette meg, hogy 
soha nem fogja tudni a dolgok furcsa tűzét, sem 
fonákját, s kinek telehányt szíve két horizont között 
botorkál tétlenül, vágyát és könnyeit szárnyai idegen 
fehérjébe temeti. Talán óvó kart remél az el nem 
morzsolt imákért, vágyakkal takart gyertyacsonkokért, 
szerelemtől fájó vért, és csak annyi velőt, hogy a lélek 
zsilipek megteljenek, és talán – andalító, puha nyári 
estéken kilenc grammot a henye agyvelőn izzón 
feloldódó bujaságtól parázsló képzeletből is. 
 
Attól tartok, hogy már nem leszek biztos többé abban, 
hogy valaki voltam, előtte. Szerelem, rúzs, eső, 
sodródó boros poharak és hálóingre tapadt ajkaim 
előtt – minden előtt. Tartom magam a fecnikre hányt 
mondatokban, el-elejtett szótagokban, mint az az édes 
itt hagyott báj az arcom mellett, már nem is próbálok 
beleolvadni, egyszerűen csak megnyugtat, ha úgy 
csodálhatom, mint valaki más béklyóit. A parfüm az 
évek múlásával elpattan a levegőben, otthagyva a 
gerincre rajzolt kecses vonalakat, elborítva az elmét, de 
a homályt megőrzi magának… Igyekszem nem 
suttogni róla a falaknak, hogy majd el kell menni az 
utolsó utazással, és az élet nem más, mint imáink 
visszatartása. A kettő egymás alternatív görbéje, 
egyforma perspektívitással a tenyérben. 
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„Már megint elkésem” – gondolja magában Édith, 
aki egyébként vendéglátói diplomája után egy teljesen 
más jellegű cégnél dolgozik. Az ilyen különös váltások 
és döntések, tökéletesen árulták el személyiségének 
perfomansz attitűdjeit.  

Édithről tudni kell, hogy igen sokat agyal az élet 
nagy dolgain, aztán természetesen, mindent másképp 
vezényel le. Számára az élet különös mágia. 

Amint éppen várakozik az elágazóban, elsétál előtte 
egy kislány. Rövid, göndör barna hajú, zöld szemű kis 
angyal. Egy hatalmas fehér tojás jelmezben sétál 
édesanyával, akin tyúkanyó jelmez csúszkál. 

„Milyen aranyos” – gondolja magában Édith. – Ha 
majd kislányom lesz, én is farsangkor így fogok vele 
beöltözni.” Aztán egy pillanatra édesanyjára gondol, de 
a mögötte lévő autós dudája széttépi az andalító 
ábrándokat. Aztán belefutnak a körforgalom mögötti 
zebrába. Fék, szigorúan fék.  Édith csak áll a zebra 
előtt és elmereng, egy idős párt lát meg az utca másik 
oldalán. Tekintet a tekintetben, kéz a kézben. 

„Talán lesz férjem és én is így fogok vele sétálni.” – 
megbotlik az ajka a szavakat követően, így gyorsan 
hozzáteszi: „Hatalmas fehér tollas jelmezben.”  

Szerelemnek hívná a kecses rózsákat cipelő 
udvarlóit, a nyílt utcán, minden pillanatot, amelyben a 
női test végre megnyílik, hogy kivethesse vörös 
királynőit. Szenvedélyeknek hívná a hegedűt a 
forgószélben és gyengédségnek arca vonalán pulzáló 
érintéseket. Zenének hívná a parkokban felszakadt 
sóhajok ütemét, mert érintetlen és anyaságról álmodik. 
Olykor azt kérdezi magától, hogy milyen érzés lehet, 
ha belül élet lakozik, vajon melyik szeretett az. 
Szeretné megcsalni magát, már nem tetszik neki, ahogy 
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táncol. Valójában belefáradt, hogy feltárja hajlatait az 
elosztogatott álmokért. Elszomorodik, mint nő és 
elmosolyodik az elpattanó pillanatban, mint gyermek. 

Vannak sebek melyek nem forrnak össze.  
Édith, ahogy egyre jobban elmélázik, egy nő áll meg 

mellette. Körülbelül egyidős lehet vele. Bár Édith 
szemtelenül fiatalabbnak tűnt a koránál. Főleg kötött 
rénszarvas motívumokkal díszített sapkájában. 

Magas, fekete hajú, finom lilára festett tincsekkel. 
Exkluzív, érzéki finom megjelenés, szinte tökéletes 
eleganciával. 

Idegen érzés keríti hatalmába – deja vu. Ismerős 
mozdulatok egy ismeretlen nőtől. Nem nézhet vissza, 
de deja vu-jének minden pillantását intenzíven érzi 
auráján. 

 „Miért nézhet ennyire? Talán, megint beleültem 
valamibe?” – gondolja. 

– Feltételezem most azt a kérdést tetted fel 
magadnak, hogy beleültél e valamibe? – szólal meg 
finom suttogásként gyönyörű nő. 

– Egyébként nem, nem ültél bele semmibe... – 
mondja, aztán eltűnik az ébredő város forgatagában. 

Édith mereng, aranyosan, bájosan – de mereng. 
Figyelmezteti magát, hogy vezetés közben nem szabad. 
De az egész olyan, mint egy édes ájulás. Ismerős neki 
ez a nő. Mintha érezte volna már. 

