
 

 

 
 

Magánkozmosz 
1. kötet 

 

 
 

Jakus Tamás: Magánkozmosz I. 
 

A Barátok verslista novelláskötete – 2005. 





 

 

Sorozatszerkesztő: Baranyai Attila, Fuchs Éva 
 
 

Borító grafika: Jakus Tamás grafikus 
 
 

Tipográfia: Baranyai Attila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 963 218 085 2 
 
 
 
 

Köszönet a győri Palatia Nyomdának és a  
győri Vizuális Pedagógiai Műhelynek,  

hogy segítségükkel létrejöhetett e kiadvány,  
továbbá köszönet a szerzőknek az írásaikért. 

 
Minden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek  

reprodukálásának jogát! 
 
 

 
 

2005 





BARÁTOK VERSLISTA NOVELLÁSKÖTETE 

1 

Cserepes Andrea: Időrabló 
 
Azon a tavaszi reggelen elhatároztam, hogy rendbe szedem a kertet. Le-
nyírom a füvet az új fűnyírómmal, árvácskákat ültetek a kerítés mentén, 
és kikapálom a gyomokat a veteményesből. Igen, ezt ma mind megte-
szem, és ha sötétedésig nem érek a végére, holnap folytatom – gondol-
tam, miközben langyos tejeskávémat szürcsölgettem a konyhaasztal mel-
lett. 
Amint kiléptem az ajtón, arculcsapott a friss, reggeli levegő munkára ser-
kentő fuvallata. Vidáman körülpillantottam, és szívemben mélységes 
büszkeséggel csodáltam a mi kis kertecskénket. Határozott léptekkel el-
indultam a fészer felé, ámde ekkor a kerítés mellett gubbasztó málnabo-
kor alatt megláttam egy fura alakot. 
Az aprócska idegen meglehetősen elnyűtt ruházatban, hanyagul hevert a 
málnabokor tövében, és bár jól látszott, hogy életben van, hajszálnyit sem 
moccant, még akkor sem, amikor már egészen a közelébe értem. 
– Ki maga? – kérdeztem meglepetten.  
– Nemes Szunyátahalmi Szilárd, időmilliomos – súgta halkan az idegen.  
– Időmilliomos! – elnevettem magam. – És mit csinál itt, épp a mi ker-
tünkben? 
– Semmit.  
Vártam néhány percig, de hiába. Szunyátahalmi Szilárd, elképedésemmel 
mit sem törődve, rendületlen nyugalommal, csendben tovább heverészett 
a fűcsomók között, és nem magyarázkodott. 
– Hogy került ide? – faggattam türelmetlenül.  
– Hoztak.  
– Hoztááák? De mégis honnan, és kicsodák?  
– Ostoba kérdés – felelte lefitymáló arcrándítással kísérve, de még min-
dig halk, suttogó hangon –, természetesen abból a kertből hoztak, ahol 
eddig voltam, és két olyan kertészféle egyén cipelt ide, mint maga. 
– És maga egy időmilliomos! Egy valódi, élő időmilliomos, igaz? 
– Sssst! Csendesebben! – szólt ingerülten Szunyátahalmi, ijedten jobbra-
balra tekintgetve – Ne hangoztassa már olyan sűrűn a vagyoni helyzete-
met! 
– Mitől fél, hisz nincs itt senki kettőnkön kívül. 



MAGÁNKOZMOSZ I.  

2 

– Az mindegy. Bármikor a fülébe juthat, akár a madarak is elcsiripelhetik 
neki, hogy én mennyire jómódú vagyok. És akkor bizony eljön... A világ 
másik végéből is eljön a hatalmas zsákmány reményében. 
– Ki jön el? – már kezdtem egészen elveszíteni a türelmemet, úgy tűnt, 
Szunyátahalmi egyre zavarosabban beszél. 
– Az időrabló. A tavalyi év folyamán nyolcvanhét időmilliomost rabolt 
ki! Ő a világ legelvetemültebb bűnözője. Sosem kapják el. 
Kezemben még mindig a fészer kulcsát szorongattam, mely több kulccsal 
egyetemben egy rozsdás kulcskarikán fityegett. Zsebre vágtam a kulcs-
csomót, és leültem a fűbe Szunyátahalmi mellé. 
– No és mondja, mi lett azokkal az időmilliomosokkal, akiket ez az elve-
temült időrabló megfosztott a vagyonától? Úgy hiszem, az időrabló okoz-
ta károkat nem téríti meg a biztosító. Elszegényedett időmilliomosként 
ténferegnek az utcán, és másodperceket kéregetnek a járókelőktől? 
– Oh, ha csak úgy lenne! Rohannak. 
– Rohannak? Ezt meg hogy érti?  
– Rohannak, futnak, szaladnak, iszkiri át a kerteken, át az országhatár-
okon. Átvágtatnak Európán, Ázsián, és még talán az óceánon is, bár le-
het, hogy ott elkanyarodnak. Egy biztos, nem lehet őket megállítani. 
Nincs idejük. Az idő az egyetlen, ami megfelelő módon rögzít, idő nélkül 
nincs megállás.  
– Mit gondol, miért tudok én most magával ilyen nyugodtan beszélgetni, 
anélkül, hogy egy fikarcnyit is elmozdulnék? – folytatta Szunyátahalmi. – 
Csakis az időmillióim miatt, mert azok erősen féken tartanak. 
– Értem – bólintottam, és ekkor eszembe jutott a fűnyírás. – Viszont arra 
kell kérnem, álljon fel egy kis időre – szóltam, míg feltápászkodtam a 
földről, és zsebemből ismét előkotortam a fészer kulcsát –, mert az egész 
kertben le szeretném nyírni a füvet, itt, a málnabokor alatt is. 
– Csak nem gondolja komolyan, hogy én, Szunyátahalmi Szilárd, a mai 
világban oly ritka időmilliomosok egyike, MOZOGNI fogok??? – sustor-
gott Szunyátahalmi felháborodva, elkerekedett szemekkel. – Tudja, mek-
kora kockázatot vállalnék ezzel magamra? 
– Ugyan, ne rettegjen ennyire! Egy kis mozgás nem fog megártani. 
– Ha balga módon megfeledkeznék kivételes vagyoni helyzetemről, és 
csak úgy nekiállnék mozgolódni, felkavarnám a levegőt, bizonyosan ve-
rejtékezni kezdenék, verejtékcseppjeim kizárólag időmilliomosokra jel-
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lemző, egyedi aromája elvegyülne a már felkavarodott levegővel, és már-
is menthetetlen vagyok! Az időrablónak rendkívül kifinomultak az érzé-
kei. Főképp a szaglása. 
– Szerintem maga erősen eltúlozza ezt az időrabló ügyet, amennyiben 
egyáltalán létezik ez az időrabló, és van mit eltúlozni. Mindenesetre, ha 
itt akar maradni a mi kertünkben, legalább segíthetne! Higgye el, a fűnyí-
rás egészen szórakoztató is tud lenni, főképp egy jó minőségű fűnyíróval. 
A múlt héten sikerült beszereznem egy nagyon igényes darabot, egy va-
lódi Hörrzörr Gyepnyiszil Péper4est. Igaz, nem a legújabb gyártmány, 
három és fél éves, de megkímélt állapotban van, mivel az előző gazdája 
egy lakótelepi fickó volt. Csak a virágládáit nyírta vele, azt is viccből, 
hogy a szomszédokat bosszantsa, he he he... No jöjjön, megmutatom, itt 
van a fészerben! 
– Fűnyíró, maga megőrült!!! A műszerek, eszközök, készülékek, szer-
számok, szerkezetek, gépezetek és masinériák rettentő veszélyesek! Ezek 
mind-mind az időrabló jól bevált fegyverei, amelyeket előszeretettel for-
dít az időmilliomosok ellen. Éppen ezért például fűnyírót kifejezetten ti-
los időmilliomosok közelében tartani. Időmilliomos mellett efféle szer-
kentyű kizárólag jól elzárt helyen tárolható, mondjuk fészerben, ha nincs 
páncélszekrény.  
Ekkor agyamat elöntötte a pulykaméreg. 
– És azt mivel magyarázza, ha szabad kérdeznem – kiáltottam az időmil-
liomosra, – hogy bár nekem is van időm maga által kiagyalt időrablókról 
fecsegni, mozogni is szoktam, minden valószínűség szerint gyakorta ve-
rejtékezem is, fűnyírót, kapálógépet, sőt, még halogénizzós csirkekeltetőt 
is használok, és mégsem próbált meg még egyszer sem kirabolni az idő-
rabló?! 
– Nézze, ennek több oka is lehet. Egyrészt az időrabló rendkívül elfoglalt 
bűnöző. Másrészt, érthető módon, minden esetben a gazdagabb zsák-
mányt részesíti előnyben, a maga kis idővagyonkáját addig nem fenyegeti 
veszély, amíg léteznek időmilliomosok. Örüljön annak, hogy maga nem 
egy olyan súlyos egyéniség, mint szerény személyem, ezen okból tehát 
kevéske időtőke is elegendő ahhoz, hogy magát stabilizálja. Maga egy 
szerencsés ember, drága barátom, maga egy szerencsés ember... Most 
szívesen hátba veregetném, de mint tudja, nem tehetem. 
– Úgy! Szóval gúnyolódik rajtam!  
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– Jaj, hogy mondhat ilyet, hogy... Hogy ééén, kigúnyolnám magát... Hova 
megy? 
– A fészerbe. Remélem, nem feltételezte, hogy egy időmilliomos miatt 
kihagyom a fűnyírást! 
– Nehogy megközelítse azt a ketyerét, maga hígagyú! Nem érti?!!! Mind-
kettőnk jövőjét veszélyezteti!!! 
Kinyitottam a fészer ajtaját, és a poros félhomályban megláttam a fészer 
közepén álló Hörrzörr Gyepnyiszil Péper4est. Még így, a terepszínű vé-
dőhuzatban is milyen impozáns látványt nyújt – állapítottam meg, ma-
gamban. Odaléptem hozzá, és óvatosan leemeltem róla a védőhuzatot.  
A tűzpiros, modern ívű karosszérián ott csillogott a világszerte ismert 
márkajel, és alatta a felirat: HÖRRZÖRR GYEPNYISZIL PÉPER4ES. 
Szívemben mámoros elégedettséggel végigsimítottam kecses vonalait, 
egy-két bravúros kézmozdulattal lecsavartam a tanksapkát, és a benzines-
kanna után nyúltam, csakhogy ekkor hirtelen ráeszméltem, hogy a Gyep-
nyiszil és én nem vagyunk egyedül. 
A különös teremtmény a Hörrzörr Gyepnyiszilbe kapaszkodott, derékig 
érő, ősz hajszálai számtalan vékonyka fonatba voltak kötve, rikítóan zöld 
szemeivel másodpercenként pontosan egyet pislogott, és meghatározha-
tatlan szabású öltözékét rengeteg különféle formájú és színű gomb tartot-
ta. 
– Te jó Ég! Csak nem...??? Maga az időrabló?!!! 
Jól hallottam, hogy a kerítés melletti málnabokor tövében az időmilli-
omos fájdalmas zokogásba kezd, mialatt a bizarr kinézetű idegen szótla-
nul bólintott. 
Azóta rohanunk együtt, Szunyátahalmi Szilárd és én... 
 
 
Cserepes Andrea: Szürke 
 
Hajnalban az utcán valószínűtlen, kékes-lilás felhők úsztak a parttalan pá-
ratengerben, és a messziről dübörgő autók, buszok, vonatok összemosód-
tak. A lila színben derengő ég alatt, a távolról zúgó morajlásban úgy érez-
tem, mintha egy határtalan ciklon közepén próbálnék megkapaszkodni.  
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Ma egész nap esett az eső, és még most, késő este is zuhog. Órákig néz-
tem, ahogy a hűvös, kövér esőcseppek egymást követve szétfröccsennek 
a ház előtti szürke betonon.  
Fent szürke borongás, lent szürke burkolat, szürkék a házak is, úgy ér-
zem, az eső illata is szürke, amolyan hűvös-szürke. Kezemet kinyújtottam 
az ablakon, a hideg vízcseppek sűrűn peregve csapódtak a tenyerembe, és 
kicsurogtak az ujjaim között. Furcsa, de arra gondoltam, nem is csodál-
koznék rajta, ha az eső szürkére festené a kezemet, de ez nem történt 
meg. Az eső még csak össze sem piszkolt. 
Láttam odakint a város fakó esőjében a siető, átázott lelkeket, és a tö-
mény, mély szürkeségben éreztem, tetőtől talpig cifra a kavargó tömeg. 
Nap mint nap elém ugrik egy ismeretlen árnyalat, hihetetlen a tarka vég-
telen.  
Múltkoriban azt álmodtam, ezerszínű, fényesen csillogó metropoliszban 
élek, mindenütt díszes homlokzatok, az ablakokban dús virágládák, az ut-
cák tiszták, és minden csupa-csupa szín. Aztán besötétedett, az emberek 
kijöttek a gyönyörű házakból, és szép lassan lenyalogatták a város színeit.  
Miután végeztek, mindegyikük előkotort valamit a zsebéből, egy cukorkás-
zacskót, újságlapot, ócska rongycafatokat, csokoládépapírt vagy zsebken-
dőt, megtörölte vele a száját, majd elhajította.  
Mire kivilágosodott, a metropolisz éppen olyan szürke volt, mint ez a be-
tonváros, és az emberek nyelve mind-mind szivárványszínű volt. 
 
 
Cserepes Andrea: Ódon patina 
 
Jómagam szerencsés vagyok, mert ismerem a törékeny tündéranyókát, 
kinek neve Ódon Patina. Percre pontosan érkezik az előre bejelentett idő-
pontban, az öltözéke divatjamúlt, majdhogy nem antik, ámde mégis nett, 
lassan besétál az ajtón, gondosan becsukja maga mögött, majd így szól:  
– No lássuk azokat a metszetlen köteteket!  
Ezután az asztalomhoz lép, ahol már várja egy jókora könyvkupac. Apró 
kézitáskájából előveszi elegáns, ezüstnyelű papírvágó kését, és gyakorlott 
mozdulatokkal felvágja a könyvek lapjait. Merthogy Ódon Patina képesí-
tett lapmetsző és betűbátorító.  
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Miután tökéletesen szétválasztotta a lapszéleket, visszarakja kézitáskájá-
ba az elegáns papírvágó kést, barátságosan elköszön és eltűnik, épp úgy, 
ahogy megérkezett. Sosem tudnám fellapozni a könyveimet, ha Patina 
kisasszony egyszer sem látogatna meg. 
Finom hölgy, és úgy hiszem, több száz éves lehet. Az évek valószínűleg 
úgy szálltak el felette, hogy ő eközben meg se moccant, hasonlít ahhoz az 
öreg képeslaphoz, amelyik a fiók mélyére zárva vészelte át az évszázado-
kat, így ma is tisztán olvasható rajta a dőltbetűs üzenet. 
Reggelente gyakran leemelek a polcról egy könyvet, kinyitom, és bele-
szagolok a lapok közé. Hol egy öreg, valaha kemény kötésű, szakadozott 
könyvet választok, hol műanyag borítású szótárakat, hol színes füzetet, és 
ahogy kezembe veszem és felnyitom, megérinti orromat a papír illata. Ér-
zem az öregecske, megsárgult lapok dohos porszagát, a fényezett papírok 
vegyszeres illatait, és a friss nyomdafestékszagokat.  
A könyveim már nem bizalmatlan papírtömbök, hanem eleven laplobog-
tatók, én pedig örökre megszerettem a pergő könyvlapokat. 
 
 
 
Danku Gyula: Álmodók 
 
Kina egy barlangban élt. Magányos, nem létező, elképzelt lény volt csu-
pán, valahol egy nem létező, elképzelt helyen. Legalábbis ő mindig ezt 
érezte. Ott, ahol az álmok születnek. S az a hely – ahol Kina az Álmodó 
talált otthonra – a felkelő Nap felé tekintett. A Nap felé, amely az elterü-
lő, aranyló víztükör egyetlen buborékaként pattant ki a mélyből. A testé-
ből cikázó, kutató fénysugarak körültáncolták a lányt, aki a víz partján él-
vezte, ahogy a szél a hajába kap. 
Ritkán volt ébren. Szinte állandóan álmodott. Néha úgy érezte, minden és 
mindenki helyett. Színeket és fényeket. Hangokat és arcokat. Fájdalmat 
és örömöt. Soha nem távolodott el az otthonától, nem is volt hová men-
nie. Az álmokért élt, amit úgy érzett, az emberekhez juttat. S az emberek, 
ha felkelnek, kapnak valamit, amiért ő keményen megdolgozott. Szerette 
volna ezt hinni, de tudta, a legtöbben nem is emlékeznek az álmaikra, s 
ha erre gondolt, mindig szomorú lett. Pedig ő hogy szerette mindet!  
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Mint ezt is itt. Talán egy kisgyermek álma. Ezernyi szivárvány gömbökbe 
zárva, az anya hangja, egy meleg, puha érintés, aztán fel magasra, ahon-
nan mindent lehet látni. Saját álmai nem is voltak, ha lettek volna, emlé-
kezett volna rájuk. De ezen nem is csodálkozott soha, hiszen mindennek 
és mindenkinek megvan a helye a világban. Ő mások helyett álmodott. 
Aztán jött Zed. Nem értette, hogy került oda. Azt sem tudta, honnan is-
meri a nevét. Egyszer csak ott volt. Először csak messzebb tőle, úgy tett, 
mintha nem is látná, de aztán egyre közelebb ért. Zed sok mindent muta-
tott. Lehet, tükör volt csupán, de Kina egyre jobban hozzászokott, hogy 
ott volt körülötte. Néha még zavarta, hogy Zed kíváncsi, de már cseppet 
sem bánta. S ha egyszer-egyszer késett, vagy nem jött, furcsállta és kez-
dett megszólalni benne valami, vajon hol van már? 
Ahogy teltek a napok, a hetek, a hónapok, Kina észre sem vette, de már 
csak Zedről álmodott. Már nem érdekelte, hogy mások helyett lásson, a 
saját álmait akarta látni. S benne Zedet, aki ott lézengett körülötte és néha 
rámosolygott. Zedben mindig volt valami szomorúság és Kina érezte, hogy 
ez miatta van. 
Egy nap, az okra is rájött. Ettől nagyon megijedt. Érezte, hogy Zed azt 
akarja, menjen vele. S érezte, hogy ő is akarja. Nem lehet! Nem szabad! 
Ki fog álmodni az emberek helyett? Ki fogja megmutatni nekik a csodát, 
ami bennük lakik? Nem akart többet Zedről álmodni. Látni sem akarta többé. 
Csak a Napot reggel, ahogy újra és újra megszületik. S ott állt. A parton.  
Az égen vibráló felhők ölelték át az egyre fényesebb tűzgömböt és tolták 
egyre fentebb. Kina becsukta a szemét, és élvezte, ahogy a Napsugarak 
csipkedik az arcát.  Érezte, ahogy a felhők őt is átkarolják, gyengéden és 
puhán megemelik, s viszik egyre magasabbra. Ő volt a Nap, már ő szórta 
a fényt a világra, az embereknek és saját örömére. Belényilallt a felisme-
rés, újra álmodik. Ennek most jobban örült, mint bármi másnak. 
Zedet hívta. Látni akarta, érezni, hallani a hangját. Aztán egyszer csak ott 
volt. S ő, Kina az Álmodó, ott állt Zeddel szemben, és a várakozás körül-
ölelte mindkettőjüket. Kina érezte, Zed most nem szomorú, s ettől még 
jobb lett a kedve. Érezte, meg akarja érinteni őt. Még sohasem érintette 
meg, ezt még soha nem álmodta, pedig sokszor elképzelte már. A szíve 
egyre hevesebben vert, már az egész teste lüktetett, ahogy egyszerre 
mindketten elkezdték a mozdulatot. A könyök megemelkedik, a felkar ki-
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tolja az alkart, az ujjak kicsit megfeszülnek. A távolság egyre csökkent, a 
két kéz már szinte egymáshoz ért, amikor…. 
…. Zed felébredt. Kinyitotta a szemét. Egy szobában volt. Talán a sajátja, 
de ez most nem számított. Egész testét átjárta a vágy, hogy megérintse 
Kinát. Egy darabig még feküdt mozdulatlanul, hogy az érzés, a másik 
lény érzete, minél tovább ott maradjon benne. Aztán megmozdult. S ahogy 
érezte önnön mozdulatának fáradtságát, egyre jobban elöntötte a szomo-
rúság. A Nap éppen felkelt, de nem volt szép. Egy külvárosi ház ablaká-
ból, elveszti szépségét. Zed mégis nézte és az ablaknak támasztotta gyön-
gyöző homlokát. A lehelet, ami még forró az álomtól, egyre nagyobb és 
homályosabb párás foltot hagyott az üvegen, ahogy lassan szedte a leve-
gőt. Megemelte a kezét, és a párás üvegre, remegő ujjával lassan odaraj-
zolta: Kina. Hátrább lépett, s nézte, ahogy az írás elhalványul és semmivé 
foszlik. Elmosolyodott. Újra az ablakhoz lépett, újra lehelt és újra írt. 
Még sokáig. 
S ekkor, egy elképzelt, talán nem is létező helyen, Kina az Álmodó, már 
nem álmodott többé. Felébredt és aznap olyat tett, amit még soha. Mielőtt 
felkelt volna a Nap, elindult és elhagyta otthonát. 
 
 
 
Dobrosi Andrea: Út és idő 
 
Hallgatózott. De nem azért, mert kíváncsi volt. Szinte bátorították, hogy 
megtegye. Erőszakosan nyomult előre a kusza és hosszú folyosón, így 
egyre közelebb került a fényhez. Ettől függetlenül semmit sem látott, de 
ez nem zavarta. Pontosan tudta, mi vár rá, és egyelőre minden a tervnek 
megfelelően alakult. A két hang tulajdonosa egy helyben állhatott. Az 
egyik erőteljesebb, hangosabb, öblösebb volt, a másik viszont összefüg-
gő, gyors, pergő ritmusú, mely távolabbról szűrődött be a hártyás falakon. 
Nem sok ideje volt már hátra, harcolnia kellett az idővel, és most feltar-
tották a hangok. Ennek ellenére kénytelen volt végighallgatni a párbeszé-
det, mielőtt továbbmegy. 
Nagyon izgatott volt, mert érezte, hogy közel van már a cél. Ebben a pil-
lanatban azonban egyre távolodni látszott tőle, így hát lapult és fülelt tü-
relmesen. 
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– Nem fogja elhinni, de én húsz évig nem kávéztam. Leszoktam! Csak 
négy hónapja iszom, mióta a feleségem állapotos. Cseréltünk. – és Pergő 
Ritmus elmosolyodott – Az asszony most elvonókúrán van általam. Tud-
ja, – miközben csuklott egyet – mindent a gyerekért, inkább az apja mér-
gezze magát! 
Öblös Hang eközben alaposan végigforgatta szemgolyóit, megértően pis-
logott néhányat, hümmögött egyet-kettőt, majd bólogatva hozzátette: 
– Ezt én is átélem nap mint nap. Ilyenek ezek a kísértések, nehéz megbir-
kózni velük. Jó, hogy figyel a nejére, most különösen szüksége van rá. – 
és kézmozdulataival még nagyobb nyomatékot adott szavainak, mintha 
csak azt mondta volna, hogy „gyerünk már, haladjunk, nem érek rá, sür-
gős dolgom van”. 
Pergő Ritmus erről mit sem vett tudomást, csak folytatta, folytatta... 
– Nem hiába, a kávéhoz a cigi dukál, na! Bár a harmadik gyereket várja a 
párom, a cigiről mégsem hajlandó lemondani. Előttem nem szí', de titok-
ban rágyújt, tudom én azt! – azzal megveregette Öblös Hang vállát, de 
olyan erősen, mintha a torkán akadt volna valami. 
Öblös Hang viszont nagyon is jól volt, ámbár szavai valóban a torkán a-
kadtak. Csak néha-néha csatolt a történethez egy-két igent meg perszét, 
vagy megtoldotta „mondanivalóját” egy-egy közmondással, elsütött né-
hány silány poént, csakhogy mehessen a dolgára. De nem volt mit tenni, 
Pergő Ritmus kísértésbe esett, és csak beszélt, beszélt... 
 – Én nem dohányzom, nem is vagyok cigipárti, el lehet költeni a pénzt 
másra is, ami élvezetet nyújt. Nézze, ha már itt tartunk, és szereti a kávét, 
meghívom magát. Önt nem hajtja meg? – vetette oda Öblös Hang a be-
szédpartnerének, félbeszakítva őt egy hosszú körmondat kellős közepén, 
és bement a konyhába. 
Mindhiába. Pergő Ritmus hűséges kiskutyaként követte őt, miközben épp 
azt ecsetelte, hogy ő abszolút immunis a kávéra és annak mellékhatásaira. 
A hallgatózást is meg lehet unni, főleg, ha nem előnyös közbeszólni. 
Most pedig a legnagyobb bakit követte volna el, ha csak megmozdul, ak-
kor is. Valahogy mégis sikerült feltűnés nélkül előre törnie. Ő legalábbis 
úgy látta, nem vették észre, és nekiiramodott. Az út vége felé járt már, 
amely olyan szagot árasztott, mintha csatornát szellőztettek volna. Min-
den megpróbáltatás ellenére határozott, kemény maradt. Önbizalma meg-
nőtt, úgy érezte, most ő a csúcs, mindent elérhet. Egy dolgot nem akart: 
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alkalmazni a „B” tervet, de erre nem is volt szükség... Kávéfőzés közben 
Pergő Ritmus nagyon készséges volt. 
 – Hagyja csak, én majd meggyújtom, nekem biztosan sikerül. Ismerem 
én ezeket a gázkészülékeket, ezeknek technikájuk van. Különösen nagy 
türelmet igényel, de könnyen elsajátítható. Várjon, megmutatom! – azzal 
szélsebes kéz- és szájmozdulattal vetette bele magát a kávéfőzés rejtelme-
ibe. 
– Igazán kedves, köszönöm. Majd kiviszem a kertbe. Hozná a hamutar-
tót? – szólt Öblös Hang – most mennem kell, de mire lefolyik, készen is 
vagyok. – sóhajtott egy hatalmasat, majd WC-papírral a kezében lema-
radt.... 
 
