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▌Aladics Antalán 
 

► Ha tudnám 
 

Az éveket ha tudnám 
számolatlanul adnám 
itt az út elején, 
megéri biztos az akarás 
irányíthatatlanul visz 
csak visz  
és én hagyom magam. 
 
Az utakat, mint megtett íveket 
számolatlan éveket 
messze elhagyva 
visszatérek önmagamhoz 
 
Kicsit elidőzök 
még őrzök emlékeket 
keveset, szépet 
mikor közel volt a végzet… 
 
Így belém ivódva 
már csak enyém néhány kép 
szemedről, kezedről, szívedről, 
amiért megérte 
a számolatlan évek  
megkopott fénye. 
 
Az éveket még most is adnám 
itt az út végén, 
ha tudnám. 
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▌Áfra Piroska 
 

► Sokk 
 
 

A bogár,ahol megfogta a háló 
ott maradt napokon át. 
Ismerem ezt az érzést, 
lógni a semmibe élettelenül. 
Mások értékes énjébe képzelni  
magunk üres voltát. 
Pókhálónak, póknak  
vagy bogárnak lenni jobb?! 
Maradj aki vagy:meghatározó! 
Ez filozófia, de filológia is?! 
Most már mindegy! 
Az vagy, ahová születtél! 
Nem lehetsz más! 
A háló körül gyönyörű a táj! 
Legyen hát világosság! 
És lett… 
Egy hét múlva pókhálóirtást tartottam. 
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▌Bak Rita 
 

► Légszomj 
 
 

Teniszpályák hallgatagsága 
reflektorfényben, 
esti öntözőgép 
surrogása, 
lábnyom forró 
betonlapon, 
légszomj, 
kóró 
Kiszáradt réten, 
messze messze  
virító kikericsmezők, 
fájdalom 
a gyomorszájban, 
fullasztó nyáreste, 
halálfuvallat 
Vákuméjben 
macskám tisztálkodik. 
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▌Balogh Beáta 
 

► Mata Hari 
 
 

Fényképed tegnapok zápora mossa, 
ujjaid között bíborszín tulipán, 
szíved kertjét szatén szirmával fonja 
ledér táncot lejtő, ezernyi virág. 
 
Gazdagság fényed esendő mámora, 
hamis leplében érzéki bujaság, 
valótlan partjára vetett cinkosa 
gyanú-lámpásokat gyújt az éjszakán. 
Hírnév megfakul, elszólít a balsors, 
vércsepptől ázik a csillámló stóla, 
hajnalok könnyében zúgó szélmalom 
 
halhatatlan legendát sző azóta, 
így titkokban rejlő szempillarácsod 
emlékkönyvében őrzi Európa. 
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▌Bátai Tibor 
 

► Háttérben most is (képtelenül) 
 

Feléd: ez annyit tesz, mint tőled. 
A rezonanciák homlokegyenest harmóniája. 
Hiábavaló hanyatt-homlok támadásaim. 
Idegen égtájak felé — hiány-számban, rokon-időben. 
Az épület átellenes szárnyain egymásba nyíló ajtók. 
Miközben feléd, addig tőled. 
Egyre lehetetlenülőbb. 
                                                               /1973/ 
 

                            * 

Annyiszor ismételgette, hogy a közös 
múltból egyedüliként felülírható, 
míg maga is elhitte, s rászánta magát. 
Nem állított valótlant: a történések 
még mindig ugyanazok, csak nem egészen 
ugyanazért és nem pont úgy estek meg. Hogy 
azután miért és miképpen is, már nem 
igazán firtatja. Beéri azzal, hogy 
végre tényleg el tudja engedni őket. 
Teljesen bizonyos benne: többé nem tesz 
föl keresztkérdéseket. Még magának sem. 

                            * 

Rejtve hagyott részletek megosztásával 
adott kulcsot a kezébe szövegei 
értelmezéséhez (is). Kész-e használni, 
vagy inkább elzárja elméjének titkos 
rekeszébe? És ha történetesen el 
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is fordítja, feltárulhat-e előtte 
mélyrétegük? Képes lesz-e megfejteni 
történelem előtti jeleket a szív 
legbenső falán, és vajon rá tud-e majd 
érezni földerengő arcok között a 
kezdettől fogva hitelesre? Volt idő, 
amikor mindennél fontosabbnak vélte, 
hogy választ kapjon kérdéseire. Ma sem 
tartja érdektelennek, de tisztában van 
vele: már nincs perdöntő jelentősége. 

                           * 

Elegendő egyetlen szálat meghúzni 
a történet szövetében, és úgy tűnhet, 
csaknem értelmezhetetlenné gyűrődik 
az egész. Az összkép zavarba ejtően 
más. A tájat más szögben világítja meg 
a napfény. Más égtájak felől más szelek 
fújnak. Másképp hajladoznak a fák, és más- 
ként vetnek árnyékot. Más árnyalatú kék 
alatt máshol gyülekeznek más formájú 
felhők, és más a tükör is, amelyet más 
vizek másképpen sima felülete tart 
az égnek. Ám a változás mégsem teljes. 
Háttérben most is ugyanaz a két ajtó. 
Ugyanúgy. Képtelenül egymásra tárva. 
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▌Csizmadia Rita 
 

► Le foglak festeni 
 
 

Le foglak festeni. 
A vásznon elhaló falevélből lesz talpad alatt az út. 
A barnuló avartengert rúgod majd cipőddel szanaszét, 
ahogy vele egykoron napsütéses júliusunk 
szürke homokját tapostad. 
 
Majd lefestelek. 
Ott fogsz ballagni a rád hajló fák alatt 
a közeledő tél illatát húzva magad után, 
hogy a vaddisznók is megérezzék idejekorán:  
Vége már a kövér heteknek!  
 
Le foglak festeni,  
amikor valami éhség kordul fel a november gyomrában. 
Én vacsorára szürke felhőt rajzolok fejed fölé,  
miközben a derengő napnak zizegve takarodót fújnak 
az ágra fagyott falevelek. 
 
Majd lefestelek,  
amikor bezárkózik kapuja mögé az erdő, 
és rászáll a csend, mint valami nehéz elnyomás. 
És ekkor a tűző napon beszáradt festékemmel 
hideg havat karcol majd a vászonra 
a megfáradt mókusecset.  
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▌Dobosi Vali 
 

► Magányos estek 
 
 
gyakorta úgy köszönt rám az este, 
hogy nemet mondat velem kínozva, 
tépázva,zúzva elmét és testet 
mindenre ,ami nappal még jónak 
 
és emberinek látszott,kinevet, 
kicsúfol és rám néz vicsorogva 
az éjjelnek álcázott remete, 
nem kérdez,nem válaszol, nincs szava, 
 
csak nyugalmam perceit rabolja, 
amit úgy is szűkre szab az élet, 
aztán lassan sarumat csatolja, 
 
végül ingemet szabja készre: 
legyen erőm,hogy magamra öltsem, 
mert nem lesz,aki felöltöztessen… 
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▌Doktor Virág 
 

► Hiányérzetek 
 
 

Egyszer mindent elmesélek. 
Útjukra eresztem az elfojtott hangokat. 
 
Megmutatom, 
miként vágja véresre kezemet a zsinór, 
amibe ösztönösen csimpaszkodom, 
mégsem enged fölfele. 
 
Egyszer elsuttogom, 
milyen örök zuhanásban létezni 
mélységek irányába. 
 
Ha van, mi fölemel, 
csak pillanatnyi állapot. 
 
Megmutatom, 
miként nyerek táplálékot 
hiányérzetekből. 
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▌Jaczina Marianna 
 

► Metszetek a születésről 
 

 
Anyaméh, kötelék 
ősbizalom, fénytenger. 
Magzatlét, szívverés 
incselkedő kisember. 
Karmacsepp, sejtsziget 
gyógyító energiatáncok 
androgin létemen 
résnyi nyitást látok. 
 
Nyüzsgő erők 
életgyúró hajlam 
fénytörésen hempereg 
a középpont egy barlang. 
Tekergő az ösvény 
szinte rádfeszülnek a terek 
a mindenséget méred 
 benned  varázsszerek. 
 
Mocorgó öntudat 
megadó jóság a mára 
kapaszkodik fénylőn 
csillagformulákba. 
A titkok méhében 
varázsmordulásból 
sejtgubók pattannak 
vágykeltő játékból. 
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Létsíkok mozdulnak 
a teremtés aktusát éled 
remegve várod 
születő kóc-emberléted. 
Tente baba, tente 
ha fölkarcolnak is álmok 
a végtelenbe gurítsd 
fehér ragyogásod. 
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▌Kádár Valéria 
 

► Véget vetettem 
 
 
Zöld kertre vágyom, hogy lelkem, 
Felfrissülve új életre keljen, 
Elvetem a magot, s nézem, ahogy kikel, 
Ahogy az újérzés a lelkem telíti el.  
 
Egy vonalat húztam múlt és jelen között, 
Csomagolt a bánat és végleg elköltözött, 
Az új érzések melyek rügybe pattantak, 
Értelmet adnak minden új napnak. 
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▌Kepplerné Majláti Csilla 
 

► Tavaszi esemény 
 
 
Tavasszal rügyeznek a fák, 
Később szirmaikat bontják. 
Eső áztatja a gyökereket, 
A nap érleli a gyümölcsöket. 
 
A hamvas barack, a piros alma, 
A felnőttek, és gyerekek álma. 
Tündéreknek a titkos vágya, 
Csodaszép virágos nyoszolyája. 
 
Angyaloknak csodás varázsa, 
Fényt idéző szép mágiája. 
A Mennyből érkező tünemény, 
E varázslatos kikeleti esemény. 
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▌Knebel Tímea 
 

► Két világ közt a láng bennem 
 
 
Itt itthon, ott otthon vagyok, 
Mégis, odabenn ki maradok? 
Otthonról jövet valamit ott hagyok, 
Csak egy láng, amit hordozok. 
 
A szeretet lángja, mely világít, 
Itt is, ott is erősít. 
El nem veszhet, bárhol vagyok, 
Itt is, ott is tüzet rakok. 
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▌Lakatos Zsolt 
 

► Vízcsepp 
 
 
Vízcsepp vagyok a hangod  
fölött. Hullámaid rajtam  
születnek. A tér és az idő  
között zuhanok egyre csak.  
Szemednek messzesége  
tart felém, lassít, visszatart,  
de vakít a tiszta nap. 
Arcod előtt zuhanok, látja  
önmagát bennem, míg én  
kirajzolom a pillanatot  
szelíd mélységeiben. 
Utánam nézel, kezed  
mellettem téved. Zuhanok  
tovább, és földbe ültetem  
gyönyörű emléked. 
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▌Luthor Katalin 
 

► gombostű a falban 
 
 

besüpped hátad nyomán a paplan. 
fekszel itt, mint ki a kelő napot bámulja halkan. 
így jutsz eszembe sokszor némán. 
s néma vagyok én is, mert félek hogy eltűnsz, 
s lábad nyomán sem lelhetlek meg többé. 
elhull a virág, s elhullunk mi is tüstént. 
félkész álmok lógnak homloknál felszúrva, 
s úgy néznek rám, mint a legaljasabb gyilkosra. 
ha kellene a szívem, adnám a karom bérbe, 
s te inkább kitörnéd a kisszék lábát, 
hogy süllyedj, mert te tudod élvezni a mélyt. 
elmém körül kordonok, hátha az megvéd. 
egy pillangó a ventillátor lapátjai közt szédül, 
s ő is gombostűkre szúrva végzi végül, 
mint ez a festmény a templomod ajtaján, 
vászonra fűzve haldoklik álmaid sorfalán. 
egy siratófal vagy tornyom köré felhúzva. 
a szüntelen esőtől hullámzón reám omolva 
fekszel itt, mint ki a kelő napot bámulja halkan. 
én elvesztem benned, mint gombostű a falban. 
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▌Mackó Edit 
 

► Átváltozás 
 
 
Nap tüze perzsel, dőzsöl a tájon, 
tűz-zivatar van az ég peremén, 
vérpirosan süt, pusztít e nyáron, 
– gazdátlan fészek a fák hegyén. 
 
Félszárnyú gólya hervad a földön, 
– eleség után indult talán -, 
ez lett a veszte, szikkadt göröngyön. 
Síri csend feszül a ház falán. 
 
Füstszínű fellegek kúsznak az égen, 
eltévedt szellő tolja magán, 
kalászban tengődő kenyérmag éled, 
reccsen a száraz gally a fán. 
 
Haragos daccal dördül az égbolt, 
villámok cikáznak szerte szét, 
zúdul az áldás, sunnyog a félhold 
jég veri zordan a hegy levét. 
 
Kicsorbult kapa fénylik az éjben. 
Sósízű könnycsepp az arcokon. 
Isten haragja szunnyad a fényben, 
megkönyörül a holnapon. 
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▌Maklári Judit 
 

► Osztódás 
 
 

Olyanok vagyunk, 
mint a sejtosztódás. 
Mindketten összepakoljuk, 
amink van,  
alaposan becsomagoljuk. 
Enyém a terítő, 
az ágynemű – 
nagyanyámtól örököltem. 
Te az evőeszközöket viszed, 
meg a festményeket, 
apád falióráját. 
Aztán kapaszkodj, 
indulhat a széthúzás, 
ami már belénk volt programozva 
a kezdetektől fogva, 
csak nem vettük észre, 
mert elvakított minket  
holmi párosodási  
meg utódnemzési ösztön. 
Az utódok már most  
nem tűnnek érdekesnek, 
sarokban ülő halk gondolatok, 
akik majd magukban hordozzák 
a tőlünk átmentett félelmet: 
nem jó elköteleződni. 
Ne olvadj össze mással, 
túl kevés lesz az élettér, 
nincs szöveti összeférhetőség, 
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a végén pedig az őssejt, 
amihez a tudósok olyan sok 
reményt fűztek, 
hogy akár még másokat is 
meggyógyíthat, 
most kettéválik. 
Kettéválasztja a papír, 
mint mozdulatlan hajtóerő, 
amin már mindkettőnk  
lenyomata rajta van, 
a régi és az új személyeké egyaránt. 
Holnap már hámsejt leszek 
valaki más bőrén, 
ahonnan majd külső hatások  
megint csak leválasztanak. 
Az a sok mechanikai terhelés, 
az a sok – sok súrlódás  
teszi majd a puha,  
hajdan hamvas mivoltomat 
olyanná, mint a dörzspapír. 
Te szívizomsejt leszel, 
igazi sikertörténet, 
egy új létfontosságú szerv alkotója, 
jöhet a munka meg a munka, 
soha ki nem fáradva, 
egészen az ischaemiaig, 
mert ha a közös légtérből 
elfogy az oxigén, 
valakinek el kell pusztulnia. 
Egyszer minden falevél lehullik, 
ha itt az ősz, mint szabályozó faktor. 
Csendben kell véget vetni neki, 
ne alakuljon ki gyulladás 
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vagy egyéb szöveti károsodás. 
Ha pedig itt-ott kialakul  
a nyomunkban egy fekély, 
csak vágd ki, égesd el a múltat. 
Csak el felejtsd ne fertőtleníteni. 
És várd a regenerációt, 
amire talán az utódaid képesek lesznek, 
ha nem túl dominánsak 
ezek a széthúzásra sarkalló, 
bármikor aktiválódható gének. 
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▌Magyar Mónika 
 

► Itthon élni kell 
 
 

Ahová gyermekem született ott érzi magát otthon, 
nevelése tiszta és ritka, magyar vérből táplálja folyton 
az anyaföld, e hon s ha hazájában szenved el pofont 
tűri, küzd, de nem áll tovább. Hajtja a józanság, 
mert ez az Otthon. 
 
Ahol merészek vagyunk, ahol ölelnek s a vétkek 
kellő büntetést szülnek és megbocsájtást ugyanazon 
napon. 
Gyermek, ki ismeri a nyelvet, szónok és költő is lehet, 
testvéreivel együtt tapossa el az előítéleteket. 
Kinevelni ezt nem lehet. 
 
Tévedés azt hinni, kint minden könnyebb, 
csak mert itthon nincs neved és nem vagy celeb. 
A boldogulás nem szerencse, nem is egy eszme kérdése, 
a bennünk lévő élni vágyás, mi előbbre vihetne 
és előbbre viszi azt, ki kiérdemelte. 



                         E n i g m á k 

▪ 28 

▌Mészáros Domonkos 
 

► Kapucniból (Falirat részlet) 
 
 

én kapucniból 
eső alatt arcodból 
érezném újból 
 
ha kell elmegyek 
a távolság elcsepeg 
legyünk teljesek 
 
kopott farmerod 
lágy mozdulattal zárod 
kelts bűntudatot 
 
értem vetkőzöl 
leskelődve öldököl, 
így különbözöl. 
 
majdnem a neved 
ha fájna minden része 
ezt kölcsönveszed. 
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▌Nagy Antal Róbert 
 

► Önzés 
 
 

Kacérkodik velem az ismét. 
Latrom hordja szakadt keresztjét. 
Két vállamra ül a vágy halkan. 
Kitör „bennem” akarom-vadkan. 
 
Szívem kérges, lelkem is béna: 
elvarratlan szeretet-cérna. 
Hódítások: birtokba vesz, kell. 
Ki nyelvet ránt, nyelv által vész el. 
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▌Nagygyörgy Erzsébet 
 

► Neuronfáim 
 
 
Neuronfáim ritkás ágain, 
a sorsom sérült bimbót bontogat. 
Agyam mocsaras, sötét tájain, 
belül rekedt egy rémült gondolat. 
  
 Talán már velem henceg a halál? 

Bőszen borzolja éji álmomat. 
Rettenet kísért, pont szíven talál, 
vagy még várhat e kínos kárhozat? 

  
 Agyam égboltja szürke kupola, 
csendben rám terül. Gondolat zenél, 
akár egy apró arany fuvola, 
amely boldogabb jövőről mesél. 
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▌Nyakó Attila 
 

► Bárcsak megírhatnám 
 
 

Bárcsak megírhatnám, mióta készülök, 
a nagy tökéletest, mit kerülnek allürök, 
hol nincs pózolás, sem beállított képek, 
önnönmaga által látszódhatna szépnek. 
 
Az egy igaz versben, ami csak én vagyok, 
tisztán, érdek nélkül, mellyel nyomot hagyok, 
s nem kell kitörölni semmit sem utána, 
felesleges lenne pedál a kukára. 
 
Nem várni a lájkot, visszajelzést mástól, 
csöndben hátradőlni, boldog lenni máshol. 
Csettint majd a révész, végül hát megírtad, 
induljunk barátom, nemsokára pirkad! 
 
Esőcseppeken át, őszi félhomályban, 
ablaküveg mögül borzongva a mában. 
Hiába, az idő rideg, mogorva, nyers, 
szomorúan érzem, ez még nem az a vers… 
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▌Ország Balázs 
 

► Festésnyomok Diásnál 
 

 
Nemes, seregnyi világos sziklák között 
száraz, meg nem szikkadt dzsungelkóró. 
Itt még az apróhomok is igazán apró,  
nem kavarog minden kis lökésre. 
 
Ki is merne ilyet tenni, 
mikor parancsol ez az ütősúlyú 
munkacsákány és a szélmarás 
közös erejéből született, jó időben 
félbemaradt, jelzőt nem ismerő kőfejtő. 
 
Mindig elámít, mindig. 
Hol kavicssivatag, hol a Pecos völgye 
és az ember úgy eloszolhat benne, 
hogy a harmadosztályú hollywoodi termés 
és a híradó üressége már valami ahhoz képest. 
 
A kőfejtőben nap világít, 
nem tükröződhet lencsén keresztül 
Rázoomolhatsz a kimart földfalnál 
a hóhérjárta lyukakra, de jobb ha csak 
belsődbe szívod, magad leszel egy memóriakártya. 
 
Itt már csak átmenetek 
a viharok és a telek, már a részekre is 
csak több korszak üt bélyeget. Az egész pedig 
szétszedhetetlen, nyoma mindig marad. 
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Ennyi maradjon a férfivilágból 
az önmagát bántó vadság kráterjele. 
Mikor a Hegyestő csak szép lesz 
a Tihanyi sziklák csak hűsek 
az ingókövek kajánok. Ha  
leszáll közénk és itt marad,  
régi kínjai nyomát megsimogathassák 
az Újak. 
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▌Pénzes János 
 

► Negyvenhétből boldogan 

 
 
Alpári alapokon nyugvó 
kóros képzavarunk. 
Élünk alkotunk és 
halunk, olyan javak 
után csorgatva nyálat, 
ami egyszerű halandónak 
nem járhat. Kedvében 
egység, kezein hólyag 
vállán napégés, 
nem tudja hol van 
az áhított cél. 
 