Mintha régóta érezné… 
Idegeneket gyűrt a lelkébe, de az életnek van egy 

olyan pontja, amely visszaköpi az emlékeket. 
Másnap reggel az autórádiójában, pont az a szám 

szólt, melyet drága édesanyja, mikor ő beteg volt, az 
ágyánál ülve dúdolt neki. Tovább kell menni. „Földvár 
felé fél úton” – Bródy János hangjától megrezdül 
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minden lélek. Az emlékekre nem lehet emlékezni, az 
túl sok elveszett idő. Elindul a járdán, keresztül a 
nedves zöld fák alatt. Egyre csak azt a dalt dúdolja és 
dúdolja és dúdolja…..     

Ahogy tekintetét a járdakő, vonalfutásaira szegezi, 
megpillant egy virágot. Egy apró lila virágot. Árvácska. 
Leszakíthatná, és finoman beletűzhetné a hajába. 
Valamiért mégis úgy érezte meg kell hagynia a téli 
napfénynek.  

Édith elkezd visszafelé sétálni. 
Odalép a kávézó ajtajához, Számára ez olyan, 

mintha édesanyja kezét fogva belépne, gyermeki 
emlékei tisztására.  

– Édith, gyönyörű név, csak nem az édesanyja után 
kapta?! – az  a különös nő volt, kinek még mindig 
furcsán remegett a tekintete őrajta. 

– Bocsánat a zavarásért! Ismerjük egymást? 
A nő csak mosolyog.  
– Talán, mindnyájan Földvár felé tartunk kedves 

Édith, nem gondolja?! . 
– Beszéltünk már? – kérdezi. 
– Nos… – a nő gondolkozik. – Nem tudhatom. – 

mondja és mosolyog. 
 – Még kisgyermek    voltál, mikor utoljára talál-

koztunk. Azért nem ismerhetsz meg.  
– Nos, igen, ezt most már lehetségesnek tartom. 
– Tudod, néha be kell zárnunk olyan ajtókat, 

melyek nem engedik nyitva tartani az életet. 
– Ezt nem értem. 
– Nem is fontos érteni a dolgokat, elég, ha érezzük 

azokat. Tudod Édith, talán minden ébredés egy újabb 
álom. 
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A nő feláll és kisétál a mosdó felé. Édithtel forog a 
világ. Hirtelen felpattanik és a nő után fut – de mosdó 
üres volt… és a nő már eltűnt. 

Álmai már nem selejtek. A szép szavak kiférnek 
torkából, elvirágoztak benne, elvitték levedlett 
szirmaikat a vihar napjai. Tekintete nem fehér, mint a 
feltámadás és nem fekete, mint a halál, egész 
egyszerűen csak áttetsző, akárcsak azok hangja és 
tekintete, kik szép, puha nyárestéken a szaxofonok 
hangja mellett ülve, szerelemről beszélgetnek.  

Édith elkezd visszafele sétálni. 
Az ajtónál egy levél, régi századfordulós 

motívumokkal díszítve és egy lila árvácska hever 
mellette. Óvatosan felnyitja a borítékot. Kihajtogatja a 
dombor nyomott papírokat, majd elkezdi olvasni. 

„Születési anyakönyvi kivonat” 
„ H. Édith, Született: 1988. február 27.” 
Katapultálás. Landolás. A racionalitást már nincs 

idő bekötni. Az ajtó kinyílik, de nincs ott senki.. 
 „Vajon ő volt itt? Az a nő, állhat mindezek 

mögött? Talán én magam voltam? Ennyire magányos 
lennék? Vagy az egész csak körülleng, mint egy 
elfelejtett álom?” – elméletek folynak át benne.  

Az érzések mélyén egészen halkan dobogott a szív. 
A nyílt szemű rebbenéseken keresztbe tett lábakkal 
ültek a gondolatok és mind Édithtet figyelik.  

Hogy megnyugtassa magát, azt a régi dalt dúdolja.  
Édith elkezd visszafele sétálni. 
„Félúton” – dúdolja magában, amint a gondolatába 

botlik. Abba a nőbe, aki első találkozásuk óta különös 
érzéseket kelt benne. 

A nő elmosolyodik. 
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– Látom megtaláltad a papírt. Akkor talán, ideje 
bemutatkoznom. Vagy megismersz e nélkül is? 

Ahogy a különös nő szájából kihullnak a szavak, a 
szemközti szoba antik szagú Orionjának 
hangszóróiból recsegve előbújik Édith dala. 

Különös dolog a szeretet. Nem várt törésekben az 
idő palástján, bújik elő. Elsodor. Beléphetünk egy 
teljesen más uralomba, dimenzióba, körbe. Mintha a 
sorsunkban a technológiai forradalmaink óta lenne egy 
erős irányultság a teljesítés, a fejlődés felé. Talán 
minden még nem teljesedett be, még úton vagyunk. Az 
eszkatológia szerelvényeiről azért ne felejtsünk el néha 
leszállni, együtt lenni a szeretteinkkel. A tökéletesség 
felé állandó űzöttségben, nem szabad elengednünk az 
emberi kezeket. Az önzetlen, tiszta szeretet nemcsak 
az idő végén lesz, hanem már most van, mintegy 
vízjelként lobogva az idő mögött. Együtt kell 
cselekednünk lélekben, hisz csak így lelhetünk egymás 
szívében otthonra, hogy aztán egy régi dalt dúdolva, a 
másik kezében; tovasétáljunk a naplementében 
gyerekkori cukrászdánk felé.   
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HORENKA ERIKA 
 

Nem könnyű írni?! 
 