 
Dobrosi Andrea: Szolgálat a boldogságért 
 
Kivételesen nem késett el. Pedig az előző két alkalommal ez tökéletesen 
sikerült. Újból ránézett az órájára. De hiszen ez megállt! – gondolta, mi-
vel már az előtte levő padról egy fiatalember felállt, hogy belekezdjen az 
olvasmányba. 
 
Most vette csak észre, hogy az a kölyökarc ott szemben milyen ismerős is 
neki. Clown Bubu, – villant át az agyán. Semmit sem változott, még bo-
rostás kis szakálla sem tudta eltakarni kilétét, és hiába is nyíratta le a ha-
ját, még mindig ugyanaz a 17 éves kis csirkefogó a szemében, aki 12 éve 
volt. 
Bal vállához nyúlt. Bár a hegek nem múltak el, a kínzó fájdalom emléke 
még mindig képes felzaklatni, mégis szívesen gondol arra a bizonyos be-
vetésre a hídnál. Nem lett volna szolgálatban, de kollegájának aznap szü-
letett meg a kislánya, ezért vállalta a cserét. Pár suhanc püfölt egy öreg 
pecást a tárcájáéért erősen ittas állapotban. Társa hiába fogta rájuk piszto-
lyát, a következő pillanatban már vállában állt a kés. Mindenki elmene-
kült, kivéve a kaszaboló fiút, akit végül lábon ért lövés. Persze később 
Tömörkény, az újdonsült apa pontot és bilincset tett az ügy végére. Kife-
jezetten ragaszkodott hozzá, hogy ő fejezze be ezt az akciót, mivel neki 
kellett volna aznap ott lennie. 



BARÁTOK VERSLISTA NOVELLÁSKÖTETE 

11 

Beniczky őrnagy épp kórházi élményeit idézte fel magában, amikor Bubu 
szavaira lett figyelmes: „Adja tudtul nekünk az Úr, a te Istened azt az 
utat, amelyen járnunk kell, és azt az igét, amelyet meg kell cseleked-
nünk.” – szól Jeremiás próféta könyvéből. A kölyök pár éve még a sorok-
sári keresztapának szolgált, mert benne találta meg az utat és az igét, 
mely által elérheti céljait. Milyen pálfordulásnak kellett bekövetkeznie az 
életében mindehhez, hogy most más úton jár, és mást szolgál? – elmélke-
dett még mindig Beniczky. Amikor Bubu visszasántikált a helyére, tekin-
tetük mintha találkozott volna. Áldozásnál egymás után járultak az oltári 
szentség elé. 
– Felismertem. Az órájáról. – súgta Bubu az őrnagynak. 
Mindig is szerettem a márkás órákat, és ez a titánból készült Citizen va-
lóban nemes szolgálatot tett – futott át a rendőr agyán hirtelen, de nem 
szólt semmit. El is szégyellte magát, amiért ennyire bátortalan, és talán 
szkeptikus. Még mindig motoszkált a fejében némi előítélet a sráccal 
kapcsolatban, hiszen mégiscsak megszúrta azon a nyári éjszakán. Vissza 
akart menni a helyére, de végül az oltár előtt letérdelve mélyedt imába. 
Teljesen kikapcsolt. 
– Megbocsátok – szólt Bubu a kijáratnál. Örülök, hogy találkoztunk, kü-
lönben most nem tudnám magát meghívni az egyházi esküvőmre – foly-
tatta –, de hála magának, na meg Vilmos atyának a fiatalok börtönében, 
sikerült jó útra térnem. 
– Vilmos atya? – buggyant ki belőle a kérdés, és szavaiban a meglepett-
ség érzése tükröződött – De hiszen ő a bátyám!? 
– És neki köszönhetem Hannát. Kriminálpszichológus. De hát ismeri, hi-
szen ő is nem egyszer megfordult a kapitányságon. 
– Elmegyünk pecázni? – kérdezte lelkesen. 
– És nem rabol ki senkit? – vágta rá Beniczky. – Egyébként én is megbo-
csátok, Bubu. Nem tudod megmondani, mennyi az idő? – mondta, mi-
közben arra eszmélt, hogy szenvedéseit a megtévedt fiataloknak ajánlotta 
fel az imént. 
 
A híd alatt a pilléren ezüst festékkel egy felirat volt olvasható: Pénzen 
nem vehetsz boldogságot, inkább horgássz! 
– Ezt te írtad? – vetette oda Bubunak félvállról a még mindig eufóriában 
fürdő férfi. 
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– Nem. Hanna. Amikor azt hitte, hogy meddő. 
– Szerintem nem kéne lemosni, úgy érzem, kapás van! – kacsintott a fiú-
ra, és megrántotta a horgászbotot. 
 
 
Dobrosi Andrea: Kontúrzóna 
 
Úgy emlékszem a tegnapra, mint arra a bizonyos utolsó metrószerelvény-
re. Arra a színdús, száguldó csodára, mely, mint a szélröpítette őszi fale-
velek sodra söpört végig az éjszakán. Éreztem, miként hasítja ketté fir-
kálmányos kocsijával az állott levegőt, s én úgy maradok ott a peronon, 
mint a hűtőből kifelejtett menüsor aznapi desszertmaradéka egy forgal-
mas, vendégmarasztaló nap után. Mégis úgy emlékszem a tegnapra, 
mintha meg sem történt volna, mintha egy időjós előrejelzésének cáfolata 
lennék. 
 
Legszívesebben elterültem volna heverőm felszínén, mint égen a csilla-
gok, de hazajutásom távoli galaxisnak tűnt, mintha fényévnyire lettem 
volna otthonomtól ebben az idegen városban. Tékozlásomra gyógyírt – 
buszt, villamost – nem találván, gyalogszerrel baktattam szállásom felé. 
Bátorságom azonban nem kárpótolta helyismeretemet; térkép híján elve-
szett maradtam, csak egy csavargó, aki szívesen lemondott volna effajta 
függetlenségéről, aki valójában csak akkor volt szabad, amikor képzelet-
be márthatta megalkuvásának pemzlijét. Rádöbbentem, segítségre szoru-
lok. 
 
Egész addig egy lélekkel sem találkoztam, a kis utca, ahová tartottam, 
egy nyilvános térképen sem szerepelt, sehol egy benzinkút, sehol egy kö-
nyvesbolt, mely féltizenkettőkor támaszom lehetett volna. Csak az éjjel 
illata szitált egyre jobban, esőcseppek formájában borult rám az idő. 
Mintha sápadt holdfény szűrődött volna rám, s világa nyújtott volna me-
nedéket; behúzódtam az előttem ágaskodó üvegkalitka alá, egy buszmeg-
állóba. 
 
A hullámrácsos, fehér székeken egy koldus feküdt rongyokba burkolóz-
va, motyogását szeszmeleg lehelete kísérte. Talán álmodhatott valamit, 
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talán én lehettem az álma, amit nem hagyhatott szó nélkül. Mintha lassú 
léptekkel közeledett volna felém a lelkiismeret. A levegő alaposan lehűlt, 
csend pihéi borították a külvilágot, csak bennem zihált izgatottan a féle-
lem. Egyre közelebb volt távoli galaxisom, mégis egyre messzebb kerül-
tem tőle; létem eldorádója elmaszatolta a képet, melyről azt gondoltam, 
az maga a színtiszta valóság. 
 
Mereven néztem a megvetett „ágyat”, a megvetett testet, amíg rángatózá-
sa le nem gurította a betonra. Belémfagyott a vér. Már mozdulatlan volt, 
akárcsak én, aki tehetetlenségétől, meglepettségétől, lábaival a földbe 
gyökerezett. Úgy szűnhetett meg benne a fájdalom, ahogy a filmszalag 
elszakad (hirtelen, egyik pillanatról a másikra), míg én csak lassan fedez-
tem fel a remény festővásznának darabjait. Valami befejeződött, valami 
elkezdődött. Megütötte magát? Ki tudja? Nem mondott semmit. 
 
A szemközti telefonfülkéből hívtam a mentőket, – szerencsére ahhoz még 
kártya se kell. Megpillantottam a lepedőjét, egy térképet, Sorstalan Sziti 
térképét, ahol semmi sem marad leplezetlen, ahol a mindennapi herce-
hurca szövetén összekuszálódott szálak egyfelé vezetnek. Nem voltam 
biztos benne, hogy kóborlásom véget ért és örülnöm kellene. Fülembe 
csengett szüntelen a sziréna hangja, felsejlett előttem az utolsó metró, 
amint lesöpri a sínekről az ottmaradt porszemet, – az utolsó felkiáltójelet. 
Akkor még nem tudtam, hogy ez valóban az… 
 
 
Dobrosi Andrea: Szépség a vitrinben 
 
Nem ez volt az első alkalom, hogy nem tudott aludni. Ilyenkor, ha már a 
forgolódás sem segített, kiment a konyhába, és megkezdte éjszakai gyü-
mölcskúráját. Ha az sem vezetett eredményre, az erkélyen keresett magá-
nak menedéket a nyári, lanyha éjben. Augusztus közepe volt, nappal még 
nyoma sem volt az esőnek a tikkadt földeken. Nem maradt más hátra, 
mint a távkapcsoló. Miután végigpásztázta az aznap éjjeli kínálatot, és 
konstatálta, hogy sehol semmi érdekes, megpróbálta rávenni magát, hogy 
végre álom jöjjön a szemére. De ez nem sikerült. Maradt az aktuális 
szárnyasbetét-reklám. 
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Alapjában véve nem szokott olyan korán ágyba bújni, mint az aznapi 
szombat estén, de felejteni akart. Hosszú évekig nem volt szüksége rá, 
hogy alkoholba fojtsa a bánatát. Valahogy mindig talpra állt. Talán nem 
is saját magáért, talán nem is tudatosan, inkább az élet hozta így. Egy-
szersmind be akarta magának bizonyítani, hogy férfi, tehát nem sírhat, 
nem járathatja le magát mások előtt. De azon a számára végzetes napon, 
beállt a krach. Elpattant a húr, melyet addig kedvesével együtt pengetett. 
Erőtlenül nyúlt a pohár után, mellyel órákig szemezett, majd könyörtele-
nül felhajtotta. 
Aztán már nem volt megállás. Két órát aludt, majd a kiborult szennyes 
ruhákon fejfájásra ébredt. Nem akart gyógyszert bevenni, hátha később 
még szüksége lesz rá. Bizonyára sokáig zúghatott még a feje, mivel észre 
sem vette, hogy már nem a mosópor-orientált agyi folyamat szerves ré-
sze. Szépségversenyt nézett, mely egyre inkább feldobta. Fokozatosan 
tért magához, lépésről lépésre élte át a gyönyört. Ez szokatlan volt tőle. 
Soha sem érdekelte más nő, mint a párja. Nagykanállal ette a szépséget. 
Elég volt, ha barátnőjére nézett vagy rágondolt, érezte, miként csöpög a 
szenvedély a testén a bőrétől egészen a szívéig. Most is eszébe juthatott 
volna kedvese, hiszen nem egy gömbölyded mell, merész dekoltázs, izga-
tó, formás láb, rejtélyesen kék szempár villant fel a képernyőn. De ennek 
semmi nyoma nem volt. Gondolatai a lányok körül forogtak, olyannyira, 
hogy mialatt a zsűri vészesen nehéz helyzetében visszavonult, ő is alapo-
san meghányta-vetette a dolgot. Egy szemceruza akadt a kezébe. Határo-
zott mozdulatokkal írta fel a három számot, majd együtt kezdett el éne-
kelni a szünetben fellépő lánycsapattal. Csalódottan nyugtázta a vég-
eredményt, hiszen egyik jelölt sem volt a nyertesek között. Nem értette, 
miként történhetett ez. Más esetekben kritikusabb volt, ezért nem is talált 
olyan feltűnően szép lányt, akinek megítélte volna az első helyet. Meg-
magyarázhatatlanul mély szomorúságot érzett, olyat, amelyik a szombati 
szakítás fájdalmát is felülmúlta. Az a tény, hogy a szépség fogalmával a 
másik nincs tisztában, óriási dühvel töltötte el. Mérgében kikapcsolta a 
TV-t, majd a földhöz vágta a távkapcsolót, ami menetközben leverte a 
gyógyszeres dobozt. Szemével követte az útját, és felvette. Már csak egy 
szem volt benne. „Szépségtabletta”– gondolta, és gondolkodás nélkül be-
vette. 
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Másnap arra ébredt, hogy csöngetnek. Álmosan kászálódott ki az ágyból, 
hogy ajtót nyisson. Ekkor látta, hogy alaposan belehúzott. A tükör mellet-
ti óra már delet mutatott. Levette a kulcscsomót, s mintha nem is a sajátja 
lett volna, nagy nehezen megtalálta a megfelelőt, amely a zárat nyitotta. 
Az ajtóban exbarátnője fogadta. Megkönnyebbülést és csodálatot érzett, 
hogy képes neki megbocsátani. Gyönyörűnek találta, mint mindig, és a 
tegnapi események ellenére szerette volna átölelni. Csinosabbnak látta, 
mint az első randin, parfümének illatától ismét megtántorodott, ahogy 
idáig is. Kivirult volt. Feltűnően szexis ruhájából mosolyogva kandikál-
tak ki feszes melleinek körvonalai. Gondolataiban épp nyakon ragadta a 
szépséget, nem emlékezett a tegnapra. Ebből a csodálatos idillből zökken-
tette ki a lány. Csak a szemceruzájáért jött, amit nála hagyott. Mindezt 
nem abban a kedves, szelíd stílusban közölte, mint azelőtt. Ez a durva 
hangnem ébresztette rá az utolsó szombatra. Exkedvese eltette szépítő-
szerét, megköszönte és távozott. Öt perc múlva ismét csengettek. Szeme-
tesvödörrel a kezében a szomszéd idős bácsi állt előtte. Elmosolyodott, 
majd egy szalagot vett le a válláról, rajta egy felirattal: Miss Universe. 
„Bizonyára Önhöz tartozik, nemde?” – emlékezett vissza az álmából fel-
keltett fiú később, takarítás közben szomszédja szavaira. Megfogadta, 
hogy ezt a gyönyörűséget örökre megtartja, még ha tulajdonosát magához 
nem is láncolhatja. „Szépség a vitrinben” – gondolta, miközben apró 
könnycseppek jelentek meg a porrongyon. 
 
 
 
Fuchs Éva: Az első 
 
Sokat gondolok Rád, még mindig... Tápláltalak, óvtalak, dédelgettelek. 
Beszéltem Hozzád. A földi létezés tökéletlen megjelenési formáját meg 
sem várva, átlépted ezt a világot, valami megfoghatatlan létezésbe, di-
menzióba. Te nem akartál erre a világra érkezni, nem érezted ezt a boly-
gót otthonodnak, még nem. Megmutattad, hogy vagy, létezel, bennem, 
ezt érezni engedted. Tudom, nem szálltál csak úgy el a semmibe. Igen, 
még mindig fájsz, mert nem tehettem érted semmit, nem foghattam ke-
zed, amikor csetlő-botló kezdő lépteid róttad, rakoncátlan fürtjeid nem 
simíthattam ki homlokodból, nem mondhattam Neked esti mesét, hogy 



MAGÁNKOZMOSZ I.  

16 

álomba merülj egy átjátszott nap után, nem adhattam esti puszit, hogy 
nyugodt legyen álmod, s nem adhattam „gyógyító puszit” sem, hogy apró 
horzsolásaid ne fájjanak. Nem kerekíthettem Veled az „s” betűt, nem ta-
níthattalak semmire, – Te tanítottál engem, türelmes várakozásra. Megér-
tettem. Egyszer, eljön majd a Te időd is. Csak hiányod felfoghatatlan. Vi-
lágom örökre és visszavonhatatlanul szegényebb nélküled. Más lett a vá-
ros, nyugtalanítóan más és érthetetlen, még a napsütés is. Virágot hiába 
veszek, hiszen sírod sincs, csak itt bennem, kicsim. Gyertyát gyújthatok. 
Ha lángja ellobban, mindig Rád gondolok, hiszen Te is olyan voltál, mint 
a gyertyaláng. Lobogtál, világítottál, meleg, tiszta szeretettel boldogítot-
tál, s idő előtt ellobbantál. Valami történt, aminek nem lett volna szabad 
megtörténnie. Egyszer találkozunk. Az idő végtelen. 
  
 
Fuchs Éva: Az öregember 
 
Öregember alszik a fényben. Ágya a föld, lepedője a fű, paplana a Nap. 
Fekszik az öregember a paplan alatt, egész teste issza a fényt. Kalapját fe-
je mögé hajította, botját hóna alá szorította, műanyag zacskóból összetá-
kolt tarisznyája most éppen a párnája. Az öregember hajléktalan. Régóta 
ismerem. Nem tudok neki lakást szerezni. Nincs hozzá tehetségem... 
Csak kabátot adok rá, inget, meg cipőt, sapkát nyomok a kezébe, amibe 
majd pénzt dobhatnak neki. Szalonnát, kenyeret, némi pénzt adhatok, 
amit egy-két üveg sörre vagy lőrére válthat be, búfelejtőnek. Ennyire fut-
ja. Már ismer, már ideszokott. Általában hetente egyszer. Nem tolakodó, 
nem erőszakos, nem a nagy mesemondók fajtájából való, csak áll a kapu-
ban és vár. Van ideje. Ha nem nyílik az ajtó, akkor lefekszik a fűbe és al-
szik. Nem izgul. Nem idegeskedik. Nem nyugtalan. Nincs félnivalója. 
Alszik a fényben, mint egy tücsök, egy bogár vagy egy kisgyerek. Sem-
mije sincs, ezért gondtalan. A gazdagok altatót szednek, nyugtatókon él-
nek, komor ebeket tartanak, riasztó berendezésekkel védik „váraikat”, és 
örökké félnek valamitől. Az öregember alszik. Mögötte iskola, előtte for-
galmas utca, keskeny fűsávon ágyazott meg, két zajsáv között teremtett 
magának szigetet, semmi sem izgatja. Lármán felüli élete van. Nem sü-
ket, hanem lényeglátó. A fontosat hallja meg. Azt, ha szólítom. Szólítom 
bácsikának, jóembernek, kedves uramnak, egyik szavam esetlenebb mint 
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a másik, mert nem tudom az öregúr nevét. Sohasem mutatkozott be. Én 
pedig sohasem kérdeztem tőle, hogyan szólíthatom. Évek óta ismerem, s 
nem tudom, hogyan hívják! Nem mindegy? Hiszen minden ember ég és 
föld fia. Legyen akár óriás, akár törpe, vállalkozó vagy hajléktalan. Bá-
csika is ember. Ez melengeti szívemet. 
 
 
Fuchs Éva: Barátság 
 
„Ahhoz, hogy életünk megvilágosodhasson, tiszta gondolatokra van 
szükségünk. Minden egyes tiszta gondolatnak nagyobb az értéke, mint a 
világ összes gyémántjának. Az ember tiszta gondolataiban maradandó.” 
 
Vajon lehet-e naponta megújulni? És kell-e? – Ezek a mondatok ragadták 
el fantáziámat. Napokig foglalkoztatott gondolatban. Azután elkezdtem 
írni. Igen. Lehet megújulni naponta. Sőt, kell is. Legalábbis ez a fejlődés 
útja. Hiszen minden állandóan változik. Az Élet mindennapi megújulás. 
Minden áldott nap újjászületik belső biztonságunk. Az Élet örökké aktív, 
dinamikus. Az Életnek a lélek támogatása kell, hogy megvalósítsa magát. 
Az emberi kultúra erőfeszítésből származik. Sajnos, a technika fejlődésé-
vel elkényelmesedtünk önmagunk nevelésében, ellustultunk emberi kap-
csolataink ápolásában, kikerüljük kényes és feszült helyzeteink megoldá-
sát. Ez a lustaság kompromisszumokra, szkepticizmusra, cinizmusra ve-
zet, így elkerüljük az erőfeszítéseket. De ez által elveszünk önmagunk 
számára, ha nem küzdjük meg saját harcainkat, elégedetlenek leszünk 
önmagunk számára. Nem fogadjuk el, s ha nem fogadjuk el önmagunkat 
sem, hogyan fogadhatnánk el másokat? Egy tökéletesen kiegyensúlyozott 
ember ideális képe: tehetségének, képességeinek megfelelően produkálni; 
jól érzi magát a világban, képes életörömre; nem teszi tönkre más embe-
rek életét. A ma emberére mi jellemző? Lelki-szellemi erők szétszórtsága. 
Az intellektuális és emocionális erőknek nem találják a megfelelő kreatív 
felhasználási lehetőségét. A legfontosabb minden ember számára, hogy 
megismerje önmagát, reális és valós én-képe legyen, hogy jobban tűrje az 
élet mindennapos terheit, jobban megértse önmagát és ezen keresztül má-
sokat is. Alapvetően a legfontosabb emberi tulajdonságok: gondolkodás 
összpontosítása; akarat fejlesztése; önuralom az érzelmek kifejezése fe-
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lett; pozitívumokra való beállítódás és az ítélkezés elfogulatlansága. Em-
pátiás készséggel rendelkező, önálló gondolkodásra képes emberek tulaj-
donságai ezek. Nem könnyű, ha egyesek tele vannak előítéletekkel, vagy 
ne adj Isten egocentrizmussal. Az eddigiekben megpróbáltam komolyan, 
kissé talán túl tudományosan összefoglalni a ma embere viselkedésének 
okait. Amikor idáig jutottam, akkor felvetődött bennem a barátság fogal-
ma. Olyan könnyen dobálózunk a szavakkal! Vajon mindenki barátom, 
akit annak hívok? Nem lehet, hogy csak azt szeretném hinni, a barátom 
valaki? Egy jó ismerősre, valakire, akivel sokat beszélünk, vagy akár ar-
ra, aki mindenben egyetért velünk, már rámondhatjuk – barát? De ha job-
ban megvizsgáljuk, nem felületesen, barát-e az illető? Valóban? Ám le-
gyen! Hanem ez kétoldalú dolog, mint minden. Ha valamilyen oknál fog-
va, nem tudsz időt szakítani erre a kapcsolatra, avagy ha bajban vagy, 
számíthatsz-e erre az állítólagos barátra? Az igazi barátság bajban válik 
el, az-e, aminek lennie kell. Arról már nem is beszélve, igazán az idő 
dönti el, kiállja-e a próbát egy barátság. Lehet, sőt kell is szeretni néhány 
embernek egymást. Figyelem, tolerancia, de ettől még nem biztos, hogy 
mindenki barát. Kellemes társaság, szimpatikus emberek csoportja jól 
érezheti magát együtt. Barátságos is lehet egymással. De a kipróbált ba-
rátsághoz több kell. Hosszú távon derül ki, élethelyzetek döntik el, amit 
együtt átélnek. Örömök, bánatok az élet apró és nagy dolgaiban való 
együttes részvétel. Minden szeretetre méltó ember nem lehet a barátunk. 
 
„Minden időkben él és működik a rokon szellemek titkos köteléke.” – 
mondta Schumann. Keleti bölcsesség: „Iker-lelkek sok életeket töltöttek 
el együtt ilyen-olyan formában. Természeted legmélyén hitet, reményt és 
szeretetet találsz. A barátod saját magadnak része, éned kibővülése.” 
 
A jó öreg kelet, a szív útja, saját belső békénk, örömünk, fényünk és sze-
retetünk kincsestára. A szeretet a leggyorsabb út. Élet-játék, megvalósíta-
ni önmagunkban ezt a szeretetet, és azután átadni másoknak, ha kell taní-
tani. Belső és külső harmónia – erő. Önátadó biztonság és végtelen őszin-
teség, tisztaság. Erre azt mondom, minden életet a saját helyzetében tisz-
teljek anélkül, hogy a saját képemre és hasonlatosságomra akarnám for-
málni. Itt térek vissza a kérdésre. Mi is az igazi barátság? Ki a barát? Az, 
akit kölcsönös bizalom, ragaszkodás és szeretet köt hozzánk. Azt gondo-
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lom, az igazi barátok úgy tudnak szeretni, hogy a maguk boldogsága fölé 
tudják helyezni azt, akit szeretnek. Ki a legjobb barátunk? Akit kedve-
lünk, csodálunk, megbízunk benne, sőt feltétlen bizalmat érzünk iránta. 
Nincs szükség falakra. A legkomolyabban saját szívünket kell figyelni. 
Az unalom két ember között, nem a fizikai együttlétből fakad. A távol-
ságból ered, a lelki-szellemi távolságból. Ha bárkit, barátot-szeretőt meg 
akarsz tartani magad mellett az életben, soha ne tartsd magától érthető-
nek, hogy melletted van. A barátunk azt szeretheti bennünk, amik va-
gyunk, nem pedig azt, akinek látszani szeretnénk. Legjobb tulajdonsága-
inkat hívja elő. Meghittség, képesek együtt örülni az életnek. Az igazi ba-
rátság végül ez – helyet adunk a lelkünkben valakinek, aki épp olyan fon-
tos, mint saját magunk. Azt gondolom, az igazi barát tudja, milyen béke 
lehet a csöndben. 
 