Csak festett deszka 
a habos sütemény, 
a cseresznye  
is mű a tetején. 
Mégis megöl a vágy, 
hogy haraphass, 
babért arathass. 
Mások hátán  
fát vágva  
feljebb haladhass 
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▌Pödör György 
 

► Fóliánslapok 
             Édes Emilnek barátsággal 

 

 
1. Prológus 

 
Hellász fölött a napkorong egy aranytál 
nincs emlékezet hiába is akarnál 
nem rejti törékeny hattyúnyak amfora, 
nem ízlelheted,milyen is volt a bora, 
a nők csókja, kacagása az agyagnál 
nem maradandóbb, talán nem is anyag már 
ezért a múlt csupán egy halk metafora 
fosszilis lenyomat,  zene kottanyoma. 
A van kitörlődik, akár egy telt honlap, 
a ma lényegét felülírja a holnap 
mert a szélkakasnak más lett a fejdísze, 
s soha nem azt kukorékolja, hogy hisz-e. 
 
Felhőfoszlányok- akár egy hajdani nép 
hulló levélfóliánsok: hajnali kép- 
 
 
2. A másik világ 
 
Nekem a van velem, a lesz s volt nélkülem, 
ám míg velem forog,addig az én fülem,  
s az én dobhártyám, amivel én hallok, 
az én nyelvem amivel szerelmet én vallok. 
Forog, pörög és elkap  a nagy Szédület 
( csillagok   ennek köszönhetik  létüket) 
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mint a spiráljukba zárt galaxis halmok, 
fekete Semmibe egyszer belealszok. 
az is lehet, hogy az már egy másik világ 
hol semmi kis kőlapon nem ázik virág 
de kő se, amikor már tényleg nincs idő 
Minden,mi lenne, meghal mielőtt kinő 
 
Próbáljatok elképzelni egy hűlt helyet 
oda, ahol tegnap még a szív lüktetett… 
 
 
3  A bűntudat 
 
Elébb én voltam,   később jött a bűntudat 
hogy  magamban meghaladjam a tűrt utat, 
ne megszokás, vezessen a lelkiismeret, 
melyet nem szabnak ki út menti ingerek. 
ha szégyenem arcomon erős pírt mutat, 
ha rajtam okok nélkül bárki is mulat, 
illemet ,modort , alkalomhoz ingeket 
talán váltok, de nem törik gerincemet. 
A létezés már önmagában alku, harc, 
ritkán öröm,siker,legtöbbször kudarc, 
ám mikor tükörbe néz bennem a morál 
a lelkem valamitől mégis perforál, 
 
s ahogy az Univerzumból az űr árad 
galaxisával térdre dönt a bűnbánat .   
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▌Szabadi Ernő Lóránt 
 

► Szerelem Másképp 
 
 

Szerelem az elromlott fűzfarügyet,  
Szerelem az agyonlőtt oktatót, 
Szerelem a pogány isteneket,  
Szerelem az alacsony felhőkarcolót,  
Szerelem a süket festőt, 
Szerelem a kemence – pelyhet, 
Szerelem a fekete felhőt, 
Szerelem az emberbe tört kereket,  
Szerelem a diófán érett barackot,  
Szerelem a nedves melltartót,  
Szerelem a műanyag harangot,  
Szerelem a kiapadt folyót,  
Szerelem a szakállas indiánt,  
Szerelem a meztelen erkölcsöt,  
Szerelem az acél celofánt,  
Szerelem a tiltott gyümölcsöt,  
Szerelem a görbe szeget, 
Szerelem a gyerekcipőt, 
Szerelem a merev eget, 
Szerelem a rozsdázott törülközőt,  
Szerelem a kígyó fészket,  
Szerelem a kedves bankrabló,  
Szerelem az illatos ürüléket,  
Szerelem a (d)erejevágót,  
Szerelem a sötét csillagot,  
Szerelem a megkövült könyvet,  
Szerelem a törött szobrot,  
Szerelem a penészes sebet,  
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Szerelem a múló álmot,  
Szerelem a lelkes gépezetet,  
Szerelem a fogász székét, 
Szerelem a lyukas tangóharmonikát,  
Szerelem a felszínes békét, 
Szerelem a csóré farkaskutyát,  
Szerelem az üres kerti törpét,  
Szerelem a vidám balladát,  
Szerelem a bajba jutott szerzetest,  
Szerelem a csontos golflabdát,  
Szerelem a szálkás kőművest,  
Szerelem a kopaszodó fodrászt,  
Szerelem a vonyító kalorifert,  
Szerelem a füves háztetőt,  
Szerelem a tógás hitetlent,  
Szerelem a legnagyobb őt.  
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▌Szarka Lajos 
 

► Óriásom 
 
Sötét síneken ballagok haza, 
letérni lábam képtelen, 
vén álmaim síró óriása, 
gyere, fogd meg hát kezem. 
 
Nézd csak a sok fiatalt, 
körben áll, én meg szavalom 
saját versem, mit írtam éjszaka, 
egy bérelt manzárd-balkonon. 
 
Nézd óriás, nézz fel az égre, 
ott fenn az én vagyok, 
parancsot követve delin, bátran 
pilótaként lopom a napot. 
 
Ott meg a vityilló, áll egymagában, 
a világvégén vagy túl azon, 
s kétszáz éves kutyád, Mahlert vonyít 
egy napfényes nyári alkonyon. 
 
Fázol? Ne félj, csak télbe váltunk, 
csak gyere, maradj a síneken, 
sötét ez a világ, ha nem vagy bátor 
álmodni egy kicsit éberen. 
 
Rám nézett, nyelvet nyújtott, 
majd fogta magát és elszaladt, 
nem akart ő velem egyetlen telet, 
mikor élhetett százezer nyarat. 
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Sötét síneken ballagok haza, 
szürkébe tűnt macskakövek között, 
és mindig csak keresem, 
óriásom ma minek öltözött. 
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▌Szilas Ildikó 
 

► Ruhatár 
 
 

Odafönt csillogó színházterem, 
az alagsorban – idelenn – 
sok furcsa felöltőre vár a ruhatár: 
az első kampón hivalkodva 
csillogtatja szőrét egy nercbunda, 
mellette, akár hervadó kokott, 
mályvaszín pelerin, kissé kopott... 
A sarokban, odaát, igazinak 
tetteti magát egy újrafestett 
műbőrkabát – fölötte zöld 
posztókalap – mellette üresen 
maradt egy fogas: éppen a 
százhúszas... tőle jobbra, 
kicsit sután, ott lóg egy kardigán: 
valaha jobb napokat látott, 
irigykedve bámul egy nagykabátot. 
Kockás felöltő – méretre közepes – 
a társaság itt bizony vegyes, 
míg az előadás tart odafent, 
idelent mély a csend... 
nem kérdeznek, és nem felelnek, 
s ha majd az utcán egymás mellett 
sietve elhaladnak, jól tudják, 
sosem találkoznak többet, 
épp ezért nem is köszönnek... 
A műsor lassan véget ér, 
s mindegyik hazatér: 
hófehér gardrob vagy előszoba 
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várja – némelyiknek nincs is 
lakása, csak egy olcsó szoba 
megkopott, dísztelen fala... 
Vígjáték? Színmű? esetleg Dráma? 
kinek-kinek megvan a kabátja! 
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▌Szukics Zsolt 
 

► Megismert a lélek 
 
 
Jósággal ingereld dalát a bűnnek. 
Szétfoszlott álmaid reménye tükrében 
megtalálhatod önvalód, szülőd és alkonyod. 
 
Halálod izzó peremén életet lehelhetsz a rég 
elfelejtett valóság felé, ha félelmed elég 
forró tested határain felbukkanó élet tüzében. 
 
Elhagyott a lélek, mit oly nagy áhitattal vigyáztál, 
S hiszed, hogy lerombolt világok határán 
eltűnik az élet, mert megszakadt a szív. 
 
Eltakart valóság, mi félelemből örömbe fordul át, 
S csak mosoly marad mozdulatlan tested arcán, 
Aztán megismered mi a lélek, s már tudod, 
Megismert téged, nem elhagyott. 
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▌Takács Mária 
 

► A bohóc 
 
 

Csendben ült a nagy falitükör előtt, 
Nézte, ahogy arcán a festék egyre 
Mélyebb vonásokat rajzol a szeme 
Köré s a szája szélső szegleténél, 
Hol a szakáll már rég őszbe öltözött. 
 
Öregszem, mormolta magában, s fáradt 
Szemeit az ég felé fordította, 
Mintha valamilyen csodát várt volna, 
Mintha valaki egyszer válaszolna 
Fel nem tett kérdéseire. Elsápadt. 
 
Jó ég! Már magamban beszélek én is, 
Mint apám, a híres, felejthetetlen 
Bohóc, ki ötven éven át koptatta 
A porond poros és piszkos deszkáit, 
Kimegyek, megcsinálom, csakazértis. 
 
Felhelyezte piros szivacsgömb orrát, 
Szájára mosolyt varázsolt nehezen, 
Végignézett magán, szólt: ezt nevezem, 
S elindult oda, hol hírneve éledt, 
S rivaldafényben köszörülte torkát. 
 
Innen indult, itt is végzi, de most még 
Menni kell, előre, gyerekkacajok 
Várják, és felhőtlen felnőtt mosolyok, 
Menni kell, nézd csak, már én is mosolygok, 
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Munkára fel, itt senkise bánkódjék. 
Széles mosollyal futott a porondra, 
Vidám bukfencét tapsvihar fogadta, 
Lelkesen ugrált, nevetett és tapsolt, 
Gyerekszemekből könnyeket fakasztott, 
Igen, szükség van egy ilyen bolondra! 
 
Apró gyereksereg tátott szájjal néz, 
Szívét elönti valami bódultság, 
Örömöt okozni, és nincs fásultság, 
Ez az, miért él, két óra kábultság, 
Gyerekzsivaj, önfeledt kacaj... szétnéz, 
 
Ma megint telt ház van, és nincs egyedül, 
Cigánykereket vet, karján karika 
Táncol és repül vígan a magasba, 
Csókot dob, de csókja lám, nagyot robban, 
Majd egy forgó széken lágyan hegedül. 
 
S aztán a hegedű rózsává nyílik, 
Egy szőke kisleány hajában landol, 
Tapsol a lányka, arcán büszke mosoly, 
A bohóctól kaptam, látod, ez komoly, 
Megőrzöm soká, de biztos ma, tízig. 
 
Fáradt már a bohóc, várja a végét, 
Számára nem jelent mást, csak fellépést. 
Persze, tudja, nélküle szegényebb lesz 
A műsor, a cirkusz, ezért szól szívhez, 
És adja át kedvesen őrültségét. 
 
Hallja visszhangzani még a tapsvihart, 
És a gyerekek lelkes ujjongását, 
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Anya, a bohóc, jaj de mókás is volt, 
Hallja még a gyerekszavak zsongását, 
S mélabúsan szív egy kubai szivart. 
 
Végre vége, ráncolja szemöldökét, 
S leveti elkopott bohócruháját. 
Leveti vele a mosolyt s kacagást, 
Leveti vele a vidám dalolást, 
S felveszi a magány szürke köntösét. 
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▌Tímár Judith 
 

► Vallom 
 
 

Szívem mardos, siratja a tegnapot 
S az itt hagyott perced lépked végtelent. 
Búcsú-szót ajkamon hagytál, védtelent, 
Egyedül szürcsölöm kávén a habot. 
 
Nem láttam fényén a hajnalcsillagot, 
Pedig én nem ismerek reménytelent... 
Minden éj sötétjén nékem megjelent 
Titkon, s paplan ráncán illatot hagyott. 
 
Reményláncot fűzök a sóhajomra 
S ráhímzem neved, akár asztalomra, 
Legyél magány-éhségben eledelem. 
 
Erőmben táplálék vagy, élet-bástyám, 
Ha tehetném éltemet néked adnám... 
Vallom, sírig kísér el szeretetem! 
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▌Válóczy Szilvia 
 

► Mert boldogságod, élet 
 
 
Értsd meg, 
a bátrak sem élnek örökké, 
de csak te teheted széppé 
léted… 
Hát érezd, 
mily egyszerű! 
Feletted az ég 
csupa derű, 
ha hagyod… 
Meglátod, 
vasakaratod 
hegyeket mozgat… 
Benned a szeretet 
alkotva hoz majd 
igazságot, 
mert boldogságod, 
éltet… 
Lélegző vágyad 
éled, 
mikor szabadságod 
istenné szelídül. 
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▌Zelenka Brigitta  
 

► Templom kiadó 
 
 

Nincs az Isten, 
ne keresd itt, 
régen elszállt  
innen a hit, 
porból függönyt 
árny gomolyog, 
ólom ablak 
hályog-homok, 
nyelv-kitépett 
Bach orgona, 
partitúra 
egérrágta, 
derékba tört 
feszületen 
Sátán-vigyor 
röhejt terem, 
ne keresd, itt 
nincs az Isten, 
ha volna is  
futna innen, 
mert a hívek 
ősi nyája 
szétszaladt az 
éjszakába. 
Harang nyelve, 
rozsda-marta, 
kárhoztatva 
némaságra, 
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minek zúgjon 
ha a templom, 
Isten háza, 
meghirdetve 
eladásra? 



                         E n i g m á k 

▪ 51 

[Prózák] 
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▌B. Kiss János 

 

ARATÁSI SZOKÁSOK 

 
 
Valamint minden egyéb a gazdászatra vonatkozó dolgaiban, 
úgy az aratásban is, a mi magyarországi földmívelőink 
nagyon különböző eljárást szoktak követni, s nagyon 
természetes, hogy ezen többféle eljárás között, egyik sokkal 
okosabb és sokkal célszerűbb is mint a másik. 

Nevezetesen a felsőbb megyékben, hol a földbirtok 
nélküli nép kevesebb mint például az Alföldön, hol tehát 
elegendő munkáskéz helyben nincs, s a gazdák vetéseik 
terjedelméhez képest, több vagy kevesebb tót atyafit 
szoktak aratásaikra szerződtetni. Különösen szükség volt 
erre addig, míg a gabonának letakarítása sarlóval és nem 
kaszával történt, s míg a magyar gazdák nem voltak arra 
szorulva, hogy a természettől a tót megyéknek szánt 
kenyeret is maguk egyék meg, de szükségük van még most 
is azoknak, kik családi erővel munkájokat magok be nem 
végeztetik; ámde mióta a sokkal okosabb aratási mód, a 
kaszálás divatba jött, s mióta a jobbágyi terhek 
megszüntével gazdáinknak több idejük, s gabonájuk feletti 
teljes rendelkezési szabadságuk is van, s mióta az arató 
részre is jobban rá vannak szorulva, azóta számtalan ezeren 
magok végzik aratási munkáikat, minek következtében 
szegény jó arató tótjaink közül számtalan ezeren estek el az 
aratási jó keresettől és jó magyar kenyértől, pedig azt be kell 
vallanunk, hogy mint a tót mint arató, amellett hogy 
kevesebb igényű, s nem oly követelő, mint a magyar; még 
több, tisztább és rendesebb munkát is szokott tenni, mint 
amaz. 
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Ugyanezért nem is ritka eset, hogy ugyanazon aratók 30-
40 évig is egy gazdának aratói maradnak. Ha pedig változás 
történik, akkor az aratók egy vagy két megbízottja, 
hónapokkal aratás előtt le jön új gazdát keresni, s ha talál, 
azzal írásilag szerződik, minek folytán a kellő időben a 
meghatározott személyzet pontosan megjelenik, s 
mindenek előtt a gazda által jó eleve elkészített zsúpbol a 
kéve köteleket kellő mennyiségben elkészítik; tehát nem 
tépik ki a lábon álló gabonát, s nem vesztegetik el a 
temérdek drága szemet, mint Kecskeméten szokták tenni. 

Az arató rész rendesen tizenkettedik szokott lenni. 
Azután hozzá fognak azon gabonának kaszálásához, mely 
erre legalkalmasabb, s folytatják a lehető legnagyobb 
szorgalommal,  s a gazda igényeinek minden tekintetben 
megfelelők. Minden kaszásnak van egy marokszedője, aki 
rendesen egy nő szokott lenni. A gabona ha ritkás; rendre, 
ha pedig sűrű, rá szokott vágatni. A markokat, ha tiszta a 
gabona nagyobbakba, ha talán füves volna, kisebbekre 
szokták rakni, hogy a fű kiszáradván, a szalma tökéletes 
maradjon, két kaszás, két marokszedővel egy nap három 
holdat letakarít, s ha kedvező napos idő szolgált a marokra, 
estenden fel is kötik, s össze is rakják; mely területen 22 
kévéjével 30 kereszt szokott lenni. Ilyen egy kereszt őszi jó 
terméssel 6 -, közép terméssel 5 -, gyenge terméssel pedig 3 
– 4 vékát szokott fizetni, míg az árpa jó terméssel 8 -, közép 
terméssel 6 -, gyenge terméssel 5 véka körül szokott fizetni. 

Míg az aratók a magok munkáját folytatják, addig a 
gazda a szükséges előkészületeket végzi, nevezetesen az 
osztagok, szalma kazalok helyét elkészíti, a nyomtatásra 
pompás szérűt csinál, polyvájának, türekjének tiszta, száraz 
helyet rendez. Mikor az aratással készen vannak, az arató 
részt kiszámítja, vagy ha rozs, azt a tótok magok elcséplik. 
Ha a marokverő nő a kaszással nincs viszonyban, a magot a 
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kaszásnak tetejével, a markozónak pedig csapva mérik, ez a 
kettő között a különbség. Az arató részszalmája 
uraságoknál, hol a nyomtatásról magoknak az aratóknak 
kell gondoskodni, az aratóké, kisebb gazdáknál a nyomtatás 
fejében a gazdáé marad. 

Ami az aratóknak étkezését illeti, az minden gazdánál a 
lehető legjobb, mert a télen megtakarított disznó húsokat, 
vagy számukra levágott birkákat ilyenkor nem kímélik, 
tudván azt, hogy oly erővel, s egész odaadással dolgozó 
szegény munkások, mint az aratók a jó élelmezést nagyon is 
megbecsülik. De azok a szegény jó munkás emberek nem 
hálátlanok ám azután az ő jó gazdáik, a gazdasszonyaik 
irányában, mert mikor gabonáikért szekerekkel mennek, 
szebbnél szebb nyomó rudaknak, horogfáknak, szekér 
ódalaknak való rudakkal, deszkákkal kedveskednek. 

Mikor a gazda az aratóival ekképpen végzett, ha csépelni 
valója van, cséplőket fogad, amennyi szükséges. A 
cséplőket kétféleképpen szerződteti, t.i. vagy élelmezéssel, 
vagy anélkül. Élelmezéssel a rész itt is rendesen 12-dik 
szokott lenni, élelmezés nélkül pedig, minden harmadik 
mérésnél egy véka helyett kettőt kapnak, amellett két-
három kéve zsúpot is szoktak adni egynek – egynek. Az 
alatt míg ezek így történnek, ha a helyiség engedi, a gazda is 
hozzá fog a nyomtatáshoz, s azt minden erővel folytatja, 
míg be nem végezte, még pedig a legnagyobb tisztességgel 
és pontossággal. Ha a gazdának hordásnál, vagy 
nyomtatásnál a maga családjain kívül talán más ember 
segítségére is szükség volna, ott ismét vagy pénz, vagy 
gabona fizetés melletti egyezség után szokta eszközölni. 

Mind ezek a felsőbb gabonatermő megyékben eképpen 
szoktak történni. Lássuk már most miképpen történnek 
ezek az Alföldön, de bármely más vidékeken. 
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Az alföldön, nevezetesen itt Kecskeméten is, a gazda 
aratási teendőire nézve bizonyos egyezség mellett, az ő 
gazdai szerepét átruházza egy másik egyénre, még pedig 
legtöbbnyire olyan egyénre, aki az általa okozhatandott 
károkért felelős sem bírna lenni, és  olyan egyénre, aki az ő 
vállalatával, az őt jogosan megillető részen kívül , még az ő 
általa felfogadott segédszemélyeken is nyerészkedni akar,  
mely nyerészkedési vágy a gazdának sokszor tetemes kárába 
kerülhet és kerül is, ugyanis a különben is elég szűkre 
szabott élelmezéssel a vállalkozó még szűkebben 
gazdálkodván, s a munkával, hogy neki minél kevesebb 
kiadásába kerüljön,éjjel-nappal, nyakra-főre sietvén, egyfelől 
hányd el- vesd el munkát teljesít, más felől a rossz 
élelmezés , a rendkívüli zaklatás miatt segédmunkásai 
sokszor ott hagyván , újabb  és újabb munkások után kell 
futkosnia, mi alatt  a legalkalmasabb idő sokszor elrepül, s  
fel nem számítandó kára van  a gazdának.  

Mily fonák gondolat tehát az, hogy az aratást, hol 
sokszor egy – két óra , vagy fél napi mulasztás is sok kárral 
járhat, üzérkedés tárgyává tenni, s egy embernek 
nyerészkedési szeszélyére bízni? 