 
Mottó: „jó pap is holtig tanul” 
 
 
Átlagos szombati napnak indult. Hajnali négykor, 
mikor felébredtem a manó nyöszörgésére; Megnéztem 
és betakartam s meglátogattam a mellékhelyiséget. 
Naná, hogy visszabújva pihe-puha meleg ágyamba, 
elkerül már az álom. De nem bánom, ha jön helyette 
valami gondolat, sugallat, ihlet, vagy amit akartok. Na, 
majd ebéd után a csendes pihenő-, aminek csak a neve 
csendes, mert gyermekem kissé másképp látja e téren a 
helyzetet, pedig még csak négy éves- alatt papírra 
vetem. 

A délelőtt eltelt a szokásos medrében, s a finom 
ebédet is annak rendje módja szerint elköltöttük. 
Végre leülhetek és a gyermekkel kapcsolatos dolgok 
utáni legkedvesebb foglalkozásomnak szentelhetem 
időmet. S most nem az olvasásról beszélek, mert annál 
sem tudok jobbat elképzelni, mert mi sem bővíti 
jobban egy író szókincsét, hanem a hajnalban feltört 
gondolatok felidézését, rendszerezését, 
megfogalmazását és papírra illetve vak lévén egy 
dokumentumba foglalását értem a számítógépen. 

– Anya gyere velem játszani! 
– Egy pillanat, csak még ezt a mondatot, 

gondolatot leírom gyorsan. Kénytelen vagyok a 
kirobbanó gondolatoknak még egy kis ideig gátat 
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állítani, míg a gyermek kb. egy óra múlva rá nem un a 
játékra és nem szeretné inkább az apját lovacskának 
nézni. 

Vissza a féken tartott gondolatokhoz, végre! Épp 
hogy elolvastam az eddig leirt sorokat: 

– Nem zavarlak? – ül le az ágyra mellém szintén 
látássérült énekes sógornőm. 

– Nem, dehogy is. Mondjad csak! 
– Eszembe jutott két dal, amit ha időd engedi, 

megkereshetnél énekkel és alappal is. Megbeszéljük a 
részleteket és felírom a kívánság listájára, ahova az 
általa kért dalokat írtam s majd hajnalban, mikor 
gyorsabb a net rákeresek. 

Ismételten visszatérhetek irományomhoz. Ezúttal 
szabad folyást engedek, lejegyzésre váró 
gondolataimnak mielőtt ismét megzavar valami vagy 
valaki. Most csak írok és írok, Tellnek a sorok és 
oldalak egymás után. Majd a helyesírással, 
nyelvhelyességgel ráérek azután foglalkozni, ha minden 
részlet és pont már a helyére került. Végeztem, 
minden, ami ki akart jönni az utolsó betűig rögzítve 
van. 

No, most jönnek az írókat sokszor gyötrő kérdések: 
mi lesz ebből vers, novella vagy netán regény? Mivel 
túl hosszúra és szövevényesre sikeredett a vers alapból 
kiesik. Következő lépésként megvizsgálom, hogy a 
történet elbír-e némi nyújtást, csavarást esetleges 
mellékszálak beiktatását? Ha igen, akkor a regény 
irányába billen, a mérleg nyelve s arra dolgozom 
tovább a történeten. Ha nem nyújtható, akkor 
csattanót keresgélve novella kritériumait szem előtt 
tartva nézem át újra a szöveget. Már ekkor gondosan 
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szem előtt tartom gyönyörű magyar nyelvünk 
mondattanát, szórendjét. 

Túl vagyunk a műfaji besoroláson, most jöhet a 
részletek kidolgozása. Milyen részletekre gondolok? 
Fontos a környezet, a karakterek ábrázolása, a történet, 
cselekmények ideje, helye, kapcsolódása. Mindebből 
természetesen fontos megtalálni az arany középutat, 
mert az olvasó nemcsak a haját, de még az írást is 
eldobja, ha unalmas, ha elveszti valahol a fonalat, ha 
elveszik a részletekben… Nem árt, sőt nagyon hasznos 
tud lenni az írásnak, ha a kategóriai besorolás szerinti 
jellemzők is fellelhetők. A vígjáték nevetessen, a 
romantikus álmodozni engedjen, a krimi az krimi 
legyen, a tanító célzatú pedig nyomot hagyjon, 
elgondolkoztassa az olvasót. Helyére kerültek ezek a 
részletek is? Ezek után jöhet az első nyelvi és 
helyesírási ellenőrzés! Belátva nyelvtani hiányosságaim, 
szükségesnek tartom, hogy több lépésben átnézzem, 
sőt ha tehetem  egy látóval is átnézetem, mielőtt 
kiadom a kezemből. Ha a friss szemmel-látó által is 
jóvá lett hagyva a kézirat, eldöntöm, hogy beküldöm 
egy pályázatra, vagy gyűjtögetek még hozzá és novella 
esetén novellásköteté formálom. E ponton ismételten 
felmerül a kérdés, hogy mitévő legyek a kész kötettel? 
Kilincselgessek kiadóknál vagy magánkiadásba fogjak? 
Érdemes szűkíteni a kiadók széles skáláját azokra, 
amelyek saját véleményünk szerint profiljukba tudják 
illeszteni kéziratunkat. Bárhogy is nagyon alaposan 
körbe kell járni a kiadás minden lehetőségét és 
mérlegelni kell, mert mint ahogy tudjuk a 
könyvkiadásban is lehetnek szélhámosok, mézes 
madzagot elhúzok, ahogy az élet más területein is. 
Anyagi helyzetünket szem előtt tartva, a számunkra 
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legoptimálisabb kiadást kiválasztva 2-6 héten belül 
kezünkben foghatjuk a nyomtatott könyvünket. 