 
Fuchs Éva: Szivárvány lét 
 
Egyik este, ahogy hazafelé ballagtam, két rendőr állt meg előttem. Az 
igazolványomat kérték. A személyimet. Minden rendben, mehetek to-
vább, jó éjszakát. Milyen egyszerű az egész. Egy papír igazolt engem. 
Van igazolványom, állásom, lakásom, mi kellene még. Ki vagyok én? – 
faggatom magam, miután állampolgári kötelességemnek eleget tettem. 
Mit válaszolnék annak, aki nem csupán személyi igazolványomra, hanem 
rám is kíváncsi? Kérem szépen: én vagyok a fényféltő, a lámpaölelő, a 
csönd bogarász, a rigófütty hallgató, a pázsitot tisztelő, a lepkeszárnyon 
csodálkozó, és én látom meg az első ibolyát a hegy rejtekén. Én köszönök 
a szemben lévő „Teveitatóként” becézett kocsmából dülöngélő, tétovázó 
Da-na-dam öregúrnak, s én bíztatom, hogy menjen haza és aludja ki ma-
gát. És én nézek fel az égre, amikor ködszoknyákat táncoltat az októberi 
szél, s ujjongok, ha egy kisgyerek szívet rajzol a születésnapomra. Van 
egy korsóm, amelybe mások könnyeit gyűjtöm, s amikor megtelik, nefe-
lejcseket öntözök a könnyel, mert tudom, hogy a virágok közé ültetett 
fájdalom megenyhül, nem felejtem. Milyen egyszerű volt igazolnom ma-
gam két „zsernyák” előtt, és milyen bonyolult a helyzet, ha önmagamat 
faggatom. Tetszik tudni, szeretem a virágillatú tavaszt, meg a májusi 
aranyesőt, aki szerelmes a Napba és ettől a súlytól alázatos lesz. Nyaranta 
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pipacs-ámuló vagyok, lángragyogás őrzője, tücsökciripelés hangszalag, s 
ijedten nézem a civilizáció szürke szálait. Értem az ősz igék üzenetét is, a 
múlandóság szivárvány tündöklését, s a pillanatot, amikor a pille könnyű 
levél engedelmesen megcsókolja a földet, és alommá szelídül. Télikabá-
tomra zúzmarát várok, kitekintve a parkba hóförgeteget, hósipkás etetőbe 
cinke-surranást és az erre járó varjaknak talált diót. Tudom a világot TV 
nélkül. Szeretem a földet erőszak nélkül. Tisztelem az embert. Nincs iga-
zolványom önmagamról. Én egyszer virágmag voltam Isten tenyerén, de 
egy szélvihar földbe ültetett. Kikeltem, és azóta növök az ég felé. Ittlétem 
sokszínű. Megyek oda, ahonnan jöttem. Nem tehetek mást. 
 
 
 
dr. Hamvas Ákos: Tartozni valahova 
 
Tüdeje majd kiszakadt, kapkodta a levegőt, miközben próbált láthatatlan-
ná válni. A kibaszott szemét zsaruk, miért akarják elkapni őt! Nem is csi-
nált semmit! Jó az igaz, egy kicsit megfuttatták azt a dakotát, de hát az 
csak egy büdös cigány, miért baj? Ő nem is ütötte, csak ő kapta el elő-
ször, hiába, mindig nagyon gyors volt, de nem csinált vele semmit, csak 
lelökte a földre, és nem engedte el, amíg a többiek oda nem értek, aztán 
félreállt. Ilyenkor már nem szereti rugdosni, ütlegelni ezeket, izgalma-
sabb, amikor védekezni próbálnak, vagy legalább menekülnek és lehet 
futni, lehet legyőzni őket. Már nem egyszer bizonyította, hogy helyén van 
a szíve, hogy kemény gyerek, ugyan fiatalabb, mint a legtöbben, de nagy 
növésű, erős, élete legszebb pillanatai voltak, mikor bezsebelte társaitól 
az elismerő pillantásokat. 
 
Talán fél éve lóg állandóan velük. Legújabban már aludni se megy haza, 
az egyik srácnak saját kérója van, ott lakik. Ott gyűlnek össze, ott találja 
ki a sok kopasz fej, mi legyen a következő balhé. Ott találkozott a leg-
többjükkel először, azon a hideg téli estén, Karácsony estéjén. Egyedül 
csavargott az utcán, ő, a kisfiú pedig várta a Karácsonyt, az ajándékokat, 
hogy együtt lesz a család, aztán ő nem ült ott az ünnepi asztalnál. Az 
édesapja megint bunkó volt, összevesztek valamin, elzavarta a lakásból, 
neki nem volt ajándék, pedig csak rosszul tanult egy kicsit, néha balhékba 
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keveredett, de azért az ő fiúk lenne, miért nem értik meg: szereti őket. 
Mindhiába, a szülei nem szerették, elegük volt belőle, nyugodt ünnepet 
szerettek volna, együtt a sikeres, az igazi gyerekükkel, az a selejt meg 
tűnjön el, úgyis örökké csavarog, ellóg otthonról, akkor most se várjon 
ajándékot. 
 
Egyedül sétált az üres téli utcán, akkor jött szembe az a kopasz gyerek, 
ismerte már az utcáról, nem nagyon beszéltek azelőtt, sokkal nagyobb 
volt nála, legalább négy-öt évvel lehetett idősebb, miért beszélne egy 
ilyen kis tökivel. Akkor viszont a nagy fiú ment oda hozzá, ő szólította 
meg a kicsit, hiszen látta rajta, hogy valami baja van, Karácsonykor, 
könnyes szemmel, egyedül az utcán csavarog. Nem kellett sokat beszél-
getniük, fél óra múltán már ott ült nála, a lakásban, elég sokan voltak, 
mind fiatalok, mind kopaszok, néhány lány is eljött. Mind kicsapottak, 
magányosak, csavargók. Együtt töltötték azt az estét, meleg volt, villogott 
a fényfüzér a kis fenyőfán. Ittak is valamit, a fiú nagyon jól érezte magát, 
pedig először találkozott velük.  
 
Nem kellett sok idő az újabb találkozásig, amikor csak tudott, velük ló-
gott. Megtudta, egész sokan vannak, gyakran van gyűlésük, igaz, mindig 
titokban, hiszen nem szeretik őket a rendőrök. Sok ember nem értette 
meg, ők csak jót akarnak, egy tiszta fehér országot, ahol nem idegenek, 
zsidók, cigányok, feketék veszik el a munkát, az otthont a becsületes ma-
gyar emberektől, ahol boldog élet vár minden tiszta fehér emberre. Nem 
is értette a fiú, hogy magától miért nem jött rá arra, hogy a legtöbb gond 
oka ez a szedett-vedett népség, most, hogy az idősebbek elmagyarázták 
neki, minden tiszta lett. Még az apja is jobban szeretné, többet törődne 
vele, ha nem kellene állandóan rettegnie, hogy elveszti az állását, hogy 
nem tudja eltartani a családot. 
 
Gyakran kergettek meg sötét bőrű betolakodókat, ha elkapták őket, meg-
verték, nevettek a fájdalmukon, a nevetséges, sokszor nem is magyar kö-
nyörgéseiken. Most azonban, valahogy más volt minden, az a cigánygye-
rek nem könyörgött, csak tűrte némán az ütleget, aztán egyszer nem moz-
dult többet. Nem tudta a fiú, mi történt vele, hiszen nem nézhette meg, 
mert jöttek a zsaruk, máskor nem szoktak ilyen gyorsan kiérni. Futottak 
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hát, mint már annyiszor ezt megelőzően, bemenekültek ide a parkba, a 
bokrok között szétszóródva elrejtőztek. Ugyan, dehogy találkoztak ők ci-
gánnyal, itt piknikeznek reggel óta. 
 
A fiú egy társával bújt meg egy bokor takarásában, lassan megnyugodtak, 
telt az idő. Aztán valami szokatlan hangot hallottak, lövés hangját. A fiú 
azonnal kiugrott a bokor mögül, nézett körbe, mi történhetett, és még ép-
pen látta, hogy pár száz méterre a srác, aki befogadta Karácsonykor, aki-
nél lakik, elzuhan, szemben vele ott áll két rendőr, az egyik kezében ott a 
pisztoly. Nem gondolkodott, rohant, üvöltött. Megöli ezeket a szemét ál-
latokat. Ahogy közelebb ért, belenézett annak a szemébe, aki szorongatta 
a fegyvert, félelmet látott benne. Mindjárt odaér. Elkapja. A dörrenést 
nem hallotta, csak azt érezte, valami megállítja a futásban, mintha a melle 
ellenkező irányban mozogna, mint a teste. Nem akart elesni, futott volna 
tovább, meg kell bosszulnia a barátját, de nem tudott menni, lábai nem 
engedelmeskedtek, mint egy zsák dőlt el. Nem érzett fájdalmat, csak va-
lami fojtó ürességet. 
 
Hallotta, ahogy mellé lépnek, az egyik rendőr megfogta a kezét, a hátára 
akarta fordítani. Meglepetten lépett hátra. 
- Ez csak egy gyerek, érted, egy gyerek! – üvöltötte még mindig bénult 
társának. 
A fiú tiltakozni szeretett volna, nem is gyerek már, jövő héten lesz tizen-
négy éves. 
 
 
dr. Hamvas Ákos: Döbbenet 
 
Mit tegyen? Az ötletek áramlottak fejében, örült is, hogy kicsit egyedül 
lehet az utcán. Persze, senki se marasztalta, lehet, észre se vették, hogy 
eljött. Á, biztos nem, csak mérgesek voltak rá, mert nem tudta befogni a 
száját. Jaj, néha annyira hülye tud lenni, igazán megtanulhatta volna már, 
hogy nem szereti senki, ha beleugat a dolgába, főleg, ha a nagyok egymás 
között beszélgetnek. Az lesz a vége, hogy a fiúk nem engedik majd, hogy 
velük legyen, pedig mennyire örült, emberszámba veszik, amikor alig 
múlt tíz éves! Ők meg már tizennégy körül vannak! 
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Kiskölyök kora óta ismerte a srácokat, mindig itt csavarogtak az utcán, 
ahol ő is töltötte a napokat, nekik sem volt igazán hova menniük, nem 
volt semmi dolguk, neki sem, és egyként nem akartak hazamenni, csak, 
ha nagyon muszáj. Sok gyerek él így a környéken, a szülők dolgoznak, 
isznak, a gyereket néha megverik, ennél tovább sohase merészkednek a 
nevelés nehéz tudományának földjén. A többi gyerek viszont legalább az 
utcán barátokra lel, ő nem, ő mindig mindent elbaltázott, mindenkit meg-
bántott. Pedig még az iskolának is örült kezdetben, tetszett neki, hogy van 
hova mennie. Később kirúgták, járt sok helyre, sehol sem melegedett 
meg, persze nem véletlenül alakult így, ő volt a hülye, már amennyire egy 
kisgyerek hülye lehet. 
 
Őt senki se szerette, pedig annyira akarta, hogy szeresse végre valaki, de 
a szülei, a testvérei, meg mindenki más leginkább kellemetlen piócának 
tartotta, vagy jobb esetben levegőnek nézte. Talán öt éves volt, amikor 
édesapjának cigit lopott a boltból, tudta, melyik márkát szereti. Azt hitte, 
örül majd neki, talán át is öleli az okos kisfiát, de nem, sőt ellenkezőleg, 
egy hétig nem tudott leülni utána, de nem is a verés fájt igazán, hanem, 
hogy édesapja és édesanyja annyira szomorúak lettek. Akkor gondolt elő-
ször arra, hogy megszökik, és hamar fejlődött tovább a gondolat, talán az 
életből kéne szökni, akkor nem okozna több fájdalmat senkinek. A végső 
tettig sohasem jutott el, csak lelépett néha, de talán egy hét volt a leghosz-
szabb idő, amíg nem került haza. 
 
Egy éve lehetett, amikor kint lógott a téren és odament néhány rendőr a 
nagyfiúkhoz, akiket ismert a térről. Úgy egy órával korábban látta, hogy a 
Vezér, a legnagyobb fiú valamit elrejt az egyik bokor alatt. A kisfiú óva-
tosan ment oda, felvette a földről, megnézte mi az. Egy nylon zacskó 
volt, benne egy pisztoly és valami aranyholmi. A pisztoly sokkal nehe-
zebbnek bizonyult, mint valaha gondolta volna. Mindig úgy hitte, hogy az 
igazi nem különbözik a játék pisztolytól, illetve csak annyiban, hogy az 
igazival lehet lőni. Ez más volt, tudta, hogy valódi, hideg volt, és büdös. 
Nem tudta miért, de a zacskót magához vette, a nagyfiúk nem figyeltek. 
Ekkortájt értek oda a rendőrök. Összeterelték a nagyokat, sorra megmo-
tozták őket, néhány rendőr a környéket is átfésülte. Az alá a bokor alá is 
benézett az egyik. 
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Amíg a rendőrök körülvették a srácokat, a kisfiú a távolból figyelte, hogy 
durván bánnak velük, lökdösik, végigtapogatják őket, felforgatják a kör-
nyéket. Érezte, hogy el kell tűnni a közelből, a hintákhoz ment át. Ját-
szott, nem zavarta a ruhája alá rejtett holmi. 
 
A rendőrök nem találták meg, amit kerestek, mérgesen távoztak, elmenő-
ben még kiabáltak és mutogattak a srácok felé. Amikor elég messze jár-
tak, akkor ment oda a fiúkhoz, egyenesen a Vezérhez tartott, nem is le-
pődtek meg igazán, hogy egy kis taknyos közéjük tolakszik, túlzottan le-
lassította őket az ereikben áramló, bénító félelem. A Vezér csak nézte, 
mit akar, azután meglátta a zacskót, a kilógó fegyvert, nem köszönte meg, 
de nem zavarta el a kisfiút, maradhatott! 
 
Pár hét alatt elfogadták a többiek is. Persze mindent meg is tett ezért, tel-
jesen átadta magát a szent célnak: szolgálni a Vezért, aki odavette maguk 
közé, aki olyan nagy, aki annyira jó. Együtt jártak intézni a balhékat, lop-
tak, betörtek, a kisfiú sokszor bizonyult hasznosnak, ügyes volt zsebtol-
vajként, átmászott a legkisebb ablakon, hamar kitanulta a zárak csínját-
bínját. Néha ugyan a Vezér mérges lett rá, ha valamit elbaltázott, nem fi-
gyelt eléggé, vagy hasonló, ilyenkor megpofozta, megverte. Miként most 
is, rosszkor ment oda, épp valami fontos dolgot beszéltek meg a nagyok, 
teljesen megérdemelte, amit kapott, különben is, már nem annyira dagadt 
a száradó könnyek alatt az arca. 
 
Jé, van némi pénz a zsebében, gyorsan bement egy boltba, nézte, mit ve-
hetne, fizetett, és már sietett is vissza, vitte az ajándékot, mint már annyi-
szor hasonló helyzetben a Vezérnek, aki így majd gyorsabban megbocsát. 
 
A Vezér nem volt ott a téren, pedig ilyenkor mindig lent szokott lenni, 
merre lehet? A kisfiú zavarodottan nézett körül, azután nekiindult az is-
mert utcáknak, bejárta az egész környéket, kereste barátját. Nem vette 
észre, hogy két rendőr tartja szemmel, mióta észrevették, hogy ő is tagja 
lett a bandának, őt is figyelték. Már régóta le akarták kapcsolni az egyre 
veszélyesebbé váló társaságot, és most végre összeálltak a bizonyítékok, 
közel kerültek ahhoz, hogy az ügyet lezárhassák, kattanhassanak a bilin-
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csek, viszont a banda tagjai is érezték a veszélyt és felszívódtak, így a 
rendőrök a kisgyerekben bízhattak, hogy nyomra vezeti őket. 
 
Öreg este lett, amikor a kisfiúnak végre eszébe jutott, hogy a Vezér ré-
gebben beszélt egy rejtekhelyről, egy elhagyott gyárépületről. Azonnal 
indult oda, látszólag elhagyottnak tűnt a régi, romos épület, de nem mesz-
sze észrevett egy eldobott pólót, a Vezéré volt! Erre lehetnek valahol. Be-
lépett hát a düledező falak közé, egy ideig kóválygott a kongó termekben, 
de végre ismerős hangok érték el a fülét. A Vezér beszélgetett a banda két 
legnagyobb tagjával. Izgatottak voltak, ez hallatszott a hangjukon, a Ve-
zér nagyon furcsa ruhát viselt, a kisfiú sohasem látta rajta ezelőtt. 
 
A kisfiú boldogan ment oda a nagyokhoz, örült, hogy végre megtalálta 
őket, mutatta az ajándékot, amit magával hozott. Nem örültek neki, sőt 
mérgesek voltak, talán neki is mennek, ha nem látják meg a kidőlt ajtó 
korhadt keretén át az épületbe lépő rendőröket. Egy pillanatig sem této-
váztak, hanem átvetették magukat a kitört ablakon. A kisfiú is velük tar-
tott, nem zavarta, hogy ugrás közben megvágta a kezét egy, az ablakke-
retből kiálló, rozsdás szög.  
 
A rendőrök sem voltak teljesen vakok, így meglátták az olajra lépő fiúkat, 
indultak is utánuk. A fiúk azonban itt nőttek fel az utcákon, ismertek 
minden sikátort, házat, pincét, míg a rendőrök már nem voltak igazán fia-
talok, és elég sört legurítottak már a torkukon életük folyamán, így alak-
juk sem volt élsportolói, a fiúknak sikerült meglépni előlük. 
 
Egy koszos pince szürke, hideg betonpadlatán hevertek, miközben a le-
vegőt sűrűn kapkodták. Persze igyekeztek csendben maradni, mert bár el-
vesztették a nyomukat, de véletlenül erre tévelyeghetnek. Miután egy kis 
idő eltelt, a két fiú, akik a vezérrel beszélgettek a gyárban, meg akarta 
verni a kisfiút. Nagyon megijedt, de ő is érezte, lehetett összefüggés a 
rendőrök felbukkanása és önmaga érkezése között. Nem akart elmene-
külni, úgy vélte, joggal verik meg, de a Vezér megvédte! Leállította a na-
gyokat, azok először morogtak, értetlenkedtek, de fontosabb dolguk is 
akadt, így a kisfiú bántódás nélkül velük maradhatott. 
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Megtudta, hogy a rendőrök a Vezért keresik, mert valamelyik balhénál 
felismerte egy tanú, most éppen azt próbálják kitalálni, merre lehetne biz-
tonságosan felszívódni, hogy lehetne az életüket, a banda életét megszer-
vezni, főleg, hogy immár bizonyosan figyelik őket. A kisfiú boldog volt, 
mert neki is jutott feladat, neki kellett gondoskodni a Vezér ellátásáról, 
aki úgy döntött, hogy egy ideig a közeli pincékben bujkál. Minden nap 
kellett vinni neki ennivalót, néha más kérései is voltak. Persze a kisfiúnak 
pénze nem lett volna ezekre, így nap mint nap gyakorolta azt, amiben a 
legügyesebb volt, figyelmetlen emberek zsebét, táskáját ürítette ki. Ami-
kor megszerezte, amit kellett, megbizonyosodott róla, hogy nem követik 
rendőrök, és csak ezután ment a Vezérhez, tudta, kétszer nem úsznának 
meg egy olyan hibát, amit elkövetett. A banda többi tagja is rendszeresen 
felkereste a Vezért, de ők most leálltak minden balhéval, mert a Vezér 
egy igazán nagy dobásra készült, hogy legyen elég pénze az élete rendbe 
tételéhez. 
 
A kisfiú fontos feladatára büszke volt, azonban napról napra nehezebben 
tudta teljesíteni a megbízásokat. Karja, amit még az ablakon át való me-
nekülésükkor vágott meg a szög, nagyon fájt, bedagadt, a seb elfertőző-
dött. Az egyik nap végül képtelen volt teljesíteni, amit a Vezér kért, üres 
kézzel érkezett a pincébe. Alig látta a Vezért, szédült, a feje fájt, az egész 
teste tüzelt, mintha fel akarna gyulladni. Barátja azonban nem értette meg, 
mérges volt. Pedig ő magyarázta, hogy meg akarta tenni, amit kért, hogy-
ne akarta volna, amikor annyira szereti a Vezért. Az viszont csak kiabált 
vele, és zavarta volna vissza az utcára, hogy elhozza, amire szüksége van. 
A kisfiú soha ezelőtt nem mondott ellent, most viszont a láz, a fájdalom 
uralta öntudatát, és visszaszólt, hagyják őt békén, értsék meg, hogy beteg. 
A Vezér üvöltött vele, felemlegette azt is, hogy az ő hülyesége miatt kell 
itt bujkálnia, mert az előző rejtekét miatta fedezték fel. 
 
A kisgyerek szeme megtelt könnyel, annyira szerette volna megtenni, 
amit a Vezér kért, de nem volt képes rá, nem bírta tovább. Lassan meg-
fordult, indult kifelé, léptei bizonytalanok voltak, a láz kezdte leteperni, 
alig állt a lábán, füle zúgott, alig hatoltak már át a zúgáson a külső zajok, 
mégis az a dörrenés, az áttört a ráboruló ködfátyolon. Lökést érzett hátul-
ról, nem fájt, de nagyon furcsa volt, ismeretlen erő repítette előre, nem 
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tudott ellenállni neki. Nem kiáltott, nem jajdult fel, nem csinált semmit. Nem 
a testébe hatoló hideg fém, hanem a döbbenet némította el. Nyitott szemé-
ben, ahogy feküdt a koszos betonon az értetlenség kérdőjele világított. 
 
 
dr. Hamvas Ákos: Lázadás 
 
Egész délelőtt ott ült a villamoson, csak akkor szállt le, amikor a végál-
lomásra értek és leparancsolta a vezető. Bár legutóbb már nem szólt, 
kezdte megszokni a fiút.  
 
Iskolában kellett volna ülnie. Ölében tartotta a táskáját, de nem ment be, 
pedig a nap folyamán már nem is tudja hányszor haladt el az iskola előtt a 
villamos. Egyszerűen nem volt kedve bemenni, többször elhatározta, 
hogy leszáll a megállónál, de aztán mégsem ez történt. 
 
Nem csinált igazából semmit, még azt se lehet mondani, hogy figyelte 
volna az embereket, bár volt, akiket észre vett. Ott volt például az a kisfiú, 
nála legalább öt évvel fiatalabb, aki a barátjával utazott. Jól látta, amikor 
kilopták egy néni tárcáját, milyen boldog volt a kisfiú izgalomtól piruló 
arca, amikor leszálltak a következő megállónál. Irigykedve pillantott 
vissza, látta, amint számolgatják a zsákmányt, a nő még semmit nem vett 
észre.  
 
Jó is lehet barátokkal lógni az utcán és megszerezni, ami kell. Neki sose 
voltak barátai. Haverok, azok igen, a suliban, a környéken is, de nem ba-
rátok. Nem olyanok, akikre bármikor számíthatott volna, akikre elég rá-
nézni és tudják mit akarsz, akikért mindent odaadhatsz. Mindig vágyott 
ilyen társakra, de nem hozta el az élet, ő meg képtelen lett volna tenni va-
lamit is érte. Élt, ahogy mindenki elvárta, általában az iskolába is bement, 
tűrhetően tanult, segített otthon, de nem történt vele semmi rendkívüli. 
Nem került olyan helyzetbe, hogy bárki a barátjául szegődhetett volna, 
vagy, hogy éppen ő vált volna baráttá. Kerülte a konfliktusokat, ha az ut-
cán balhé volt arrébb ment, távolról figyelt. Nem is verekedett soha, in-
kább hagyta, hogy megüssék párszor, aztán mindig ráuntak hamar, hiszen 
nem érdekes azt ütni, aki nem harcol, legalábbis még a gyerekeknek nem. 



MAGÁNKOZMOSZ I.  

28 

Ők még harcolni, bajvívni, fejlődni akarnak, csak, ha kinyílik az értelmük 
és kezdenek felnőni, veszik észre, mennyivel egyszerűbb a védekezésre 
képtelennel szemben kipróbálni magunkat. Bár mostanában, mintha egyre 
hamarabb nőnének fel a gyerekek. 
 
Több szerelmespárt is látott az utazgatása során, igyekezett nem rájuk 
nézni, talán észre se venni őket, de nehezen sikerült. Főleg, ha szép volt a 
lány és fiatal, ilyenkor lopva rá-rátekintett. Nem sóvárgás ült a szemében, 
csak csöndes szomorúság. Igen, neki még nem adatott meg, hogy átölel-
jen valakit, hogy magához szorítsa, érezze a testét, a vágyát és megcsó-
kolja. Soha még egyetlen lány kezét se fogta meg. Nem kezdeményezett, 
de felé se nyitott senki, talán jobb is így, egyszerűbb az élet. Minden 
megváltozhatna, ha lenne egy szív, amelyik a társául szegődne, de ő min-
dig félt a változástól. Bár annyira szépek azok a párok, valamiért sajgott a 
szíve. 
 
Azt is észlelte, hogy a legtöbb ember ugyanúgy utazik, mint ő, némán ül, 
ha jut neki hely, vagy áll és kapaszkodik. Nem mozog, csak ha a villamos 
lendülete meglöki, nem csinál semmit. Az arcok és tekintetek üresek, 
még akkor se látni rajtuk érzelmet, ha odafordulnak az emberek fel-
leszálló kis csoportjaihoz, kik máshogy viselkednek, beszélgetnek, nevet-
gélnek, sőt néha még kiabálnak is. 
 
A fiú csak ült tovább, nyugodtan, lassan eltelt a délelőtt, még mindig nem 
gondolkodott. Nem igazán akart semmit, csak jólesett az utazás. Tudta, 
ha hazamegy, édesapja ideges lesz, megszidja, mert lógott a suliból. Nem 
értené meg, ha elmondaná, mit csinált, majd kitalál valamit, mondjuk, 
hogy elment moziba. Mindegy, hamar megbocsát, csak éljen rendesen, 
ahogy nevelték. Pontosan tudta, hogy másnap időben le fog szállni és 
bemegy az iskolába, de még előbb délután igyekszik pótolni, amit elmu-
lasztott. Nem is lesz rossz a könyvek fölé görnyedni, hívogatónak tűnt a 
gondolat. Segít majd elfelejteni a párok arcát, meg a kisfiúét, aki úgy 
örült a lopott tárcának. 
 
Eltelt a tanítási idő, a villamos megállt a házukhoz közeli megállóban, a 
fiú leszállt, hátára vette a táskát és indult haza, már rajzottak fejében a 
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gondolatok: meg kell írni a matekot, de előbb még ki kell takarítani a 
szobában. 
 
 
dr. Hamvas Ákos: Indián 
 
Megint egyedül kóválygott az utcákon. Nem zavarta a vigasztalanul arcá-
ra záporozó esőcseppek csípése. Mint már oly sokszor ezelőtt, a fiú most 
is minden cél nélkül járta az utcákat. Iskolában lett volna még a helye 
ilyenkor. Hétköznap volt, kora délelőtt, úgy tíz óra lehetett. Ezen a szo-
morú esős reggelen sem bírta elviselni a folyamatos megaláztatást, ami az 
iskolában érte, így már a második szünetben télakolt. 
 