Micsoda ész az,hogy sokszor két – három kaszás után is 
egy marokszedő kapkodjon, s két – három kévekötőnek is 
egy rakja össze a különben is kuszált, rendetlen markokat, s 
hogy lehet azt józan ésszel csak kívánni is, hogy az az egész 
napon át zaklatott, kifárasztott, kiéheztetett egy – két 
markozó még éjszaka is ; mégpedig térdig érő , s 
mindenféle kórókkal teljes tarlóban még 50 – 60 – 100, 
vagy több csomó gabonát is összehordjon? Amazok pedig 
azt oly becsületesen beraknák, hogy az eső ellen biztosítva 
lennének? Bizony, sehogy! Ez bizonyminden bírálaton alól 
álló hányd el, vesd el czigány munka, kontár gazdaság mind. 
Hát ha még azt elgondoljuk, hogy azt a szép árpát , zabot 
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hogy hánnyák – vetik, gyomrozzák 5 – 600 ölnyi távolságra 
hurczolják, a szemek felét azzal a gyalázatos herce – 
hurczával kiverik, szét hagyogatják, a nyomtatást is minden 
arra elkészített jó hely nélkül, akárhol elkezdik, ott ismét a 
szemnek egy részét a földbe gyúrják, más részit pedig a 
polyvához, szalmában hagyják. Viszont sok kéve kötelek 
csavarozásánál minden jobb érzést felháborítólag 
vesztegetik. 

Biz ez édes atyámfiai mind olyan aratási munka, amilyen 
az aratási koszt. Ugyanis ki látott annál nevetségesebb 
eljárást, hogy a legerősebb, a legáldásosabb munkát teljesítő 
aratót, „kásával, burgonyával, lebbencscsel, tarhonyával 
táplálják”, s ki látta azt , hogy még ama szegény ételeket is 
maga az üzér vállalkozó készíti el, még pedig akkor, mikor 
az okosabb vidékeken minden jó lélek nyugszik?! 

Ezek bizony az aratás körül éppen olyan bölcs eljárások, 
mint a szőlőmívelés körül a híres karaszolás, meg az 
augusztusbani , a szeptemberbeni kötözés, melyekre azt kell 
mondanunk, biz azok mind nem okszerű, hanem ószerű 
gazdálkodási eljárások. Tudjuk, hogy vannak egyes igen 
tiszteletreméltó kivételek is, de mi nem is azoknak 
beszélünk. Sok tekintetben csodálatos ellentétben állanak 
ezek a magyarországi gazdasági eljárások.  

Nevezetesen Vasmegyében sohasem nyomtatnak 
semmit, hanem csépelnek mindent, Kecskeméten meg nem 
csépelnek semmit, hanem nyomtatnak mindent; mégpedig 
elég rosszul. Vasmegyében az is szokás, hogy nyáron nem 
csépelnek egész tavaszig, csak mindig annyit, amennyit 
megőrölnek, hanem baglyákba, kazalokba rakják 
gabonáikat, s tavasszal csépelik el, hogy ez mennyi kárral 
jár, kiki elgondolhatja, de hát ilyen az a mi bölcs magyar 
gazdászatunk, ilyen az a magyar egyet nem értés, s alakulni 
nem akarás. 
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▌Bocsi Gábor 

 

A KATEDRÁLIS TITKA 

 
Fáradt vagyok és nem látok semmit a sötétben. Már az sem 
érdekel, ha meghalok. Hallom a lépteit, folyamatosan 
körülöttem járkál. A léptek egyre gyorsulnak és pár 
pillanaton belül már szinte olyan, mintha nem is egyedül 
lenne, mintha ezer és ezer talp csattogna a hideg köveken. 

Hirtelen éles fájdalom nyilal a hátamba és végig fut a 
mellkasomig. A fájdalom elhal és égő érzés veszi át a helyét, 
mintha lángba borulna a testem. Levegőt sem tudok venni, 
úgy érzem menten összeesek. A boszorkány pislákoló fényt 
gyújt a teremben. Először egyet, majd még egyet és még 
egyet. Mire egyet pislogok az egész teremben pislákoló 
hideg fehér fények lebegnek. Látom az arcán az önelégült 
vigyort. Szája fültől fülig tart és tele van több ezer éles 
foggal. Egy pillanat alatt előttem terem és centikről bámul a 
szemembe. 

Látni akarja, ahogy elhagyja a lelkem a porhüvelyt, ami a 
testemből maradt. Elmosolyodok, és a szemébe köpöm 
véres nyálamat. Meg sem rezdül a szempillája, torkon ragad 
és olyan erővel dob el, hogy keresztül repülök a termen, 
neki a vastag faajtónak, kiszakítva azt és hatalmas 
puffanással érek földet a kinti macskaköves úton. 

Halkan esik az eső. 
Érzem, ahogy lemossa az arcomról az éjszaka 

történéseit. Úgy érzem végre vége. A boszorkány kilép az 
ajtó helyén és fölém lebeg. Mélyen a gyomromba mártja a 
jobb kezét és élvezi ahogy szenvedek. Utolsó erőmmel 
kinyitom a szemem és mélyen az ő vörösen izzó tekintetébe 
nézek. Megragadom a kezét, amelyikkel gyomromban turkál 
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és másik kezemmel nyakon szúrom az övemen lógó tőrrel. 
Hatalmasat sikít és vergődve rám zuhan. Kirántja a kezét 
beleim közül hatalmas vércsíkot festve a katedrális falára. 
Érzem, ahogy elsötétül minden és lassan kiszáll az élet 
testemből. 

Kinyitom a szemem. Most, hogy tudom mi történhet, 
elkerülöm a katedrális bejáratát hiszen a boszorkány már 
vár rám. Elered az eső, amikor a pincelejáraton keresztül 
elindulok befelé. 

Lépcső vezet a katedrális pinceajtajához, ami sikamlós az 
esőtől. Csúszik a nyálkás, mohás kő a lábam alatt. A pince 
hideg és nyirkos. Több pici ablak lapul a falakon egymás 
mellett, amiken keresztül finom narancs és vörös 
fénycsóvákat húz a lemenő nap erőtlen, haldokló 
próbálkozásként. Ugyan ezek az ablakok tehetnek a 
nyirkosságról is. A legtöbb betört és beázott. Így a pince 
alján is leheletvékony vízréteg ül. Pillanatokon belül szinte 
koromsötétségbe borul az egész helység. A nap lement, de 
már nem is szükséges, hogy lássa, ami ezen a szent helyen 
történni fog. 

 Táskám mélyére nyúlok és előveszek egy fáklyát. 
Megtöröm, szinte azonnal sercegve fellángol, és vöröses 
fénnyel borítja be a pincét. Sisteregve és szikrákat 
köpködve világít a kezemben, miközben keresem a felső 
szintre vezető lépcsőt. Épphogy megtalálom, amikor ismét 
sötétség ölel körül. Lassan és hangtalanul próbálok a lépcső 
minden egyes fokára ránehezedni, minél kevesebb jelét 
adva, hogy az épületben vagyok. A lépcső tetejére érve már 
hallom is a boszorkány mormolását. 

 Dúl–fúl dühében és nem hiszi el, hogy ilyen könnyen a 
nyomára bukkantam. Belépek a nagy terembe és ekkor 
értem meg, hogy volt képes egy ilyen szentségtelen lény 
pont egy katedrálisban elbújni. Az épület romos. Egyetlen 
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kereszt, feszület, de még csak freskó sem őrzi már 
pompáját. Sőt mi több, a legtöbb keresztet megfordították a 
falakon. Elbújok az egyik vastag oszlop mögött, amely a 
tetőszerkezetet tartja és keresem a félhomályban a 
célpontom. Betört ablakok segítik a tájékozódásom. A hold 
szürkés fénybe borítja a nagy terem falait és padlóját. Vésett 
kőpadló van a lábunk alatt, ezen a legkisebb nesz is úgy 
terjed, mint a hullámok a vízen. Óvatosnak kell lennem. 

Ebben a pillanatban egy hatalmas balta csapódik az 
oszlopba a fejem fölött. A támadás irányába nézek és két 
fehéren izzó szempárt látok velem szemben. A balta 
megnyikordul és kiszakad a kőből. Elugrom a következő 
támadás elől és a táskámból előkapom a fegyverem. A 
szempár ekkor kilép a fényre. 

 Hosszú és vékony végtagjai egy hasonlóan vékony 
testhez kapcsolódnak. Arca nincs a teremtménynek, a feje 
helyén egy hatalmas süveg pihen, melyen csak a két 
szemének van lyuk tépve. A süveg alól fekete és ősz szakáll 
lóg ki. A teste hamuszürke színű és úgy forgatja a baltáját, 
mintha egy fogpiszkálóval játszana. Célra tartok és 
beleeresztem a teljes tárat. A szörny féltédre esik és vér 
csöpög a sebeiből. Kihúzom kardomat a hüvelyéből és 
megindulok felé. Hófehér katanám pengéje csillog a hold 
fényénél, amikor lecsapom vele a szörny fejét. Teste 
élettelenül eldől és feje egy pár méterre elgurul. Patakokban 
folyik fekete vére, eláztatva a padlót, beszivárogva résein. 

 Időm sincs megnyugodni, hiszen a levágott fejből 
hosszú vékony test kezd fejlődni és ugyan olyan hosszú 
végtagok. Átpillantok a szörny testére és jól gondolom. A 
test pedig új fejet növeszt. A másodperc töredéke alatt 
máris ketten rontanak nekem. Ütnek, rúgnak és karmolnak 
ahol csak érnek. Elcsigázottan esem össze, amikor sötétség 
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borul a világra. Áthatolhatatlan sötétség, kihuny minden 
fény az épületben. 

Hideg kezek érintésére térek magamhoz. A boszorkány 
végighúzza ujjait az arcomon és hirtelen a nyakam köré 
fonja őket. Olyan szorosan tartja a kezeiben a nyakamat, 
hogy ismét az ájulás kerülget. Vigyáz, nehogy megfojtson, 
és nehogy elájuljak. Minden pillanatát ki akarja élvezni a 
halálomnak és ez nekem most pont kapóra jön. Vérszomjas 
és dühös, az egész városon keresztül üldöztem és így nem 
tudott enni már három napja. Egyetlen lélek sem került 
feneketlen gyomrába. 

Elcsigázott, éhes és én kéznél vagyok neki. Keresztül 
sétál a termen, miközben kezdi felvenni valódi alakját. A 
kedves középkorú hölgy végtagjai megnyúlnak, haja 
kihullik, hatalmas csavaros szarvakat növeszt a halántékán, 
alsó és felső ajka visszahúzódik és megjelennek tűhegyes 
fogai. Már csak egyik keze tart az élet és az örök álom 
küszöbén nyakamnál fogva. Amint végig vonszol a 
kőpadlón észre sem veszi, ahogy elhalad a kardom mellett. 
Óvatosan megragadom hűséges bajtársam és a mellkasomra 
fektetem, nem veszi észre, hogy fegyverem ismét nálam 
van. Elmormol valamiféle varázsigét, mire egy hatalmas 
kőoltár emelkedik ki a földből. Tele van véres 
húscafatokkal és emberi maradványokkal. Enyhül a 
szorítása és látom, hogy felém fog fordulni. 

Jobb kezemet a homlokomhoz emelem, és a 
mutatóujjammal megérintem. Elhadarom az Ephinium 
áldás szavait és végighúzom a mutatóujjam katanám 
pengéjén. Fehér izzás tör elő a pengéből és lángolni kezd a 
kard, gyönyörű, hófehér lángok nyaldossák a levegőt 
körülötte. Suhintok egyet a fejem felett kardommal, a 
boszorkány nem számít rá, hogy ilyen virgonc vagyok és 
meglepettségében lecsapom a nyakam köré tekeredett 
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karját. Iszonyú visítással térdre esik és sikoltozva, 
szitkozódva szórja az átkait. Táskám mélyéről előhúzok egy 
kis üvegcsét, amiben szentelt víz van és hozzávágom. Az 
üvegcse azonnal szerte robban, amint a bőréhez ér és a víz 
elkezdi lemarni a húsát és ízületeit. Szinte savat fröcsögve 
fetreng a földön, mikor közel lépek hozzá és a szemébe 
nézve elvigyorodok. 

– Tudod, volt egy nap, amikor azt hittem elszöktél és nem kapom 
meg a fejedre kitűzött vérdíjat. 

– Rohadj meg a pokolban Vadász! Legyen átkozott az összes 
felmenőd és minden rokonod minden gyermeke! Te pedig zokogva 
nézd végig saját véred elsorvadását! 

Utolsó szavai még akkor is tisztán csengenek fülemben, 
mikor a levágott fejét a polgármester asztalára teszem a 
jussomért cserébe. Busás jutalmamat számolva térek be a 
legelső kocsmába, hiszen csak ilyen helyeken juthat az 
ember értékes információkhoz és új megbízásokhoz. 
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▌Falka-Korbuly Gertrud (Hollósy Gerti) 

 

EGYSZERŰ KIS TÖRTÉNET 

 
 
Hosszú hétvége következett, valahogy úgy alakult, hogy a 
péntek délutánnal együtt három és fél nap pihenő lehetett 
belőle. 

Péntek délutánra beszélték meg az első találkozást. A 
férfi biztatta az asszonyt, ne törődjön vele, hogy nem egy 
röpke cukrászdai randi, vagy nem egy mozi lesz, nem fogja 
megbánni. Van három nap, majd kialakul, van 
szálláslehetőség és tombol a nyár, jöjjön kirándulni az Ő 
kedvenc helyére. 

– Tehát akkor kirándulni megyek. – gondolta az asszony, 
– Mit is kéne felvenni csak úgy első benyomásra.- tépelődött 

tovább. 
– Legjobb a kis fekete vállpántos, a fehér gézblúzzal, csak úgy 

lazán kigombolva, piros gyöngysorral és a fehér szandál. A meghívás 
több napra szól, na persze ahogy alakul, azért viszek mást is. – 
döntötte el magában. 

– A Dunakanyart mindig is szerettem, ezt a helyet meg nem is 
ismerem, csak el ne szúrjam a leszállást. Ja és még a kishajó, a rév. 

Baj nélkül leszállt, átkelt a kishajóval a Dunán és 
kíváncsian fürkészte az utat. Fehér kisbuszt kellett volna 
találnia. Volt ott fehér autó is. Nem sietett kis lejtő vezetett 
a parkolóig az utca elejébe, hagyta maga elé kerülni az 
embereket és látta, hogy lassan mindenki valakihez 
csatlakozik. Aztán megpillantotta a fehér kisbuszt éppen 
kiszállt belőle egy magas, vékony férfi és mosolyogva 
integetett. Az asszony sejtette, hogy az integetés csak neki 
szólhat, mert már nem jöttek mögötte. Zavartan 
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mosolyogva közeledett, aztán gyorsan kezet nyújtott és a 
kölcsönös üdvözlés után beszálltak az autóba. 

– Úgy gondoltam, először kicsit körülnézünk, 
megmutatom a falut, aztán a telket, nem fogod megbánni, 
hogy hagytad magad rávenni a kirándulásra. – kezdte a férfi 
a beszélgetést(kedves, csinos kis fiatalasszonyka – gondolta 
magában) 
 – Jó lesz, én nem is tudtam ennek a falunak a létezéséről, a 
környezet máris tetszik. – válaszolta az asszony. (magas, 
jóvágású ember, kellemes a mély hangja – gondolta magában) 

Körbeautóztak a faluban, csak úgy futólag megmutatta a 
férfi a főteret, a templomot, a Polgármesteri hivatalt, a 
fogadót, a boltot és végül még sétáltak egy rövidet. 

– Innen már egy ugrás a telek, egy forduló balra és már 
meg is érkeztünk. – szólt a férfi. 

Nagy, hosszú telek tárult az asszony szeme elé, felső 
harmadában három kis házzal, két faház, egy kőház volt. 

– Ez, ami legközelebb áll hozzánk, csak amolyan 
„raktár” mindenféle van benne, a másik faház vendégház, 
több ágy van benne, még választhatsz is, ott nyugodtan 
alhatsz. – magyarázta a férfi. (aha, most már értem miért mondta 
a szállást, így tényleg minden oké – gondolta az asszony) 

– Most én itt lakom, nyáron szeretek kint lenni, már 
nyitom is. – Hűtöttem be üdítőt, ásványvizet, biztos 
megszomjaztál, aztán elmehetünk vacsorázni. 

Kezet mostak, leültek a kerti asztalhoz, ittak egy kis 
üdítőt és a férfi pipára gyújtott. Kellemes vanília illatú 
dohányt szívott, ahogy a pipázás szertartását végezte, 
látszott rajta, hogy kezdett alábbhagyni benne a találkozás 
izgalma. (el ne rontsd öreg, tetszik nekem ez az asszony – 
mondogatta magában) 

A szomszéd utcácskába mentek vacsorázni egy takaros, 
kicsi étterembe. A falakat érdekes és élethű karikatúrák 
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borították, a férfi rögtön el is mondta, hogy egy itt élő 
művész készítette ezeket az ide látogató művésztársairól, 
főleg színészekről. 

Könnyű vacsorát rendeltek és beszélgettek sok 
mindenről, talán kissé csapongva is, de ez ilyenkor már csak 
így van. 

– Először a legfontosabbat kell tudnod rólam, mert ettől 
sok minden függ a továbbiakban mondta az asszony. – Na, 
nem valami különleges dolog, de fontos, nekem az. 
– Nocsak? – vetette közbe a férfi, mi lehet az a nagy dolog? 
– Nekem van egy még csak 10 éves fiam, na meg egy jóval 
idősebb is, de Ő már nem gond. – bökte ki az asszony és 
fürkész tekintettel leste a reakciót. 
– És akkor mi van? – Ez akkora nagy dolog? – kérdezte a 
férfi. Ha minden más dolog stimmel, akkor miért lenne 
gond egy gyerek? 

– Tudod, eddig ettől mindenki elmenekült, tényleg nem 
könnyű más gyerekét megszokni. Na, csak ezért.  – 
 válaszolt az asszony. 

– Miért ne lehetne egy ilyen fiatalasszonynak 10 éves fia, 
hát mennyi lehetsz, maximum kicsivel több, mint negyven, 
csak hogy a másik fiú is beleférjen. – Nem bókolok. – 
nevetett a férfi. 

– Negyveeen, de jó is lenne! – nevetett, pirult az 
asszony. 

– Pont ötven, kedves barátom, ötven. 
– Ötven? Az lehetetlen! Egy ráncod sincs, a bőröd sima, a 
kezeden még szinte ott vannak a madáritatók. Na, nem. – 
hitetlenkedett a férfi. 

– Mutassam a személyim?- incselkedett az asszony. 
– Hát mutasd, nem tévedhetek ekkorát, viccelsz velem? 
– Na, ugye, számolj csak! – és az asszony titkolt örömmel 
pironkodva elővette az igazolványát. 
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– Nahát, csuda jól nézel ki, ezer bocsánat! – Nahát, mit 
beszélek! – Még hogy személyit. A férfi az asztalon 
áthajolva megcsókolta engesztelésül az asszony kezét. 

– Felőlem aztán lehet több gyerek is! – mondta vidáman.  
Nagyon jól érezték magukat, úgy tűnt, mintha már régen 

ismerték volna egymást. Kellemesen, vidáman telt az idő. 
Szép, meleg estevolt, a ház előtti kis asztalkánál 

beszélgettek még egy darabig. Jó hideg sört iszogattak és a 
férfi pipázott. 

– Na, akkor megyek a kulcsért és megmutatom, hol 
fogsz aludni. – állt fel a férfi. 

Az asszony rájött, hogy most vagy bevallja, milyen félős 
vagy egész éjszaka egy szemhunyást sem alszik. Egy pillanat 
alatt eldöntötte, hogy inkább szól. 
– Ne haragudj, de én nem tudok abban a másik házban 
aludni, félek, sosem aludtam egyedül, ez meg ismeretlen 
hely, kerítés sincs. Felnőtt emberek vagyunk, van ebben a 
házban is több ágy. – Esküszöm tényleg nem tudnék 
nyugodtan egyedül aludni, félnék, akkor inkább 
hazamegyek. – vallotta be a gondolatait az asszony. 
– Isten őrizz, semmi gond, elleszünk ketten is, csak 
szabályos, meg udvarias akartam lenni . – válaszolta a férfi. 

Még üldögéltek egy jó darabig, aztán készülődni kezdtek 
a lefekvéshez, jóval éjfél után járt már az idő. Ahogy 
rendezkedtek elmentek egymás mellett és a válluk összeért. 
A férfi megfogta az asszony vállát és finoman maga felé 
fordította. (ha meg sem próbálom megcsókolni, még azt találja 
gondolni, mamlasz vagyok, meg különben is ez nem olyan nagy bűn, 
egy csók) Megcsókolta, az asszony először meglepődött, de 
nem bontakozott ki az ölelésből. (egy csók még nem a világ, mit 
gondol rólam, miféle kis mimóza vagyok) Visszacsókolt. 