Most csak egy aprócska szeletkéjét vázoltam fel a 
gyönyörű írói hivatásnak. Szándékosan nem tértem ki 
bővebben olyasmikre, mint hivatás vagy hobbi, az 
ihlet, múzsa, vagy, hogy tehetség kell ehez az az 
íráshoz. Mindenesetre azt bizton állíthatom, hogy ha 
van ihlet vagy múzsa, ha nincs, ha van tehetség, ha 
nincs; Ha van „hátszél”, ha nincs, ha van szerencse, ha 
nincs: nem könnyű írni. Akárhogy is fontos szem előtt 
tartani: „a remény a szerzőé, az ítélet lehetősége az 
olvasó kezében van!” 
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KOHUT KATALIN 
 

Szépség nyitány 
 
 
„Hinni a szépet, lehetetlent, hogy egyszer valóra válik. 
Hinni a vágyban, akaratunkban. Ha kell, hát bízni 
halálig.” Szabó Lőrinc  
 
Csillag Dániel egykor ígéretes tehetsége volt a 
zeneakadémiának, de szegénysége és szerénysége ott 
marasztalták szülővárosában, ahol egyszerű és mások 
diákjai által komikusnak gondolt tanítóként dolgozott 
az egyik iskolában. Ének óráira gyakran bevitte 
hegedűjét, hogy bemutassa egy-egy saját maga által 
komponált zenéjét, vagy előadja a klasszikusok híres 
darabjainak részleteit. A gyermekek kuncogtak, amikor 
belépett a terembe. Bizony előfordult, hogy óra végére 
a fél osztály kinn állt a folyosón, mert 
fegyelmezetlenkedtek, de ettől nagyobb büntetést 
Dánielnek nem volt szíve kirónia rájuk.  

Felesége, a legszebb leány volt a kisvárosban 
egykor, fél év alatt ette meg gyönyörű testét a halálos 
kór, a rák. Dánielt annyira ette a bánat egyetlen 
szerelme után, hogy megkomponálta emlékére a 
Szépség nyitánya című zenekari kísérettel 
szólóhegedűre írt művét, mely a fiókban porosodott. 
Néha-néha elővette a kottáit gyakorlás miatt, meg 
ilyenkor könnyes szemekkel emlékezett egyetlen 
szerelmére. Amikor az andante részhez ért, elképzelte, 
ahogyan feleségével kéz a kézben sétálnak az utcákon, 
lassan permetező esőben a holdvilág gyenge fényénél. 
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Minden ütem szinte egy-egy érzést elevenített fel 
szívében, ilyenkor újraélte a szerelmet, s végén, a halál 
sötét részénél sírt a hegedű a vonó alatt, olyan 
kétségbeesetten, hogy szinte beledermedt a levegőbe a 
hatalmas fájdalom. A darab vége egy óriási felkiáltójel, 
üzenet a halálnak, melyet kissé indulatosan adott elő, 
fejezett be, ilyenkor sikított a hegedű ujjai alatt. 

Leánya, Melli külsőre ugyanolyan szépség lett, mint 
édesanyja volt, egész nap a tükörben nézegette ezért 
magát, de akaratos, dacos leányként ijesztő 
személyiség-bélyeget viselt. Szégyellte az apját, akit a 
gyerekek csak Vigyori Dánielnek csúfoltak. Otthon 
bedugta a füleit, hogy ne hallja a hegedű cincogását, 
amikor a hangszeres gyerekek az apjánál tanultak. 
Ilyenkor szinte menekült otthonról. Így botlott bele 
tizenhét évesen az egyik fürdőhelyen egy amerikai 
fiúba. Ronald nem tudta levenni szemeit Melli 
tökéletes alakjáról, elvarázsolta karakteres, formás 
arcocskájával, barna sűrű, göndör hajzuhatagával, ami 
királynővé koronázta szemeiben. Elhatározta, hogy 
megszerzi magának a leány szívét. Maga egy michigani 
egyetemen dolgozott informatikusként.  

Rövid udvarlás után Melli úgy döntött, elhagyja az 
egyre nagyobb szegénységbe süllyedő apját és 
szülővárosát, Ronald feleségeként majd kiélheti 
nagyvilági hajlamait, még dolgoznia és tanulnia sem 
kell többé.  

Egyszerűen közölte Dániellel a tényt, hogy utazik, s 
bár látta apja összetört arcát, nem kegyelmezett, 
kilépett életéből kegyetlenül és dacosan, ahogyan addig 
is élte életét.  

Amerikában hatalmas házban élt luxus 
körülmények között a házaspár. Ronald imádattal 
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csüngött feleségén, csodálta, mint tökéletes szépséget, 
vigyázott rá, mint egy porcelán babára. Naponta 
meglepte kisebb ajándékokkal, virággal. Hatására Melli 
csodálatos átalakuláson ment keresztül, s egyszer csak 
írni kezdett. Kezdetben cikkeket, melyeket magazinok 
közöltek le, s közben hódolt másik új szenvedélyének, 
a festészetnek. Képei tisztasága meglepte a zsűrit, 
amikor első alkotásaival benevezett egy versenyre. A 
szépség jegyeit őrizte minden műve, mintha egykori 
letűnt idők harmóniáját festette volna meg realista 
módon, vagyis azt ábrázolta mindig, amit látott, de 
minden arcnak, tájképnek földöntúli ragyogást 
ajándékozott. 