Tehet ő arról, hogy egy kicsit sötétebb a bőre? Hiszen, ha rajta múlna…, 
de ilyennek született. Kis elsős korától kezdve szívatták a bőrszíne miatt. 
Hamar rájöttek a bandába verődött fiúk, hogy senki sincs, aki őt megvéd-
hetné. Eleinte csak örökké beszóltak neki, félrelökték, kiborították a tá-
nyérját ebédnél, később már meg is verték, még a pénzét is elszedték vol-
na, de nem tudták, mindig üres zsebbel járt. Kis növésű volt, nem is túl 
erős, nem védekezhetett, hiába próbálkozott a túlerő röhögve legyűrte, s 
csak kegyetlenebb lett a kínzás. Testvére nem volt, szüleinek hiába szólt 
volna, azok csak magukkal törődtek. Munka után minden nap a kocsma 
felé fordult lábuk, sokszor addig maradtak, míg záráskor ki nem tették a 
szűrüket. A tanárok? Nem figyeltek ők semmire, ha végre kicsöngettek, 
rohantak dekkolni, vagy csak punnyadtak a tanáriban és cseverésztek. 
Nem törődtek vele, mit csinálnak a rájuk bízott gyerekek. Nem szóltak 
bele, ki mit tesz, de az igazság az, hogy nem is igazán fűlött volna ehhez 
a foguk, egyszerűbb, ha hagyják a bandákat uralkodni, akkor nekik nem 
lehet bajuk. Pedig a fiú nem is tanult rosszul, talán, ha szól a tanároknak 
megvédik? Soha nem szólt, a néha véres arc pedig nem volt elég feltűnő. 
Az árulkodás meg sem fordult a fejében, alávaló, becstelen cselekedetnek 
érezte volna. 
 
Tűrte a pofonokat, igyekezett észrevétlen maradni, hátha akkor békén hagy-
ják, de nem mindig jött össze. Ezen a napon se vele volt gond, csak töri 
órán Janit – az osztályt rémuraló banda vezérét – szívatta a tanár, kapott 
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két egyest meg egy intőt. Érthető, hogy ki kellett valakin töltenie a dühét. 
A tanárt mégsem verheti meg – legalábbis az iskolában, az utcán, éjszaka 
talán más a helyzet –, így óra után a fiút vette elő. Csak úgy odament 
hozzá, gyomorba vágta, aztán, amikor már leesett a földre még rugdosta 
egy darabig. A fiú, miután kínzója megunta, feltápászkodott, vette a ka-
bátját és kiment az esőbe. Nem sírt, nem átkozódott, egyik sem volt szo-
kása. 
 
Lába alól lassan elfogyott az aszfalt, kiért a városka határába, sárba for-
dult földúton tocsogott tovább. Már mindene régen átázott, de nem bánta. 
Néha felnézett az égre, tátott szájjal itta az esőcseppeket, legalább valami 
hasznát látja. Egész jól érezte magát ilyenkor, egyedül. Elhagyta már a 
lakott területet körülzáró szántóföldeket, beért egy kisebb erdőségbe. Már 
nem is tudta, merre jár, eddig még sose vitte a házaktól ekkora távolságra 
csavargó vére. Útját egy hang szakította félbe, egy öregember hangja. 
Egy kis erdei viskó mellől szólította meg őt. Felriadva fordult a hang irá-
nyába a fiú. Nem tudta volna megmondani, miért, de egyszer csak ott állt 
a házacska mellett. Az öreg nem sokat mondott neki, udvariasan köszön-
tötte, kérdezte mi járatban. Nem igazán figyelt a fiúra, pipázgatott, a há-
zikó ajtaját foltozta éppen. A fiú mesélni kezdett neki önmagáról, a fáj-
dalmairól, a lelke mélyének kínjairól. Soha életében nem beszélt még az 
életéről senkivel, talán azért, mert még nem volt senki, aki kérdezte vol-
na, senki, akit kicsit is érdekelt volna, mi van vele. Az öreg se mutatta, 
hogy lekötné a fiú története, ráérős mozdulatokkal cserélte a korhadt 
deszkalapot, lassanként a fiút is bevonta a munkába. A fiú adta a szöge-
ket, tartotta a deszkát és közben folytatta fájdalommal terhes kis mono-
lógját. Az öreg csak hallgatta, de épp erre volt szüksége. 
 
Elkészültek az ajtóval, az öreg kurtán kérdezte a fiút, nem ül-e le vele egy 
kicsit a házban. Nem kérette magát, ráért, nem volt hova mennie, leült a 
székül szolgáló fatuskók egyikére, amíg az öreg a faasztal alatti kannából 
töltött két csorba szélű pohárba. Az aranyló itallal telt ivóedények egyikét 
a fiú elé tolta, aki halkan megköszönte és szájához emelte. A karcos, sa-
vanyú bor kellemesen űzte fejéből a fájdalmas gondolatokat, az öreg szí-
vesen töltötte újra és újra tele a poharat. 
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A beszélgetés még igazán meg sem indult és már meg is szakadt. Az öreg 
némán ült, szívta pipáját, komótosan kortyolgatta borát. Órák teltek el 
így, amikor az öreg végre megtörte a hallgatást. 
– Tudod fiú, én a helyedben csak örülnék, hogy sötétebb a bőröm. A sá-
padtarcúak nem az a fajta, akik közé tartozni szeretnék. 
A fiú meglepetten nézte, nem igazán értette, mit akar, de hiába várta, csak 
nem akarta megmagyarázni szavait az öreg. Hosszú percek teltek el, mire 
újra megszólalt. A fiú lassan kezdte megérteni, miről beszél. Hallott ő 
már régebben is az amerikai őslakókról, akik elkeseredett küzdelmet vív-
tak a földjükre tolakodó fehér bőrű hódítókkal, de a könyvek az indiáno-
kat mindig vörös bőrűnek említették, az öreg pedig most azt állította, 
hogy az indiánoknak is olyan barna a bőre, mint a fiúnak. 
 
Az öreg lassan mesélni kezdett. A fiú képzeletében a mese szárnyán 
megelevenedett a préri világa. Látta magát, amint lobogó fekete hajjal 
vágtat szőrén megült lova hátán, érezte a meztelen bőrét simogató szelet. 
Körbenézett, ott sorakoztak a tipik, mindenfelé színes festékkel mázolt 
emberek mozogtak, nők, férfiak, gyerekek, elvarázsoltan figyelte a neve-
tő arcokat, a tiszta, kemény, villogó, de vidám tekinteteket. 
 
A fiú észre sem vette, de már ő is szőtte a mesét, egymás szájából vették 
ki a szót. A két – korban oly különböző – ember képzeletéből született a 
történet. Hősiesen és sikerrel küzdöttek a betolakodó sápadtarcúakkal, 
fohászkodtak Nagy Manituhoz, aki meghallgatta őket, táncoltak a tűz kö-
rül, döngtek a dobok, csodálta hőseit az indián törzs.  
 
Késő este lett, mire visszatértek lélekben is a viskóba. A fiú lassan indult 
volna, de előbb még elszívták a békepipát. Nem zavarta egyiküket sem, 
hogy a pipa rossz szagot áraszt, töredezett szárú, számukra az indiánok 
legendás, hosszú szárú füstszerszáma volt. 
 
A fiú lassan sétált hazafelé az erdőn át. Nem félt a sötétben, pedig eleddig 
soha nem mert egyedül kint maradni sötétedés után. Az éjszaka hangjait 
most nem is hallotta, a gondolatai még a prérin vágtáztak. 
 
Hazaérve jött csak rá, mennyire fázik, gyorsan ledobta vizes gönceit – az 
eső csak nem állt el estére sem –, és bebújt a szegényes, foltozott takarója 
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alá. A szülei még nem értek haza, vacsora nem várta, de nem is érezte 
éhesnek magát, gyorsan elaludt, hogy álmában újra, szabadon lovagol-
hasson, élvezze a napsütést, a vadságot, a természet közelségét. 
 
Szinte boldogan ébredt fel reggel, berámolta a reggelire jutó kenyérda-
rabkákat és indult az iskolába. Eleinte elgondolkodott, ne az erdőre men-
jen-e ki inkább, de végül az iskola mellett döntött, igaz, nem a szorgalom 
vagy a tudásvágy vezérelte. Az első szünetben, ahogy kicsöngettek, ro-
hant a könyvtárba. Indiánokról szóló könyvet keresett. Egész sokat talált, 
de egyet sem vett ki. Megvárta inkább, amíg a csúnya, elhanyagolt, elhí-
zott könyvtárosnő nem figyelt, és a legérdekesebbnek tűnő kötetet ekkor 
az inge alá rejtette, majd kislisszolt a könyvespolcok közül. 
 
Soha még ilyen gyorsan nem telt el a délelőtt az iskolában. Az órákon, a 
szünetekben egyre csak a könyvet olvasta, nem is hallotta a rovására idő-
ről-időre megeresztett megjegyzéseket, beszólásokat. Iskola után nem in-
dult haza, várta az erdei viskó, ahol az öregember szelíd mosolya fogadta. 
 
E naptól fogva ideje legnagyobb részét az erdőben töltötte az öreggel. 
Megtanult íjat készíteni, lőni vele. Az öreggel csapdákat tettek ki, ha si-
került egy-egy kisebb állatot elejteni, este kiadós lakomát csaptak. Az idő 
legjelentősebb része azonban továbbra is az asztal mellett múlt el. A sa-
vanyú bort szopogatva képzeletük újra és újra szárnyra kélt. 
 
Az iskolába csak ritkán ment be a fiú, leginkább akkor, ha kiolvasta az 
éppen aktuális indiánokról szóló könyvét, ilyenkor újított egyet a könyv-
tárból, a házacska frissen felszögelt polcán pedig gyűltek a kötetek. Az osz-
tálytársai előtt sem maradt észrevétlen, hogy valami megváltozott a fiú 
körül, kíváncsivá is váltak, mi történhetett vele. Főleg, miután rájöttek, 
hogy vége az önfeledt szórakozásnak, a fiú nem hagyja többé, hogy kí-
nozzák. Most, ha valaki próbálta szívatni, megütni, furcsa fény csillant a 
szemében, kezében pedig penge fénylett. A kést az öregtől kapta még ak-
kor, amikor másodszor ment ki az erdőre. 
 
Több mint egy hónap telt már el, amikor Jani és a bandája elhatározta, 
hogy végére jár, mi változtatta meg a fiút. Egyik reggel követték az erdő-
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be, látták, ahogy az öreggel nyilaznak, végigjárják a csapdákat. A legfur-
csább mégis a fiú ruhája volt a számukra, valami egészen furcsa, primitív 
öltözék. Az elejtett állatok bőréből varrta magának a mellényt és az 
ágyékkötőt is. 
 
Amikor a fiú hazafelé tartott, Jani megvárta és beszélgetésbe elegyedett 
vele. A fiú meglepődött, hogy Jani nem piszkálja, nem bántja, hanem 
egészen emberszámba veszi. Hosszú volt az út hazáig, így a két fiú jó so-
kat beszélgethetett. Jani kérdezgette, mit csinál mindig az erdőben, a fiú 
pedig mesélt az indiánokról, a szabad, boldog életről, a nevető arcú em-
berekről, a saját fajtájáról. Mesélt, mint mikor az öreggel ülnek a göcsör-
tös faasztalka mellett. Jani értetlenül figyelte, de nem szólt közbe, nem 
bántotta, nem tudta nem észrevenni, hogy a fiú boldog. 
 
Amikor a fiú legközelebb bement az iskolába, Jani melléült a padba. Ez-
előtt mindig egyedül ült hátul, ki akarna egy büdös purdéval közösködni, 
a fiú nem tudott magához térni a döbbenetből, micsoda változás történt 
vele, a bandavezér ült mellé. Jani igazán rendes volt, az órákat végig be-
szélgették, szünetben pedig még cigivel is kínálta a fiút. 
 
Iskola után a fiú indult volna az erdőbe. Estére nagy vacsorát terveztek az 
öreggel, előző nap ugyanis két nyulat kaptak el. Azonban mielőtt elindult 
volna, Jani lépett oda hozzá. Hívta, hogy menjen el a bandával a térre. Er-
re a meghívásra nem lehetett nemet mondani, ment a fiúkkal, akik pár he-
te még kínozták, megalázták, amikor csak belébotlottak.  
 
Lementek a térre, fociztak, hülyéskedtek, a fiú nagyon boldog volt, úgy 
érezte, álmodik. Mikor esteledni kezdett, a banda szedelődzködött, a fiú 
pedig velük tartott. Nem tudta, hova indulnak, de mindegy volt, akárhova 
követte volna társait. Közben sokan hazamentek már, így csak Jani és a 
legszűkebb baráti köre maradtak. A város szélén levő, elhagyott gyárépü-
lethez mentek ki, a fiú elképzelni sem tudta, mit akarnak itt, kíváncsian 
nézett körbe. 
 
Váratlanul néhány nagyobb, kopaszra borotvált fiú lépett a csoporthoz. 
Janit már régen ismerhették, legalábbis a köszönésük alapján. 
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– Mi járatban vagytok? – nyújtotta egyikük kezét Janinak, aki nevetve 
fogadta, majd a nagyobb fiúk pillanatra csendben maradtak, észrevették a 
fiút, meglepetten fordultak ismét Jani felé – Mi ez a szar itt veletek? Nem 
mondod, hogy egy cigánnyal barátkoztok! 
– Á, nem cigány. Ő indián. – Jani hangja furcsán csengett, gonosz neve-
tésbe fulladt. 
– Indián? Nézzük már meg közelebbről! – léptek a kopaszok a fiú felé, 
aki már rájött, hogy baj van. 
 
Itt nem barátkozni szeretnének vele, itt bántani akarják. Nem habozott, 
kezében ott volt a kés, ereiben tombolt a szabad vér. Látta a felé törő 
sápadtarcúakat, tudta, a skalpjára törnek, szorította a fegyvert, készült a 
harcra, hogy megvédje népét. 
 
A nagyfiúk látták a kést, talán meg is ijedtek. Az egyik a furcsán csillogó 
szemű kisfiú elől hátralépett, fémmel bélelt botját megemelte, és teljes 
erőből lesújtott. 
 
A fiú egy hang nélkül esett el. Merev szeme előtt Nagy Manitu tűnt fel, 
füléből lustán szivárgott a vörös vér. Lelke már az örök vadászmezőkön 
járt, amikor a testét – melyen keze még mindig görcsösen szorította kését 
– ijedt fiúk kezdték vizsgálni. 
 
 
 
Kálmán Eszter: Teremtés 
(Isteni színjáték) 
 
Igen, ezekről a napsütötte kövekről akartam írni. Ezekről a sárgás domb-
oldalban elhányt romokról.  
Az emlékeim idefűznek. Leülök a görgetegekre, a meleg földre: nem te-
hettem mást. Megpróbálom összeszedni a gondolataim, bár zavarodottak 
és szerteágazóak. Sajnáltam ezt a várost is, mint a többit, amit idáig le-
romboltam. De ezt különösen, mert itt járt és múlt el az egyetlen ember, 
az egyetlen, aki felért hozzám. Kisfiúként ismertem meg, egyszerű kéz-
műves családból származott és mégis! Egyetlen társam volt a hosszú-
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hosszú egyedüllét után, az egyetlen, aki megértette a kétségbeesésemet, 
felfogta a célomat, és le tudta fordítani ezeknek a lényeknek, az emberek-
nek a szintjére.  
De most elkalandoztam; hisz nem csak róla akarok beszélni. Ez az egész, 
amiben most élek, amiért vagyok, rengeteg eonnal ezelőtt kezdődött. Mi-
kor megkaptam a hatalmas, átfogó fejlesztési programot „kutatóvá” való 
kinevezésemmel együtt (elnézést, hogy ilyen kifejezéseket használok, de 
másképp nem tudom érzékeltetni a mi dolgainkat, mert azok az emberek 
nyelvén jelenleg kifejezhetetlenek). Arra még emlékszem, milyen hatal-
mas energiamennyiséget éreztem áramlani magam körül, mikor sötét és 
unalmas utazásom után először észleltem ezt a bolygót, körülvéve fiatal 
napja sugárözönével. 
Emlékszem a Hold birtokbavételére, amit befogtam, hogy bázisom le-
gyen valahol. Emlékszem azokra a nagyszabású dolgokra, amiket elindí-
tottam, és azokra is, amiket már az energetikai-kémiai-fizikai törvények 
intéztek helyettem. Emlékszem arra az eszméletlen izgalomra, amikor a 
némileg „helyrepofozott” bolygón a hatalmas vizekben először jelent 
meg az életjelzés. A munkám, tudásom eredménye! 
És azután az egyre változatosabb életformák, és valljuk be, az elkövetett 
hibákra is emlékszem. A bolygó kérge alatt végzett kísérleteim, amik né-
ha igencsak megbolygatták a kialakult rendet, sikertelen keresztezési pró-
bálkozásaim, stb. 
Akkoriban küldtem először összefoglaló jelentést „haza”. Ugyan nem 
számíthattam gyors válaszra, de még így is feltűnően késett. És én közben 
elkövettem a legnagyobb hibát, amit nem tudtam helyrehozni még egy-
szer. Nem bírtam kutatói kíváncsiságommal, elkapott a munka szédülete: 
elkezdtem kifejleszteni az Értelmet ezen az akkor már virágzó bolygón! 
Véletlenül esett a választásom a most már majmoknak nevezett állatok 
őseire, sokkal nagyobbak, szőrösebbek, négytagú lények voltak.  
Akkorra már nagyon egyedül éreztem magam, mégsem akartam sürgetni 
a fejleményeket, hiszen azzal, hogy kifejlesztettem az Értelmet, szigorúan 
a Kutatási és Fejlesztési Programba ütköző tettet követtem el. Pedig a bo-
lygóm egyre több örömet okozott, ahogy az Értelem birtokba vette, ahogy 
egyre nőtt, okosodott, és végül önmagára ébredt. Én pedig későn kaptam 
észbe, lévén programom, képzésem csak a kutatásra terjedt ki, így az 
Értelem történetét nem ismerhettem. Például a mi történetünket sem, 
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amíg olyan magas szintre jutottunk. Ezért, mire észrevettem, milyen útra 
vezettem e bolygó életét, már nem tudtam megállítani a folyamatot. Igaz, 
próbálkoztam vele. Végül már elég barbár és méltatlan módon: ahol meg-
jelent a magát embernek nevező értelem, oda hatalmas özönvizeket eresz-
tettem, inkább vállalva munkám gyümölcsének pusztulását is – de az em-
ber túlélte, mindent túlélt ez az értelem, felvette velem a küzdelmet. 
És egyre több mindent kerített hatalmába. Az állandó megismerés vágya 
hajtotta. Még engem is felfedeztek! Akkor azt hittem, mindennek vége, 
összeomlik az egész munkám. De nem. Az az értelem engem is magába 
szívott és magába épített. Rendszerbe foglal, és belehelyezett a saját gon-
dolkodásába. Belehelyezett természeti környezetébe, és természetfölötti-
nek nevezett el. Imádott, és különböző mitikus dolgokat művelt „tisztele-
temre”, ugyanazokat, amivel például a folyók áradását akarták előcsalo-
gatni. Mert ez a picike, kezdetleges élőlény, ez a primitív biológiai érte-
lem mindent meg akart hódítani, és úgy gondolta, minden őérte van, és 
mindent véghez tud vinni. 
Én pedig ekkor követtem el újabb s végzetes hibámat. Leereszkedtem 
hozzájuk oly külalakban, mint ők, és egyúttal rájuk szabadítottam az ölés 
művészetét. Őket akartam kiirtani, belőlük kiindulva. És ők irtották is  
egymást módszeresen, de a maguk feje után. Megint csak későn vettem 
észre, hogy csak súlyosbítottam bűneimet. 
Az emberek csak szaporodtak, s kezdték egész bolygójukat belakni. És 
egyre iszonyúbbak lettek. Lassan már teljesen kétségbeesve szemléltem 
„teremtményeimet”, kezdett megrendülni saját személyiségem és tudatom 
is. Ekkor találkoztam kb. 1800 Nap-körüli fordulattal ezelőtt Vele. Egy 
kisfiú volt még csak, akiben azonban különleges, „mutációs” értelem fej-
lődött ki, olyannyira, hogy fel tudta fogni a mibenlétem, és az én dolga-
imhoz hasonlókat tudott művelni. Úgy örültem neki, mint saját fiamnak 
(ahogy ők nevezik a belőlünk kifejlesztett utódot). Végre átadhattam va-
lakinek a felhalmozott tapasztalataim, megfigyeléseim, a tudásom. Szinte 
mindent megértett és fel tudott fogni. Ez volt az ő tanulóidőszaka. Nekem 
röpke pillanat, az ő életében 18 év. Kitalált egy programot, amivel ezt az 
elfajzott emberiséget valahogy meg lehetne állítani. Közülük próbált hat-
ni rájuk, „szeretetet és új világot” hirdetett – bevallom, én kevésbé értet-
tem meg az ő elképzeléseit, mint ő az enyémeket, nem hittem, hogy ez a 
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módszer eredményes lehet. Sajnos, hogy nekem lett igazam. Társai, az 
emberek elpusztították idő előtt. 
Akkor nagyon sokáig erős hiányérzetem volt. Már nem érdekelt ez az el-
fuserált kísérlet sem. Elhasználódtam, öreg lettem és fáradt. Energiám és 
lelkesedésem egyaránt tűnőben volt. 
Mostanában már nem küzdök ellene, hagyom, hogy menjenek a dolgok a 
saját útjukon.  Már az elmúlásomra készülök, már nem érhet se vád, se 
büntetés. Már rég nem értem ezt a hallgatást se a mieinktől. Kétségbe ejt, 
de nem tudok tenni ellene. Ezt a bolygót itt hagyom, prédául az értelem-
nek. Abban bízom, hogy úgyis csak két útjuk létezik: vagy túlnövik ma-
gukat és elérik azt a szintet, amelyen mi létezünk (léteztünk? már nem is 
tudom); vagy pedig gondosan és logikusan elpusztítja magát. Egyelőre 
csak abban reménykedhetem, hogy ez az értelem a bolygójához van kötve. 
Ezt az írást a sokkal-sokkal későbbi embereknek szánom, tudják meg, 
honnan jöttek és kicsodák ők. Talán akkor már arról is tudnak határozni, 
hogy hova mennek. Én most elmegyek, csak még utoljára megcsodálom 
ezt az élő bolygót, mely gyönyörű azért a kín, a vér, a háborúk ellenére is, 
hiszen a létezésem van benne. Itt is, ahol letekintek most a domboldalról 
a virágzó mandulafákra, a kőgörgetegeket mosó sós vízre, az égen pára-
gomolyagok úsznak.  És emlékszem a romok helyén álló egykori kőtemp-
lomra, amit nekem építettek – és amit én romboltattam le a római kato-
nákkal, bosszúból az Ember halála miatt.  
Ez a világ önnön elvakultságában úgysem fogja észrevenni, hogy már 
nem létezem. De most fölkelek a hűvösödő földről, az ősz öreg apóka, 
akit az előbb is három barnatestű kisfiú ártatlanul megbámult. Feltápász-
kodom a márványtömbről, amin ültem, s miután elrejtem az írást, kezem-
be fogván botomat elindulok a fénylő kövesúton a Nap felé, amit lassan 
eltakar a forduló föld, hogy lelkem, lényem végre egyesüljön vele... 
 
Valamivel később egy kora délutáni időben egy hatalmas, gótikus terem-
ben sok ember gyűlt össze. Komoly, felvilágosult polgárok, akik már 
több nemzetiségi felkelést, háborút értek meg, s emberi múltjukkal sokat 
tapasztaltnak és mindentudónak hitték magukat. 
Most egy felolvasásra vártak, amit egy ifjú, de már híres filozófusjelölt 
tartott. A fiatalember húsz év körüli, szász származású volt. Hosszú, 
csontos kezében idegesen gyűrögette előadásának lapjait. Fürtös barna 
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haja szemébe lógott, öltözéke kissé hanyag volt, de arcáról meggyőződés 
sugárzott. Érezte, az igazságot csakis ő tudja, de mégis mindenkivel meg 
akarja osztani. Egy barátja ment el mellette, kedélyesen a vállára csapott: 
„Bátorság, Friedrich!” – harsogta bajor akcentussal. A nevezett hálásan 
rávigyorgott, majd föllépett az emelvényre. Jegyzeteit az előtte levő asz-
talkára rakta, szemét lehunyta egy pillanatra, míg a mormogás elhalkult, 
majd erős hangon bejelentette: 
„– Isten meghalt!” 
 