Innentől kezdve három napig együtt voltak. 
Beszélgettek, sétáltak és fürödtek, azaz inkább egymás 
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karjaiban ringatóztak a folyó part menti, langyosabb 
vízében. 
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▌Fedák Anita 

 

PLOTÉNYI GRÓF  
KÜLÖNÖS VENDÉGE 

 
 
A kocsis a batárt az Ungvár-Munkács főúton haladva egy 
hirtelen mozdulattal fordította balra. A lovak felhorkantak, 
de tovább koptatták patkóikat a már egyre inkább 
göröngyössé váló földúton. A hintóban ülő idegen ekkor 
közelebb húzódott az ablakhoz. Kíváncsian szemlélte a 
tájat. A távolból pompázó büszke Beszkidek még hófoltos 
ormait, a felhőkbe burkolózó munkácsi vár tornyain kicsit 
tovább elidőzött a tekintete. A nagylázi kastély parkjának 
macskakövein kopogtak már a lovak patkói, mikor a másik 
oldalra fordulva a  számos növényritkasággal büszkélkedő 
kicsiny arborétumot pillantotta meg. Szóval itt, ebben a 
tölgyek, vadgesztenyék, fenyők és virágkavalkád ölelte 
gyönyörű kert közepén lakik az ő Plotényi gróf barátja. A 
nem túl nagy, ám arányos épület sárgára és fehérre festett 
falai vidáman ragyogtak a napsütésben. A klasszicista 
stílusban emelt kastély előtt ekkor megállította a kocsis a 
hintót, és a fekete földig érő köpenybe burkolózó idegen 
kilépve, azonnal a fejébe húzta fekete kalapját. A 
komornyik kérdésére, hogy kit jelenthet be, csak egy francia 
nyelvű szómorgás volt a válasz. De nem kellett sokáig 
toporognia a tágas halban, mert Plotényi Nándor gróf, a 
kastély tulajdonosa már széttárt karokkal jött különös 
vendége elé. 

– Üdvözöllek, Ferenc szerény hajlékomba – ölelte 
keblére a fekete ruhás idegent. Majd magyarról francia 
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nyelvre váltva hozzá tette. -  Kicsit korábbra vártalak, talán 
valami gond volt az utazásodnál? 

– Semmi gond nem volt, kedves barátom, de nem 
állhattam meg, hogy néhány órát ne időzzek az Ung-völgyi 
erdőkben, s ne igyak néhány kortyot a Turja völgyi források 
egyikéből. – szavait megerősítve egy palack forrásvizet 
húzott elő hatalmas köpönyege valamelyik rejtekéből és a 
gróf felé nyújtotta. – Tudod, imádom az erdőt, a 
természetet, a csendet. 

Plotényi a könyvtárba vezette vendégét. A több száz 
kötetet bíró bibliotéka egyik sarkában állt a zongora. Az 
idegen kalapját az egyik székre dobva azonnal elé ült. 
Néhány akkordon végigfuttatva kezét hirtelen megfordult. 

– Gyászolok. Amint látod, a viseletem is jelzi a nagy 
bánatom. – Majd ismét a zongorához fordulva lecsapott a 
fehér-fekete billentyűkre. Zenéje hömpölygött, betöltötte az 
egész nagy könyvtárt. Minden hang, minden mozdulat 
varázslatosan jött elő a vendég kezei mögül. Majd hirtelen 
felkapta kezét a billentyűkről és térdére helyezte. Hallgatott. 
Visszafordulva a kicsit távolabb ülő, de a vendége minden 
szavára és mozdulatára nagyon figyelő házigazdához szólva, 
már kicsit enyhült a hanghordozása. Talán a muzsika hangja 
nyugtatta meg háborgó lelkét, gondolta a gróf. De 
türelmesen várta, hogy vendége folytassa a beszélgetést. 

– Gyermekkorom óta nem érinthettem a gabonatáblák 
beérett kalászait, a virágba borult fákat.  És most a lelkem 
mégis egyre mélyebbre szívta magába a teremtő föld és 
virágok illatát, itt a Kárpátok lábánál. Úgy éreztem magam 
az erdők és patakok partján sétálva, mintha ismét gyermek 
lennél. Érted te ezt Nándi barátom? Jaj, jaj, hogyan is 
érthetnéd – hangját ismét a keserűség öntötte el. - Ismét 
elvesztettem valakit, akit nagyon szerettem. Gyászol a 
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lelkem. Bánatom van. Itt, nálad, talán kicsit megnyugszom. 
Menjünk ki a kertedbe. 

Az idegen hirtelen állt fel és a gróf azonnal az ajtó felé 
indult szélesre tárva barátja előtt. A hatalmas parkban 
sétálva a hosszú hajú vendég néhány megtett lépés után 
mesélni kezdett. A legutóbbi, svájci utazásáról. 

– Tudod, Nándi barátom, időnként meghatározó 
természeti élményeim vannak. A Marie d’Agoult 
hercegnővel létesített kapcsolatom miatti kényszerültem a 
svájci „emigrációba”. Itt írtam pár zeneművet. Mert akkora 
hatással volt rám az ottani természeti világ. Amiként egy táj 
bizonyos hangulatokat képes éleszteni a szemlélőben, 
hasonlóképpen a zene is hangulatokat képes éleszteni a 
hallgatóban. Én a zene segítségével bizonyos tájakat 
akartam láthatóvá tenni. Mert ha nem is vagy ott, a muzsika 
hangja eléd vetíti mind azt a szépséget, mindazokat az 
életérzéseket, amelyek egy falevél, egy mezei virág, vagy egy 
röpködő pillangó látványában vannak. A zenét és a tájat a 
hangulat kapcsolja össze, barátom. 

Az idegen az öreg tölgyfa alá elhelyezett padra ülve 
felnézett a buja lombok közé. 

– Ott írtam a zongorára komponált ciklust, melynek „Az 
Alpok dallamvirágai” címet adtam. Ez a sorozatom a 
szerelmi érzésvilágon kívül a svájci táj dicséretét zengi; 
hangzásvilága svájci népdalok és népdalszerű dallamok 
ihletésére jött létre. A gyönyörű táj lenyűgözően hatott rám. 
Sejtetni véltem benne a legelésző állatok kolompját, a hegyi 
patakok zúgását, csöppnyi falvak harangjának csendülését 
is, egészüket tekintve mégis inkább azokat az érzéseket 
tolmácsoltam, melyeket e bukolikus táj keltett bennem. És 
most, a Kárpátok vadregényes tájain utazgatva, ismét ez az 
érzés fogott el, Nándi. A lelkembe vésődött a sok-sok 
természeti kép.  És újabb művek megalkotására ösztönöz. 



                         E n i g m á k 

▪ 71 

Mert a Természet és Zene megbonthatatlan és örök. – az 
idegen az utóbbi mondat után mélyen beszívta a 
gyönyörűséges Plotényi kastély-park bódító  virágainak és 
fáinak illatát. Barátjának úgy tűnt, háborgó lelke most már 
egyre inkább harmonikussá lesz. 

– Ferenc, drága barátom – a házigazda a vendége felé 
fordulva annak mélyen a szemébe nézett. - Hogy milyen 
sokat jelenthet számodra a természet, arról a zene 
hangjaival számtalan művedben tettél bizonyságot.  Annak 
ellenére, hogy a természet közvetlen közelébe legtöbbször 
csak az Európát keresztül-kasul szelő batárok (majd 
vonatok) ablakában szemlélődve jutottál. És csak folytonos 
zötykölődés közben gyönyörködhettél a lovak vontatta 
kocsi mellett elsuhanó erdőkben, a megművelt földek 
tarkabarka foltjaiban, távoli hegyek párába vont 
kontúrjaiban. De ha ma valaki a nevedet hallja és a 
muzsikádat, a zseniális játékod előtt meghajol az egész 
művészetkedvelő Európa. Gyere, vacsorázzunk meg és a 
finom ételek fogyasztása után hódoljunk Euterpének. 

A két jó barát lassan a kastély felé vette útját. A parkban 
sétálva a gróf által külföldről hozatott néhány egzotikus 
növénye előtt megálltak és a vendég megcsodálta az 
egzotikus fákat és szemtelenül színpompázó buja illatú 
virágokat. A szalonba tálalt vacsora fogyasztása közben alig 
váltottak szót. A vendégnek szemlátomást igen ízlettek az 
egykori Dobó-birtokon termő szerednyei szőlőből készült 
borok. A Kárpátok erdeiben lőtt vaddisznó-pecsenyéből 
pedig kétszer is kért a tányérjára. A vacsora végére már 
oldódni látszott a hangulat. A könyvtár zongorájához ülve a 
vendég már csillogó szemmel beszélt barátjának, hogy mit 
is fog neki játszani a hangszeren. 

–    Itáliában, Hohenlohe bíboros nyári lakában, az Este 
villában időztem néhány hetet. A pompás kert övezte 
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kastély Tivoliban, Róma közelében található. A park 
pompás szökőkútjai inspiráltak a Villa d’Este szökőkútjai 
című zongoradarab megkomponálására. Hallgasd csak! 

A mester a zongora fölé hajolva játékosan végigpörgette 
újait a billentyűkön. A vendég-zeneszerző Fisz-dúrban írta 
ezt a művét, ebből adódott az újszerű, érzékletes hangzás, 
amely megjelenítette a szökőkutak csobogását és a 
vízcseppek hangját. 

– Fantasztikus zenemű, drága Ferenc barátom – ütötte 
össze a kezeit tapsra Plotényi Nándor gróf. – És mond 
csak, milyen mottót adtál ennek a remekműnek? 

– A zongoraművem közepén a kotta fölé János 
evangéliumának e szavait írtam: „…de aki abból a vízből 
iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem 
szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz 
benne.” (Jn 4,14) Az idézet a kottámban latinul szerepel: 
“Sed aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquae salientis 
in vitam aeternam.” A kellemes vízi zene átvált mély, 
vallásos művé, s a víz fogalmának jelentése megváltozik. 
Jézus e szavakat annak a samáriai asszonynak mondta, 
akinek az örök élet ígéretéről beszélt e víz-metaforában – 
magyarázta az idegen. – De most te játssz valamit, kedves 
barátom. Hiszen nemrég tértél vissza Párizsból, ahol 
hegedűjátékoddal megdobogtattál sok szépasszonyi szívet. 

A gróf a könyvtár egyik szekreteréhez lépve elővette 
hangszerét. Kezében egy töredék pillanatra megremegett a 
vonó. Néhány évtizede nyilván aligha hitte volna bárki is a 
helyi földbirtokos fiáról, hogy valaha is gazdálkodásra adja a 
fejét, hiszen a zene szerelmese volt. A hegedű- és 
zongoraművészként egyaránt ügyes ifjú tehetségét 1862-ben 
Reményi Ede, a kor ismert hegedűművésze fedezte fel, 
amikor Munkácson járt. Plotényi Nándor gróf ezt követően 
évekig Reményi kísérőjeként szerepelt. 1867-ben tartotta 
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első önálló hegedűestjét Pesten. Mikor grófi címét is kapta, 
a Nemzeti Színház zenekarának tagja, majd első hegedűse 
lett. A gróf-hegedűművész a továbbiakban mesterével, 
később pedig önálló műsoraival is bejárta egész Európát, 
hegedűversenyeket és egyéb zenedarabokat írt, együtt 
léphetett fel az öreg kontinens legismertebb színpadain a 
kor legnagyobb zenészeivel, köztük Liszt Ferenccel. 

Azzal a Liszt Ferenccel, aki most itt ült vele szemben a 
könyvtárszobájában, s akinek muzsikája betöltötte az egész 
Plotényi kastélyt és annak kertjét. 

– Játszunk valamit közösen – ajánlotta a házigazda. Mire 
Liszt azonnal a zongorához fordult. 

– Ha már a Kárpátok mellett vagyunk, akkor legyen a 
Hegyi-szimfónia – s meg sem várva barátja válaszát, 
leütötte az első akkordokat. Plotényi ismerte ezt a művét. 
Victor Hugo egyik versére írta Liszt.  A versben a költő 
természetszeretetéről vall, ám a természetet nemcsak 
panteista módon szemléli, de az örök létezés 
szimbólumaként is tekint rá. A mű a természet és az emberi 
lét párosáról, ellentétéről szól. A költő a vers elején egy 
tenger fölé csúcsosodó sziklaszirtről szemléli a természet 
műalkotását, majd megszólalnak benne a Föld és a tenger 
hangjai. Hogy Lisztet megihlette ez a költemény, nem 
csoda, zenei alkotásainak többségét a természet és az 
irodalom ihlette. Plotényi gróf is kedvelte ezt a 
zenedarabot, örömmel kapcsolódott a zongoramuzsikához. 
Örült, hogy bánatos lelkű barátja immár megnyugodni 
látszott és teljesen átadta magát a művészetének. Talán a 
Kárpátok friss levegője, talán a grófi kastély Pazar 
növényzete, ki tudná megmondani? 

Hiszen Liszt zenei hangokban kifejeződő viszonyulása a 
természet jelenségeihez olyannyira karakterisztikus, hogy 
megnyilvánulásukat akár (zenei) személyiségjegynek is 
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tekinthetjük. Bár számtalan zeneművét inspirálta a 
természet, utánozni, de még csak stilizálni sem igyekezett a 
természet hangjait, sokkal inkább azok hangulati, költői, 
inspiratív és meditációs hatásait próbálta hangokba öntve 
megjeleníteni. 

A nagylázi gróf és barátja, átadva magát teljesen a 
zenének hosszú órákon át muzsikált. A kastély tárva nyitva 
álló ablakain a vad, vagány, virtuóz – mint három 
szenvedélyes akkordcsokor foszlányai finom hálóként ültek 
meg egy-egy virágon, fűszálon és levélen… Mert mint Liszt 
Ferenc hegedűművész barátjának megjegyezte: … a 
Természet és Zene megbonthatatlan és örök. 



                         E n i g m á k 

▪ 75 

▌Fodor Ágnes 

 

SZÖVEG.DOC 

 
Arról a folyóról a szívünkben, Tőled hallottam először. De 
addig még sok minden történt, hisz te – bármennyire is 
vágytam utánad – egy távoli, ismeretlen világban éltél tőlem 
4000 kilométerre, és csak nem túl sűrű leveleink kapcsoltak 
össze minket, míg én itt maradtam egyedül azzal a fájó, 
zavaros–furcsa szerelemmel, ami Endréhez fűzött, és ami 
egész életemet meghatározta akkor már évek óta. Hiába, 
hogy a te közelséged egy pillanatra szinte időtlenül 
megszüntetett mindent, ami ő volt, amikor eltávolodtunk, 
hamarosan újra visszahódított ez a fojtó, kínzó és fárasztó, 
keserű vonzás, ez az érthetetlen, szomorú kötés. 

Csak én szerettem. Ő nem mert. Ő félt, hogy elhamvad 
abban a tűzben, amiben megtisztul a felizzó lélek. 

És mégis ragaszkodtam hozzá: úgy sugárzott belőle a 
titkolt szeretetvágy, hogy azonnal felébresztette az anya 
védelmező ösztönét. Belefészkelte magát a nők lelkébe, 
hogy azután rohanva meneküljön valóságuktól. Az én 
lelkemben is ott ücsörgött, amíg a madridi vonat mellett 
bandukoltam. Talán eszemben volt még az utolsó 
vacsoránk is – persze vörösbort ittunk, – melyen elhangzott 
az a felejthetetlen mondat a hársakról, és ami után nagy 
kegyesen az ágyamba bújt megint egy éjszakára... hogy 
utána újra eltűnjön máshová, másokhoz, akiktől aztán újra 
másokhoz szeretett eltűnni. Nem is volt jó férfi: de hát kit 
érdekelt? Szerettem. 

Hetekig nem láttam az után a vacsora után, az ajándékait 
is szinte véletlen találtam meg a munkahelyi íróasztalomon 
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egy nevemre címzett borítékban közvetlenül az indulásom 
előtti este, mikor izgatottságomban még egyszer 
beszaladtam. 

Azt gondoltam, nem viszem magammal Párizsba, Endre 
mégis befészkelte magát a mellényzsebembe, és szerencse, 
hogy így volt, mert enélkül talán el sem mertem volna 
indulni. Úgyhogy végig az ő Párizsában sétálgattam: megint 
visszahódított – egészen addig a pillanatig, ami teljesen 
érthetetlenül mint királyvízben, oldotta ki Endre árnyát a 
fejemből a harmincadik születésnapjával együtt. 

Téged én épp csak a szemem sarkából vettelek észre, 
amint elrohantál mellettem, hogy aztán mégis visszafordulj, 
és megállíts. 

Barna hajú, barna bőrű, barna szemű fiatalember volt, 
aki megszólított, farmerben, ingben, és még akkor sem volt 
fogalmam, honnan való lehet, amikor már megmondta, 
hogy marokkói, mert őszintén szólva Marokkóról legfeljebb 
a közismert pálcikás játék jutott eszembe, meg az, hogy 
fogalmam sincs, merre lehet, bár annyit sejtettem, hogy 
talán nem Európában. Ő viszont azonnal tudta, hol van 
Magyarország, sőt még azt is, hogy Kádár–papa vezetésével 
mi vagyunk a legvidámabb barakk, azután meg lelkesen 
sorolta az aranycsapat szent neveit: lám, Rákosi is szórt 
ránk némi máig parázsló dicsőséget... 

Visszarohantunk a vonat végébe a holmimmal, amit 
velem együtt gyorsan bepakolt a fülkébe, hogy aztán újra 
azonnal eltűnjön a telefonok felé, ahová előzőleg 
igyekezett, én meg indulásig izgultam, nehogy lemaradjon. 
A fene tudja, a férfiak valahogy bíznak a vonat pontos 
indulásában, apám is mindig ezt csinálta, és érte is izgultam 
mindig. 

Aztán persze még idejében fellépett a mozduló vonat 
lépcsőjére. 
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Hálistennek, segítő szándékát nem követte semmiféle 
erőltetett barátkozás, sőt, a vonat indulása után, ha jól 
emlékszem legalább fél óráig nem is beszéltünk semmit: 
nem kellett mindenáron beszélni, nem erőltetted sem te, 
sem én. Jó volt kicsit kivárni, azután lassan szólalni meg, 
szót váltani erről–arról, politikáról, filmekről, magunkról, 
aztán később, hogy mennyi közös van látszólag különböző 
életünkben, hisz nem voltunk más, mint két szerelemre 
való, őszinte, farmeres fiatal. Szerettem azokat a kérdéseket: 
Segíthetek? Akarsz beszélgetni? Azután: nem akarnál 
ideülni mellém? És még később: akarsz megcsókolni? 

Akartam. Akkor már akartam. De előtte ki tudja, mi 
minden történt, előtte már megláttuk magunk egymás 
lelkében, és a test is követelődzve vágyta a magáét, s ő vitt 
is volna ki akárhová, jobb híján persze csak a vonat 
mellékhelyiségébe, de én azt mondtam: Én sem vágyom 
semmire jobban, mint veled lenni, de nem itt, ezen a 
mocskos vonaton. Nekem ez fontos: ne itt. Hát erre aztán 
megegyeztünk, hogy együtt megyünk Madridba, s addig 
meg – jobb híján – elhatároztuk, aludni próbálunk. 
Megfogtuk egymás kezét, de egymásra nézni nem mertünk, 
fejünk elfordítva két irányba, mert különben ki tudja, miféle 
botrány lett volna abban a vonatfülkében. 

Jó, tudom, minden másként alakul, ha sikerül együtt 
utazni tovább, talán kihunyt volna ez a láng egy–két 
szerelmes éjszaka után, – vagy talán vissza sem mentem 
volna többé haza, Budapestre, de persze akkor ki írta volna 
nekem azokat a gyönyörű szavakat a szeretet folyójáról a 
szívünkben, és ki másolta volna kisdiákként levele végére a 
híres sanzon szövegét:”Ne hagyj el, felejtsd el azokat az 
órákat, mikor miértek gyilkolják a szerelem szívét, ne hagyj 
el! 
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Ne hagyj el, az eső gyöngyeit hadd adjam neked! 
Aranyba és fénybe burkolnám testedet – olyan holnapért 
imádkozom, ahol szerelem a király, szerelem a törvény. Ott 
leszel királynő – ne hagyj el! 

Értelmetlen szavakat hadd mondjak neked, míg 
megérted, hogy azokról a szeretőkről mesélek, akiknek a 
szíve kétszer lobbant lángra, és elmesélem a király 
történetét, aki belehalt, hogy nem talált meg téged: Ne hagyj 
el! 

Ugye látod újra ugyanazt a lángot, hiába hitték, hogy 
kialudt a vulkán! Mondják, hogy vannak porig égett földek, 
melyek mégis bőségesebb termést hoznak, mint a legszebb 
tavaszi mezők! De már hány éjszaka, hogy hiába fénylett fel 
az ég, mert a vörös és fekete mégsem olvadt eggyé! 