Ronald gyakran elkísérte irodalmi berkekben és 
kortárs festők között híressé vált feleségét estélyekre, 
ahol bemutatták hetente a világ legszebb dallamait. 
Leányuk, Melitta, aki már három évesen ének 
tehetségnek mutatkozott adta elő a híres musicaleket, 
filmslágereket.  

Dánielt emésztette a bánat felesége és leánya 
elvesztése miatt, majd ágynak esett. Nem is tudott 
unokája létezéséről. Kottáit legtehetségesebb 
tanítványára, Nicolasra hagyta és miután eljátszotta 
feleségének írt nyitányát, dacolva a halállal a darab 
végén, ő is búcsút mondott az életnek. Utolsó útjára 
pár tanítványa kísérte el, temetését a kisváros rendezte 
a legszerényebb körülmények között. Nevét lassan 
elfelejtették. 

Egyik nap Ronald egy meghívóval érkezett haza 
szerelméhez, Mellihez és a gyönyörű hajadonná nőtt 
énekes előadóművész Melittához. Egy magyar 
hegedűművész koncertjére szólt az invitálás, amit 
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maga a művész nyújtott át a férfinak, amikor 
megtudta, hogy magyar a felesége.  

A Csillag Nicolas név megpillantásakor Melli szíve 
összerezzent. Eszébe jutott édesapja, akit faképnél 
hagyott és azóta sem érdeklődött felőle, valamint a 
hegedűről a cincogás, amit nem bírt otthon elviselni. 
Tudta jól, hogy szeretetet és tiszteletet nem lehet 
utólag átadni, mint egy szál virágot, s a sírjára apjának 
hiába is helyezné már a bocsánat kérését. 

Izgatottan lépett a hangverseny terembe csodálatos 
leányával, Melittával. Ronald odavezette Nicolashoz a 
családját. Melli megtudta, hogy a zeneszerző előadó 
felvette apja, Csillag Dániel vezetéknevét tiszteletből, 
hogy a világ mindig emlékezzék az általa nagyra becsült 
zseni tehetségre. Melli szíve majd megszakadt 
bánatában, amikor megismerte apja szomorú sorsát. 

Bejelentették a magyar származású Csillag Dániel 
Szépség nyitányát, amit Nicolas szólóhegedűvel 
játszott és a nagyzenekar kísérte őt. Már az első 
akkordoknál felfedezte Melli a szépség harmóniájának 
megnyilvánulását, ráismert néhai édesanyja és apja 
szerelmének jegyeire, s a vég, a halál eljövetele és 
megrázkódtatása zokogásba fúlón érte Dániel leányát. 
Melitta áhítatos zöld szemekkel nézte nagyapja 
tanítványát, Nicolast, s elbűvölten hallgatta a szépség 
lekottázásának hegedűjátékát. Első látásra szerelem 
szövődött az ifjak között, így nyújtották egymásnak 
kezeiket és szívüket. Egymásra talált a hű tanítvány és 
zeneszerző, hegedű tehetség és a tiszta szívű énekesnő. 
Egyesülésük egy hatalmas nyitánya lett a jövő tiszta 
művészetének, s a békességnek. 

Fura meghívót kapott a kisváros minden 
tiszteletbeli tagja és a magyar művész világ képviselete: 
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egy temetői hangversenyt rendez Csillag Nicolas és 
felesége, az amerikai kristályhangú Melitta.  

Kettős sírkő köré gyűlt a tömeg. Az egyikre egy 
friss szobor került a Szépség angyala címmel, a másikra 
egy aranyhegedű kottával. Ekkor felhangzott Csillag 
Dániel Szépség nyitánya, melyhez dalszöveget írt a 
szerelmespár, akik kézen fogva érkeztek meg lassú 
léptekkel a permetező esőben.  
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KUTASI HORVÁTH KATALIN 
 

Cserebere 
 

Ötödik emelet. A szemközti lakók mindig cserélődnek, 

de mi, s a mellettünk lévő két megözvegyült kis öreg 

csaknem negyven éve ismerjük egymást, s hallgatjuk a 

másik nyavalyáit. Mint most is: 

– Marikám, tudom, hogy nem hiszi, de megint bent 

járt nálam a Pista, míg elvoltam... 

– Ugyan, Juli néni, trottyos vénember az, majd pont 

azt lesi, mikor nincs itthon! Van annak elég baja! Most 

épp mit nem talál? 

– Volt a Nándinak egy úszónadrágja.  

– Csak nem gondolja, hogy pont az a nyamvadt 

gatya kellett neki? Amúgy is... ki sem mozdul a 

lakásból. Majd pont az uszodába fog elugrani Pista 

bácsi! 

– Védje csak! Mit számít, amit egy bolond 

vénasszony mond! 

– Ugyan, Juli néni, csak egy kicsit erős a fantáziája! 

Biztos máshová tette azt a fecskét... 

– És a mosógép? 

– Mi van vele? 

– Kicserélte! 

– Minek? 

– Az enyém jobb állapotban volt. 
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– S mégis hogy tette maga szerint? Tán kulcsa van a 

lakásához? Vagy megbütykölte a zárat? – kezdtem 

ugyan egy kicsit elveszíteni a türelmemet, de azért 

érdekelt az öregasszony logikája. 

– Átmászott az erkélyen! 

– Persze! A Hajduval a hátán. Először áthozta a 

saját gépét, utána visszamászott a magáéval. Hisz egy 

igazi akrobata!  

– Tudtam, hogy nem fog hinni nekem! 

– Igazán gondolkodhatna egy kicsit. A centrifugát 

nem cserélte ki? 