 
Kálmán Eszter: Péntek 
 
És most ott állt a poros utcán. Fáradt volt, nagyon fáradt.  
A főtanács, a Szanhedrin a félkör alakú teremben ült össze. Addigra már 
jól ismerte őket: kétharmad részben a konzervatívok, jobbra az ultrakon-
zervatívok, és egészen a jobboldali sarokból az a pár rokonszenvező 
hang.  
Csillogott a sok ékszer, papi köntös, a hófehér köpenyek vakították sze-
gény, bedagadt, kivörösödött szemét, mint ahogyan most vakította a sze-
mébe tűző nap, ahogyan aláereszkedett a Sion mögött.  
Júda könyörgő szeme, amivel ártatlanságát akarta bizonyítani. Most már 
úgyis hiába, örökre rajta marad, hogy ő árulta el, mert ő járt legtöbbet a 
Városban. Pedig nem biztos, hogy így volt, hiszen mindenki tudta, merre 
jár, és hallhatták a beszédeit is, ehhez nem kellett külön árulót felbérelni.  
A vérvörös por a leszálló nap tüzében. A vér, az ő vére, amiből sok folyt 
az éjszaka. Újra belesajdult a teste az ütésekbe, a korbács nyomait, tudta, 
hogy egész életében viselni fogja. Fejbőre még mindig égett, a töviskoro-
na hajcsomókat tépett ki belőle. 
Meg kellett támaszkodnia a meleg házfalon. Megint elgyengült az éhség-
től és a szomjúságtól. 
Kéfás kardjának villanása éjszaka, a harsogó, csúfondáros suhancok vé-
gig az úton. És az a három szerencsétlen, ott fenn vonaglottak a keresz-
ten. Kényszerítették, hogy végignézze. Ő is köztük lehetett volna.  
Sovány kutyák kergetik egymást az árnyékban, távolról éles kiáltások 
szállnak. A helytartó, az a csontos arcú, szikár ember nem is foglalkozott 
vele. Csak kiüzent, hogy már beszélt a főpapokkal, semmi dolga vele. A 
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római katonák az ajtóban kicsit kíváncsian, kicsit undorodva nézték pisz-
kos-véres köntösét.  
Két alak közeleg az utca végén. Nem lehet még kivenni őket.  
Ő is köztük lehetett volna. De amikor a Szanhedrin ismét összeült, Anás 
és Kaiafás, a vén és a testes fiatal pap nem sokat tanácskozott a többiek-
kel, már kérdéseket se tettek fel neki.  
Az egyik talán ő, igen, Johanan!  
Végül aztán, miután kiszabták a büntetését, legyintettek rá, azt mondván: 
a rómaiak szerint ártalmatlan, hagyjuk futni. Egy-két morgás hallatszott 
csak, és láthatta, ahogy kivonultak előtte a fényes, öntudatos, zárkózott 
nemes emberek, ki a Tóráról, ki a gyermekeiről, ki a szőlőjéről beszél-
getve. Láthatta magát a szemükben: a tépett, rongyos köpenyét, mocskos, 
felsebzett lábát, felszaggatott homlokát, vértől összeragadt hajcsimbókja-
it, nagy kidülledt szemét, ferde orrát, egész emberi nyomorúságát. Az ők, 
az isteniek lenéző tekintetében.  
Aztán az őrök kilökték ide. 
És most itt állt a poros utcán. Fáradt volt, nagyon fáradt. És aki közelgett, 
az se Johanan volt, csak egy rá hasonlító fiatal, göndörfürtös fiú, aki lep-
lezett kíváncsisággal nézett végig azon a szegény emberen, de hát a hasa 
tele volt, rajta új gyapjúruha, két juha ellett, és a szomszédék lánya haj-
nalban mirtuszágat tört neki.  
Az a fekete ember mit számít neki, aki ott áll egyre a fal tövében a sűrű-
södő sötétségben és nem tud hova menni.  
Nem tud hova lenni.... 
 
 
Kálmán Eszter: Azok az álmok 
 
Szeretek éjjel sétálni. A sötétlő mezőkön át. A fehér hold fényében.  
Mostanában hosszú sétákat teszek éjjelente. Inkább, mint az álmok. Azok 
a rémisztő, mégis csodás álmok. Sötétről, száguldásról, vérről szólók. És 
a végén: érzem, tudom, valami borzalmas dolog történik. És az iszonyat-
ban az a legborzasztóbb, hogy élvezem! Akkor inkább a hold fehérezüst 
fénye, mely vezet, sőt csalogat a sötét mezőkön át. 
Mert nem lehetnek igazak a családi legendák! Azok az elsuttogott fél-
mondatok, imádságok. A falusiak félrenézései. Akkor sem, ha nagybá-
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tyám volt a családom egyetlen életben maradt tagja. Szüleim rejtélyes 
balesetben haltak meg még kiskoromban. Nekem nem mondott senki 
semmit – hiába kérdezősködtem felnövekedvén. Abban a távoli városban, 
ahova sietve költöztettek el, és ahonnan most hazatértem. Akkor sem, ha 
nagybátyám a halálos ágyán azt suttogta fülembe: „Óvakodj az álmoktól! 
Mert eljőnek majd az Álmok. Soha ne engedj nekik!” 
Talán ezért is sétálok ma kint a sötét, meleg, virágillattal terhes mezőkön, 
ahelyett, hogy álmodnék. Vérről, száguldásról, karmokról. Nem! Itt, a 
csendesen csobogó patak partján, a kerekedő hold alatt biztonságban va-
gyok tőlük.  Én nem hiszek az álmokban – egy józan, racionalista század 
racionalista fia vagyok. Az álmok csak a tudatalatti termékei, nos, néha 
kellemetlenek, de nem árthatnak fizikai valójukban. És ezt el is hiszem itt 
a fűben, a meleg puha éjszakában, mely ezernyi érintéssel csiklandozza 
érzékeimet. A fűszálak érintése a bőrömön, az apró éjjeli állatok neszezé-
se az aljnövényzetben, valahol távol a falusi kutyák ugatása, és a hold, a 
kerek, ezüstös hold fodrosan tükröződő képe a vízfelszínen.  
Előrehajolok, számba lágyan áramlik a patak hűs vize. Nem is értem azo-
kat az embereket, akik elzárják magukat a természet gyöngéd ölelésétől, 
rebbenő csodáitól. Az ostobák! Elzárják magukat falak mögé, el az ezer 
hanggal lélegző, lüktető természettől. Itt kint az álmok sem riasztóak – 
azok csak a falak mögül tűnnek oly’ áthatóan rettenetesnek. Itt kint sza-
bad vagyok. Legszívesebben megölelném azt a kerek, fényes teliholdat, 
amely ma kicsalogatott ide a patak partjára. Felegyenesedek, kezeimet a 
hold felé tárom, mintha énekelni szeretnék neki, mert megajándékozott az 
ezüstös éjszaka szépségeivel. 
De torkomból nyüszítés tör csak elő. Morgással vegyes nyüszítés. Egy 
pillanatra riadalom cikázik át rajtam – továbberőltetem hangszálaimat. 
Aztán kicsap torkomból a diadalmas üvöltés, és mielőtt megérteném, mi 
történik – felszegett fejjel vonítok a holdra. Távoli kutyakórus felel rá. Az 
emberi lét a ruháimmal együtt foszlik le rólam. A szőr puhán borítja tes-
tem. Látok és hallok mindent az éjszakában. Azok a csodás álmok! 
Ma éjjel vadászni fogok! 
 
 



BARÁTOK VERSLISTA NOVELLÁSKÖTETE 

41 

Keller Ferenc: Álmodók 
 
Alattam a csendesen hömpölygő áradat, az örvénylő folyó. 
Magához húz a feneketlen mélység, s a szürke hullámok. Titokzatos vi-
lág, mely féltőn óvja titkait a kíváncsiskodók elől. Szilaj és vad, mégis 
úgy vonz engem, mint lepkét a gyertyaláng. Gondoskodóan édesget ma-
gához – Tedd meg! – szinte hallom hívását. – Csak egy ugrás, és vége 
minden szenvedésnek! – Csak egy aprócska mozdulat, és eggyé válhatsz 
az örökkévalósággal, s ezzel a csodálatos szépséggel. 
 
Felnézek. 
A felkelő nap sugarai lassan bearanyozzák a várost. Tűz támad a sápadt 
égbolt alatt, lobogva gyúl ki a vörös láng. Halvány ködpára gomolyog a 
sötét víz felett, paplanként takarja el a szégyenlős folyó testén éktelenke-
dő olajfoltos szemetet. A távolban elnyújtott üvöltés, hajókürt hallatszik, 
tompán szól, alig hallani, nagyon messziről jöhet. Valahol felsír egy szi-
réna, kísérőül szegődik a szomorú dallam mellé.  
Az autók monoton zúgása lassan elnyomja az elfúló segélykiáltásokat, 
hogy aztán a maradékot a könnyű reggeli szél szórja szét. Ahogy elered-
nek az ég könnyei, a folyóba hulló cseppek furcsa mintákat rajzolnak a 
felszínre, megtörve a tökéletes egyhangúságot. Egy álmos őszi reggel. 
Most csak magunk vagyunk mi ketten.  
Én, és a város. 
 
Azt mondják, az álmok nem hazudnak. 
Valaha én is követtem őket, elhittem mézédes szavuk, mindent, amit me-
séltek. Ködös emlékképek a fátyolos bíborszínen át. Jótékony homály-
ként borított be bársonyos nyugalmuk. Valami furcsa, meseszerű világ, 
ahol köd takart el mindent, ami rossz, ahogy a folyó felett a pára. Egy 
gyönyörű halálos ölelés, amely megnyugtató kedvességgel tépi ki szen-
dergő szíved.  
Mire ráeszméltem, már késő volt, túlságosan messzire kerültem a való-
ságtól és az ébredés olyan távolinak tűnt. 
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Megmarkolom a hideg korlátot.  
Kijózanítóan hat a hűvössége, lassan eljut a tudatomig, mire készülök. 
Szánalmas, amit tenni fogok. – Gyávaság? Nem tudom – Kell egy kis idő, 
még nem készültem fel. Már ha egyáltalán fel lehet készülni a halálra.  
Arcomba vág a piszkos betonfalak kesernyés illata, az árnyékok gyengé-
den kúsznak fel testükön, érdekes ákombákomokat rajzolva rájuk. Pará-
nyi pontok az égbolton, néhány madár kószál a láthatár felett, alattuk az 
összemosódó vonalak, egyetlen csendes ölelésben forrnak össze, ég és 
föld között.  
Végignézek a város felett, elnézem, ahogy ébredezik. Lassacskán megin-
dul a forgalom. 
Annyira szép minden, de akkor mégis miért fáj úgy?  
 
Sóhajtok.  
Néha még most is eszembe jut egy arc, egy illat, s vele együtt egy érzés. 
Ismerős dolgok, minden nap megtörténnek velem. Napról napra mindig 
ugyanaz a nap és hold néz le rám. Mióta világ a világ, mindenhol min-
denki ezt látta előttem. E furcsa égi kettőst bámulta szerelmesen gazdag 
és szegény, koldus és király. Amióta csak ember él a földön, egy nap alatt 
születünk, élünk és halunk mindannyian. Sorsunkban ennyi, mi közös.  
Ma megint egy újabb nap, és vele egy újabb esély. Ám ez a nap most 
csak az enyém.  
Sátorként borul fölém az áldott ég fakó színe, alattam a suhanó folyó, fe-
lettem a szürke vászon előtt elárvult fellegek vonulnak el. Megérint ez a 
határtalan szépség. 
Meghalni kéne most, amíg még minden tökéletes. 
 
Megérett bennem az elhatározás.  
Már azelőtt eldöntöttem, hogy erre vetett volna utam. 
Mondják, mielőtt meghalsz, lepereg a szemed előtt az egész életed. Re-
mélem igaz, mert így talán, még ha csak egy pillanatra is, végre újra lá-
tom Őt.  
Lopva körülnézek. Körülöttem minden kihalt, egy lélek sem jár, alkalmas 
az idő. Cinkosként szegődik mellém a reggeli szél. Felmászom a híd kor-
látjára, egyensúlyozva bámulok lefelé. A világ tetején most végre ismét 
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szabadnak érzem magam, legszívesebben szárnyalnék a széllel. Kitárom 
a karom, hogy magamhoz ölelhessem.  
Hazaérkeztem, itthon vagyok. 
 
Aztán hirtelen megint a földön találom magam, az ébredés ott van, beto-
lakszik az agyamba, és a gondolat nem hagy nyugodni. Mindig ugyanaz, 
akár egy makacsul kattogó fogaskerék, folyton ismételgeti: 
Az élet talán nem más, mint egy álom, amelyből a halál jelenti az ébre-
dést.  
 
Nekem azt mondták, az álmok nem hazudnak… 
Az elnyújtott kiáltás ismét felüvölt a távolból. Összerezzenek. 
Most már mindegy, innen nincs visszaút, a víz majd megtisztít végre a 
lelkemre rakódott mocsoktól.  
Egy utolsó sóhajtás.  
Repülök. 
 
 
Keller Ferenc: Bűnösök 
 
Mind azok vagyunk. Születésünktől fogva. Ahogy élünk, ahogy halunk.  
Földre hullott, szárnyaszegett angyalok, mégis bűnösök. Az arcunk az ég-
re néz, de könnyünk a porba hull. Sírunk és nevetünk, szeretünk, gyűlö-
lünk. Keressük a tökéletességet, az igazságot, a szépet s a jót, pedig tud-
juk, minden hiába, csak álmokat kergetünk. Az ébredés után keserves fi-
zetséget kapunk szomorú felismerésünkért. A bűn zsoldját.  
Az pedig nem más, mint a halál. 
Eddig jutok gondolatban, miközben mereven bámulom a falat. Már vagy 
századszorra olvasom el a feliratot.  
– Minden véges! 
Kevéssel alatta egy másik grafiti, kommentárként az előzőhöz  
– Még a vég is! 
Az utcai bölcsességek modernkori változata. Régen ugyanezt a fórumo-
kon, a piactereken hirdették a bölcsek. Lehet, ha Jézus élne, akkor grafiti 
festő lenne? Marhaság tudom, de eljátszom a gondolattal. 
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Valahol egy ajtó csapódik, beljebb húzódom az árnyékba és várok. Bele-
nyúlok a zsebembe, a hideg fém érintésétől nyirkos lesz a tenyerem. Ide-
ges vagyok, pedig tucatszor megtettem már. Az órámra nézek, nemsokára 
indulnom kell. Valami fagyos érzés veszi körül a belsőmet. Milyen lehet 
a vég? Egy örökké tartó szenvedés? Vagy végső megnyugvás? Választ 
csak a falaktól kapok. „Minden véges, még a vég is!”  
– Baromság! Idő van! 
Remegek a visszafojtott indulattól, mint egy motor, amit felpörgettek. 
Felfelé szaladok a lépcsőn, zsebemben a fegyver halkan kattan. A kesztyű 
már rajtam. Harmadik emelet. Nézem az ajtókat. 
– A, B, C, és igen itt van.  
Harmadik emelet huszonkettő „D”. 
Nyelek egyet. Nem szabad a szemébe néznem. Csak a szemébe ne! Be-
csöngetek. Léptek hangját hallom, belül a láncot csörgeti valaki. Az adre-
nalin majdnem szétvet. Az ajtó kinyílik.  
– Ilyen nincs! Ez ő! Bassza meg! Bassza meg! 
Berúgom az ajtót, befogom a száját és berántom. Bevonszolom az ágyra. 
Amikor ledobom, már látom, elájult. Ez legalább ad némi időt. Lehetet-
len! Képtelenség! Remegő kézzel csavarom le a hangtompítót és zsebre 
teszem. Lázasan töröm a fejem. Lehet, hogy véletlen? Vagy így teszik 
próbára a hűségemet? A lányt nézem. Itt fekszik ájultan, akár egy angyal. 
Tisztán és ártatlanul. Miért pont őt?  
Nem tudom mit követett el, de meg kell halnia. 
Talán most kellene kiszállnom. Van valamennyi félretett pénzem, meg 
az, amit ezért a munkáért kaptam. Együtt szöknénk. A fejemben végig-
pörgetem a lehetséges helyeket, ahol elbújhatnánk. Egy belső hang kijó-
zanít. Nincs esélyünk, én tudom a legjobban. Megtalálnak. Jön egy vég-
rehajtó és vége a dalnak.  
Leroskadok az ágyra, csak ülök magam elé révedve, kezemben a hideg 
fegyverrel. Millió nő szaladgál ebben a rohadt városban, miért pont ő?  
Csak pár hete ismerem, nemrég együtt vacsoráztunk, vele végre ismét 
embernek éreztem magam. Hosszú évek múltán először.  
Elnézem, amint itt fekszik, olyan békés, mintha csak aludna. A haja szét-
terül az ágyon. Akaratlanul is megsimogatom.  
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Mégis meg kell tennem. Ártatlan! Tévedsz, senki sem az! Szeretem! 
Nincs válasz. Erre nincs semmiféle racionális magyarázat. A józan ész itt 
már nem tud mit válaszolni.  
Ébredezik.  
Ahogy felemeli a fejét, a pisztoly hideg csövével néz farkasszemet. Sze-
meiben a rettegés és a könnyek együtt jelennek meg.  
Felemelem a fejem. Ránézek. Tudom, hibáztam, most már örökké látni 
fogom ezt a tekintetet, ha becsukom a szemem. Kísérteni fog életem vé-
géig. A kezem megremeg, amint én is könnyezni kezdek. Siratom ma-
gunkat, magamat. Szánalmas vagyok.  
Egy zokogó bérgyilkos. 
A lány már nem sír, talán a félelem bénította meg, mint mikor az egér a 
kígyó szemébe néz. Tegnap még együtt nevettünk. Úristen, de régen is 
volt már!  
Szomorú felismerés. 
Mind halottak vagyunk, csak még nem tudjuk. Be kell járnunk hosszú 
utunkat a Golgotáig egy kereszttel a hátunkon, a különbség mindössze 
annyi, hogy a kereszt kinek-kinek más, érdemtől függetlenül. Lehet köny-
nyű vagy súlyos a teher, mindegy, mindannyian hisszük, a miénknél 
nincs nehezebb.  
Hirtelen végtelen keserűség vesz erőt rajtam. Minden hiába. Magamban 
üvöltök. 
– Szart sem ér az élet!  
A vér az arcomba fröccsen. A fehér lepedőn bíbor virág nyílik lassan és 
beborítja az ágyat. Nem tudom, mennyi ideig tart, de a kiabálás és a si-
koltozás ismét magamhoz térít.  
– Hát persze! A hangtompító!  
Becsukom a szemem. Máris látom a véres lepedőt, a könnyes, fénytelen 
szemeket. És ennek sohasem lesz vége. Soha! 
Kilépek az ajtón, és kimért léptekkel elindulok a lépcsőn lefelé. Ijedt ar-
cok az ablakokban. Rájuk sem nézek. 
Kárhozottak. Szegény bűnösök, nektek is eljön az időtök. 
Messziről sziréna hangja hallatszik. Leérek. Megnézem a fegyvert, min-
den rendben. Azt hittem, rettegni fogok, vagy elfog majd valami kimond-
hatatlan szomorúság, de semmi. Minden érzést az ajtó mögött hagytam. 
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Csak a nyugodt beletörődés az elkerülhetetlenbe, ennyi maradt. Megpró-
bálok felidézni egy imát. 
A fal felé nézek, ahol a felirat olvasható. Nemrég itt álltam és azon gon-
dolkodtam, mi jöhet a halál után. Nem hittem volna, hogy ilyen hamar 
választ kapok.  
Már hallom őket. Tudom, mindjárt itt vannak. Felnézek. Az ég szikrázó-
an kék, a nap megsimogat. Olyan nyugodt minden, és mintha nagyítón 
keresztül látnám a világot. 
Azt hiszem, szép nap ez a mai.  
Meghalok. Mi várhat rám azután? Örök kérdés. Lassan elfordítom a fe-
jem. Választ csak onnan kapok. A felirat hűségesen hirdeti: 
„Minden véges, még a vég is!”  
 
 
Keller Ferenc: Ügyetlen találkozás 
 
Úgy történt, hogy mindketten részt vettünk az Aeronautikai Akadémia 
gyűlésén, melyet a Légügyi Minisztérium épületében rendeztek. Már nem 
emlékszem pontosan, milyen ruhát viselt, de azt tudom, hogy gyönyörű 
volt. Amint végignéztem a teremben összezsúfolódott tömegen, szinte 
azonnal megakadt rajta a szemem. Egy pillanatra összevillant a tekinte-
tünk. Félszeg mosolyt küldtem felé, de aztán meg is bántam. Most bizto-
san idiótának néz. Magamban füstölögve elhatároztam, hogy többé feléje 
sem nézek. Ez egy tudományos találkozó, nem pedig ismerkedési est. 
Rendben öregfiú, semmi baj. Csak oda kell figyelni az előtted álló témára 
és nem lesz itt semmi vész. Erősen koncentráltam az éppen soros előadó 
száraz, tudományos szakszavakkal kísért mondanivalójára, de kisvártatva 
kénytelen voltam rájönni, hogy ma valahogy annyira sem érdekel, mint 
máskor. 
Azon kaptam magam, hogy a tekintetem önkéntelenül is elkalandozik. 
Ismét arra néztem, amerre Ő ült a terem ellenkező sarkában. Észrevette, 
hogy megint figyelem, rám nézett, és kedvesen elmosolyodott. Rám mo-
solygott! 
Lopva körülnéztem a szemem sarkából, de egyelőre nem akadt más je-
lentkező. Kicsit kidüllesztettem a mellem és megpróbáltam minél férfia-
sabb pózt felvenni. Azt hiszem, nem sikerült.  



BARÁTOK VERSLISTA NOVELLÁSKÖTETE 

47 

Hirtelen nagyon lelassult az idő. Az előadás monoton ritmusa mindenkit 
elálmosított, páran megpróbálták ezt mindenféle módon álcázni, több-
kevesebb sikerrel. Engem speciel nem érdekelt. Legszívesebben azonnal 
odarohantam volna hozzá, hogy meghívjam valamire. Egy kávéra, teára, 
egy vacsorára, egy egzotikus utazásra. 
Képzeletben máris együtt fürödtünk a tenger hűs vizében, a parton pálma-
fák, azúrkék ég, csodálatosan zöld víz, a háttérben egy vulkáni csúcs, ami 
már régen nem működik. Ő lenge ruhában kagylókat gyűjt a parton, én 
pedig kedvtelve figyelem, miközben kókuszdiót majszolgatok.  
Valaki oldalba bökött. Felriadtam, azt hiszem sikerült elbóbiskolnom. 
Néhányan rosszallóan néztek felém. Észrevettem, hogy amint előrebukott 
a fejem, összenyálaztam az ingem elejét. Elvörösödtem. Óvatosan arrafelé 
sandítottam, ahol a lány ült. Engem nézett és a kezét arcába temetve pró-
bálta visszafojtani a nevetését. 
Kész! Ennyi!  
Gratulálok, te idióta! Nagyon szerettem volna valahol máshol lenni, csak 
ne itt és ne most. Megpróbáltam észrevétlenné válni, és lassan, nagyon 
lassan, lejjebb csúsztam a székemen. Eltelt pár perc, mire úgy éreztem, 
hogy nem mindenki engem bámul a teremben. Néhány megrögzött alak 
persze egy ideig még rajtam tartotta a szemét, de aztán ők is feladták. 
Nagyot sóhajtottam. Na, azt hiszem, ez sem az én napom.  
Előhúztam a tollamat, és szórakozottan megpörgettem az asztalon. Talán 
véletlen volt, talán nem, de tény, hogy legtöbbször mindig egy irányba 
mutatott a vége, ahol Őt sejtettem. Ezzel sikerült lekötnöm a figyelmemet 
egy ideig. Aztán megpillantottam, ahogy a lány mellett ülő férfi valami 
megjegyzést tesz, erre Ő elmosolyodik és bólint. 
Hé! Mondom, hé! El a kezekkel a csajomtól! 
Egyszeriben megfeledkeztem az előadásról és az unalomról, olyan éber 
lettem, mint egy támadásra kész oroszlán. Mégis mit képzel ez az alak? 
Én láttam meg előbb! 
A férfi tovább jópofásodott a lánnyal, erre aztán igazán bedühödtem. Ész-
re sem vettem, hogy egyre erősebben hajlítgatom a kezemben lévő tollat.  
Az pedig váratlanul elpattant. 
Lassítva láttam, amint a toll finom ívben elindul az előadó felé. Az öreg 
professzor korát meghazudtoló könnyedséggel hajolt el az utolsó pilla-
natban, talán a sok éves tanítási tapasztalat tette. Aztán az elszabadult 
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tárgy hangosan landolt a síri csendben. 
Minden szempár felém fordult. 
Moccanni sem mertem. Néhányan nem bírták visszafojtani a nevetésüket, 
Ő is köztük volt. Nyeltem egyet, ha a pillantással ölni lehetett volna, hol-
tan rogyok a padlóra. Ehelyett megszégyenülten kinyögtem valami bo-
csánatkérés félét, ami valószínűleg senkit sem érdekelt.  
Az arénában őrjöngő tömeg pillantása volt ez: Halál reá! 
Az előadás további részében mozdulni sem mertem, olyan buzgó érdek-
lődéssel figyeltem a témára, hogy aki látott, azt hihette volna, a sorsom 
függ ezektől a szavaktól. Életem leghosszabb két órája volt. 
A folyosón megvártam, amíg elvonul a gratuláló tömeg és odaléptem az 
idős professzorhoz. 
– Professzor úr. Elnézést! 
Rám nézett, elhallgattam. Abban a tekintetben minden benne volt. 
– Csak azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek! 
Zavart csend támadt. Ekkor megjelent mellettünk a csodálatos külsejű 
lány és az idős úrhoz fordult. 
– Nagyapa! Indulhatunk? – felém pillantott, és szélesen elmosolyodott. 
– Elnézést, mi még nem ismerjük egymást – segítséget kérően nézett a 
professzorra. 
– Kislányom engedd meg, hogy bemutassam neked azt a pojácát, aki 
tönkretette az előadásomat – ezzel megfordult, és faképnél hagyott ben-
nünket.  
A lány gyöngyöző hangon felkacagott.  
– Ne haragudjon a nagyapára, egész éjjel az előadására készült. – ismét 
mosolygott. 
– Igazán szimpatikus öregúr! De valamiért az az érzésem, hogy nem zárt 
a szívébe a délutáni műsorom után. Azt hiszem, elég idiótán viselkedtem. 
– mondtam, közben megpróbáltam minél bűnbánóbb arcot vágni. 
– Semmi baj, legalább volt valami szórakoztató is azon a szörnyen unal-
mas előadáson – legyintett, és a kijárat felé nézet.  
Úgy láttam, elérkezett az én időm. 
– Merrefelé lakik? Engedje meg, hogy kárpótlásul elvigyem – igyekez-
tem megbízható arcot vágni.  
– A város másik végében. Nem bánom, menjünk! 
Gyönyörű mosolya volt. Elindultunk kifelé. Máris sokkal jobb kedvem 
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lett. Amint szemem sarkában rápillantottam, egyre hevesebben dobogott 
a szívem az izgalomtól 
– A domb mögött parkolok! – a karomat nyújtottam felé.  
Elfogadta. Annyira gyönyörű volt. Lehet, hogy szerelmes leszek? Rég 
voltam ilyen boldog.  
Egyszerre másnak tűnt minden, a világ megszűnt létezni. Csak Ő maradt. 
A mosolyával, a kezével, a rózsaszín felhők vonzásában. 
Épp egy meredek lejtőn vágtunk át, amikor nagyon furcsa dolog történt – 
egyszer csak úgy éreztem, mintha úsznék. 
Mégiscsak szép ez a nap. 
 