Ne hagyj el! Már nem fogok sírni, már nem fogok szólni. 
Elrejtőzöm inkább, hogy téged lássalak táncolni, örülni, 
hogy téged halljalak dalolni, nevetni. Engedd, hogy legyek 
az  árnyékod árnyéka, a kezed árnyéka, a kutyád árnyéka: ne 
hagyj el!” 

Nagy szavak. Elszoktunk tőlük. 
Ez csak egy ismert francia sanzon. Egy dal. 
Talán már félünk az ilyen beszédtől, talán már mindig 

csak lágynak és háziasitottnak szeretnénk látni azt a vad ősi 
lángot, amelyről pedig a Bibliából is tudhatjuk, hogy lángjai 
tűznek lángjai, az Úrnak lángjai, mert erős a szeretet, mint a 
halál, kemény, mint a sír  a buzgó szerelem. 

De arról a folyóról már nem a Bibliából: tőled tudok, és 
ez nem dalszöveg, ez csak egy levél. 

Előtte persze voltak más levelek, mint amiben azt írod: „ 
Emlékszem egy különleges pillanatra úgy éjfél felé – azt 
sem tudom, hogy ébren voltunk–e, vagy álmodtunk, és 
szégyenkeztünk–e, vagy sem – és ahogy rádtekintettem, 
gyönyörűnek láttalak, és az volt az illúzióm, hogy valójában 
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is a karjaimban tartalak... De csupán illúzió volt–e ez 
valóban? Én úgy éreztem, hogy egy másik világba kerültem, 
valami szédítő toronymagasságba... Együtt voltunk, és 
mégis egyedül, a többi utas jelenléte ellenére... Bárcsak az 
ilyen pillanatok örökre tartanának!” 

És később volt az a telefon, amikor felhívtál Londonból, 
és azt mondtad: Beszélni akarok veled. Férjhez mentél már? 
Még nem – válaszoltam. És te? 

– Én sem. Egyedül élsz? – kérdezted, azután igenlő 
válaszomra csak annyit: Miért? 

– Még nem találtam meg azt, akire szükségem lenne. 
– Majd megtalálod, bennem. – mondtad. 
– Biztos vagy ebben? – kérdeztem. 
– Igen, biztos. Nem tudnál idejönni néhány napra? 
– Nincs útlevelem. – mondtam. 
– Két nap múlva újra hívlak. – mondtad. – Próbálj meg 

csinálni valamit! 
Mikor is történt ez? A huszadik század vége felé, egy 

Magyarország nevű, úgynevezett szocialista államban. Ha 
jól emlékszem, akkoriban három évenként egyszer volt 
szabad elhagyni annak az országnak a határait nyugat felé. 
Tudtam, hogy nem fog sikerülni. Három nap múlva 
Londonba... lehetetlen. De az a gyönyörű mondat jó időre 
megvigasztalt mégis. 

Tulajdonképpen nem is mondat volt, hanem újra kérdés. 
És nem is azért olyan kedves a szívemnek, amit kérdeztél, 
hanem inkább azért, ahogyan kérdezni tudtad, ahogyan 
megint csak egyszuszra szakadt ki belőled: Akarsz a 
feleségem lenni, és velem Marokkóban, Angliában, 
Franciaországban és Amerikában élni? Igen, mondtam, és 
Magyarországon. És abban maradtunk, hogy írsz, 
hamarosan. 
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– Maga szerelmes? Mert még sosem láttam olyan 
gyönyörűnek, mint ma! – kérdezte másnap a kollegám. 
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▌Haász Irén 

 

KARÁCSONYI AJÁNDÉK 

 
 
Csilingel a kristálypoharak hangja, hófehér ünnepi terítő 
kerül az asztalra, és a csak ünnepekre elővett porcelán. 
Megadják a módját, hiszen karácsony van, szenteste, öröm, 
szeretet, békesség. 

 A házaspár már elegáns ruhában, kis fekete a nőn, 
illatfelhővel, a stólaként használt lepkekönnyű sál a fotel 
karfáján várakozik. Elegáns zakó, nyakkendő a férfin, igazi 
márka, ebben a házban hamisat, bóvlit nem használnak. Ha 
vendéglőbe mennének vagy operába, mint szoktak minden 
évben a Szentestén, akkor előkerülne szmoking is, de ma 
otthon maradnak, hisz vendégség lesz, testvérét várja a férfi 
Dániából. Öccse nagyon ritkán jár haza, leköti a munka, 
vállalatot vezet egy ideje, és ez igénybe veszi minden erejét 
és idejét. Nagy nemzetközi cégnél tevékenykedik, ha jut 
pihenésre egy kis lehetősége, akkor valami egzotikus 
országba utaznak feleségével, ahol kifekszik a napra, áztatja 
magát a meleg tengervízben, s úgy kiszolgálják, mint egy 
herceget. Az asszony is a cégnél dolgozik, kisebb 
beosztásban, de az állampolgári jogok minden előnyével: ő 
ott született, az öcsi csak bevándorolt. 

A férfi ellenőrzi, be vannak-e csomagolva az ajándékok, 
felesége bosszúsan bólogat, hát persze. Ugyan nem ő 
csinálta, rábízta az eladónőre, aki szakszerűen elvégezte a 
feladatot, sokkal hozzáértőbben, mint ő, hiszen ilyenkor 
százával veszik a parfümöt, ha nem is olyan méregdrágát, 
mint ők, és a bolt grátisz csomagol. Különben is, mit rázza 
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a rongyot a saját öccse előtt, minek akar mindig túltenni 
mindenkin… 

Mikor jönnek vajon, pislog az órára a nő, és 
megnyugodva látja, még alig múlt dél, semmivel sincsenek 
elmaradva. Az öcs a nejével már tegnap megérkezett a 
városba, de későn, és a szállodából telefonált, nem 
maradnak itthon, csak ezt az egy estét töltik el velük, hiszen 
évek óta nem találkoztak. Utána tovább repülnek Balira, két 
hétre. Tulajdonképpen hízelgő, hogy miattuk megszakítják 
a pihenésüket. A férje bezzeg nem szakítaná meg, a 
szüleivel sem szoktak együtt karácsonyozni, húsvétozni, 
csak levelet ír, vagy ajándékot küld. Nyáron elmegy két 
napra hozzájuk, aztán kész. Így hát ő sem hívhatja apját, 
anyját. 

Nehogy leégjen a szarvas, nyugtalankodik a férj, de 
finom illatok szállonganak, pánikra semmi ok, a biztonság 
kedvéért azért beles a sütőbe, minden rendben, hálistennek. 
Ki akar tenni magáért, megmutatni, hogy ő sem akárki, ő is 
vitte valamire, még ha öccse az egyetemet ösztöndíjasként, 
kitüntetéssel végezte is Oxfordban, s utána mindjárt sikerült 
külföldön elhelyezkednie, hogy attól kezdve töretlen ívet 
fut be karrierje. Közben megnősült, elvette ezt a dán nőt, 
akivel már tizenéves gyereket nevelnek… tényleg, hány éves 
is most már a fiú? 

Hát, már lassan egyetemre megy, számolgat a nő, 
miközben azon töri fejét, hány éve találkoztak utoljára, és 
milyen keveset tudnak egymásról. Ők is hajtanak, saját 
vállalkozásukat fejlesztik, a szülőkre sincs idejük, hisz a 
gyerekekre is csak kevés. Még jó, hogy a szomszéd Lili néni 
vigyázott rájuk éveken át, cserébe szinte eltartották… Lili 
néni már nincs, szüleiknek most is postán adták fel az 
ajándékot, férje szerint senki sem kívánhatja, hogy a jeges 
utakon csúszkáljanak hozzájuk a világ végére… 
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Megérkeznek a vendégek, nagy ölelkezés, puszi, puszi, a 
nő irigyen lesi a dán asszony ruháját, ékszereit, és 
megállapítja, ő sokkal jobban ad magára. Annak egyszerű, 
dísztelen az öltözéke, semmi rafinéria, semmi márkajelzés, 
arca is festetlen, csak leheletnyi rúzs, és egy szem gyöngy a 
fülbevalója, szemben az ő vastag arany karkötőjével, 
hatalmas fülbevalóival, kozmetikusnál csináltatott 
sminkjével. Megnyugszik, nem vallanak szégyent az 
ajándékaikkal, bár ebben eddig sem kételkedett igazán, hisz 
egy vagyont költöttek a parfümre, arany nyakkendőtűre és 
egyebekre, hiába ellenkezett. Megtérül ez majd, erősködött 
a férje, amikor vásároltak, nyilván azok is szép ajándékot 
hoznak nekik, meg aztán mennek ők még vendégségbe az 
öccséhez… 

Finom volt az ebéd, a kacsamell rózsaszín és forró, a 
pezsgős káposzta, halászlé isteni, a mártás nemkülönben. 
Közben a gyerekeket kérdezték, ó, hát a két fiuk már a 
hegyekben síel, az Alpokba utazott az osztály, magukban 
töltenék a szentestét, ha az öcs be nem jelentkezik. De hol 
az ő fiuk? 

Ó, mondja a férfi, az most meleg helyen karácsonyozik, 
Afrikába utazott két hétre, ingyenmunkára, a határ nélküli 
orvosok szervezetével, ezt kérte karácsonyi ajándéknak. 

Hogyan? A házaspár megrökönyödik. Micsoda ötlet… 
Nyilván orvosira akar jelentkezni, nevetgél a férj, jó lesz 

neki egy kis kapcsolati tőke majd a felvételinél, de az öcs 
tiltakozik. Szó sincs róla, ügyvédnek készül. Ha ezt kérte, 
hát ezt kérte, a házaspár vállat vonva összenéz, elkönyvelik 
magukban, furcsa gyerek a kis dán asszony fia. De szóval 
nem mondják, sőt, egymás szavába vágva lelkesen dicsérik a 
gyerek jó szívét, empátiáját. 

Menjünk át a nappaliba, indítványozza a férj, és egy 
konyak mellett nézzük meg az ajándékokat. Büszkén 



                         E n i g m á k 

▪ 84 

nyújtják át az angyalkás papírba, csillogó flitterekbe bűvölt 
drágaságokat, elhárítva az ellenkezést, és csodálkozva nézik 
a két díszes borítékot, amit cserébe kapnak. Bontsátok csak 
ki, biztatja őket az öcs, remélem, meg lesztek elégedve, bár 
nem tudtuk előre, féltünk, örülni fogtok-e, de miután az 
előbb annyira dicsértétek a fiunk jó szívét… 

Angol a szöveg, nem is értik, de látják a díszes, merített 
papíron a nevüket és a számjegyeket. Mi a csuda, pénzt 
adnak ajándékba…? Kétszáz-kétszáz euró, kábé százezer, 
ha átváltják, de hát hogy van ez…? 

A dán asszony elmagyarázza, mert látja arcukon az 
értetlenséget. Elmondja, befizették a nevükben egy 
segélyszervezetnél az összeget, ők küldték köszönetük jeléül 
ezeket a leveleket, a pénzt az éhező afrikai gyermekek 
étkeztetésére fordítják. Azt gondolták, nekik is megvan 
mindenük, jobban fogják érezni magukat karácsonykor, ha 
arra gondolnak, juttattak valamit szerencsétlen afrikai 
szegényeknek is. Ők is befizettek saját nevükben 
ugyanennyit. Ugye nem probléma…? 

A nő ránéz férje elhűlt, hitetlenkedő arcára, és majdnem 
elneveti magát. Vagy sírjon inkább, tűnődik, hiszen ők sem 
érnek rá többet törődni saját rokonaikkal, és annyi szegény 
éhező van itthon is… és elhatározza, jövőre idehozza az 
összes szülőt, nem engedi többé karácsonykor is magukra 
hagyni őket. 
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A tanfolyamvezető egy pártfigyelmeztetést kapott. Azért 

még sem kellett volna uraznia! 
Vaba onnan tudta, hogy minden rendben és változatlan, 

elsimították az ügyet, hogy a legközelebbi oktatási napon 
ott volt Jonics, Sutyu és a tanfolyamvezető is. A változatlan 
helyzeten a csoport egyik tagja sem akart már röhögni. 

Néhány hónap múlva Sutyu második nekifutásra sikeres 
vizsgát tett úgy, hogy Jonics korrepetálta, amiért is 
pártdicséretben részesült. 
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▌Hajgató Lázár 

 

G.L.O.R.I.A. 

 
Az árnyékaidat nézem a polaroid fényben. Kiharapott 
emlékképek buta törésroppanásai. Egy régi világból, fény 
rácsok között a jelenbe kúszva. Kabriómban a kiábrándulás 
útján, vörös ionokkal karcolt képen mosolyogsz. Riasztó 
gyönyörűség. A felhőkben keresed hited desztillált 
arcvonásait. Szerelemmel figyelem szemed nedves zöld 
futását.  

A sorsunk tele volt rozsdával, így elindultunk arra, merre 
az álmok folynak.  

Viasz Kerub–maszkok vihognak, s tágra nyílt szemeikkel 
intenek egy vitrinbe zárt édes fává testesült borostyán 
kereszt felé. Kisatírozott, szüntelenül forgó kerekek törés – 
zuhogásain csúsztatott ábránd–álmos tűzképek.  

 Átölelt a fény. Ismeretlen füzérében fürödtem. 
Meztelen lelki hangjegyek finom áriája csiklandozta elmém. 
Velőig hatoltak az érintések, minden szeretet 
megneveztetett. Pupillám, akaratom ellenére felszakadt, a 
szívemre halk suttogás csepegett fehér, hatalmas, barokk 
órákról. A suttogás finom párlatai hangokká olvadtak össze. 
Fehér szirén mámoromban a virágok álmukban is kinyíltak. 

– Lezrah! Lezrah…  
Nehézkes balzsamok feszítenek. Olvadó gyertyacsonk 

minden végtagom. Mozdulatlan panoptikum érintésem. 
Vér–alakzat robbant a mellemben. Feszít, lopakodni, 
szivárogni akar. Hormonok intrikái. Suttogás. Érintés. A 
szívem zsilipezni kezdi a vért. Édes csók–ízű ébredés. 
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– Lezrah! Nézz rám Lezrah! – ismerős hang. Angyali 
hang. 

Csatorna spirálban elfojtott filmkockák. Egy 
halványpiros, a széleknél erősen kopott műbőr ülés. Itt 
vagyok. Ismeretlenül felnéztem a sok ezer apró, tompára 
szabdalt, vízfolt alakú szélvédő szemcséire. Nőttön–nőttek. 
Egyre nehezebben tudtak egymáshoz simulni a gumipántos 
keretben, míg végül egésszé nem lettek újra. Az első 
kerekek visszafordultak a helyükre és az autó gyűrött orra 
finoman megtervezett ívekbe simult. A fényszórók 
membrán szálai ismét kifeszültek, s üvegházaikból elszökött 
a levegő. A motorháztető repülő fém szilánkjai lágy őszi 
levélesőként hulltak vissza az ismeretlen magasságaikból, 
precíz pontossággal közvetlenül a motor fölé. A fékpofák 
lemorzsolt félkörívei újra feldagadtak és kihűltek,– mintha 
soha nem kellett volna érezniük a forróságot. A légzsákok 
összecsomagolták önmagukat, majd időtlen 
mozdulatlanságban, a robbanásnyi szükség–pillanatra 
készen tűntek el a műszerfal titkos bordái között. A fűben 
megbúvó ezüstszínű jaguár komótos némasággal mászott 
vissza piedesztáljára, majd ugrani készült a semmibe, és 
hirtelen ösztönei hiányában megmerevedett. A váltó 
elkezdett visszafelé számolni és a már megszokott 
mozdulatsorral csúszott vissza az acélsíneken. Ezt követően 
egy halk pattanást lehetett hallani és a sebességmutató 
visszazuhant az álomhatárától, a kezdetekhez. Az ülés 
szabdalt bőrlemezkéi minden pillanatban közelebb 
lopakodtak egymáshoz és végül bezárult minden seb.  

Halvány füst és fény töltötte meg az utasteret. Kibújtam 
a repedések illesztetlen résein a szélvédő alatt a karosszéria 
opálos ketrecéből. Az olajos füvön csúszkálva felálltam és 
végigmértem a kabriómat.  
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– Mindjárt vége, csak meg kell érintened a mellkasom – 
néztem az angyalra, az én angyalomra. Letéptem az ingem 
ujjából egy csíkot és törölgetni kezdtem a homlokát. Szép 
zöld szemei voltak, de nagyon ijedten nézett rám velük. 
Rámosolyogtam és megsimogattam a homlokát. 

– Csak egy érintés kell.  
– Lezrah… szeretlek… – mondta halkan. 
– Egy dobbanás kell.  
– Lezrah, ne haragudj… – mondta halkan. 
Elkerekedett a szeme és megpróbált egyenesen rám 

nézni. 
– Lezrah, ugye itt maradsz nekem? – kérdezte 

döbbenten.  
– Csak egy lélegzet kell – válaszoltam. 
– Nem tehetem. Nem megy. 
Szemei megteltek könnyel. Teste ízlelgetni kezdte a láz 

zamatait.   Tenyerem a homlokához simítottam. Szavait 
lassan elringattam, nem érinthette meg a nyers hús ízű 
valóság. 

Glória rám nézett. Ott ültem az olajtól nyirkos füvön, 
fejével az ölemben. Egyik kezem a homlokán, másikkal a 
kezét fogva mosolyogtam rá. Láza pislákolni kezdett 
ereimben. Vérdarabos köhögés–foszlányok rakódtak 
ajakszéleire.  

Fekete–csuhás alak kapargat egy lila–ízű női nevet viselő 
viaszfigurát. Szinte láthatatlan. Valami furcsa 
exponálhatatlan zsibbadás szaladt át rajtam. Olyan érzésem 
volt, mintha mindenütt lennék. De csak ott akartam lenni 
és vigyázni Glóriára. Nyitott szemű zárt tekintetem a 
hatalmas fehérséget látta, de akkor bennem volt.  

Lekaszált pipacsok meredtek rám. Mindent szétkent a 
kiáramló melegség. Recsegni kezd a szívemben, majd szép 
fokozatosan, mintha pókhálón csúsztatták volna, a 
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tenyeremben lüktetett. Bennem csiszolódott és Glóriába 
csírázott. Kinyitottam a szemem és mosolygott. 

– Lezrah, mit csinálsz velem? Érzem a kezem. És a 
szívem, mintha egész máshogy dobbanna. 

Vörös fények. Sikító szirénák. A mentő megállt 
mellettünk. Egy orvos és egy ápoló ugrott ki belőle. 
Glóriához szaladtak. Robbanó tüdővel, finoman 
elengedtem a kezét és arrébb álltam. Hordágy, pántok, 
csöveket fúrtak a karjába. Riadtan nézett vissza rám. 

– Ne féljen, minden rendben lesz!  
– Hogy hívják?! 
– Glória. 
– Glória, önnek szörnyű balesete volt…. és az orvos 

csak ömlesztette a szavakat, egyre gyorsabban és 
gyorsabban… 

Glória már nem értett semmit. Minden gyors volt és 
logikátlan, ahogy a zárójelentés is. Az az ostoba sor– „ …a 
gépjárművet vezető férfi az ütközés pillanatában azonnal 
életét vesztette…” 

Piros autó, fehér autó, kék autó, és fények. Mindenütt 
fények és Isten ott van a szemközti ajtó mögött. Szívet kell 
kaparni a mellkas üregeibe, hogy elássuk a romlandó 
velőinket, mivel az emberek nem építik fel gyermekeik 
templomát. Nem számít. Csak a szemébe kell néznem– és 
tudom, hol vagyok.  

Néha a szív hangját elnyomják a bűn zsigerelő, máz 
képzetei. Úgy képzelem, a múzsáink és fehér arkangyalaink 
ott vannak fent és éhesek és magányosak.  Ma éjjel, talán, 
közös álmunkban Isten gyermekei békét lelnek, és emberi 
dolgokat látnak álmaikban.  A halál, mint egy tű, lassan 
átfúrja magát az életen. 

 Ez csak egy felszakított álom itt. A napfény melegen 
ölel, az éjjel puha és selymes érintés – és Isten mosolyog. A 
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lényeg az ott rejlik benne. Szeretettel és hittel kell táplálni, 
különben megfullad a lélek. Ellebeg, mint egy álom. 