– Látom, csak gúnyolódik. Már senkire sem 

számíthatok... 

– Beszélt már vele ezekről? 

– Persze. Mindent tagad. És Marikám, maga is neki 

hisz... 

Bevallom, legutóbb még elnézően fogadtam Juli 

néni szellemtörténeteit, férje, Nándi bácsi 

visszatéréseit a túlvilágról, de utóbbi megjegyzését már 

nem tudom, nem is akarom megcáfolni. Tényleg 

ártatlannak gondolom Pista bácsit. Legalábbis az 

úszónadrág és a mosógép ügyében. (Azért néha tőle is 

elmennek otthonról...) 
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SZULIMÁN ELEONÓRA 
 

Levél Dédinek! 
 
 
Fenn a magasban ritkán viszik az angyalok a híreket. 
Oly rég elutaztál abba a távoli, ismeretlen országba, 
hogy azt hihetnéd már a feledés homálya takar. Dédi, 
ne hidd ezt, Nagyi sokat mesél Rólad, szívében élsz, 
amíg szíve dobog. TE tanítottad, hogy csak a jó és a 
szép örök. Most elképzellek, amint kényelmesen 
pihensz egy mennybéli fotelban, színes, virágmintás 
köntösödben, hamvas hajadra ezüst kék színt fest a 
napsugár, szemeden olvasószemüveg és olvasod 
levelemet… 

…Múlt nyár derekán, tikkasztó hőségben érkeztem 
erre a különös, furcsa világra, amit Te ideje korán 
elhagytál. A kórházban nagy sürgés-forgás vett körül. 
A hangokból érzékeltem ezt, mert látni, alig láttam, 
csak Édes puha, selymes virágszirom illatú melleit. Jó 
volt megérinteni és hallani azt az ütemes dobogást, 
amit már ismertem korábbi meleg otthonomból. 
Sejtettem, hogy valami különös dolog történhetett 
velem, mert minden másképp volt, mint odabenn. 
Érkezésemet vakító fény köszöntötte, ami nagyon 
szokatlannak tűnt bíborszínű, félhomályos kis odúm 
után. Halványan érzékeltem alakokat közel és távol, de 
kezdetben mindent fejjel lefelé. Édessel négy napig 
éltünk háborítatlanul, kettesben egy külön szobában. 
Nagyi és Apukám naponta hozták Édesnek az ízletes 
házi ételeket, hogy ez által én is finom táplálékhoz 
jussak. Először csak ízlelgettem azt a finom, meleg 
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nedűt, ami Édes melleiből csordogált, majd rájöttem a 
fortélyra, hogyan lehet egyre többet kicsalogatni. 
Édessel minden együttlét mámorító és megnyugtató 
volt. Ennek dacára fogytam egy kicsit, de ez nem 
szokatlan dolog az ember életében pár napos korában. 

Egy napon Édes és Apukám jól bebugyoláltak, kis 
sapkát is adtak rám, beleraktak egy mély kosárba és 
elindultak velem. Kiléptünk a kórház ajtaján, rekkenő 
hőség, ricsaj, zaj, zúgás, moraj várt odakinn. Egyáltalán 
nem tetszett nekem. Legszívesebben visszabújtam 
volna régi nyugalmas kislakomba, de később rá kellett 
jönnöm, hogy ezt már sosem tehetem meg. Beültünk 
hármasban egy berregő valamibe, ami elindult velünk. 
A monoton berregéstől hamar elaludtam. Amikor 
felébredtem már új helyen voltunk, valószínű leendő 
otthonomban. Édes körbevitt a lakásban, ahol már 
semmi zajt nem hallottam, csak valami lágy, andalító 
dallam keringett a levegőben. Bentről is hallottam ilyet 
sokszor, nem volt ismeretlen. Örömömet hosszan 
tartó bömböléssel jeleztem. Így tudattam drága 
szüleimmel, hogy ez a hely nagyon tetszik nekem. 
Édes átöltöztetett, puszilgatott, simogatott a fejem 
búbjától a lábam ujjáig, majd belefektetett egy finom 
illatú ágyacskába. Azután egyre halkuló dallamok 
lopakodtak a fülembe és újra elszenderedtem. 

Édesnek nagyon finom teje volt, ahogy teltek a 
napok, egyre mohóbban ettem. Később kiderült, hogy 
én egy nagy-nagy zaba-gép vagyok. Annyit ettem, mint 
egy kis víziló. Legtöbbször hasra fektettek, mert azt 
hitték, hogy nekem úgy jó. Jó volt, nem tagadom, de 
néha rekedtes hangon nyöszörögtem, mintha fájna 
valamim. Valahogy így, hogy 
„ajjaj…jaj…ajjaj…jaj…ajjaj.” Jól rájuk ijeszthettem, 
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mert azt hihették, a hasam fáj. Lehet, hogy fájt kicsit, 
már nem emlékszem, de ilyenkor kiharcoltam, hogy 
ölbe vegyenek. Nagyon jólesett, amikor felvettek, 
simogattak és megszeretgettek. Ez így ment majdnem 
három hónapig. Édesnek sok-sok álmatlan éjszakát 
szereztem. Többször is megnézett éjjel, amikor 
nyöszörögtem, minden neszre odajött hozzám. 
Amikor nagyon rázendítettem megszoptatott, sétált 
velem, dúdolt nekem, a karjaiban mámorító perceket 
töltöttem. Már majdnem három hónapos voltam, 
amikor Édes és a doktor néni végre rájöttek, hogy 
hatalmas étvágyamnak már nem elég Édes finom 
nedűje. Havonta jártunk a doktor nénihez, aki mindig 
alaposan megvizsgálgatott. A mellemre meg a hátamra 
hideg korongot rakott, megnyomkodta a hasamat, 
belenézett a számba, végül két karomat is 
megsimogatta. Egy ilyen alkalom után már 
cumisüvegből is kaptam tejecskét. Ez nem volt olyan 
finom, mint Édesé, de engem nem zavart, mert 
csillapította óriási étvágyamat.  