 
 
Nagy Mihály: Homok 
 
Tamás nagykanállal ette az életet. Szerencsés csillagzat alatt született, ezt 
bevallotta néha magának, de ha mások vélekedtek így róla, azt nem fo-
gadta el. 
Gondtalan gyermekkora volt, sőt később is könnyebben boldogult az 
életben, mint egykori évfolyamtársai. Gyakorlati, majd elméleti fizikát 
tanult, végül asztrofizikus lett. 
Harminckét évesen védte meg első doktori disszertációját, „A Sectemp-
tikus óriáscsillagok létezése, valamint ezek proverionális szerepe a fekete 
lyukak kialakulásában” címmel. 
A Sectemptikus óriáscsillagok szabályos vallumban redukálják térfogatu-
kat, ennek eredménye, hogy anyagsűrűségük, gravitációs vonzerejük nö-
vekszik. 
Ezért nem csak a még energiával teli kozmikus testeket, részecskéket, 
hanem a teljesen kiégett anyagokat is elnyelte. Ezeket az anyagokat ne-
vezték egymás között homoknak. 
Utálta a homokot, nem tartotta többnek egyszerű szemétnél. 
Imádta viszont a nőket, éppen ezért nem is nősült meg. Nem tudta elkép-
zelni, hogy minden reggel ugyanazon nő mellett ébredjen fel. Olyan nő 
mellett, aki öt év múlva öt évvel öregebb lesz! A huszonéveseket szerette 
immár negyed évszázada. 
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A lányt a hotelbárban ismerte meg tegnap este, ahová a késői vacsora 
után még betért egy italra. Most nem a vadászat hajtotta, mint egyébként, 
mert az egész napos vitorlázás mintha minden porcikájában nyomot ha-
gyott volna.  
A bárpultnál szerencsére egy hely szabad volt, azt rögtön el is foglalta. 
Asztalhoz soha nem ült le egyedül, azt siralmasnak tartotta. 
Hirtelen nem is tudta, mit inna szívesen. A vacsorához bort ivott, arra 
menne a pezsgő, de egy üveggel már nem akart inni. Rendelt egy dupla 
Martellt. Jólesett, amint az első korty útját érezte a testében. Körülnézett, 
pár pillanatig időzött a táncolókon, de semmin nem akadt meg a szeme. 
Egy fáradt, lapos este, – gondolta magában, de nem is nagyon bánta. Ez a 
nap az utazásé volt, a nyaralás holnaptól kezdődik. Öt egész hét áll előtte. 
Négy hét volt tervezve, mint minden évben, de sikerült megtoldania egy 
héttel. 
Péterrel egy hét múlva találkozik Velencében. Ő a legjobb barátja, és 
mint minden évben, az idén is az olasz-francia Riviérán tombolják ki ma-
gukat. 
Erre az egy hétre nyugalmas helyet keresett magának, ahol ki tud kapcso-
lódni. Homokot nem akart legalább egy pár napig látni. Így esett válasz-
tása a sziklás partú Krk szigetre, ami nem is volt messze Velencétől.  
 
A zenekar egy gyors számba kezdett, ahogy körülnézett, meglepődve vet-
te észre, hogy a terem szinte megtelt. Alig volt szabad asztal, a bárpultnál 
a székek mögött is ácsorogtak vendégek, arra várva, hátha szerencséjük 
lesz és éppen az előttük ülő szék fog megüresedni hamarosan. 
Hirtelen erős vizelési inger fogta el, kivette zsebéből a szobája kulcsát, a 
pohara mellé helyezte, ezzel jelezve, hogy a hely foglalt, de a nagybaju-
szú szomszédja udvariasan felhívta a figyelmét, hogy ez elég felelőtlen 
cselekedet, és felajánlotta, hogy tartja a helyét, amíg ő visszajön. Igazat 
adva udvariasan megköszönte és elfogadta a felajánlott segítséget. 
Vaklárma volt a mosdóbeli látogatás, pár perc múlva vissza is tért. 
Meglepetten látta, hogy a szomszédja helyett egy koromfekete hajú fiatal 
lány ül a mellette levő széken. Piros ruhája szinte az egész hátsó testét 
szabadon hagyta, csupán pár vékony pánt volt a válla és a dereka táján.  
A mély kivágás szinte a szék ülőfelületéig ért. 
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A lélegzetelállító látvány tanúsága szerint a hölgy nem tulajdonított nagy 
szerepet annak a ruhadarabnak, amit általában fehérnemű néven szoktak 
emlegetni. Vagy ha mégis, akkor annak még rafináltabbnak kell lennie, 
mint az azt takaró csodának. 
Mint akit megbabonáztak, úgy ült le a helyére, közben az futott át az 
agyán, hogy a világegyetem legjobb nőjével hozta össze a sors. 
Ez annyira felizgatta, hogy a bal szemöldöke rándult néhányat, nem tudta 
megakadályozni, bárhogy is próbálta. 
Leült a helyére, ivott egy kortyot a poharából, és csak akkor nézett új 
szomszédja felé. 
Mintha összebeszéltek volna, találkozott a tekintetük.  
Tamásnak immár nemcsak a szemöldöke kezdett el mozogni, hanem úgy 
érezte, hogy egész testét valami különös érzés járja át.  
Ahogy nézett a lány szemébe, szinte megbénult a csodálattól. Ilyen kü-
lönlegesen szép és valami furcsa titokzatos fényt sugárzó szempárt még 
nem látott életében. 
Hirtelen feléledt, feledett minden fáradtságot, mint a szagot fogott va-
dászkutya. Tudta, hogy ettől a perctől kezdve a vadászati szezon elkez-
dődött.  
Ezen a harci ösvényen is jól kiismerte magát, a trófeákat már régen nem 
számolta. Most is biztos volt magában.  
Profi volt az ismerkedésben. Ha a kiszemelt teremtés figyelmét sikerült 
valami módon magára felhívnia, akkor látszólag visszavonult, átengedte a 
kezdeményezést. Így eleve lépéselőnyre tett szert, amit ki is használt. 
A lány kezdte a beszélgetést, percek múlva olyan vidáman társalogtak, 
mintha évek óta ismernék egymást. A zene jó ok volt arra, hogy néha-
néha egészen a füléhez hajoljon, ha mondani akar valamit. 
Tamás rendelt magának még egy pohár italt, a lány Adria Dry koktélt 
kért. 
Amikor a zenekar elkezdte játszani a Yesterday-t, újra félúton találkozott 
a tekintetük, és egy pillanat után, egyszerre álltak fel a helyükről. 
A kapcsolatuk ezzel átlépte a virtualitás határát, a fizikai valóság szintjére 
értek. 
„Az anyag nem vész el, csak átalakul.” – tanítják fizikaórán. 
Az „anyag” bizony elvész, ha nem fogjuk meg, vagy elmegy mással, – ez 
volt Tamás variációja. 
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Egy ilyen „gyerekcsinálós” szám a legalkalmasabb a közelebb kerülésre. 
Teljesen természetes, ha ketten összesimulnak. Érezhetik egymás testét, 
beszívhatják a másik illatát. 
Tamás egyre jobban érezte a lány testét, egyre közelebbről szívta be az il-
latát, és jóleső érzéssel nyugtázta, hogy a lánynak sincs ellenére ez a kö-
zelség. 
A zenekar egy hosszabb lassú blokkot játszott, ők végig a parketten ma-
radtak. 
Szinte csak ő beszélt, a lány csak annyit árult el magáról, hogy messziről 
jött, átutazóban van, és valahol lemaradtak a csomagjai. Azt ígérték az 
érkezéskor, hogy estére megkap mindent. 
Még szobát sem vett ki, mert buta módon az utazási csekkjeit a bőröndjé-
be tette. 
Tamás azonnal felajánlotta a segítségét, de a lány megköszönve vissza-
utasította. 
Amikor a zenekar szünetet tartott, visszaültek a helyükre, kiitták poharuk 
tartalmát, közben Tamás aláírta a számláját.  
Akkor most ígéretemhez híven megmutatom a hajómat – mondta és kezet 
nyújtott, hogy a lányt lesegítse a bárszékről, elvette a szobakulcsát a pult-
ról és mosollyal a szája szegletében elindult a kijárat felé, kézen fogva, 
maga mögött vezetve a lányt. 
– Még nem is mondtad meg a nevedet – szólt, amikor a kijáratnál maga 
elé engedte a lányt. 
– Nem is mondom meg, hívj azon a néven, ami neked a legjobban tetszik. 
– volt a válasz. 
– Kedves. Mostantól ez a neved és úgy is kell viselkedned! – suttogta 
immár egész közelről. 
Gyengéden átkarolta a lány derekát, és ajkait lassan a szájához érintette. 
A lány úgy csókolta vissza, hogy szinte elkábult tőle. 
Először felülről nézzük meg a hajót – mondta, és elindultak a lift felé. 
 
Ilyen maratoni szexben még nem volt része eddig, nem is hitte volna, 
hogy képes lenne rá. Az, amit átélt, annyira más volt az eddigieknél, hogy 
nem is értette igazán, mi történt vele.  
De bármennyire is a felhőkben járt, azt azért látta, hogy lassan már kezd 
világosodni, amikor a fürdőszobába mentek. 
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Nem tudott azonnal elaludni, pedig most már igazán fáradt volt, ezért 
még egy darabig nézte, ahogy a lány a nyitott ablaknál áll, és az égbolt 
egy pontjára tekint mozdulatlanul, mintha annak hullását várná. Csak 
nézte a lányt, amíg el nem aludt. 
 
Amikor kinyitotta a szemét és az ablak felé nézett, látta a vékony napfény 
csíkokat, amiket a zsalugáter engedett át a sötétkék függönyre.  
Beidegződés volt, hogy minden ébredéskor azonnal az ablakot kereste 
szemével, bárhol is ébredt. Szerette a természetet, ugyanolyan örömmel 
élvezte a tél arcpirító hidegét, mint a nyári nap izzasztó hőségét. Megvolt 
az a képessége, hogy minden helyzetből a számára lehető legtöbb előnyt 
hozza ki.  
Felkelt az ágyról és kényelmes léptekkel odament az ablakhoz. Félrehúz-
ta a sötétítő függönyt, majd a zsalugáter jobb oldali szárnyát kihajtotta és 
a kampóval biztosította. Lenézett a hotel előtti macskakővel borított térre, 
ahol nem volt nagy nyüzsgés, csak a teraszon ültek pár asztalnál. Eszébe 
jutott a tegnap délutáni fagylaltárus, aki a gombócokat feldobva a levegő-
be, akrobatikus ügyességgel kapta el a tölcsérrel. Sorban álltak a hotel te-
rasza előtt a turisták fagyiért, sokan csak az attrakció miatt vettek itt elő-
ször, de meglepődve tapasztalták, hogy az áru is tökéletes. A gyerekek 
legnagyobb örömére néha melléejtett egy gombócot, de senki nem tudta, 
hogy véletlenül, vagy pedig akarattal tette. 
Tekintete tovább siklott a part felé. A parti betonlépcsőkön napoztak pá-
ran, néhányan a sziklákon ülve élvezték a tenger illatát. Jobbra volt a kis 
kikötő, ahol néhány halászbárka és vitorlás jacht hullámzott a vízen. Az ő 
hajója a két motorcsónak után volt kikötve, tisztán látta az elején a stili-
zált hullámok fölé írva a hajó nevét: BOAT OF LOVE.    
Elégedetten vett pár mély lélegzetet, mintha egész napra fel akarná magát 
tölteni a tengeri levegővel.  
A tegnap este jutott az eszébe, amitől akaratlanul is örömteli mosoly ült 
az arcára. 
 
Elfordult az ablaktól, levette pizsama felsőjét amit az ágyra dobott, majd 
elindult a fürdőszoba felé, ahonnan csobogó víz hangja hallatszott. 
Pár lépés után megállt, majd mosollyal az arcán a padlóra ejtette magát, 
és egyenletes tempóban ötven fekvőtámaszt csinált. Ezután felállva, pár 
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percnyi laza gimnasztikával fejezte be a reggeli testedzést. Felsőteste 
gyöngyözött az izzadtságtól, halántékán egy csepp indult el, nedves nyo-
mot hagyva maga után. 
Alkarjával megtörölte homlokát, aztán ujjaival beletúrt hajába, majd ru-
ganyos léptekkel, szinte hullámon ringó hajót utánozva indult el a fürdő-
szoba felé. 
Belépve az ajtón megpillantotta a lányt, akit most gyönyörűbbnek látott, 
mint tegnap. Törölközőből tekert turbán volt a fején, testét pedig furcsa 
módon, a mell alatt megkötött fürdőlepedő takarta. Amikor meglátta a be-
lépőt, elmosolyodott, és egy varázslatos csókszerűséget lehelt a fülére.  
Tamás konkrétan érezni vélte a sugallatot, most csak ennyi, irány a zu-
hany. 
Hosszú csíkot nyomott a tubusból a fogkeféjére és belépett a zuhanyzó-
fülkébe. 
Minden vízcsepp, ami a testét érte, egy adag frissességet adott neki.  
Talán túl sokat is, mert érezte, amint élet költözik az életet adó testrészé-
be is. 
Hidegre váltotta a hőszabályozót, kezébe vette a tusolót, és a testét kezdte 
újra pásztázni a vízsugarakkal, amikor hátulról egy puha kéz kivette ke-
zéből a tusoló rózsáját, és felakasztotta a helyére. Az ölelés nem engedte 
megfordulni, de érezte, amint a kezek lassan elindulnak kiszemelt céljuk 
felé. Nem ellenkezett, a gyengéd jelzést megértve, kihátrált a fülkéből.  
A lány ekkor szembe fordult vele, hosszan megcsókolta, majd végtelen-
nek tűnő lassúsággal térdre ereszkedett előtte, mindvégig érintve testét a 
szájával. Amikor felnézett, szemében furcsa idegen csillogás látszott, 
mintha mondani akarna valamit. Ugyanekkor egy meglepően világos csil-
lag látszott fenn az égen, talán éppen ebbe a szobába nézett be, de Tamás 
nem látta, mert a mennynek egy másik kapuja felé közeledett éppen. 
A kis teraszon volt reggelihez terítve. A legközelebbi napernyővel védett 
asztalt választották, Tamás éppen csak letette a szobakulcsot az asztalra, 
és már fordultak is vissza a fal mellett felállított pulthoz. Tamás választé-
kos adagot állított össze magának, de a lány csak kevés gyümölcsöt tett a 
tányérjára. 
Mire visszaértek az asztalhoz, már ott várta őket a szolgálatban levő fel-
szolgáló a guruló italos kocsival. Udvariasan megkérdezte, mit kívánnak 
fogyasztani a reggeli mellé. 
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Tamás javasolta a lánynak, hogy igyanak egy pohár Champagne-t a kávé 
előtt, amire a lány bólintással válaszolt. 
Kényelmes tempóban reggeliztek, közben arról beszéltek, mit terveznek a 
mai napra. 
A lány csomagjai még nem érkeztek meg. Evés közben elmesélte, hogy 
összeveszett az anyukájával és amiatt szökött el otthonról. Legkésőbb 
holnap itt lesz ő is, – mondta a lány, nagyon ügyes, eddig mindig megta-
lált két nap alatt, bárhová is szöktem előle. 
Tamás egy kicsit meglepődött azon, hogy egy felnőtt lányra még az 
anyukája vigyáz, de sokáig nem töprengett a dolgon, mert már gondolat-
ban a hajóján volt. 
Megkérdezte a lányt, hogy lenne-e kedve vele tölteni a napot?  
Nincs semmi tennivalóm, szívesen megyek, – volt a válasz. Igaz nincs 
fürdőruhám, de a környéken van több apró sziget, magas sziklákkal hatá-
rolt homokos öböllel, amerre a madár is csak ritkán jár. 
 
Talán egy fél órája indultak el a kikötőből, amikor a lány arra kérte, hogy 
arra a szigetre menjenek, amelyik egy kicsit távolabb esett a többi apró 
szigettől, és balra mutatott a kinyújtott karjával.  
Pár perc múlva Tamás lehorgonyzott pár méterrel a part előtt, fejest ug-
rottak, hogy kiússzanak a szigetre. 
A lány nem ment ki a partra, odaszólt Tamásnak, hogy úszkál egy kicsit 
ebben a csodálatos időben. Tamás leült a parton és nézte egy darabig a 
lányt. Egyszer csak körülnézett és látta, hogy egy tágas öbölben vannak, 
aminek a partját legalább tíz méteres sávban homok borítja. Ez unikum-
nak számít ezen a környéken, mégsem hallott erről a szigetről még soha 
senkitől. 
A kis vízmentes zsákból, amit a hajóról magával hozott, kivett két fürdő-
lepedőt és a napozóolaját. Lekente magát és lefeküdt a kiterített törölkö-
zőre, érezte, hogy szemhéja lassan nehezül, de küzdött ellene. 
 
Arra riadt, hogy zuhan lefelé egy szédületes mélységbe és lassan elnyeli a 
homok. Próbált megkapaszkodni valamiben, de csak homok került az uj-
jai közé. Segítségért kiáltott, de csak egy nagyon magas, hullámzó éles 
sípoló hangot hallott. 
Érezte, hogy a homok lassan elnyeli és elsötétül körülötte minden. 
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Amikor kinyitotta a szemét, kékes fényt látott mindenfelé. Nem tudta 
meghatározni honnan jön, mintha a levegő lenne világoskék körülötte, 
úgy érezte. 
Körbenézve maga körül azt látta, hogy még mindig a törölközőjén fek-
szik a homokos parton. 
Hirtelen elsápadt, mert a tengert nem látta maga előtt, sőt a sziklák sem 
voltak ott, amik körbezárták az öblöt.  
Felugrott helyéről, hogy alaposan körülnézhessen, közben érezte, hogy 
halántéka forrón lüktet és izzadságcseppek jelennek meg a homlokán. 
Ahogy megfordult, a megdöbbenéstől sikoltani akart, de nem jött ki hang 
a torkán. Rémületében hátraugrott, el akart rohanni, de láthatatlan falnak 
ütközött. Egy szörnyeteg nézett vele szembe! 
Egy szörnyeteg, aminek formátlan és sikamlósnak tűnő teste volt számta-
lan végtaggal, mintha egy meztelen csiga és egy százlábú keveréke lenne, 
vagy egy csupasz, kővér hernyó, ami egyenesen állva közlekedik a farka 
végére támaszkodva. Amikor a szörny közelebb hajolt hozzá, elborzadva 
fedezte fel szemeiben azt a különös fényt, amit nemrég látott először éle-
tében. Nemrégen, egy csinos fiatal lány szemében. Hányinger kerülgette. 
Jobban körbenézve látta, hogy nincs egyedül. Félkör alakban több sorban 
sorakoztak olyan edények, amilyenben ő is volt. Minden tartályban volt 
valami tárgy, vagy furcsa forma, és mindegyikben volt homok. 
Felismert a sok furcsa forma között két dolgot, amik két oldalról voltak 
mellette. Az egyik egy homokóra volt, látszólag üvegből és fából, a má-
sik pedig egy homokvár, de inkább kastély homokból, kicsiny zászlóval a 
tornyán. 
A szörny elfordította a fejét tőle, ekkor látta, hogy egy jóval nagyobb ha-
sonló teremtés közeledik feléjük, trillázó sípoló hangot hallatva. 
Mire odaért volna hozzájuk, addigra Tamás már elvesztette az eszméletét. 
 
Hirtelen riadt fel, nem tudta miért. Talán a nap melege miatt, talán egy ar-
ra tévedt madár hangja miatt. Zúgott a feje, mintha két napi züllés után 
ébredne. 
Ahogy körülnézett, kellett egy kis idő, hogy felfogja, hol is van valójá-
ban.  
Lassan eszébe jutott az álma, amitől megborzongott. 
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Amikor felállt, akkor vette észre azt a két furcsa lapos nyomot egészen a 
partig.  
Elindult a hajó felé, amikor érezte, hogy valami kemény dologra lépett. 
Lehajolt, felvette a tárgyat és közelről megnézte. Egy féltenyérnyi csepp 
alakú világoskék drágakövet tartott a kezében, aminek a közepében egy 
homokvár, vagy inkább egy kastély volt látható, kicsiny zászlóval a tor-
nyán. 
Egy megfagyott könnycsepp a forró homokban, cikázott át hirtelen agyán 
a gondolat. 
Érezte, hogy lába elkezd remegni, amint lassan elindul a hajója felé. 
 
 
Nagy Mihály: A sárkány 
 
Jó napot! Mi ez a nagy lárma, ez itt a hetedik c. osztály? Maguknak lenne 
most biológia órájuk a Petőházi tanár úrral? Na, persze-persze, különben 
nem lennének itt a biológia teremben. 
A tanár úr sajnos nem tud jönni ma órára.... na, nem kell annyira éltetni, 
mert nem Nobel díjat kapott, csak nem tud kijönni az utcából, ahol lakik, 
mert a rendőrség lezárta a környéket a robbanásveszély miatt, amíg a tűz-
oltók nem végeznek a tűz oltásával, ami akkor ütött ki, amikor a tanár úr 
a levesbe lógott szakállát a gáztűzhely lángja fölött akarta megszárítani. 
A tüsszentéskor lángra kapott szőrzetet a függönnyel sikerült ugyan egy 
nagy csomóban eltávolítani eredeti helyéről, de a függöny okozta lángok 
pillanat alatt elterjedtek a nyílt konyhában. A robbanásveszély ténye pe-
dig onnan eredt, hogy amikor a szomszédnak kiabált, hogy hívja a tűzol-
tókat, mert ő felrobban a méregtől, az már csak a robbanásveszélyt adta 
tovább a méreg nélkül. Pedig mérgesnek éppen elég mérges volt, mert ez 
már nem az első eset, hogy vele telefonáltat. 
De ehhez maguknak semmi közük, tegyenek úgy, mintha csak a házi fel-
adatot adtam volna fel, felejtsék el azonnal! 
 
– Na, maga fiatalember itt az első sorban, mondja meg szépen, mi van a 
munkafüzetének a következő oldalán?  
– Igazgató úr kérem, egy sárkány, de azt én rajzol... 
– Jól van, üljön le, nem kell agyonfecsegni nekem itt az időt. 
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Hmm. Furcsa, nem hittem volna, hogy ez még tananyag.... 
Kérem szépen, akkor most tessék mindenki idefigyelni, nehogy majd a 
nyáron kelljen a nyaralás helyett bepótolniuk! 
Szóval a sárkány, hmm, izé, kérem szépen, a sárkány az egy állat, ugye, 
mint a nevéből mindjárt tudni lehet. Sőt, nem is akármilyen állat, mert 
igen el van szaporodva és rengeteg változata fordul elő a földkerekségen. 
Most fejből csak egy párat említek, de otthon feltétlenül nézzenek bele a 
könyvbe, ott biztosan több is található. 
Tehát, többek között létezik egyfejű, háromfejű, hétfejű sárkány. Ezek 
nagyon veszélyes vadállatok, és hogy a természet egyensúlya valahogy 
fel ne boruljon, hát a teremtő gondoskodott sárkányölőkről is. A legis-
mertebb ezek közül: sárkányölő Szt. György, Benyovszky Móric és a 
legkisebb királyfi. De a házisárkány még ezeknél is veszedelmesebb fajta, 
van számos ellensége, de szembeszállni vele eddig még senki nem mert!  
Hogy ez a név honnan ered, azt eddig senki nem tudta kideríteni. Pedig a 
háziállatok szelídebbek szoktak lenni a vadon élő társaiknál.  
Ezen kívül létezik még a papírsárkány, a sárkányrepülő, a sárkány sör, és 
nem utolsó sorban Süsü, a sárkány. 
A sárkányok egészen fiatalon születnek és nagy valószínűséggel addig 
élnek, amíg meg nem halnak.  
De van olyan sárkány is, amelyik nem hal meg, mert előtte találkozik az 
árgyélus királyfival, aki levágja az összes fejét, erre a sárkányon fejetlen-
ség vesz erőt és megdöglik. 
A sárkányokat nem szabad simogatni és kétszersülttel etetni. Sőt, még 
egyszer sülttel sem. 
A sárkány szereti a barnaszenet és a még használatlan királykisasszonyo-
kat, viszont nem szereti az ásványvizet, és ha beleharapnak a farkába. 
A minap olvastam A Pedagógiai Szemlében, hogy a legújabb .... mi ez a 
lárma kérem szépen? 
Mi az, hogy kicsöngettek, ilyen gyorsan? Hát akkor menjenek ki, ne za-
jongjanak itt a fülembe, mert nekem még be kell írnom az 
osztálynaplóba.  
Aztán ne felejtsenek el készülni az anyagból a következő alkalomra, eb-
adta lurkói! 
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Nagy Mihály: A sárkány és a somlói galuska 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis királyság, egészen a me-
seerdő szélénél. 
A királyt szerették az alattvalói, mert igazságosan uralkodott, nem enged-
te, hogy a menedzserei a nép ellen bármi rosszat is elkövessenek. 
Ennek a királynak volt egy gyönyörű szép lánya, akit Andikának hívtak, 
aki a szeme fénye volt, és akit mindennél jobban szeretett a földkereksé-
gen. Apja minden óhaját teljesítette, a királylányt a legjobb iskolák taná-
rai oktatták a bölcsességekre, a legújabb külföldi divatlapokból választott 
ruhákban járt, és csak egy szavába került, máris ott állt a garázsban a leg-
újabb sportkocsi. 
Csak a vőlegény dolgában nem jutottak közös nevezőre. A király a szom-
széd királyfit szerette volna a lányának, de Andika hallani sem akart arról 
a kopaszodó felfújt pupákról. 
 