                         E n i g m á k 

▪ 91 

▌Kovács Károly 

 

GONDOLATOK LÉLEK ÜGYBEN 

 
 
Estefelé kimentem meglocsolni a virágokat. Nagyon meleg 
volt aznap, szinte izzott a levegő dél tájban, azért is vártam, 
hogy kicsit alább szálljon a nap. Szeretek locsolni.  
Olyankor valamiféle intim kapcsolat jön létre köztünk a 
virágokkal. Szinte érzem, milyen kellemesen isszák a vizet, 
amit nem győznek, az meg csepeg-csöpög, mint az 
embernél, amikor nagyon jóízűen oltja a szomját. Valami 
motoszkált bennem, valami olyan szúrós, szégyenlős 
hangulat volt ez, ami mindig elővillant, amikor a virágokkal 
ennyire közel kerültünk egymáshoz. Most itt a csobogó víz 
kilocsogta, megidézte, honnan is  a kellemetlenül felvillanó 
érzés.  

Lehet-e szeretni egy lelketlen élőlényt, még ha olyan 
szép is, mint a virág? Szeretem a virágot az kétségtelen, de 
hogy is állunk akkor azzal a lélekkel? Egyszer júdáskodtam 
én, emlékszem már! Valamiféle feloldás kellene erre a régi, 
elhamarkodott bölcselkedésemre, pedig ott és akkor nagyon 
helyénvalónak tűnt. Kicsit ködös ez így tudom, de  hogy 
érthető legyen, a már régen behegedt sebet is feltárom, 
hogy a virágokkal való fura viszonyomat tisztázhassam. 
Jó pár évvel ezelőttre megyek vissza most, az a délutáni kép 
még élénken él bennem. Munkából értem haza – mint 
mindig ebben az időben –, az unokám állt az udvaron, 
kicsit homokosan, kicsit maszatosan, és csak figyelte, ahogy 
kiszállok a kocsiból. Néztem rá, mi ez a nagy sértődöttség, 
vagy csak legyökerezett a lába? Nem szólt, furán bámult, 
egyszer a földre, majd messze fel az égre. A pillantását csak 



                         E n i g m á k 

▪ 92 

átvitte rajtam, nem akart a szemembe nézni. Odamentem 
hozzá, megpróbáltam lesimítani azt a nagy bút a savanyú 
arcáról, de erre felnyújtotta a kezeit,  leguggoltam hozzá, 
átölelte a fejemet és súgta: Meghalt a Csöpi, a Pocok meg 
sír. 

Ettől elállt a lélegzetem egy pillanatra, mert valahogy az 
elmúlás annyira távoli volt akkoriban. Csupa élet, vidámság, 
és erre kimúlt a kutyám. Vagyis a kutyánk, mert az kettőnké 
volt. Amolyan két-gazdájú kutya volt az, és ezt ő is tudta.  
Már több mint tíz éves volt a gyerek születésekor, akiből 
hamarosan kisgazdi lett. Amikor elkezdte a lépcsőket 
mászni, a kutya lehasalva figyelte, és szinte várta, hogy 
mikor ér össze az orruk. Ilyenkor az anyja felkapta Dávidot 
– „Te úristen, csupa kutyaszőr vagy!" – kiáltott és 
porolgatta a gazdát. 

Pici kezét a kezembe adta, és vezetett a kert széléhez, 
ahol a tavalyi szalmakazal maradéka volt. Itt fészkelték be 
magukat a kutyák, a kis fészerben, ami be volt kerítve, rajta 
rozoga ajtó. A mi kutyáink nem almon aludtak, hanem 
fészekben, mint a madarak – azóta tudom, hogy létezik 
kutya fészek is. Lassan közeledtünk a kutya fészek felé. 
Nagyon különös volt az a kis idő, amíg a néhány métert 
megtettük. Nem akartam, hogy odaszaladjon a kihűlt 
tetemhez, mondtam, hogy csak lassan!  

– Lessük csak meg, ne menjünk oda! Jó? 
Nem értette miért ne, de úgy csinált, ahogy tőlem látta, 

bekukucskáltunk az ajtó résén. Az igazi döbbenet engem 
ért. Pocok, az egy éves kölyökkutya szalmával tele szájjal 
döfögette az öreget – akit  akkorra már egészen 
beborítottak a szálak –, majd azt is rászórta és ment 
újabbért. Temetett! Ilyent még nem láttam, ha mesélték 
volna, el sem hiszem. Amikor észrevett bennünket, 
odaszaladt hozzánk, és elfeküdt előttünk, mint szokott: 
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simogassuk meg!  Észre sem vettük, hogy lassan az egész 
család ott áll mögöttünk, és leselkednek be ők is. 
Valamelyikük megszólalt. 

– Ez már nem éled fel, el kellene ásni! 
Nekünk, a két gazdának – majdnem összeért az arcunk – 

olyan volt ez, mint egy ítélethirdetés. Egy négy éves, és egy 
több mint ötven éves ember bámult egymásra. Elásni?  
Erre kicsit meghűlt a levegő, én is csak dörmögtem, hogy 
jól van, no, majd csinálunk valamit, de most várjunk még. 
Gondoltam én ezt! Reggel, amikor elmentem már nagyon 
gubbasztott, és mindnyájan tudtuk, hogy nagyon öreg. 
Ahogy csendben ballagtunk vissza a házhoz, akkor jutott 
eszembe, kiviszem a szőlőbe, és a kedvenc növényeim 
tövébe temetem el. Nagyon egyedül akartam maradni, de a 
gyerek csak lógott rajtam, akármerre is mentem. Ládát 
kerestem, amiben ki tudom vinni szegény kutyát, és valami 
takaró-félét, mert  nem tudtam elképzelni, hogy csak úgy 
dobálom rá a földet. Egy ruhára mégis csak más. Nem volt 
gyakorlatom még a temetésben, ha jobban belegondolok, ez 
volt az első kutyám. Ez is közös lett! Pakolásztam, ásót, mi-
egymást, és menni akartam, de a gyerek elengedte a kicsi 
kutyát, amit a gondjaira bíztam, szaladt, hogy ő is jön 
velem. Valahogy megpróbáltam szabadulni tőle, az anyjára 
néztem, hogy csináljanak már valamit. 
– Eddig is ment veled mindig, most miért ne mehetne? 
Csak bőg, ha itt hagyod. 

Elindultunk ketten a kutyánkkal. Magyaráztam neki, 
hogy oda megyünk, ahol az a piros szőlő van, ott temetjük 
el. – Jó – mondta, de mintha nem emlékezett volna rá, hol 
is van az. Kicsit felengedett a hangulatunk, amikor 
nekikezdtünk. Nekem a munka – az ásás –, neki meg a szép 
sárga homok vette el a keserű hangulatát.  Dolgoztunk, 
jól akartuk csinálni.  Amikor a gödör már elég mély volt, 
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óvatosan belelógattam a kutyát, aztán elengedtem. Egy 
vászon-félét megpróbáltam rádobni – ásóval igazgattam –, 
de a gyerekre is figyelni kellett, mert nagyon belemelegedett 
a munkába, kézzel szórta a homokot, és félő volt, hogy a 
gödörbe esik. Dobáltuk, dobáltuk a homokot. Én meg is 
akartam taposni, hogy kevesebb föld maradjon ki, de azt 
nem volt szabad. Szinte rám förmedt,  – ne! 

Veregettem az ásót, hogy megtisztuljon, szedegettem 
össze a dolgainkat, akkor tűnt fel, micsoda komolykodással 
dolgoztunk. Fel akartam oldani a hangulatunkat, erőltetett 
vidámsággal mondtam. 

– Jó kis kutya volt ez a Csöpi! 
Éreztem, nagyon fura a helyzet, hogy is beszélhetek 

olyan felnőttesen egy ekkora gyerekkel? Hiába, rég 
kinőttem már abból a korból, nehéz eltalálni  a hangot, 
akármennyire is igyekszem. Nem válaszolt azonnal, majd 
elmerengve, nagyon is felnőttesen mondta.                      

– Te, figyelj csak Papa! Ugye csak az embereknek, meg 
az állatoknak van lelkük, a növényeknek nincs?  

Néztem rá, és hát mit is mondhattam volna? 
– A növényeknek szerintem sincs. 
Ez az a mondat, ami miatt szégyenkezem én, ha a 

virágokkal beszélgetek. Ha teljesen felnő, lehet, hogy 
elővesszük újra ezt a kérdést, mert nem jó ez így. Tisztázni 
kellene! Lehet, hogy a növényeknek is van lelkük. 
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▌Környei-Zsuppon Orsolya 

 

MEGNYITÓ / ELZÁRÓ 

 
 
Hársfaillatú, meleg este van. 
Fémes kongás hallatszik. Mintha valaki óriási, felfüggesztett 
vasdarabokon próbálna muzsikát csiholni egy kalapáccsal. 
S valóban. 
Megérkeztem.   ( Bach 1. ) 
A magas, frissen letaposott fűben jól látszik az ösvény. 
Többen lehetnek a hátsó kertben. 
Nem jártam még ott sosem… most sem fogok, mert 
hallom, hogy elindultak a ház irányába a léptek. A nyári 
nadrágok szára végigsúrolja a már éledező, s az ösvény 
szélén még katonásan álló füvek szálait. Surranó hangok, 
már kissé bizonytalankodó léptek.                       
Mosolygok.  ( Bach 2.) 
Főként idősebb arcok jelennek meg. Besorolok, köszönök. 
Itt mindenki ismer mindenkit.   Egy a lélek. Biztos vagyok 
benne. Valami összeköt minket.                                                         
A házban a szokásos, költői összevisszaság. Az, ami oly 
ellenállhatatlanná teszi ezt a régi épületet. Öreg, foghíjas 
zongora, megsárgult családi fotók, díjak, elismerések. Itt 
maradt emlékek, tárgyak. Különös elme által alkotott 
kompozíciók: 
Üres szardíniásdobozban, dinoszaurusszal harcoló műanyag 
katonák. Mellettük, békésen imádkozó porcelán Szűz Mária 
terelget egy plüss báránykát. S a borospohárként szolgáló, 
kiürült paradicsomszószos konzervdobozok (60 személyes 
a készlet! ) is jól megférnek a kecses pezsgős és totyakos 
pálinkáspoharakkal. 
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Szükség is van rájuk. Nagy a vendégjárás. 
Zene szól a gépből. 
A legnagyobb szobában nyoma sincs a délelőtti káosznak. 
Síneken futó drótokra fellógatva közel egy emberöltő 
lecsapódása.  
„Öregek” 
 
Másképpen látom most őket. Mi változott? A helyük. Ég és 
föld közé kerültek. 
Fehér szakállas úr áll középen. Mintha az egyik vászonról 
lépett volna közénk.  
Kezében kis könyvecske. Saját költemény következik. 
Szabadkozik. Feleslegesen. 
Elcsendesedünk és a verssorokból kibújik a múlt. 
Érzelmekkel, emlékekből íródva.  
Jó hallgatni.  
Aztán kis átvezetés, két rövid szösszenet a házigazda 
tollából… közben vakuk villannak. 
Mindenki dokumentál. 
 
Utolsó fellépő. 
 
Gyors bemutatkozás után megszólal a muzsika. 
Finoman, lágyan kezdve. Majd szívbemarkolóan, 
fájdalmasan, tűzzel meggyötörve… hogy a végén 
összeroskadva az érzelmektől, túlcsorduljon a lelkem… 
végig az arcomon. 
Csend lett egy pillanatra. 
Taps és összekoccanó poharak. ( Bach 3.) Nevetgélés, 
műtermi expedíciók, történetek, pillantások… 
Kék és kék …. 
Újabb hazug napfelkelte. 
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▌Kühne Katalin 

 

ALBATROSZ A HÁLÓBAN 

 
A tengerek legnagyobb, legszebb madara, akit a tengerészek 
védőszentjükként tisztelnek, megsebesült. Sarah kilovagolt 
a tengerpartra, amikor arra lett figyelmes, hogy keservesen 
rikoltozik egy madár. A ló is megállt, ő is hallotta a 
segélykiáltást. A lány elindult a hang felé, a sziklák hegyes 
tűi megsebesítették lábát, de ő nem hátrált meg, ment, 
bukdácsolt tovább. Hamarosan rátalált a hálóba akadt 
madárra. Kiszabadította, ölbe vette, kicipelte a partra. 
Lerogyott a homokra, majd arra ocsúdott fel, hogy egy 
hatalmas csőr magasodik fölötte, a szárnyak megtépázva, de 
őt ölelték. Sarah  óvatosan megsimogatta a sebesült állatot, 
és egy szikla fedezékébe vitte. Bekötözte. Megpróbált neki 
halat fogni, beletelt egy óra, és néhány pici halat sikerült is 
elé tálalni. A madár kedvesen nézett rá nagy, sárga 
szemével, így fejezte ki háláját megmeneküléséért. Sarah 
ezután minden nap kilovagolt hozzá, leült a parton, elővette 
fuvoláját és órákig játszott neki. Halat otthonról hozott, 
nem kísérletezett a halászattal, mert abban nem volt elég 
gyakorlata. Pár napja érkezett. Tíz éve nem látta édesanyját, 
de most elérkezett az idő, hogy meglátogassa. Édesapjával 
élt azóta, hogy 6 éves korában édesanyja elhagyta őket. 
Nóra híres hegedűművész volt, egyre többet turnézott, a 
koncertekre nem tudta elvinni kislányát. Amikor rájött, 
hogy így nem mehet tovább, férjére bízta őt, aki nagy 
szeretettel nevelte fel. Sarah örökölte édesanyja zenei 
tehetségét, jelentkezett egy híres zeneiskolába, de nem 
vették fel. Így került édesanyjához, a szigetre, hogy ott talán 
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megtalálja önmagát újra, mert nagyon elkeseredett. Nóra 
sokáig nem találta meg a hangot lányával, kínozta, mardosta 
a lelkiismerete, Sarah is haragudott rá, hogy elhagyta őt. 
Foghegyről válaszolt, ha édesanyja kérdezett valamit, egész 
napra eltűnt, alig volt otthon. Egyik este nagy vihar volt a 
szigeten. A hullámok már a kis kunyhóhoz értek, a szél a 
tetőt is megbontotta. Ebben a zűrzavarban a közös félelem 
és feladat összehozta őket. Egymásra talált végre anya és 
gyermeke. Megpróbálták a kárt felmérni, megjavítani azt, 
amit lehetett. Ehhez másnap segítséget kértek a 
szomszédoktól, mert egyedül nem bírtak el a sok munkával. 

A szomszédba is nemrég érkezett haza a fiú. Ő a börtön 
elől menekült apjához, mert drogozott és verekedésbe 
keveredett. Szerencsére nem találtak rá, Juan hajóra szállt, 
ami hazahozta a szigetre. A városi élet után furcsa, idegen 
volt ez a megkövesedett, változatlan világ. Halászfaluban 
született, ezért most újra halásznia kellett, pedig semmi 
kedve nem volt ehhez. Komoran, szótlanul tette a dolgát, 
de a gondolatai a városban jártak. Ő már ott nőtt fel, egy 
ügyes mester keze alatt dolgozott építőmunkásként. A 
nehéz fizikai munkától nem félt, megszokta, de ez az 
unalmas, egyhangú élet távol állt tőle. Hajnaltól késő estig 
kint a tengeren, és szerencse dolga, hogy a hálóban mi akad 
fenn. Ebből éltek, más lehetőségük nem volt. Most, hogy 
Nóra segítséget kért, ez fellelkesítette, és szívesen hozta 
helyre a megroggyant kunyhót, a nádtetőt. Napokig tartott 
a munka, így a fiatalok  megismerhették egymást. Családjuk 
élete nagyon különbözött, de ők ezzel nem törődtek. Akkor 
kezdték szárnyaikat próbálgatni, önálló életüket élni. Az 
albatroszhoz gyakran lovagolt ki Sarah, egyszer Juan 
megleste őt. A madarat nem látta, csak hallgatta a 
csodálatos fuvolajátékot. Egyszer csak azt látta, hogy a lány 
beledobja a tengerbe a hangszerét. Juan azonnal 
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cselekedett, beúszott érte, meg is találta. Megdicsérte a szép 
zenéért, és akkor Sarah elmondta az anyjával kapcsolatos 
emlékeit, és hogy miért haragszik rá. Juan erre azt felelte, 
hogy miért nem az anyja tulajdonát dobta a tengerbe, miért 
magát bünteti. Beszélgettek életükről, ezután együtt jártak 
ki a partra. Juan minden nap ment az apjával halászni, de 
néha egyedül is elindult. Apja unokatestvére figyelmeztette, 
hogy kerülje el a szent hegy környékét, mert azon a 
területen átok ül. Ő ezzel nem törődött, de megkérdezte, 
hogy miért félnek a szigetlakók a hegy szellemétől. 
Francisco elmesélte a legendát, amely szerint az ősök azt 
mondták, hogy addig ül átok a szigeten, amíg eljön egy 
albatrosz, akit a hajósok szentként tisztelnek, és megtöri az 
átkot. Ezt Sarah nem tudta, egy nap elindult a hegyre. Ment 
egyre feljebb és feljebb, már majdnem a csúcson járt, 
amikor besötétedett. Visszafelé jövet nem találta meg a 
helyes ösvényt, eltévedt. Juan a keresésére indult, egy fa 
tövében meg is találta. Hazaérve Sarah emlékezett Juan 
vágyára, hogy találjon egyszer egy albatrosz tollat. Hálából 
megajándékozta őt a sebesült szárnytollával. Juan így olyan 
erővel rendelkezett, hogy az átkot megsemmisítette. Ennél 
is jobban örült Sarah-nak, aki hitt benne, aki meg tudta 
változtatni életét. Drogoktól mentes, tartalmas élet várt rá 
Sarah mellett. Nyár végén visszatértek Párizsba, Sarah újra 
felvételizett, és sikerült bekerülnie a főiskolára. Juan is 
kapott munkát, építész lett. Itt nem számítottak az etnikai 
különbségek, környezetük olyannak fogadta el őket, 
amilyenek voltak. Az értékek határozták meg életüket, és 
nem a származásuk. Azonosságuk és nem a 
különbözőségük. 

Sarah és Juan boldogan kezdték el közös életüket. Sarah 
hangversenykörútjaira Juan mindig elkísérte, de egy pár év 
múlva elhatározták, hogy tartanak egy kis szünetet. 
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Gyereket szerettek volna. Meg is született Paco, aki 
örökölte mindkettejük erényeit, Sarah érzékenységét a 
művészetek iránt, és Juan egyéniségét, józan, gyakorlatias 
lényét, a természethez közel élő emberek erős hitét. Paco 
külsőleg is hasonlított rájuk, Sarahtól a fehér bőrt, Juantól 
fekete, göndör haját, formás alakját örökölte. A tenger 
szeretetét is ajándékként kapta szüleitől. Amikor 9 éves lett, 
meglátogatták az akkor már a szigeten élő nagyszülőket, 
akik idős korukra újra egymásra találtak. Paco ugyanolyan 
vakmerő volt, mint édesapja. Egyszer, amikor szüleinél 
vendégek voltak, és nem figyeltek rá, kiszökött a partra, 
elkötött egy halászbárkát. A hullámok hátán a kis 
csónakban himbálódzott, egyre beljebb került, távolodott a 
parttól. Paco nem ijedt meg, bedobta a hálóját. A 
zsákmányt várta. A nap is lement, amikor megérezte, hogy 
a háló megtelt. Egyedül nagyon nehéz volt kiemelni, de ő 
összeszedte minden erejét, és sikerült. A csónak 
megnehezedett. A hullámok felerősödtek, ide-oda dobálták 
a lélekvesztőt. Paco igyekezett kifelé, alig látott már. A 
csillagok halvány fényénél nehezen tájékozódott. Körülötte 
egyre nőtt a sötétség, és ő nagyon messze volt a parttól. 
Imádkozni kezdett az albatrosz szelleméhez, akiről szüleitől 
hallott.  

Egyszer csak feltámadt a szél, felnézett az égre, és egy 
hatalmas fehér madarat látott. Azonnal tudta, hogy az 
albatrosz megvédi őt. Szárnyait kiterjesztve, szinte magához 
ölelte Pacot a csónakkal együtt. Ő már ereje végén járt, 
erőlködött, igyekezett követni a nagy madarat, amikor végre 
feltűntek a parti fények. Az albatrosz, aki összehozta 
szüleit, megmentette a sziget lakóit, kivezette őt a 
tengerből, mint ahogy a hajókat viharok idején szokta.  - A 
sötétségből a fényre segíti a hajókat, először csak követi, 
kíséri azokat, időnként megpihen a fedélzeten, és ha figyelik 
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útját és követik őt, viharok idején megmenekülhetnek, nem 
szenvednek hajótörést a tengerészek. - Amint partot ért, a 
madár is leszállt, pontosan a lábai elé. Nagy, sárga szemével 
csak nézett rá, nyikorgásszerű hangjával mintha azt mondta 
volna: „Vigyázok rád, mint a szüleidre és a szigeten élőkre 
is, mert hálás vagyok édesanyádnak, aki megmentett 
engem.” Paco megsimogatta az albatrosz csőrét, 
megköszönte, hogy kivezette a sötétségből. Úgy érezte, 
egész életében hálával tartozik neki, sohasem felejti el azt a 
napot. A tollat, amit Juan kapott Sarah-tól, bekereteztette, 
ott függ szobája falán. Úgy őrzi, mint egy kegytárgyat, arra 
gondol, hogy majd megmutatja fiának is, és elmeséli ezt a 
történetet.  