Ezután úgy nőttem, mint a gomba. Már nem kellett 
olyan sűrűn felkelni hozzám. Este nyolc után 
elaludtam, csak hajnalban ébredtem fel először, utána 
reggelig még párszor, de most már nem így van…  

…már csak hajnalban ébredek fel először, utána 
reggelig még párszor… 

Mondanád erre, hogy ugyanúgy, mint korábban. Jó, 
jó a helyzet nem sokat változott, de Édes nagyon 
türelmes és olyan csodálatos, amikor a közelében 
vagyok és hallom szíve dobogását. Ne hidd azt, hogy 
én egy kis önző teremtés vagyok, s kihasználom az 
anyai jóságát, bár némi igazad lehet, ha így gondolod. 
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Dédi, képzeld, már járni is tudok, nem egészen úgy, 
mint a nagyok, de napról napra egyre jobban 
gyalogolok. Remélem, mire a hópelyhek szállingózni 
kezdenek és belepik a házakat már én is szaladok.  

Dédi, vigyázz Magadra ott fenn a magasban, mert 
itt lenn, a Te lelked örökre bennünk van: 
       
       
            Dédunokád 
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TARA SCOTT 
 

Dallos tanár úr 
 
 
A gimnázium sárgára festett falát, beragyogta a kora 
őszi napsugár. Az ablakok még többnyire nyitva 
voltak, halk zajok szűrődtek ki folyt a tanítás. A 
szemben lévő parkban egy osztály töltötte a lyukas 
óráját. Lányok egy csoportban halkan beszélgettek, 
volt, aki a könyvébe mélyedve a következő órára 
készült. Akadt, aki szendvicset majszolt. A fiúk egy 
csapata, két közeli padot foglalt el. Felültek a támlákra, 
ültek az ülőrészén, míg egy társuk a többiekkel 
szemben állva viccekkel szórakoztatta őket. Aztán 
lehalkította a hangját, s közelebb lépett. 

– Jön az öreg! – mondta halkan, s a többiek mind 
hátranéztek.  

Az idős férfi, fehér botjával végigkopogtatva maga 
előtt a járdát a gimnázium felé haladt. Az épület és a 
parkocska között nem volt autós forgalom, így 
nyugodtan haladhatott célja felé. Az osztály szinte 
levegőt sem vett, míg elhaladt mellettük. Mikor 
megérintve a sárga falat, már az iskola előtt haladt 
tovább a járdán, még akkor is halkabbra fogták 
hangjukat. 

Dallos tanár úr, élő legenda volt a diákok körében. 
Valamikor régen az öreg épület padjait koptatta, 
eminens diákként. Azután az egyetem magyar – 
történelem szakát elvégezve, kis szerencsével 
visszatérhetett immár tanárként a szívének oly kedves 
épületbe. Igaz, hogy két szakja közül csak a 
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történelmet volt lehetősége tanítani, de ezzel együtt 
szívdobogva várta a szeptemberi első becsengetést. 
Eleinte csakúgy, mint a többi órán figyeltek is rá, meg 
nem is a diákok, levelek mentek körbe kézről–kézre, 
de aztán lassan valami megváltozott. Óráról–órára 
egyre több szempár figyelt rá érdeklődve, majd a 
renitensebb nebulók is belesimulva az osztályba 
nyugodtan ülték végig az órát. Mert Dallos tanár úr 
nem tanította, inkább mesélte a történelmet. Halk 
szavakkal, de színesen varázsolta tanulói elé a múltat. 
Előfordult, hogy olyan csend volt az osztályban, hogy 
az igazgató benézett az ajtón, mert azt hitte, hogy üres 
a tanterem. 

Persze, azóta évtizedek teltek el, csak az őt övező 
tisztelet nem halványult. Az egész kisváros ismerte, és 
beszélt róla. A diákok között, szájhagyomány útján 
maradt fenn nagyszerűsége. Valamint szigora is, de azt 
mesélték valamikori diákjai szintén ott tanuló 
gyermekeiknek, hogy aki a tanár úrnál négyesre tudta 
az anyagot, nyugodtan mehetett felvételizni az 
egyetemek jogi karára. 

Az osztályból páran még figyelték, ahogy a 
gimnázium épületének falát követve és időnként 
megérintve befordult a sarkon. Tudták, hogy a 
saroktól számítva az ötödik házban lakik a túloldalon a 
valamikori szülői házban. Pár éve egyedül, mióta a 
felesége súlyos betegségben elhunyt. 

Kriszta is azok között volt, akik addig nézték lassú, 
megfontolt lépteit, mígnem végképp eltűnt szeme elől. 
„Vajon hová jár minden nap ugyanebben az időben?” 
– tette fel magának a kérdést, és abban a pillanatban 
kicsengettek. Az épületben székek csörömpöltek, ajtók 
csapódtak, s az iménti csendet zsibongás váltotta fel. 
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Az osztály felkerekedett, és lassan elindult az iskola 
felé. 