Mindenki boldogan élt, mígnem egy napon a koronatanács ülés előtt az 
ügyvezető-helyettes azzal a borzasztó hírrel nem állt elő, hogy a hétfejű 
sárkány az imént közölte telefonon, hogy három héten belül vigyék neki a 
királykisasszonyt, mert feleségül akarja venni! 
Ha nem teljesítik akaratát, akkor azt az egész birodalom bánni fogja. Le 
fogja állítani az ország egyetlen hőerőművét. A hétfejű sárkány tüzes le-
helete volt ugyanis a működtetője az egyetlen energiaforrásnak hetedhét 
határban, sőt még azon is túl, ezáltal fontos bevétele volt az országnak az 
eladott villamos energia ára. Az erőmű benn volt a sötét erdő közepén 
egy hatalmas barlangban. 
Nosza lett is rögtön hatalmas pánik erre a hírre! 
A király azonnal kihirdette, hogy aki eltéríti eme szándékától a hétfejű 
sárkányt, az olyan jutalomban részesül, hogy amíg él, semmire se lesz 
gondja. 
A gyönyörű királylány is nagyon megijedt, mert nem a sárkányt akarta 
férjének. Csak szomorúan járta palotájának termeit, nem járt az uszodába, 
a Szoláriumba, nem járt el teniszezni, sőt még a szépségszalonba sem 
ment el. 
Ilyen pedig még nem fordult elő vele! 
Jöttek még messzi földről is próbálkozók, hogy eltérítsék a sárkányt a 
szándékától. De bizony egyikük sem járt sikerrel. 
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Még a királyi szakszervezeti iroda titkára sem járt sikerrel, pedig ajánlott 
a sárkánynak védőitalt, sőt a végén még szabad szombatot is, de minden 
hiábavaló volt. A hétfejű sárkány nem tágított a szándékától. 
A második hét végére elfogytak a vállalkozók, egy se maradt belőlük. 
Ekkor a király fogadóóráján megjelent egy fiatalember, aki a palotával 
szemközti fogadóban dolgozott és szemtelenül azt mondta a királynak, 
hogy ő bizony eltéríti a sárkányt a szándékától. De a kitűzött jutalom mel-
lé kéri a királylány kezét is. A király egy kis türelmet kért, hogy megkér-
dezze leányát is az ügyben. A királylány már napok óta csak sírt, így elég-
gé oda kellett figyelnie a királynak, hogy megértse, mit is mondanak a te-
lefon másik végén. 
Rendben van fiam, – mondta végül, a lányomnak nincs kifogása az aján-
lat ellen. 
Aláírták a szerződést, majd az ifjú fogta hatalmas batyuját és mosolyogva 
elindult az erdő felé. A barlang bejáratához érve bekiáltott: Halló Vezúv, 
itt vagyok! Itt van a huszonegy adag somlói galuska, ahogy megegyez-
tünk! 
Ráadásul az esküvő után minden nap kapsz fejenként egy adagot, így sze-
retnénk Andival együtt megköszönni a segítségedet. 
Ja, és hoztam egy pár keresztrejtvényt is, ahogy kérted. 
 
A dalia megkapta a királylány kezét és a kitűzött jutalmon felül, még a 
király tulajdonában levő részvények felét is. 
Egy hét múlva megtartották a világra szóló lakodalmat, és még ma is hord-
ják a somlói galuskát a sárkány barlangjába, ha azóta meg nem haltak! 
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Nagy János: A róka 
 
lassan, elgondolkozva rótta már órák óta az erdei utat, az őszi délutáni 
napfény kellemesen melengette a hátát, a csend szinte fájt, de jól esett az 
egész heti zajos lótás-futás után, az enyhe szellő néha a hajába túrt, arra 
gondolt, hogy van valakije, ez az erdő, a falevelek szinte elmondhatatlan 
színes áradata, a távolban feltűnt tanya, kis folt a messzi szántóföld köze-
pén, kétágú, hagyományos kútjával, s régi, ki nem mondható érzések tör-
tek rá... gyermekkora jutott eszébe, ahogy pár évesen, állandóan mezítláb 
rohangál a mezőben, bíbic tojást gyűjtögetve, kis faágakkal a kézben, já-
tékpuskaként, elmosolyodott, ahogy az erdőszélen hirtelen lefékezett, ak-
kor nagyon félt még, egyszer bemerészkedett, mélyen, szíve remegett, 
minden megzörrenő faágban, falevélben félelmetes sárkányokat látott, 
ahogy így óvakodott előre, egyre beljebb s beljebb, hirtelen két izzó 
szempár villant rá, megdermedt, ez a sárkány, izzadni kezdett, a szem 
moccanatlanul figyelte, teste izzadni kezdett a félelemtől, most mi lesz, 
villant fel benne, csak 2 méter, lassan hátrálni kezdett, a sárkány is meg-
mozdult... ő hirtelen futni kezdett, hátra sem nézve, míg az erdőből ki 
nem ért, pihegve, lihegve esett szinte be a védelmet nyújtó tanyaudvarra, 
Terka mama ránézett, mi van gyermekem, mondta áldó s örökké féltő, de 
szeretettel teli hangján, ő nehezen elmondta, hogy találkozott a sárkány-
nyal, Terka mama nevetett, elmondta, hogy sárkányok nincsenek, de ő 
csak bizonygatta, nehezen megnyugodott, az udvar védelmében bizton-
ságban érezte magát... jóval később Pali bácsi felvilágosította, hogy az 
csak egy róka vagy őz, talán egy nyúl lehetett, mivel sárkányok pedig 
nincsenek, sőt rablók  sem, akik a sötét erdő mélyén leselkednek... ezek 
csak egy gyermeknek mesés álmai, kitágult fantáziája és képzelőereje... 
most, hogy rá gondolt, már mosolygott, a 'kis róka' jutott eszébe, aki ba-
rátkozni akart a Kis Herceggel, ma már tudta, igen, csakis így lehetett... 
ahogy itt állt most, a ma már düledező kerítésnél, a gazzal benőtt, indák-
kal átszőtt, kihullott ablakú, de emlékek örök örvényét felidézve, szomo-
rúság fogta el, a szél felerősödött, megnyikordult a zsanérokon a kiskapu, 
belépett, érezte, hogy be kell lépnie, ahogy a ház felé haladt, hirtelen 
megtorpant, valami furcsa szag csapta meg, de honnan, ekkor látta meg a 
rókatetemet a ház falától pár lépésre, már kikezdte az idő, de még felis-
merhető volt, véres, cafatos oldalán golyóütötte seb, kukacok, foszló vö-
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röses színben a bundázat, talán a vadászok elöl bújt el, s nem élte túl, ta-
lán ő az a róka, aki ide mindörökre visszatért... a tanyán túl lévő kocsijá-
ból elővette a kislapátot, mindig nála volt, ha elülne a homokon a kocsi, 
kellhet, a kút mellé gödröt ásott, megizzadt, a kemény, tarackos föld fel-
törte a kezét, majd eltemette... az alkonyati est így zuhant rá, felgyújtotta 
a reflektorokat, irány a köves út, arra gondolt, hogy neki vannak barátai, 
szerettei, most hazaér, szó nélkül átöleli a feleségét, szeme kicsit könnybe 
lábad, halkan azt fogja mondani, voltam odakint… 
 
ő majd nem szól semmit, csak átöleli, már tudja, mert már megszelídítették 
 
 
Nagy János: Altamira  
 
a férfi hirtelen mozdulattal ugrott fel ijedtében, ahogy a villám a barlang-
tól nem messzire lévő fába csapott, a hatalmas dörrenéstől szinte fájt a fü-
le, semmit nem hallott, álmosan, ijedten, félve pillantott körül, valahol 
álmában vadászni voltak, az egész horda, távoli mezőkön űzték a vada-
kat, nem volt túl sikeres a vadászat, nem lesz elég élelmük télre, ezt már 
tudta előre, sokan meghalnak majd mire tavasz lesz, most így kizuhanva 
az álomból megriadt, most félt, a meleg állatbőr alatt már egyszer izzad-
tan, csatakosan, most fázott, kint lángolt a villámtól sújtott fa, az oldalára 
dőlt, gyorsan égett, körülnézett, a barlang mélyén, közös szuszogással, 
horkanásokkal telin aludtak a horda tagjai, asszonyok, gyerekek, férfiak a 
falak mentén, a benti tűz már alig pislákolt, a barlang falára imbolygó ár-
nyékként vetült alakja, lassan megnyugodott, a legnagyobb sima felületre 
tévedt a szeme, tegnapi munkáját nézte, a szénnel felrajzolt állatokat, 
őzeket, bölényeket, futó és ugró formában, ahogy csapdába esnek a vadá-
szok pálcikafigurái kezétől, egy hirtelen mozdulattal újabb szenet vett el a 
tűz mellől, majd gyors mozdulatokkal rajzolni kezdett, a villámot a fával, 
majd újabb figurákat, kis és nagy alakokat, árnyéka óriásként vetült maga 
elé, állatok csoportjai alakultak ki keze alatt, elégedetten nézett körül, 
közben a tűz kialudt hirtelen, mélységes sötét borult rá, csak a kint már 
parázsló fa apró fényei adtak egy kis fényt, elindult, hogy tüzet hozzon 
újra, nagyon lassan lépkedve át a körben lévő testeket, a vihar már tova-
állt, a párás, eső utáni, fojtott levegő, az elhullott állatok bűze szinte csa-
varta az orrát, a fa felé tartott, kezében egy száraz ágcsomóval, hogy a pa-
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rázsba tartva majd azt a barlangba vigye, hirtelen valami furcsa érzés ke-
rítette hatalmába, mintha figyelné valaki vagy valami, az ösztönök súgtak 
neki, körbepillantott, s határozottabb léptekkel sietett a parázs felé, ahogy 
a gallyak lángra s egyre nagyobb lángra kaptak, egyre nagyobb fénykör 
ölelte át, szerette ezt az érzést, nyugalmat adott neki, hirtelen elszállt a 
pillanat, a hátán átfúródó kőhegyű dárda magába ölelte a lelkét, mint egy 
lassított filmen, úgy dőlt előre, már halott volt, úgy zuhant az izzó parázs 
közé...  
 
 
Nagy János: Költő (önarckép) 
 
csak ül, rágja az írótoll végét, s rímeket csiszolna, gondolatot vetne a fe-
hér papírlapra, ha lenne, de nem megy, bambán kibámul az ablakon, a 
napsütésben odakint szikrázik a hó, mely mint nagy fehér kabát fedi be a 
tájat, szép nap ez így a karácsonyi ünnepek előtt, a költő vívódik magá-
ban, még nagyobb költők még nagyobb versei, írásai jutnak az eszébe, ír-
ni kellene, talán egy nyúlfarknyi írást még kipréselni ebből az agyból, bár 
tudja, hogy így semmit sem ér az egész, csak ha megindul, ha beindulnak 
a képek, amikor a toll hegyéről kicseppennek a szavak, szinte pacát ejte-
nek a várakozó fehér lapra, aztán hullámozva, kitisztulva, sorbarendeződ-
nek, egymásba ölelkeznek a mondatok, leteszi a tollat, kibámul a tájra, 
varjak fekete foltjai törik meg látványt, elgondolkozik, kezével matat a 
kisszekrényen, elővarázsol egy újabb cigarettát, már a sokadikat ma, egy 
halk szusszantással kinyit egy sörösdobozt, rá sem néz, a szájához emeli, 
iszik, messze egy lány vagy nő bandukol a bokáig érő hóban, kezében 
kosár, arra gondol talán a szerelmekről, talán a szív dobbanásáról ír majd, 
majd egyszer igazán megírja, szánt szándékkal csak a szerelemről és a 
gyötrelmekről, talán majd egyszer, újra a papírra mered amely hívogatja, 
csábítón ez az a/4-es köteg 80gr-os, erre szeret írni, vakító fehérre, erről a 
fehérségről mindig a tisztaság jut az eszébe, az energia amit aurának hív-
nak, s a látvány amikor először pillantott meg ilyet s azóta is, arra gondol 
a vers most a cím fölé kerül majd, milyen is lenne, látja a társak arcát 
ahogy a papírlapot fejjel lefelé olvassák, hirtelen megrezzen, az el nem 
nyomott óra megcsörren, hisz nincs is reggel hat óra, a felkelés ideje, 
majd a hirtelen beálló csendben felerősödik a belső hallás, betesz egy 
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CD-t, a sör kellemes, ránéz a papírlapra, az átöleli, magába fogadja a toll 
hegyét, mint a vágyakozó női öl, magára húzza hogy simogassa, és hirte-
len minden átmenet nélkül elindulnak, kibuggyannak a szavak, néha kar-
coló hangon felsikolt a toll, lázasan ír, kutyája csupa remegés álmában jár 
vadászik, odaát jár a túlsó oldalon, Vangelis zenéje lengi be a szobát, az 
idő végtelensége csapja meg, gyertyát gyújt, leoltja a lámpát csak ülve 
marad a sötétben, a zene felemeli, szárnyal vele, tudja holnap lesz a napja 
amikor felülvizsgál, tolla szántva húzza ki majd a nem odaillő sorokat, s 
egyre kevesebb teher feszül majd a papírra, majd jó egy hónap múlva a 
maradék sorokat is halálra ítéli, a füstölő illata átöleli, szantál mint min-
dig, a gyertya még libben egyet-kettőt és elalszik, végleg sötét lesz, már 
valahol odaát jár, így köszönt majd rá a hajnal… 
 
 
Nagy János: Törpe az esőben 
 
megállt a kirakat előtt, mint minden délután, így munkából hazafelé me-
net, minden nap megnézte a kirakatot, szinte alig változott valami itt, 
napról-napra ismerősként üdvözölték a kirakott tárgyak, képek, szobrok, 
csecsebecsék, a megszáradt virágok, de most, most valami mégis megvál-
tozott, nem is vette volna észre, ha nem áll ott, csendben, kicsit szomorú-
an az a kis törpe, korongtalpán már lecsorbult a fehér festék, ütött-kopott 
piros sapkája, látszott, nagy utat járt be mire ide, a vegyesbolt kirakatába 
került, egy darabig összenéztek, szemtől szembe, cinkosan, vidáman, el-
merengett egy pillanatra, majd hirtelen mozdulattal a boltba lépett, meg-
veszi, az ablakába állítja, igen az ablakba, a fénybe, a virágcserepek mel-
lé... szimpatikus ez a férfi, engem néz, ez engem néz, ugyan mit gondol-
hat rólam, szólnom kellene neki, vagy legalább inteni, de jó lenne, már 
unom ezt az álldogálást, a sok nézegetőt, azt a sok lenéző tekintetet, de 
ennek van valami a szemében, van valami… a törpét kérném, ha lehetne, 
mondta halkan, a boltos tágranyílt szemmel, de szótlanul emelte ki a me-
leg kirakatüveg mögül, kicsit még forgatta a kezében, hétszáz mondta 
színtelen hangon, s ő fizetett, becsomagoljam, kérdezte, ne, nem kell, kö-
szönöm, puhán fogta a kezében, majd a táskája mélyére engedte fino-
man... ez megvett, az övé lettem, meg kellene köszönnöm neki, kicsit 
izgett-mozgott a táska sötétjében, hogy talán észreveszi, legalább, közben 
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mosolygott, öröm töltötte el... ahogy hazaért, az első dolga volt, hogy ki-
emelje a mélységből, az asztalra állította, nézte az ablak-párkányt, a virá-
gokat, jó lesz-e ott, vagy inkább máshova, szeme ide-oda ugrált a szépen 
berendezett szobában, mi lenne, ha a könyvespolcra tenném gondolta, 
vagy inkább a hálószoba kis asztalára, ahol már ezer kis apró emlék sora-
kozott... ő megpróbált körbenézni lassan, feltűnés nélkül, szeme lassan 
bejárta a szobát, a hatalmas könyvespolcot, milliónyi apró emlék, isme-
retlen füstölök, gyertyák, kristályok, fényképek, ez ő, egy asszonnyal és 
egy kislánnyal, nagy, hatalmas pálmafa alatt, a család lehet, képekkel teli 
a fal, a nagyfotel a tv-vel szemben, s az ablakpárkány, igen az jó hely 
lenne, onnan mindent látni lehetne... döntött, marad az ablak, lassan ke-
zébe vette, egy puha ronggyal letörölte, a színekről lecsúszott a por, a fé-
nyes kis test a kézben, milyen törékeny gondolta, majd az ablakhoz lé-
pett, a muskátlik, verbénák mellé állította, majd hátralépve messziről is 
megnézte, szép volt ez a kis törpe, most nézte meg igazán a szerzemé-
nyét, törpe, elgondolkozott, gyermekkora meséinek törpéire gondolt, kel-
lemes bizsergés borzongatta meg, ahogy édesanyja az ágyszélén ülve, ő 
ujját szopva hallgatta a meséket, amiket sosem könyvből olvastak fel ne-
ki, kitágult vele a világ, az álmok és fantáziák országa... szerbusztok vi-
rágok, köszönt halkan, de azok dölyfösen rá sem néztek... közben beeste-
ledett, éjszakába váltott, kint a szél fázósan rázta a lombokat, a keleti szél 
dideregve vágódott a szobába, belekapott a törpe könnyű testébe, az 
megbillent, hisz könnyű volt, a lelke szárnyalt, a csend benne hallgatott, a 
következő szélroham kirántotta, durván, s ő zuhant, hirtelen szédítő se-
bességgel valami ismeretlen felé, mintha egy halálközeli élmény fehér 
alagútja szippantaná magába, nem maradt ideje végiggondolni, az oldalá-
ra esett... ez fáj, nagyon fáj, segítség kiáltotta, segítsen valaki, szeretnék 
újra lábra állni, de a távoli mennydörgés elnyomta ezt a halk hangot, 
majd a hirtelen megeredő zápor, a fagyos hideg, vacogott, milyen jó volt 
az ablakban, milyen jó, így az oldalán fekve, a világ más nézőpontban je-
lent meg, milyen furcsa minden így, a sáros föld egyre jobban beterítette, 
mintha a vihar is egyre jobban s egyre erősebben tombolt volna, lassan 
egyre rosszabbul érezte magát, így mozdulatlan, eltompult, magával vitte 
az álom a remény felé, hogy megvirrad majd... 
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Oros Eszter: Felelet 
1. 

– Mondd meg a kedves fiamnak, hogy elfogyott a WC-papír, hozzon be a 
sufniból!  
– Elegem van – gondolta Kati, miközben Éva néni elhaladt mellette, míg 
ő mosogatott. Miért nem beszél egymással anya és fia? Egyiktől sem tu-
dott igazán magyarázatot kapni, de az, hogy őt postásnak használják, már 
kezdte kissé megviselni. Három hete lakott Péternél. Kissé csalódott. 
Egymás melletti üzletben dolgoztak, Katinak régóta tetszett már Péter, de 
fogalma sem volt családi állapotáról, s egy délután Péter megemlítette 
neki: „Eljössz velem vacsorázni?” Majd kiugrott a szíve. Most kéne tak-
tikázni, hogy majd máskor, majd még meggondolom, de mielőtt eljutott 
volna idáig kiszaladt a száján: „Igen, hová?”  
Remekül érezték magukat, esténként találkoztak, s most itt lakott Péte-
réknél. Ugyan eleinte Péter elfelejtette közölni, hogy anyjával él együtt, s 
így ez nagy meglepetés volt. Kati azt sem tudta, hogy Péter elvált, két 
gyermeke van, akik az édesanyjuknál nevelődnek. Nagyon hirtelen, 
nagyon nagy lett a szerelem. Ujjongott, boldog volt, de ideköltözése után, 
egyre komorabb lett a kép. Az a tény, hogy Péter nem tárgyal anyjával, 
némán kerülgetik egymást egy fedél alatt, kissé megviselte Kati idegeit. 
Fogalma sem volt róla, hogy ilyen család is létezik. Nem értette. Vajon 
miért van ez így?  
 

2. 
„Ez a mániája, a mosogatás. Miért nem jön fel már végre?” – gondolta 
Péter. Kényelmesen elnyújtózott az ágyban, a tv-re nem figyelt, csak a 
lenti zajokat fürkészte, mikor jön már a lány. Jó vele, csak nagyon kíván-
csi. Mit kérdezgeti folyton, mi van az anyjával, milyen volt a házassá-
ga… Elmúlt, kész. Semmi köze hozzá. Lezárta ő már magában ezeket, 
Katira nem tartoznak. Csak legyen jó kislány. Ahogy eddig…  
 

3. 
De jó lány ez – gondolta Éva néni. Ez szóba áll velem, nem úgy mint a 
többi, akit sikerült a fiamnak ellenem fordítani. És mindig elmosogat! 
Szegényt a fiam agyon dolgoztatja, de ez a buta hagyja magát. Pedig ér-
telmes lány, az első pillanatban látszott rajta. Szombaton, mikor Péter a 
gyerekeihez ment, bejött hozzá Kati, és társasjátékozott vele. Mennyire 
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örült ő ennek! Gonosz az ő fia – gonosz. Rossz volt ezt kimondani: de így 
igaz. Szegény jó férje emléke ellen is vétene, ha másként vélekedne. Va-
jon ez a lány meddig bírja náluk? De sok nő megfordult már ebben a la-
kásban! Ez a lány egy kicsit fiatal a fiához, de neki mindegy, csak meg-
értsék egymást, és neki is lenne egy kicsit jobb sora közöttük. Legköze-
lebb, ha bejön hozzá Kati, – mert Péter távollétében, ha készen volt a 
munkájával gyakran megtette –, majd beszél neki a férjéről. Olyan jó, 
hogy a lányán kívül, – aki egy héten egyszer látogatta – még valakivel 
beszélgethet! Csak itt maradjon ez a lány…  
 

4. 
„Ma nagy nap lesz, vizsgázni fogok” – gondolta izgatottan Kati. Péter el-
hozza a fiait, bemutatja és együtt töltjük a napot. Elég nagy korkülönbség 
volt Péter és Kati között, – 15 év – és Katinak nem volt még komoly kap-
csolata eddig, gyermekekkel sem foglalkozott. Egyedüli lány volt otthon. 
A szülei nem örültek, hogy elköltözött, de tudták, hogy egy 22 éves lányt 
már nem lehet visszatartani. Kati érezte szülei szomorúságát, s hálás volt 
nekik, hogy nem gördítenek akadályt az útjába. Figyelmeztették, hogy 
korai ez a dolog. Igazuk volt, látta be magában, lakva ismeri meg egymás 
két ember. Péter erőszakolta ki, hogy találkozzon a gyerekeivel, ő kicsit 
félt a dologtól. De most már mindegy, mindjárt itt lesznek. Minden tiszta, 
az ebéd készen van, mit csináljon? Bemegy Éva nénihez, ma még alig lát-
ta. Bekopogott.  
– Tessék!  
– Csókolom, bejöhetek?!  
– Ó, persze, gyere csak. Kérsz egy kis szíverősítőt?  
– Köszönöm, de csak egy nagyon picit, mert jönnek a gyerekek, és ha 
megérzik rajtam, mit gondolnak…  
– Ide jönnek az unokáim? Ó, de rossz lesz! A gonosz fiam ellenem neveli 
őket is! Észre sem vesznek, nem is köszönnek! Régebben még gúnyolód-
tak is velem!  
Kati összeszedte minden bátorságát.  
– De hát miért van ez így?  
– Ó, hát régi dolog ez, Péter tulajdonképpen akkor szakított velünk, ami-
kor megtudta, hogy az apja Recsken volt. Tudod mi volt az a Recsk, 
gyermekem?  



MAGÁNKOZMOSZ II.  

8 

Kati felélénkült. Sokat olvasott a témáról, érdekelte a történelem. Egy 
szovjet típusú, ki lehet mondani: haláltábor volt Magyarországon, rejtve a 
Mátra hegység egy távoli zugában. Sok értékes ember került oda az ’50-
es években, embertelen körülmények közé, némelyikük bírósági ítélet 
nélkül, követ törni, halált várni. Sokan elpusztultak, az erős lelkű túlélők 
pedig egy életen keresztül hordozták elmondhatatlan emlékeiket.  
– Recsken volt Péter apukája, a büntetőtáborban? – kérdezte hitetlenked-
ve.  
– Ott, ott lányom. Nagyon rossz volt ott neki. Az a cefet időjárás, a rossz 
ellátás…  
– És meddig volt ott?  
– Három évig, 1953-ban bezárták a tábort.  
– És emiatt haragszik Péter?  
– Képzeld el, emiatt. Nem tudta megérteni, hogy…..  
Kiáltás hangzott kintről.  
– Katiii! Hol vagy??  
– Jaj, mennem kell, megérkeztek! Ne haragudjon Éva néni, köszönöm a 
likőrt!  
 