Az albatrosz a tisztaság, a hűség jelképe. Paco hű az 
emlékekhez, az elődök hitéhez. A fehér toll gyémántként 
fénylik a keretben. A tükör előtt áll, fehér a haja, olyan 
gyűrött, megfáradt az arca, mint édesapjának ugyanennyi 
idős korában. Szemében az apja szeme tükröződik. 
Felrémlik előtte a múlt, a tenger habjai, amint a sziklához 
csapódnak, a hullámok morajlása, ott, a távoli szigeten. 
Előtűnik a múltból az elemekkel való harca, mesék, 
legendák, szülei, nagyszülei, az albatrosz, amint felette száll 
kiterjesztett szárnyakkal, ő pedig követi. A gyermekkori 
emlék után felidézi az eltelt 70 év eseményeit. Sok csapás 
érte, de mára a hullámok lecsendesültek. Megtapasztalta 
mindazt a fájdalmat, amit elődei, de ő győztesen került ki a 
küzdelmekből, megvédte őt a szabadság szimbóluma, a 
nagy madár, idős korára nyugalmat talált. Felnőttek a 
gyerekei, most egyedül él. Megöregedett, de a szeme 
fényesen csillog, mint egy gyermeké. A tisztaság, hűség 
végigkísérte egész életét, mindaz segítette, amit ajándékba 
kapott elődeitől. Lelke hófehér, tiszta, mint az egész élete. 
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A tükörben látja a bekeretezett szárnytollat, öreg arcát 
különös fénybe borítja. 
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▌Nagy Attila 

 

KAVARGÓ FÜST 

 
Jack és Knave leugrottak a tengeri kígyó hátáról, nyakig 
bele a mélykék tengerbe. Mire a partra értek, a szörnyeteg 
már eltűnt a hullámok közt.  

Sarah lehúzta a hányással teli vécét, majd a 
mosdókegylóhoz fordult. A tükörből egy fáradt nő tekintett 
rá vissza, öreg, a sminkje elmosódva, a haja tele okádékkal. 
Rossz este. 

Knave határozottan tört előre, kardjával hasítva 
kettejüknek az utat a sűrű aljnövényzetben. Jack az erdőt 
fürkészte. Szokatlanul csendes volt a vidék. A növényzet 
lustán terpeszkedett, de sehol se látott madarakat, 
rovarokat, semmit, ami mozogna. 

A füst egyre fojtogatóbb volt. A neonok fénye már-már 
alig tört át rajta. A bárpultnál két nő hangosan kiabált 
egymással, de senki sem figyelt rájuk.  

A két hős egy különös rétre érkezett. A térdig érő fű 
sötétvörösen terült el a fák között. Jack letérdelt és baljával 
megragadott egy fűcsomót. A piros anyag összemaszatolta 
a kezét. 

– Vér. 
– Ez mind? – Knave elfintorodott. 
Az egyik srác megitta az utolsó felesét és elbúcsúzott a 

cimboráitól. Hazafelé indult. Akkor még senki sem tudta, 
hogy nem fog hazaérni. Akkor még senkit sem érdekelt, 
hogy ez is megtörténhet. 

Jack balra vetődött, Knave jobbra. A tűzgolyó közöttük 
suhant el. A két nő mosolyogva állt a rét közepén, 
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aranyszínű palástjuk lobogott a szélben, diadém díszelgett 
hosszú, szőke hajukban. Mintha ikrek lettek volna, de 
egyikük bőrvértje vörös volt, másikuké fekete. 

 
Sarah beszállt a taxiba. A fickó maga mellett kínált neki 

helyet, a lány tudta, hogy ez mit jelent. Ingyen fuvar. Az óra 
nem kezdett ketyegni. 

A vörös páncélos nő ellépett Knave támadása elől, 
mintha egy száraz levelet söpörne félre a szél. Kinyújtotta a 
fiú felé a kezét, ujjaiból villámok csaptak ki. A hős 
felkiáltott és térdre rogyott.  

A poharak összekoccantak. A sarokban egyszerre 
rezzent össze két bőrkabátos fiatal. A szervezetükben 
számtalan különféle drog őrjöngött, mint fékezhetetlen 
démonok. Ők meg csak ültek, mint szétrobbanni vágyó 
ketrecek. 

Jack ordítva rontott rá a vörös páncélos nőre, hogy 
megmentse bajtársát, de a fekete vértes ellenfél egy 
szemvillanás alatt kihasználta, hogy a bajnok hátat fordított 
neki. Szemeiből mágikus lövedékek csapódtak Jack felé, aki 
az utolsó pillanatban vetődött el előlük, csodával határos 
módon. 

Tom úgy érezte szerelmes. Két órája beszélgettek 
csupán, de Jenny teljesen elvarázsolta. A lány viszont csak 
arra tudott gondolni, hogy amint lehet, le kell lépnie a 
bárból. Majd otthon  elszív valamit és elfelejti ezt a szörnyű 
randevút. 

A varázslónők hátráltak, a két hős pedig lépésről lépésre 
tört előre, ügyesen hárítva a tűzgolyókat, energialabdákat.  

– Ha visszaszorítjuk őket a fák közé...- kiáltotta Jack, de 
a következő pillanatban a fekete vértes varázslónő egy 
gonosz átkot mormolt és a magas fű a bajnokok lába köré 
fonódott, csapdába ejtve őket. 
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Sarah unottan csinálta. Arra gondolt, hogy a korábbi 
hányás miatt úgyis fogat kell majd mosnia amint 
hazakeveredik. Egészen megijedt, amikor a taxi eleje 
hatalmasat csattant. A sofőr kiabálva káromkodni kezdett. 
Nem csak a srác miatt. 

Jack holtan rogyott össze. A végső csapás elől esélye 
sem volt kitérni. Knave ebben a pillanatban szabadította ki 
magát, szétvágva a lába köré fonódott kötegeket. 
Elkeseredetten lendült előre, de a varázslónők gyorsabbak 
voltak. Pusztító energialövedékek tucatjai csapódtak az ifjú 
mellkasába. 

Élettelenül zuhant a földre. 
A kövér férfi felállt az asztaltól. A másik sárga mosollyal 

elnyomta szivarját, majd maga elé húzta a nyereményét. 
Arra gondolt, ennyiből talán vehetne egy új autót, vagy akár 
el is mulathatja az egészet. Elővett egy másik szivart. 
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▌Stefán Mária 

 

NOVEMBER FÉNYEI 

 
Sötét van már. Az autó konok egyhangúsággal falja az utat; 
hazafelé visz. 

A városka lámpáinak fénye finom ködbe burkolózik, 
mintha szégyellné hidegségét. Talán van is miért. 

– Állj meg – mondom hirtelen. 
– Hm? – pillantasz rám, majd ismét az útra. Figyelned 

kell. – Állj meg, kérlek – ismétlem valamivel hangosabban. 
Muszáj, a vezetésre koncentrálsz. 

– Hűha – mondod egy pillanattal később, és nem kell 
újra kérjelek; önként lassítasz és húzódsz az út szélére. 

Téged is megérint a látvány, amit a mécsesek sokasága 
nyújt. 

Mennyire különböznek az emberek… téged megérint, 
engem megfog, másokat magával ragad. Talán olyan is van, 
akit taszít. De közönyös senki sem marad. 

Az nem lehet. 
Hisz ez egy temető. 
Mindenkinek van halottja. 
Családtag, barát, kolléga vagy csak egy ismerős arc a 

buszról. 
Annyi mindent elfelejtünk, de a halált nem. 
Hisz az a mi sorsunk is. 
A test meghal; elporlad vagy elhamvad, de ami élteti, az 

a láthatatlan, megfoghatatlan valami… az megmarad. 
– Jól néz ki, nem? – kérdezed előredőlve. 
– Jól.  
Hagyjuk, hogy magába szippantson minket az a 

némaság, ami mindent körülvesz. Az apró lángokat, a 
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sírokat, a fákat, házakat, és azt a három embert is, akik most 
lépnek ki a temető kapuján. 

Egy idős asszony, fekete kabátban, sötét kendővel a 
fején; összegyűrt zsebkendőjével lopva megtörli a szemét, 
míg a két, tízéves forma kislány a kapuval küzd. Mire 
reszkető kézzel elteszi a zsebkendőt, épp végeznek a 
lányok; talán az unokái. 

Nézem, ahogy összekapaszkodnak, majd elindulnak az 
egyenetlen járdán. 

Biceg a néni. 
Amikor a hatalmas hársfa árnyéka elrejti őket, kiszállok 

az autóból. 
Utolér ugyan a hangod, de nem válaszolok a kérdésedre. 

Nincs túl sok hely, ahova most mehetnék, nem igaz?  
Hideg van, mégsem zavar. Minden egyes lélegzetemmel 

a ködöt sűrítem. Talán az itt járt emberek után maradt 
hátra. 

A halk nyikordulással együtt szólal meg bennem a 
kétség: van jogom itt lenni? Ebben a temetőben nem 
fekszik senkim. Mégis beljebb megyek. 

A murvával felszórt ösvény halványan derengve vezet 
egyre beljebb. Lassan lépdelek, a tudatalattim talán a 
kavicsroppanásokat számlálja. 

Nem megyek be túl mélyen a sírok közé; épp csak 
annyira, hogy az utcai lámpa fénye már ne érjen el. 

Csak a mécsesek világítanak. Ezernyi aprócska láng; ha 
elég sokáig maradnék itt, minden bizonnyal én is 
meghallanám a zenét, amire táncolnak. 

Ha elég sokáig maradnék itt, talán megértenék néhány 
dolgot. 

Ha elég sokáig maradnék itt, talán még az itt bolyongó 
lelkeket is látnám. 
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Ha elég sokáig maradnék itt, talán megtudnám, miért itt 
állok, s nem egy másik, hasonlóan felragyogtatott 
sírkertben. 

 
Nem tudom, megállt-e az idő vagy rohan; nem hallok 

mást, csak a csendet, aminek éppúgy része egy-egy kihunyó 
láng halk sercenése, mint az ágakon cseppekbe gyűlő, 
lezuhanó pára finom koppanása. 

Csend van körülöttem, csend van bennem. 
Nyugalom. 
Felemelő béke, amire másoknak talán más szavuk van. 
Az aprócska narancsvörös, sárga és fehér táncosok egy 

idő után összekapaszkodnak; egyetlen széles gyűrűvé 
olvadnak össze, s ölelnek körül. 

Vajon hányan élték ma át, milyen itt, középen állni? 
Hányan adtak maguknak időt rá? 

Nem kell tudnom. 
Ez a hely a türelemé és az elfogadásé, nem a 

nyughatatlan kérdéseké. 
A válaszokat úgyis megkapjuk majd, mikor kiérdemeljük. 
 
Nem kérdezel semmit, amikor visszaérek, csak átölelsz, 

homlokon csókolsz, majd kinyitod az autó ajtaját. 
– Menjünk. 
Bólintok, s mikor újra felmorajlik a motor, visszanézek a 

temetőre. 
Távolibbnak tűnik… még ünnepélyesebbnek. 
Pedig csak a köd lett sűrűbb. 
 
Újabb aszfaltkilométereket habzsolunk be, s nem látok 

mást, csak az utat és élőhalott fákat. Feszes tartásban 
sorakoznak egymás mellett, mintha katonák volnának. 

A csend, az éjszaka és a nyugalom őrei. 
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Ajkamon apró mosoly játszik, ahogy hátradöntöm a 
fejem és behunyom a szemem. 

Kint sötét van, de a szemhéjam alatt ezernyi gyertyaláng 
libeg. 

Belül van a fény. 
Elhoztam magammal. 
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▌Szinay Balázs 

 

IRODALMI HÍREK,  
CSAK ÚGY KARINTHYSAN 

 
 
A kortárs irodalomtudomány végre megfejtette, hogy ki is 
az a Karinthy Frigyes. 

Nemrégiben – talán még emlékszünk rá –, 
kutatócsoport alakult, melynek feladata nem kevesebb volt, 
mint Karinthy lényének teljes körű és végérvényes 
felkutatása. 

Miután a tudomány belátta, hogy a korábbi gyermeteg 
módszerek, mint a szerző írásainak elemzése, a 
környezetében élők és rokonai kikérdezése, az alapos 
könyvtári kutatómunka, valamint a folyamatos 
konferenciaülések nem hozhatnak minden szempontból 
kielégítő és megcáfolhatatlan eredményeket, mert egy 
Karinthyt nem kigondolni kell, hanem egy Karinthyságot 
élni, elfogadni vagy elutasítani lehet…, végül belebújtak 
bőrébe, leélték életét, leírták műveit, együtt életek 
rokonaival, sőt utazást tettek a szerző koponyája körül is. 
Az expedíció a legelső sajtóközlemények tanúsága szerint 
eredményre vezetett. 

A vita tárgyát már csak az képezi, hogy a kutatásban 
részt vett öt fő által nyert, egyéni nézőpontok alapján 
lejegyzett és értelmezett eredményeket miként is 
hasznosítsák, hogyan rakjanak belőle össze egy egész 
Karinthyt, illetve, vita tárgya továbbá az is, hogy nem-e 
élték le túl gyorsan életét, írták meg műveit és így tovább...  
A fenti részletkérdésektől eltekintve, egyben minden 
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résztvevő biztos: ő, mint Karinthy egyszervolt egyötöd 
része, tudja ki az a Karinthy, e közlést pedig tudományos 
ténynek fogadhatjuk el. A Karinthyról szóló újabb, 
realisztikusabb életrajzi munkák publikálása tehát, még ha 
öt irányból is, hamarosan új lendületet vesz. 

Csak megjegyezzük, hogy a kiszivárgó információk 
alapján az alanyok nem is bánják, ha mégis kicsit más és 
ötféle lesz az a Karinthy, és a tudomány megelégszik a 
részleges reprezentációval, elvégre ez a Karinthy egyötöd 
részében is majdnem teljes a többiekhez képest, a nyájas 
olvasóközönség pedig úgysem mutat igényt a teljes, minden 
kétséget kizáró tudományos alaposságra. Neki elég a maga 
Karinthyja, vegyítve olykor e képet egy kicsit a szájába adott 
pillanatnyi, relatíve egzakt látleletekkel. 
 
*** 
 
Nem/ez/is néven újabb nagyreményű irodalmi lap indul, 
ugyanazzal a naiv szándékkal, mint a többi. A szerzőknek 
itt sem kell egyebet tenniük, mint amit máshol sem tesznek, 
e mellett kivételes szerepelési lehetőség biztosított, 
kedvező, egyénre szabott díjszabással. Fő célunk, hogy 
megint egy helyre gyűjtsük azokat, akiket már mások is egy 
helyre gyűjtöttek, de mi bizony máshogy csináljuk. Nem 
beszélve arról, hogy a szerző biográfiájában jól mutat, ha 
minél több, ugyanazon személyekből álló, de más néven 
futó társaság előtt szerepel. Valódi közönséget extra 
szolgáltatásaink keretében, szintén díjszabás ellenében 
tudunk biztosítani. Várunk minden kedves érdeklődőt! 
 
*** 
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5 évfolyam után befejezte tevékenységét a Bitang emberként 
ismert irodalmi és közéleti folyóirat. A döntést azzal 
indokolták, hogy a közönség túlságosan egy emberként 
gondolt a folyóiratra. Innen kapta gúnynevét is:Bitang ember, 
mivel eredeti neve Az aranykor és az Őrzők volt. A 
szerkesztőség tagjai elismerték, hogy valóban szeretik a 
csapatmunkát, sőt sajátos perverzióik egyike, hogy egymást 
segítve dolgoznak, ugyanakkor az általánosítás ellen 
egyértelműen hangot emelnek, mivel mindnyájan másképp 
bitangok, vagyis őszinték, becsületesek, szorgalmasak, 
jóhiszeműek és tisztelettudók. A folyóirat arról vált 
hírhedtté, hogy oldalain rendszeresen az emberiség 
felemelkedését szolgáló, tartalmas, elgondolkodtató 
cikkeket közölt nagy tudású és az emberiség javát szolgáló 
szerzőktől. Innen a (gúny)névadás, és ez okozta végül 
vesztét is. 
 
*** 
 
Megtartotta szokásos éves ülésezését az LLSZ, vagyis 
a Laptulajdonosok Látszólagos Szövetsége. Az ülésezés a 
megszokott módon, és megint csak két ülésben zajlott. Az 
első ülésen – tiszteletben tartva a hagyományokat –, senki 
nem jelent meg. A másodikon a harminc meghívottból 
tiszteletét tette öt, akiket az elnöknek sikerült 
megfélemlítenie, vagy akik annyira megsajnálták őt 
évtizedek óta tartó szélmalomharcáért, hogy végül kötélnek 
álltak. Az ülésen megállapították, hogy az irodalmi élet 
helyzete kétségbe ejtő, valamint azt, hogy ezt 
tulajdonképpen ők okozzák azzal, hogy mindenki csak a 
saját pecsenyéjét hajlandó sütögetni és fennmaradó 
erejükből maximum érdekkapcsolatokra futja. Mivel 
megváltozni egyik sem akar, a problémára nem találtak 
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egyéb megoldást, minthogy minden marad a régi. Éppen 
ezért, miután mindenki jóllakott a büfében, lelkiismeretesen 
kiígérgette magát, vigyorogva lepacsizott irigyeivel és az 
érdekkapcsolatokat rendben találta, elégedetten 
hazamentek.    
 
*** 
 
Füstmérgezést kapott a neves író Füst Milán közeli rokona, 
Láng Boglya. Ahogy lapunknak nyilatkozta: 

– Milánhoz, hasonlóan magam is mindent egy füst alatt 
akartam elintézni. A család nyomására nekifogtam egy 
kisregény megírásának és mivel hallottam, hogy az átlag író 
egy 3-4 oldalas szöveg megírása közben körülbelül 20 darab 
cigarettát szív el, felgyorsítandó a munkafolyamatot, 
párhuzamosan egy karton cigarettára gyújtottam rá. 
Előzetesen ugyanis nem találtam arra vonatkozó feljegyzést, 
hogy egy pincelakásban ilyet ne lehetne tenni. 
Tapasztalatomból adódóan később javaslatot tettem az 
OLDSZ-nél (Országos Lánc-Dohányosok Szövetsége), hogy a 
továbbiakban legyenek kedvesek a cigarettásdobozokon 
feltüntetni  a dohányzó helység méreteire vonatkozó 
irányszámokat. 
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▌Urbána-Szabó Béla 

 

BOLONDOS TÓNI TÖRTÉNETEI 

 
Azon morfondírozott, hány fok lehet a szobában. 
Akármennyi is, gondolta, hideg van. 

Hetek óta nem fűtött. A konvektort nem akarta 
bekapcsolni, mert a gáz drága. Volt még valamennyi fája, de 
azt vésztartaléknak szánta, még hidegebb időkre.  

Az orra éppen csak kilátszott a pehelypaplan alól. Nem 
mert mozogni a takaró alatt, félt, hogy a takaró alá süvít a 
hideg. 

A francba, majd csak vége lesz a télnek! 
Nem bírta eldönteni, milyen nap lehet. Napok óta 

feküdt. Annyi időre kelt föl, amíg elintézte a dolgát a WC–n 
és bekapott egy–két falatot. 

A redőnyt sem húzta föl, még nappal se. Az is véd a 
hideg ellen.  A beszűrődő fény elég volt ahhoz, hogy ne 
bukjon orra. 

Szörnyű ez a büdös! 
Ez a kurva macska már megint telecsinálta a lakást!  
Bármennyire is nem tetszik neki, két nap múlva 

kénytelen lesz elmenni a boltba, elfogy a kenyere, a száraz 
is. 

A francba, csak egyszer legyen már jó idő! 
 

x x x 
 
Alig mozdult ki otthonról, jó, ha naponta egyszer. Tíz óra 
körül indult el. Beugrott a sarki kocsmába, megivott egy 
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felest, jópofáskodott a törzsvendégekkel, bement a 
legközelebbi boltba, megvette, ami épen kell. 

Aztán ment a nappali ellátóba az ebédjéért. Visszafelé 
ismét bement a sarki kocsmába, megitta az ilyenkor 
szokásos második felesét és öblítésül egy korsó sört. 

– Mit bámulsz? – kérdezte a mellette állótól, miközben a 
sörét itta. 

– Téged. Semmit nem változtál, ugyanolyan vagy, mint 
évekkel ezelőtt – válaszolta az őszszakállú férfi. 

– És? Mire megyek vele!  
Fogta a szatyrát és az ételhordóját, és elindult a kijárat 

felé. 
– Tudod, milyen menő csaj volt ez még néhány évvel 

ezelőtt is? – kérdezte az őszszakállú férfi a húsz évvel 
fiatalabb sapkás fiút. 