Két nap volt még a hétvégéig, s Kriszta azon kapta 
magát, hogy egyre többet gondol az idős tanárra. 
Esténként azon tűnődött, hogy mit csinálhat egy 
ember, aki nem lát egyedül egy lakásban? Kipróbálta, 
hogy becsukott szemmel hogy boldogulna? De 
alaposan megütötte magát az asztalban, így fel is adta. 
Hétvégén a szülei dolgoztak, a vállalkozóknak nem 
mindig pihenést jelent a szombat, vasárnap. Maga sem 
tudta, miért téblábol a gimnázium előtt, de egyszer 
csak megütötte fülét az ismerős kopogás a park felől. 
Az utcán, ahol Dallos tanár úr lakott nem volt nagy 
forgalom, de autóbusz járt a vasútállomástól a belváros 
felé. Kriszta várt, s mikor a bot már a saroknál 
kopogott odalépett. 

– Segíthetek tanár úr? – kérdezte. 
Az idős férfi a hang irányába fordult, próbálta a 

hangot egy archoz kötni, de nem sikerült. Így kissé 
közelebb hajolt a hang irányába. 

– Ismerem önt, ifjú hölgy? – kérdezte miközben 
botjával a járdaszegélyt kereste. 

– Nem, nem ismerhet a tanár úr, de én ismerem önt 
– válaszolt a lány, s hangjából hallatszott, hogy 
mosolyog. 

– Hát, ha úgy van, akkor megköszönöm, ha átkísér 
– s a mosolyra mosoly volt a válasz. 

A túloldalra érve a lány megérintette a férfi karját 
mire az megállt. 

– Tudja a tanár úr, hogy még ma is legenda a 
diákok körében?  

A tanár egy pillanatra meghökkenve felhúzta 
szemöldökeit. 
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– Legenda? 
– Az bizony! – válaszolta Kriszta vidáman. 
– De hát én csak azt csináltam, amit szerettem. 

Tanítottam. Miért lennék én legenda? – s látszott, hogy 
őszintén csodálkozik. 

Míg a házhoz értek, ahol névtábla hirdette, hogy itt 
lakik „Dallos Endre nyugalmazott gimnáziumi tanár” 
beszélgettek. Kriszta tanulmányi eredményeiről, 
további céljairól. 

Másnap újra várta a lány, de már elé ment a parkba. 
Nem is mentek tovább, leültek egy padra s a kellemes, 
langyos időben előjöttek a régi idők diákjai, a 
különbségek a régi és mai fiatalok között. A lány 
meglepődve tapasztalta, hogy az idős kora, és 
látáshiánya ellenére a tanár nagyon is ismeri a mai 
fiatalok életét. Mielőtt elváltak, megkérdezte a férfitől, 
hogy segíthetne-e bevásárolni, gyógyszert kiváltani? 

– Ha cserében segíthetek felkészülni a történelem 
érettségire, hogy mégse legyen egyoldalú a segítség, 
beszélhetünk róla – válaszolt őszintén mosolyogva. 

Így azután megtapasztalhatta ő is, mit jelenthetett 
Dallos tanár úr óráján részt venni. S miután a lány 
egyke volt, s a szülei elfoglaltsága miatt gyakran 
egyedül, egyre több időt töltött a Dallos házban. 
Időnként kitakarított, port törölt, és télen elmentek 
meghallgatni a minden évben megrendezett templomi 
hangversenyt. Karácsonykor kis aprósággal lepték meg 
egymást, és a lány minden finomsággal elhalmozta, ami 
otthon az asztalra került. 

Aztán eljött a tavaszi szünet. Kriszta a szüleivel 
külföldi rokonokhoz utazott az ünnepekre. Előtte 
bevásárolt, kiváltotta a gyógyszereket, és megígérte, 
hogy ahogy hazaértek azonnal jelentkezik.  



                                                                                          

 
117 

A következő héten hatalmas gépek jelentek meg a 
gimnázium előtt, hogy átalakítsák a parkot egy 
díszburkolattal és szökőkúttal ellátott térré. Dallos 
tanár úr szokásos útjáról, a közeli kávézóból haladt a 
gimnázium felé, de a bejáratott út helyett kerülnie 
kellett így miután kaotikusnak tűnt számára az egész 
helyzet, segítséget kért egy munkástól, hogy eljusson az 
iskola faláig. A saroknál járt, és átmenni készült, 
amikor a közelében beindítottak egy betonbontó 
gépet. A hirtelen kelt erős zajtól megijedve lelépett a 
járdáról, s a buszsofőr már hiába fékezett… 

Öt nap múlva a lány különleges édességekkel 
felpakolva sietett a Dallos ház felé. Megdöbbenve látta 
a nagy átalakulást, és rossz érzése támadt. Mikor 
odaért csengetett, de nem nyílt az ajtó. Elővette a 
kulcsát, amit arra az esetre kapott, ha a tanárt 
valamiféle baleset érné a házban, be tudjon jutni. 
Éppen letette a csomagot az asztalra, amikor 
csengettek. A szomszédasszony tördelte a kezét, 
miközben elmesélte Krisztának mi történt.  

– Tudja kedveském, nekem azt mondta a tanár úr, 
hogy úgy szereti magát, mintha az unokája lenne. – 
hangzott el az utolsó mondat. 

Másnap délelőtt tíz órára tűzték ki a tér ünnepélyes 
átadását. A környék megtelt emberekkel. Diákok, a 
szüleik, érdeklődők hallgatták a rézfúvósokat, mellyel 
indult az ünnepség. Csak egy fiatal lány zokogott 
magában egy lesötétített, homályos szobában. 
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