– Fogalmam sincs. 
– Ezért a nőért a férfiak a küszöböt rágták. Ma meg 

bárkivel elmegy egy felesért. 
Kis idő múlva: 
– Így múlik el a világ dicsősége… Még egy kört Ibike! 

 
x x x 
 
Tudom én, hogy bolondnak tartanak. Én vagyok az utca 
bolond Margitja. 

Kit érdekel! Engem aztán nem! Tehetnek egy 
szívességet. 

Lassan öt perce kínlódott a kapu kinyitásával. Még csak 
be sem fagyhatott, mikor nem fagy, gondolta. 

Megigazította a nyakán a vállkendőjét. 
Mi lehet ezzel a Tónival? Napok óta föl sem húzta a 

redőnyt. A kerékpárja is ugyanott van a falnak támasztva. Él 
még egyáltalán? 
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x x x 
 
Az anyjára gondolt. Négy éve nincs. Ő mondta utoljára: 

„Gyere Antikám, kész a reggeli!”  
Azóta senki nem hívta asztalhoz, neki sem volt kit.   
Egy darabig tervezte, fölkel és eszik pár falatot. Aztán 

letett róla, majd. 
Mire eddig jutott, megrémült attól, hogy holnap föl kell 

kelnie, hisz kifogyott mindenből. 
Elszunyókált. Arra riadt föl, mintha kopogtattak volna a 

bejárati ajtón. Igen, kopogtattak, majd a szobaablak 
redőnyén is. A kopogtatás az ajtón erősödött, már 
dörömböltek. 

– Van itt valaki? Halló! – kiáltották többen is. 
Majdcsak elmennek, gondolta. 
A dörömbölés egy darabig még folytatódott, aztán 

hirtelen csend lett. 
Kész szerencse, hogy nem keltem föl. 
Érezte, hogy az orra hegye hideg. Megigazította a fején a 

sapkát, ami rácsúszott a homlokára. 
Újra hangokat hallott. Hirtelen nagy csattanás. 
– Van itt valaki? – kiáltotta ismét valaki, a hang a 

konyhából jött. 
Felült az ágyban. Két rendőr rohant a szobába. 

Megálltak középen. 
– A francba! – mondta, és hátrébb tolta a fején a sapkát, 

ami állandóan lecsúszott a homlokára. 
– Jóember, mi van magával? – kérdezte az idősebb 

rendőr.  
– Szörnyű büdös van itt! – így a másik. 
Csak azt bírta ismételgetni, hogy a francba. 
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A rendőrök bejelentésre jöttek. Napok óta nem látták, 
mozgás sem volt a ház körül. 

– A francba! Ez csak a bolond Margit lehetett! 
– Nem tudjuk, ki volt a bejelentő. De nem mindegy! 

Örüljön, hogy aggódnak magáért. 
 
x x x 
 
Sokáig vannak bent. Vajon mit csinálnak? 

Végre az egyik megjelent a bejárati ajtóban. Na, mi van! 
Miért támasztja az ajtófélfát? 

Ez igen! Rendesem kidobta a taccsot. 
Jön már a másik is. Ezek elmennek… Akkor most mi 

van? 
Á, itt van már Tóni is! Hol volt eddig? Eléggé 

lepukkantnak látszik. 
Áthívom egyszer. Főzök már ennek a szerencsétlennek 

valamit. Szerintem amióta meghalt az anyja, nem evett 
semmi normálisat. 

Mit integet? Fenyegetőzik?! Ez fenyegetőzik. Mi baja van 
ennek a félnótásnak? 

Tudod, mikor eszel a főztömből! Bélpoklos! 
Szerencsétlen tohonya! Az anyját sírba űzte… Még ott sem 
lehet nyugodt miatta. 
 
x x x 
 
Napok óta nem bírt napirendre térni azon, hogy rátörték az 
ajtót, jött–ment a házban és morgolódva méltatlankodott.  

A francba! Senki más, csak ez a bolond Margit lehetett a 
bejelentő. Ki akar készíteni. De a káromat meg fogja 
téríteni! Alig tudom nyitni–csukni a bejárati ajtót, szinte 



                         E n i g m á k 

▪ 118 

beleizzadok. Szorul. Még csak az hiányzik, hogy szétessen 
az egész! 

Biztosan több volt benne a kelleténél! Az ital még a 
maradék eszét is elveszi. Ezt még visszakapod Margit! 

Fölcihelődött, hogy elmegy a sarki kisboltba. Nyitni 
akarta a bejárati ajtót, de az nem mozdult. Rángatta, addig 
rángatta, mígnem a kilincs a kezében maradt.  

A francba!, gondolta. 
Pillanatok alatt lefőtt. A sapkáját, ami a homlokára 

csúszott, feljebb tolta. 
A francba!, csak ennyit bírt mondani. 
Hohó! Van egy jobb ötletem.  
A szobaablaknál teljesen fölhúzta a redőnyt. 
Ezt még visszakapod, átkozott némber! 
Kinyitotta mindkét szárnyát az ablaknak. Felült az 

ablakpárkányra és kifelé lógatta a lábait. Méregette, hogy 
milyen magasan van az ablak. Megijedt. 

Hűha! Ha itt most ki is mászok, hogyan jövök vissza? A 
francba! 

Tanácstalanul üldögélt az ablakban és lógázta a lábait. 
– Rendben van minden, Anti? – kiáltott oda neki a 

postás. Csak legyintett. 
– Kijön a meleg, te! – rikoltotta a harmadik házban lakó 

szomszédasszony. 
Bárcsak én mennék!, gondolta magában. 

 
x x x 
 
Háromszor tüsszentett egymás után. 

– Megfáztál Margit? – kérdezte a férfi. 
– Áh! Ahogy öregszek, egyre allergiásabb vagyok a 

hajnyírásra. 
Jobb kézfejével megtörölte az orrát, miközben szipogott. 
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– Még meglehet, hogy egyszer nem te nyírod a hajamat.  
– Minden meglehet, Bagókám! De akkor már én sem 

leszek. Na de arra mondjál valamit, hogy te sosem szoktál 
hajat mosni? 

– Miért? 
– Olyan büdös a fejed, mint egy pöcegödör. 
Ahogy végzett a nyírással, kivette a férfi nyakából a 

szakadozott lepedőt. Bagó elindult a bejárati ajtó felé. 
– Hát a fizetség! – szólt utána. 
– Jó hogy mondod! – a férfi visszalépett. Kivette a 
belső zsebből a két decis pálinkát, letette a konyhaasztal 

sarkára. 
Megállt a nyitott bejárati ajtóban, nézte Bagót, ahogy 

csoszogva lépkedett a kiskapu felé. 
Meglátta bolondos Tónit az ablakban. A nyitott ablakot 

szinte betöltötte százhúsz kilós testével. Elégedett 
mosollyal a kerek arcán ült és lógázta a lábát. Amikor 
észrevette, integetett felé.  

Mit csinál ez a szerencsétlen? Tóni bekattant?  
Mióta az anyja meghalt, egyre furcsábban viselkedik.  

Senki nem tudja, miből él. Ha valaki erről kérdezte, úgy tett, 
mint aki nem hallja – egyébként nagyothalló volt –, vagy 
egyszerűen csak mosolygott. 

Ez a Tóni nem tökéletes! Egészen biztos, hogy 
bekattant. 
 
x x x 
 
A drótkerítésen át beszélgettek. 

– Nem mondod, Tóni! 
– Így igaz, Margó!  
Hitte is, meg nem is, amit a férfi mondott. 
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– Először a rendőrök jöttek, aztán a mentősök. Azt 
mondták, bevisznek a pszichiátriára. Ellenkeztem, nem 
vagyok én bolond. Erre megbilincseltek, és úgy vittek el.  

– És mit mondtak a kórházban? 
– Másfél órát kellett várnom. Már majdnem bevizeltem, 

de nem mertem se megszólalni, se megmozdulni.  Aztán 
egy fiatal orvos kérdezgetett mindenfélét. Hiába 
mondogattam, nem vagyok bolond, nincs nekem a 
fejemmel semmi baj. 

– És? 
– Egy idő után azt mondta az orvos, hogy menjek haza. 

Adott egy papírt, hogy ezzel jelentkezzek a háziorvosnál. 
– Ez hihetetlen, Tóni! 
– Hát az. 
A férfi meg volt győződve, hogy ennek az egésznek a nő 

volt az elindítója, de nem bírta kiugrasztani a nyulat a 
bokorból. 

– Egész nagy már a hajad, Tóni. Nem kellene 
megnyírni? 

– Hát ráférne… 
– Gyere át valamelyik nap, megbeszéljük… 
– Meddig mehetek holnap? 
– Bármeddig, bármikor… Időm, mint a tenger. 
Ahogy elváltak, az asszony arra gondolt, hogy ilyen is 

csak Tónival eshet meg. Vagy ő a bolond, vagy a világ, de 
valami bolondul van elrendezve benne. 
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▌Vándor Várhelyi Ibolya 

 

TALÁN, MAJD EGYSZER, 
VALAHOL, VALAMIKOR… 

 
Évek óta kényelmetlenül érzem magam ezen a földön. 
Érzem, hogy nem ide tartozom, nekem nem itt a helyem. 
De akkor miért vagyok itt, miért kell nekem itt lennem? Mit 
keresek, vagy, ... kit keresek? A tavasz–esti langyos szellő 
gyengéden, vígasztalóan símogatja meg az arcom. Sétálok 
egymagam, és hallgatom a csend szavát. Számlálom az évek 
számát, melyek oly hamar tovatűntek, mint egy 
szempillantás, ... és nem emlékszem arra, hogy igazán, de 
igazán boldog lettem volna valamikor. Pedig voltak 
pillanatok, amikor azt hittem, hogy boldog vagyok, de rá 
kellett döbbennem arra, hogy az egész csak látszat volt, az 
igazi boldogság nem ilyen.          Csak sétálok, és olyan, de 
olyan egyedül érzem magam. A sűrű csend, amely 
körűlvesz, szinte a húsomba mar. Az utcán meggyúlnak a 
lámpák, s egy játékos kis fénysugár táncot lejt a hajam 
selymén. Szívemben az eltemetett álmok viharként 
tombolnak. Úgy szeretném magamhoz ölelni az egész 
világot. Annyi felszínre törni vágyó szeretet van bennem, 
hogy erejével csillagokat mozdíthatnék el a helyükről. Úgy 
szeretném, ha valaki szólna most hozzám, ... ha nem fájna 
olyan nagyon a csend.  

Lépteim hazafelé fordítom, felmegyek a lépcsőn, és 
becsukom magam után az ajtót. A ház üres, még senki sincs 
itthon. Az ablakhoz lépek, és szélesre tárom szárnyait. A 
hársfavirág bódító illata elárasztja a szobát. Halkan, mintha 
valahonnan a fellegek felől érkezne, egy szomorú dal 
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akkordjai szivárognak be a szobába a hársillattal. Egy 
darabig hallgatom, majd lassú, szinte szaggatott mozdulattal 
kihajolok az ablakon, és szembenézek az ég áthatolhatatlan 
sötétjével. A sötétség és a dal, könnycseppet csal a 
szemembe. Önfeledten tűröm, hogy a könnycsepp 
végigszaladjon arcomon, megpihen kicsit mozdulatlanul az 
államon, majd halkan a földre pottyan. És akkor, egy mély, 
halk sóhaj töri meg a csendet, mely úgy tőrt elő ajkamról, 
mint a láva. Elönt, feléget mindent, ami útjába kerül. 

– Miért? Miért nem vagyok én boldog? .. És e majdnem 
néma kiáltástól, megremegnek a csillagok. Apró fényükkel 
melengetni, vígasztalni próbálnak. Tiszta fényük, körbefon, 
körülölel. Majd ölelésük mint vaslánc szorít mind jobban és 
jobban. Nem kapok levegőt. Fuldoklok, mint hal a 
szárazon. Arcom az ablaküveghez ér. ’Hideg, akár egy 
halott’, ... – fut át hírtelen agyamon a gondolat. 
Megpróbálom másra terelni gondolatomat, de nem tudom. 
Mintha szívemnek is minden egyes dobbanása, megállás 
nélkül azt dobolná, hogy halott, halott, halott... 

– De ki a halott? ... Talán az egész világ! Én is, .... de 
nem, én nem! 

 Leülök az ágyra. Hallom az ajtó nyikorgását, hazajöttek. 
Benyitnak a szobámba. 

– Megjöttünk, itt vagy? Megyünk vacsorázni, – meg se 
kérdik tőlem, hogy én vacsoráztam–e, nem akarok–e velük 
tartani? Nevetve visszacsukják rám az ajtót. 

Egy ideig hallgatom a csukott ajtón keresztül a 
szobámba szűrődő szavak moraját. Ismerem a hangokat, de 
nem értem mit beszélnek. Valahogy nem is érdekel. 

Egy idő után, újra hallom szívem egyre hevesebb 
dobogását, majd.... mint egy ablak, úgy tárúl fel szemem 
előtt egy kép. 
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Egy nagy, rozsdás, vasajtó előtt állok. Kezem hideg, 
mint a jég és remeg. Lenyomom a kilincset, az ajtó 
felpattan. Várom, hogy halljam a nyikorgását, de nem 
hallok semmit. Átlépek rajta, és abban a pillanatban, 
földöntúli, szinte hátborzongatóan hideg szél kap bele a 
hajamba. Megérinti átlátszó ujjaival arcom, és azonnal sűrű, 
áthatolhatatlan köd ereszkedik alá, és takar el mindent a 
szemem elől. Vissza szeretnék menni, de a vasajtó eltűnt. 
Bizonytalan léptekkel megindulok előre. Nem tudom hová 
megyek, meddig megyek, csak megyek. A köd körülöttem 
mind sűrűbb, és rettenetesen hideg van. Senki sincs a 
közelben, egyedül vagyok. EGYEDÜL VAGYOK, ez a két 
szó, szinte megfagyasztja lelkemet. Félek. Szaladni akarok, 
de lábamat alig bírom vonszolni. És sehol egy lélek, sehol, 
egyetlen élőlény. Mindenütt csak köd, és csend. Valamiben 
megbotlok, csúszok lefele, mind lennebb, és egyre 
gyorsabban. Forog velem a világ, szédülök, és becsukom a 
szemem. Valahol megállok. Tudom, hogy leestem, mégse 
fáj semmim sem. Kinyitom a szemem, de nem látok 
semmit. 

– Hol vagyok? – kérdezem elcsukló hangon, és 
hangomra a csend megremeg. Kérdésemre nem felel más, 
csak egy ugyanolyan elcsukló hangú visszhang, majd megint 
csend lesz. Minden idegszálamat megfeszítve figyelek. Kis 
idő múlva, újra felhangzik, ugyanolyan halkan, és 
ugyanolyan messziről, a szomorú dal. Hallgatom, majd 
akaratlanul dúdolni kezdem. 

Mintha egy varázsszóra, a sötétség és a köd oszladozni 
kezd. Érzem a vér lüktetését ereimben. Egyre melegebb 
van. Felállok, és azon veszem észre magam, hogy itthon 
vagyok. Körűlnézek szobámban, és nem tudok rájönni, mi 
is volt ez? 
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Megtapogatom elzsibbadt karom, és érzem, hogy hideg. 
Az ablakhoz megyek. Odakint megszólalnak a hajnal első 
hírnökei. Visszamegyek az ágyhoz, lefekszek, és nem 
gondolok semmire. 

Előttem új kép jelenik meg. Nagyon hasonlít az előbbire, 
most is csend van és sötét, de most nem félek, és mintha 
repülnék. Csillagok kacsintanak rám ezüstös fénnyükkel, és 
integetnek, hívnak, hogy tartsak velük, de nem tehetem. 
Hírtelen erős fény vakítja meg szemem, mindenütt 
körülöttem tűzlángok lobognak, és meleg van, nagyon 
meleg. Majd megint sötétség és csillagok. 

– Ez volt a Nap, ugy–e? – kérdem. 
– Igen – válaszolt egy ismerős, bársonyos hang. 
Visszanézek, és majdnem eláll a lélegzetem. Látom a 

Földet, olyan pici, mint egy játéklabda, és olyan gyönyörű. 
– Hová megyünk? 
– Messze – jön a válasz. 
– És mikor jövünk vissza? – kérdem kíváncsian. 
– SOHA! 
Nem értem egészen, mit is jelent ez, de nem 

kérdezősködök többet. Tovább repülünk. Előttünk, valahol 
a csillagok milliárdjai között, egy fehéren fénylő folt jelenik 
meg. 

– Oda megyünk? 
Nem jön válasz a kérdésemre, de már tudom, hogy oda, 

és a fényes, fehér folt mind nagyobbodik. Szinte 
mágnesként vonz magához. Amint rohamosan közeledünk 
felé, emlékképek sokasága villan fel mellettem. Látok egy 
kislányt, aki a homokban játszik. Mellette egy boldogan 
doromboló cica ül. Mintha a cica nagyobb lenne, mint a 
kislány. Hallatszik egy hívó hang is. A kislány megfordul, és 
a hang irányába néz. És annak a hívó hangnak a hallatára 
összeszorul a szívem. Kibírhatatlan fájdalom hasít belém, és 
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szememből meleg könnycseppek gördűlnek le arcomról. És 
a könnycseppek, apró, fehérfényű csillagokká válnak, és 
szikrázva követnek az uton. Majd látok egy kis szobát, s egy 
nyitott ablakot. A szoba nagyon ismerős. Látok az ágyon 
feküdni egy halovány arcú nőt. ‘Érdekes’, – gondolom. Itt 
minden olyan ismerős. Közelebb kerülök az ágyon fekvő 
nőhöz, és rájövök, hogy ÉN vagyok. Megállok mellette, 
megpróbálom felébreszteni. Nem mozdul. Kiabálok rá, 
rázogatom, hiába. Akkor velőtrázó sikoly hagyja el ajkamat. 
Felülők az ágyban, az egész testem reszket. Szívem vadul, 
kiugrani készül helyéről. A félhomályban egy kedves arc néz 
rám. Nem tudom ki az, mégis nagyon ismerős. Mintha már 
láttam volna valahol, valamikor. 

– Nyugodj meg Luna, – mondja halkan. 
Körülnézek, van még valaki rajtam kívül a szobában, 

akit Lunának hívnak? Nem, a szobában rajtam és rajta kívül 
senki más nem volt. 

– Ki az a Luna? – kérdem suttogva. – És ki vagy te? 
– Nem ismersz engem? – kérdezte az ismerős idegen, és 

meleg tekintetén szomorúság árnya vonult át. 
– Kellene, hogy ismerjelek? 
– Nagyon régen kereslek, végre rád találtam, de 

úgylátszik, sajnos elkéstem. 
Valami kimondhatatlan érzés futott végig testemen. 

Valahogy tudtam, és mégse tudtam, hogy ki ő, csak 
sejtettem, de nem mertem kérdezni. 

Megsímogatta az arcomat, és gyengéden átölelt. Karjai 
közt megnyugodtam. Meleg szeretet, boldogság öntötte el 
szívemet, biztonságban éreztem magam. Szerettem volna, 
ha soha többé el nem enged, de csillogó, barna szeme 
halványodni kezdett, és karjának ölelése is egyre gyengült. 

– Ne, ne menj még! – suttogtam. – Mondd meg ki vagy? 
– Mennem kell... – felelte szomorúan. 
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– Látlak még?– kérdeztem kétségbeesve. 
– Lehet... 
– Hol találok rád? 
Nem felelt, csak nézett. Szomorúan, szivettépően. 
Felényújtottam karom, hogy mégegyszer átöleljem, .. ő is 

felém nyúlt, de mielőtt megérinthettem volna kezét, 
szertefoszlott, és a szobában újra egyedül találtam magam. 

Leroskadtam az ágyra, átöleltem a párnám, és sokáig, 
kétségbeesetten zokogtam. Éreztem, hogy ő volt az én 
lelkem párja, akit mindig is kerestem, és most, hogy eljött, 
nem ismertem fel... 

Könnyek közt suttogtam a semmibe... 
– Jöjj vissza hozzám! Jöjj vissza hozzám! 
... 
 
Aztán egy nap megláttam egy előadáson. Ő volt az. 

Barna szeme, ugyanolyan szeretetet sugározva nézett rám 
egy pillanatra, mint akkor, azon az éjszakán. Nem szólt 
hozzám, mintha nem ismert volna. Mellette egy feketehajú 
nő volt, és egy kisfiú, aki nagyon hasonlított rá. Szívembe 
hasított a fájdalom. Most értettem meg, miért mondta 
nekem akkor, hogy elkésett. Arra is rájöttem, hogy én 
voltam az a Luna, akit ő keresett, de későn talált meg. Tíz 
évet késett...pedig én is őt kerestem, mindig is őt kerestem, 
de elkésett... vagy én érkeztem túl korán... 
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