5. 
De régen voltunk az apunál! Mi történhetett vele, most olyan vidám. Me-
sélt valami néniről, – új nője van, aha – úgy csinál, mintha még mindig 
kicsik lennénk! Ugyan, nem olyan nagy titokzatos dolog ez, a mama min-
dent elmondott a szexről, a suliban többen már szexfilmeket is láttak, 
meséltek mindenfélét… Remélem nem akarja, hogy anyunak szólítsuk. 
Peti úgysem menne bele. Érdekes, anyu és az új férje soha nem szóltak 
egy rossz szót sem apára. Mindig elengedték, ha hívta őket, nem is volt 
rossz apánál, csak ez a dolog a nagymamával… kicsi korában fel sem 
tudta fogni, de most furcsállotta. Tényleg, miért él így a nagymama, apa 
miért haragszik annyira rá? Anya azt mondta, hogy nagyon rendes, nem 
szólt bele a házasságukba sohasem. Azt sem tudja, miért váltak el a szü-
lei. Anya csak ennyit mondott: nem értették meg egymást, elhidegültek, 
úgy látták, jobb, ha elválnak. Aztán megjelent Jóska bácsi anyu életében, 
és vele nagyon jól ki lehetett jönni. Apu egyszerűen nem válaszolt a kér-
déseire. Azt mondta, még kicsi ehhez. De most először bemutatja a barát-
nőjének őket. Kíváncsi vagyok, jó fej lesz?  
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6. 
Már megint az öregasszonynál ül, egyszer nagyon megverem ezért! Na 
jön már. Lezajlott a bemutatkozás, leültek tévét nézni. Jót hülyéskedtek 
tévézés közben, a két fiú marakodott az apjuktól kapott ajándékokon, 
azután kimentek a kertbe focizni. Jól bírja – állapította meg Katiról Péter. 
Sőt, még beállt kapusnak játék közben, pillanatok alatt összemelegedett a 
két fiúval. Jött az ebéd, és meglepődve látta, hogy Kati egyetlen halk sza-
vára a két rakoncátlan ugrik, és megy kezet mosni, leülnek az asztalhoz… 
Igaz, eddig legtöbbször vendéglőben evett velük, de mindig átok rosszul 
viselkedtek, és ő, ha rájuk kiabált, el is romlott a hangulat. Most viszont 
jók voltak végig. Látta, hogy figyelik Katit, hogy viselkedik vele, de Kati 
mintaszerű volt. Nagyon jól jártam vele – gondolta. Csak az anyám…  
 

7. 
Elmentek… Na, most aztán mosogathat, takaríthat utánuk. De úgy érzi, 
jól sikerült minden. Ez a kicsi, tiszta apja. És még az ölébe is ült, teljesen 
magától! Minden olyan simán ment, pedig annyira izgult, de semmi kü-
lönös nem történt, jól nevelt gyerekek voltak, szót fogadtak, felvidította 
őket, és úgy látta, Péter nagyon elégedett vele. Olyanok voltak, mint egy 
család… Jó is lenne, ha Péter egy kicsit nyitottabb lenne, ha meg lehetne 
vele beszélni dolgokat! De egyszerűen nem válaszol, ha kérdezi, vagy 
mellébeszél. Nem fogja annyiban hagyni, ki fogja faggatni, majd egy 
kedvező pillanatban, szépen, finoman…  
Nekilátott a rendrakásnak.  
 

8. 
Még mindig mosogat. Megőrjít ezzel a mosogatási mániájával. Takaríta-
ni, azt bezzeg nem szeret, arra úgy kell mindig figyelmeztetni! Ráérne az 
a mosogatnivaló később is! Márti egy héten csak egyszer mosogatott. 
Igaz, akkor majd egész nap, de úgy kényelmesebb volt, esténként több 
időt tudtak együtt tölteni. De hát Márti sem bírta sokáig. Ez a rohadt, bü-
dös élet…  
Elővette a rejtekhelyről a pálinkát és ivott. Piszok rossz volt, hogy vissza 
kellett vinni a gyerekeket. Eszébe juttatták azokat a régi időket, amikor 
még azt hitte, minden rendben van a házasságával. Aztán a felesége, 
számára váratlanul bejelentette: válni akar. Máig sem érti, miért. Magya-
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rázgatott mindenfélét, de az volt a lényeg, van valakije. S hogy vele nem 
tud eleget beszélgetni. Miért akarnak a nők állandóan beszélgetni? Men-
jen a verkli és kész! Legyen kaja, pia, sokat hozzon az üzlet, és akkor 
rendben a világ. Ha nem jön föl Kati, ő mindjárt elalszik. Na végre, már 
jön.  
– Szia, kiscicám! – duruzsolta Péter.  
– Édes voltál, – folytatta – jól tudsz a srácok nyelvén beszélni.  
– Ó, én nem is csináltam semmit, a gyerekek voltak nagyon aranyosak. 
Péter, szeretnék valamit kérdezni.  
– Jaj, ne gyötörj, már megint!  
– Miért nem mondtad, hogy apukád Recsken volt? És anyád azt is mond-
ta, hogy emiatt vesztetek össze. Miért? Hát mennyit szenvedhetett ott, és 
akkor te pont ellenük fordultál? Mit nem tudtál megérteni, miért…  
– Te bolond! – ordította Péter – apám rabtartó volt Recsken, nem rab!! 
 
 
Oros Eszter: Két pillanat  
 

1. 
Ildikó 

 
Elállt a lélegzete egy pillanatra. Olyan hihetetlen volt, hogy el sem tudta 
eddig képzelni, hogy ilyen is előfordulhat. Ott jött vele szemben Iván, tel-
jesen nyugodtan, kézen fogva, elmélyülten beszélgetett a kislányával,  
igaz, közben előre nézett. Messze el az ő feje felett. Ildikó megtorpant, 
gyorsan belekapaszkodott a tekintete az első látnivalóba a közelben – egy 
édességekkel megrakott kirakat előtt állt, – belemélyedt a különböző 
bonbonok és csokoládék bámulásába, miközben ők egyre közeledtek. 
Úgy érezte, még a háta is elárulja feldúltságát. Hatalmas indulat feszítet-
te, de az esze diktált: tégy úgy, mintha egy ismeretlen, ártatlan sétáló len-
nél! Eközben már hátulról látta őket. A kislánynak szőke copfjai voltak. 
Ivánnak sötétbarna a haja. Nem tudta, a férfi észrevette-e egyáltalán. Be-
lépett az édességboltba és rendelt egy kávét. Sokba került, de nem érde-
kelte. Azon gondolkozott, elmondja-e neki ezt a találkozást. Legköze-
lebb, mikor ott fekszik nála az ágyon, meztelenül, egyszer csak megszó-
lalna: vasárnap láttalak a lányoddal a Teréz körúton. Mit szólna hozzá? 
Százszor megfogadta, hogy feladja ezt a méltatlan kapcsolatot, de csak 
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kétszer próbált ennek hangot is adni. A férfi óvatos volt, „te ezt akarod?” 
kérdezte. Erre kénytelen volt azt válaszolni, hogy nem, nem, dehogyis 
akarom! Egy szót sem szólhatott. Előre megbeszélték találkozásaik jelle-
gét megismerkedésükkor, mint egy üzletet. Ildikó beleegyezett feltételei-
be, mert annyira elandalodott Iván szépségén. Ildikó társkereső hadjárata 
során kerültek egymás látókörébe. Iván tárgyilagosan közölte, nem füg-
getlen, nem is óhajt ezen a helyzeten változtatni. Szerezzenek egymásnak 
kellemes perceket, erről szóljon ez a dolog. A lelke viszont hiányzott. Ki-
használ – mondta magának Ildikó. Egy hajtásra kiitta a kávét, kicsit kese-
rűnek találta – visszalépett az utcára. Rettenetes, hogy szinte semmit nem 
tudok róla, pedig már két éve tart ez az ügy. Vagy századszorra sorolta 
magában: nem tudom, hol lakik, hol dolgozik, mi a felesége, hány gyere-
ke van, csak sejtem, hogy magas beosztásban dolgozhat, a lányát azt em-
legette néha, a felesége nem dolgozik, jó gyerekkora volt, és néhány film-
ről és zenéről beszélgettek egy-egy kedvezőbb pillanatban és eddig a na-
pig az ő lakásán kívül sehol, soha nem találkoztak. Egyetlen telefonszám, 
amin elérheti, Iván munkahelyi mobilja – ami ki van kapcsolva, csak ü-
zenni tud, de többnyire a férfi hívja fel. Ha történne egyikükkel valami, 
soha nem tudná meg a másik. Ment tovább, a lányáékhoz készült vacsorá-
ra. Talán még megtudom, mielőtt meghalok…. – gondolta, miközben le-
lépett a járdáról. Nem nézett körül, és elütötte egy autó.  
 

2. 
Irén 

 
A körmét nézegette, miközben a főnöke beszélt. Okos dolgokat mondott 
Tibor, de őt igazán nem érdekelte. Hazagondolt, mit hagyott otthon, 
munka után mit kell majd csinálnia, bevásárlás, vacsora, mosogatás, 
mosni ráér, olvas, vagy tévét néz…sajnos Imre ügyeletes, nem tudták úgy 
beosztani, ahogy szokták, hogy egyszerre legyenek otthon. A gyerekek 
már szinte felnőttek, Misi negyedéves az orvosin, Krisztián már megnő-
sült, vegyész. Most valami levelet olvasnak. Mi ez? Búcsúlevél? 
Mindennek a Margit az oka! Mint egy régi Kabos filmben. Felvettek teg-
nap este egy másik öngyilkost. Most a vasárnapi ügyeletes doktornő adta 
elő az esetet. Jellemző, hogy Franciskához csak így át lehet tenni egy be-
teget, hisz ennek még a traumán lenne a helye! Ugyan tagadja az öngyil-
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kossági szándékát – Franciska szerint soha senki sem akarja eltenni ma-
gát láb alól –, de egyértelmű, hogy ő sétált alá az autónak féktávolságon 
belül. Tiszta szerencse, hogy még él, és csodával határos módon agyráz-
kódáson kívül semmi mást nem találtak.  
Most már csak arra kell figyelnie, hol lesz a vizit. Telefon, Irén! Igen! 
Halló! Dr. Kellner Irén! Igen, én vagyok! Hogy van? Jó, jó, most értekez-
let van, csütörtökön vagyok ügyeletes, akkor tessék bejönni. Igen,.. igen.. 
egyen rendesen….igen… jó.. akkor csütörtökön várom. Viszontlátásra!  
Csak hogy le tudta rázni! Ezek annyit tudnak beszélni! Eleinte minden 
eset megrázta, és még most sem tudja igazán lazán venni a dolgokat, leg-
feljebb jobb lett az emberismerete. Miután vége lett az értekezletnek – tíz 
perc múlva vizit az elsőn –, sietett a szobájába felvenni a köpenyét. A be-
tegek megszólították, megállították, érdekes, ő mindig rohan, soha nincs 
ideje, csak egy-egy szót szólt, ha úgy látta, elkerülhetetlen. Bezzeg a 
Franciska, ő mindenkivel bizalmas dolgokat is képes volt a folyosón 
megbeszélni. Sokat szidták, de teljesen hiába. Nagyon makacs volt, és 
újonc a kórházban. Előző munkahelyén egészen más területen dolgozott. 
Irén próbálta „nevelni”, de nem nagyon látta eredményét. Igaz, előfordult, 
hogy egyesek átkérték magukat Franciskához, mert nagyon buzgó volt, és 
úgy tett, mint aki tud segíteni. Segíteni! Ő már megtanulta, hogy mindent 
megtehet, de ezeken az embereken nem lehet segíteni. Hol jobban van-
nak, hol rosszabbul, de betegek, és betegek is maradnak. Egyedül a szere-
tetteli légkör segít rajtuk, az meg nem az orvosokon múlik, hanem az 
otthoni környezetükön. Azon meg innen ők nem tudnak változtatni, vagy 
csak nagyon nehezen. Mennyi pusztába kiáltott szót mondott ő is el 
eddigi élete során betegek hozzátartozóinak…, de mennyit… Szerencsére 
a gyógyszerek ma már egészen jók. Sokan, szinte teljesen tünetmentesen 
élnek – igaz, esetleg leszázalékoltan. Felvette a köpenyét, megnézte a 
sminkjét, sóhajtott, indult. Vizit!  
 

3. 
Márta 

 
Anya kórházban van. Anya kórházban van. Zakatolt a feje. Lehet, hogy 
öngyilkos akart lenni. Nem érkezett meg a vacsorára és otthon sem volt. 
Várták, aztán telefonon keresték, és végül megtudták, hogy a mentők a 
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Semmelweis Kórház Traumatológiájára szállították. Már éjszaka be akart 
menni, de azt mondták, nem súlyos, most alszik, inkább holnap látogassa. 
De hát ez rettenetes! Márta nem tudott másra gondolni, pedig oda kellett 
volna figyelnie a munkájára, a főnöke mindig rohan, csak kiadja a tenni-
valót, aztán megy, neki meg főhet a feje egész nap, hogyan oldja meg 
Tamás remek ötleteit. Telefonált a kórházba, nagy nehezen sikerült kide-
rítenie, hogy anyját átvitték a pszichiátriára, az öngyilkossági szándék fel-
tételezése miatt. Nem tudta telefonon elérni anyja pszichiáterét a Balassi 
kórházban. Igaz, hogy már stabilizálódott anya állapota, és csak kétszer 
volt kórházban az elmúlt három évben, de a hirtelen hangulatváltozás jel-
lemző vonása volt. Volt.. Szörnyű! Még él! Hála Istennek! Igaz, hogy az-
előtt sokat veszekedtek, de mégiscsak felnőtt Márta, tisztességes ember 
lett belőle, férjhez ment, és sokat dolgozott. Árpád nem rajongott az 
anyósáért, de elfogadta. Végül is sikerült kizárniuk a szülőket az életük-
ből, amennyire csak lehetett. Rendesek voltak, segítőkészek, csak Márti 
anyja talán kicsit jobban bele akart szólni az életükbe, de ők nem hagy-
ták. Elég sok energiába került leszerelni finoman, de megérte. Most vi-
szont ki sem lát a munkából, utána pedig kórházba kell mennie. Beszélt 
anyja testvérével, Gabival, ketten fogják meglátogatni anyát. Úgy köny-
nyebb lesz…  
 

4. 
Ildikó 

 
– Nem akartam öngyilkos lenni, nem, nem nem! – Ildikó azt képzelte ki-
abál, pedig csak suttogott. Franciska doktornő nem hagyta tovább mon-
dania, belevágott:  
– Akkor miért ugrott az autó elé? Hogyan él a férjével?  
– A férjem öt éve meghalt.  
– Mi baja volt? Hirtelen halt meg?  
– Rákja volt. Egy év alatt elment. Sokat szenvedtem. Azóta egyedül va-
gyok. Nem bírom az egyedüllétet.  
– Gyermeke van?  
– Egy lányom van, tavaly nyáron ment férjhez. Ráadásul kihez? Egy tör-
tető, unalmas, munkamániás, szörnyű alakhoz! És még ha legalább jóké-
pű lenne…  
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– De kedves Ildikó, ez már nem az Ön élete, a fiatal házasokat szabadon 
kell hagyni, hogy megtalálják a közös boldogságot, összecsiszolódjanak, 
stb. A férje halálát hogyan sikerült feldolgoznia? Azóta nem talált új kap-
csolatot? Hiszen még fiatal, csinos, lakása is van, nem keresett valakit?  
– Erről nem vagyok hajlandó beszélni! Semmi köze hozzá! Hagyjanak 
békén! Elegem van! Haza akarok menni! Mi történt velem? Egyáltalán, 
miért vagyok itt, azt mondja meg! Ki maga, és mit akar? Hagyjanak bé-
kén, Márti, jaj, Mártikám, hol vagy? Márti, Mártikám…….  
– Nyugodjon meg. Kórházban van, mert elütötte egy autó. Valószínűleg 
véletlenül történt.. Ugye? Erre kellene tudni előbb a választ, mondja meg 
szépen, nem is emlékszik az autóra?  
– MÁRTIIII! Nem válaszolok, érti! NEM NEM NEM! Hol van a lá-
nyom? Tudja már, hogy itt vagyok? Szóltak neki egyáltalán?? És hol va-
gyok?  
– A Semmelweis Kórház Pszichiátriai osztályán van, kedves Ildikó. Mi itt 
mindent megpróbálunk, hogy meggyógyítsuk magát, de ehhez együtt kell 
hogy működjön velem.  
– Én a Balassi kórházhoz tartozom. Ott van a doktornőm is. Depressziós 
vagyok.  
– Feküdt már pszichiátrián? – Hát ez remek! – gondolta magában. – És ki 
a kezelőorvosa?  
– Dr. Kállai Lívia doktornő. Főorvos. A legjobb orvos a kórházban. Oda 
akarok menni, ha már egyáltalán pszichiátriára hoztak. Mit mondott? El-
ütött egy autó? Mikor? – Ildikó kezdett magához térni.  
– Vasárnap délután a Teréz körúton a Rideg utca kereszteződésében, az 
autó vezetője szerint, kedves Ildikó, körül sem nézett, úgy lépett le a jár-
dáról.  
– Vasárnap? A Teréz körúton? Szent Isten! Iván!  
– Folytassa! Ki az az Iván? Mindenesetre haladéktalanul felvesszük a 
kapcsolatot Kállai doktornővel a Balassi kórházban, és oda fogjuk szállít-
tatni, ha Ön is úgy akarja. De előbb megnézetem a pszichológussal. Van 
ellene kifogása, hogy pszichológiai vizsgálatot végezzünk?  
– Mindegy. A gy e r e k e m t u d j a m á r , hogy itt v a g y o k ? ? ?  
– Igen, már telefonált, ma jön is látogatni önt munka után. Hát akkor vé-
geztünk is, úgy látom elfáradt, azokat a gyógyszereket fogja kapni, ame-
lyeket Kállai doktornő beállított, és ahogy lehet, átszállítjuk a Balassi 
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kórházba. Így jó lesz? Akkor most még megvizsgálom, legyen szíves 
vetkőzzön le, feküdjön le erre az ágyra…  
 

5. 
Iván 

 
Remélem, Regi nem vett észre semmit. Igyekeztem nyugodt maradni. Il-
dikó jól viselkedett. Tudtam, hogy kellően intelligens és megbízhatom 
benne.  
– Mónika, hívja fel nekem legyen szíves….  
 

6. 
Márta 

 
– Valami Franciska a doktornője itt. Nem értettem a nevét, amikor bemu-
tatkozott.  
Gabi és Márta folytatták útjukat a behavazott úton a Semmelweis kórház 
felé.  
– Szerinted öngyilkos akart lenni? – kérdezte Márti Gabitól.  
– Ugyan, egész biztos, hogy baleset volt. Szedte a gyógyszereit, és annyi-
ra rossz soha nem volt az állapota, hogy öngyilkosságtól kelljen tartani, 
ezt a Lívia doktornő is megmondta, csak oda kell rá figyelni. Az utóbbi 
időben szerintem még vidámabb is volt, nem gondolod?  
– Minket nagyon gyakran hívott telefonon, és sírt, hogy egyedül van, de 
mindig sikerült megnyugtatnom. Na, most már mindjárt megtudjuk, mi 
van vele.  
Kitárult a kórterem ajtaja.  
 

7. 
Ildikó 

 
Ildikó megnyugodott. A pszichológus sokkal emberibbnek bizonyult, 
mint a doktornő. Olyan személytelen volt, látszott rajta, hogy nem nyil-
vánít véleményt, csak meghallgatja. 
A doktornő, olyan szigorú volt, mint aki mindent tud, és mindenről véle-
ménye van, és mindent meg akar oldani. A pszichológus – először is férfi 
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volt – érdekes, sosem gondolta volna, hogy egy férfival bizalmasabb mer 
lenni, mint egy nővel – de így történt. Csendesen, nyugodtan, csak arra 
kérte, meséljen magáról, és akkor belőle elkezdett dőlni a szó. Fáradt volt 
nagyon, és egy kicsit fájt a feje, ezért nem is zavarta, hogy a férfi feljegy-
zi szavait. Nyilván nem mindent, mert elég gyorsan beszélt, csak a lénye-
get – gondolta Ildikó. Aztán olyan természetesen, nyugodtan tudott be-
szélni neki Ivánról, mintha csak egyedül lenne. Szinte jólesett végre vala-
kinek beszélni róla, hiszen ő titok volt eddig az életében, senki sem tudott 
róla. Hogy ő, egy tisztes családanya, özvegy, egy nála fiatalabb nős férfi-
val titkon találkozik és szerelmi viszonyt tart fenn… Nem hitte volna, 
hogy ezt valaha, valakinek el meri mondani. – Ügyes ez a pasas, hogy ezt 
így kiszedte belőlem – morfondírozott magában Ildikó. – Nem ítél el? – 
nézett fel rá Ildikó. – Nem, miért tenném? – válaszolta természetes, nyu-
godt hangon a pszichológus. Aztán képeket mutatott neki, ez a 
Rorschach-teszt, mondta, el kellett mondania, mit lát, aztán címet adni a 
képeknek, még el is kellett magyaráznia, hogy mit miért lát annak, ami-
nek látja, a végére már elfáradt.  
A szobában hatan voltak. Egyik bolondabb volt, mint a másik. Miért hoz-
ták őt ide? Azért, mert elütötte egy autó? Hát persze, mert Ivánnal talál-
kozott véletlenül, és annyira megszédült, hogy nem vette észre az autót, 
és nem nézett körül. Nagy dolog. Valóban szerencsés, hogy életben ma-
radt! Habár... Nagy baj lett volna, ha nem? Elgondolkodott... Egyáltalán 
nem figyelt a többiekre.  
Megfordult már a fejében ilyen gondolat, főleg amióta a lánya férjhez 
ment, – szegény férje ezt már nem érhette meg – nem volt igazán jó a há-
zasság, de hát melyik az? Azért ragaszkodtak egymáshoz, és a maguk 
módján szerették is egymást. Idővel megszokták egymás rigolyáit, csak 
az a bizonyos év nagyon megviselte. Pont egy év telt el attól kezdve, 
hogy megtudták, hogy beteg, a haláláig. Akkor is kórházba került, a Lívia 
doktornő húzta ki a bajból. Nagyon jól elmagyarázta a dolgokat, sikerült 
úgy-ahogy beletörődnie, ami annyiból nem is volt olyan nagyon nehéz, 
mert házasságuk vége felé már amúgy is a váláson töprengett, – Jancsi 
egyre többet ivott – aztán pedig megsajnálta a szenvedései miatt, és a ha-
lál már szinte megváltás volt neki. Furcsa, de amikor megtudta, hogy 
meghalt, az első gondolata a megkönnyebbülés volt. Hála Istennek, most 
már nem szenved. És ő elvonult a kórházba, és mindent Márta intézett. 
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Hogy kihasználta ő a lányát! Nem csoda, hogy elmenekült tőle, és hoz-
záment az első férfihez, aki megkérte a kezét. Na, nem az elsőhöz, mert 
már óvodás korában is rajongtak érte a fiúk. Most is nagyon szeretik 
mindenütt, talpraesett, szuperül sikerült kislány. Jancsi kicsit szigorú volt 
hozzá, de ő nem engedte, hogy beleszóljon a dolgaikba, szinte kizárta az 
apját a gyerek neveléséből. Igaz, mindig Jancsi javította meg a babákat, ő 
vette az édességet, a gyűrűt, a fülbevalót a lányának, de ugyanő nem 
akarta elengedni sehova, hallani sem akart semmilyen fiúról, majd meg-
őrült a féltékenységtől, Ildikó meg fedezte a lányát, közösen hazudtak 
apunak, hogy Márti randizhasson. Micsoda gonosz dolgok is voltak ezek! 
És most megint itt van Jancsi és szidja, hogy miért kellett neki autó elé 
lépni, és szégyellje magát, hogy idegen férfiakkal találkozik, tud ő min-
dent, azt gondolja talán, hogy amit ő nem tud, az nincs? És megint dől be-
lőle a rumszag, beugrott a kocsmába hazafelé, sört is ihatott, mert attól 
tud ennyire berúgni, és szidja őt, szidja, mondja a magáét, hogy nem tud 
rendesen főzni sem, és takarítani sem, és mindent a Mártival csináltat 
meg, ő meg lustálkodik, és miért túlórázott már megint, neki családja van, 
tessék időben hazamenni….  

 
8. 

Irén 
 
Tart a vizit. Marika – mondta Irén, mivel az ő betege –, jól van? – Semmi 
válasz. Igen, ő a Marika, akit a szülése óta nem tudtak helyrepofozni. 
Retteg. A világ összes gyógyszere benne van, de semmi. Egyáltalán fel-
fog-e valamit ebből az egészből? Szereti ezt a betegét. Semmit nem csi-
nál, csak fél. Mitől? Soha nem fogja megtudni. Mindentől. Hatodik éve 
fekszik az osztályon. Sóhajtott egyet. Tovább mentek.  
 

9. 
Márta 

 
Anyu aludt. Alig találták meg, a szobatársak mutatták meg, hogy ott az 
Ildikó. De hát muszáj felébreszteni, mert nincs idejük, és ha nem tudja 
meg, hogy itt voltak, akkor azt hiszi, hogy nem szeretik, nem is voltak itt. 
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Gabi elindult, hogy megkeresse a Franciska doktornőt. Ő elkezdte éb-
resztgetni.  
– Nem vagyok kurva… az Iván nem…  
Márti ámultan hallgatta anyja félálomban motyorgott szavait. Olyan 
hangsúllyal mondta, mint amikor az apuval veszekedtek, még annak ide-
jén. De sokat kiabáltak! Szinte szerette volna, ha elválnak, mert már nem 
bírta hallgatni, abban a kis lakásban, hogy állandóan marakodnak. Min-
denen, minden kis hülyeségen. És sajnos apunak nem volt igaza, ha ivott, 
az élő fába is belekötött. Persze, anyu sem volt az igazi, mert hát ő beteg, 
megmondta a Lívia doktornő, mikor ő már gimnazista volt, hogy anyu 
depressziós, vigyázni kell rá.  
Most egy szakállas férfi lépett a kórterembe. Mártának csak az tűnt fel, 
hogy a többi betegnek milyen udvariasan köszön, és azok is felélénkül-
tek, ahogy meglátták.  
– Ma jobban van a felesége… talán... jobban van… – mondogatták a lá-
togatónak egymás szavába vágva. Márta is figyelni kezdte. Odalépett az 
egyik mellettük lévő ágyhoz, és nagyon kedvesen beszélni kezdett az ott 
fekvő nőhöz, aki olyan volt, mint aki ott sincs. Rettenetes látvány volt, 
szeme révedt a semmibe, azután hol riadtan, hol rémülten nézegetett a 
hangok felé, de egy szót sem szólt, úgy nézett ki, mint aki iszonyúan fél 
valamitől.  
Ebben a pillanatban felébredt az anyja.  
Felnézett. Ő is megpillantotta a pont vele szemben ülő férfit. Szájára szo-
rította a kezét, és csak Márta hallott egy elfojtott kiáltást:  
– Iván!  
 
 
 
Radulović Emil: Természet tavasszal  
 
Minap akadt egy kis időm a tanulás mellett, és úgy döntöttem, elugrok 
biciklin egy szomszédos faluba. Nem akartam menni a köves úton, úgy 
döntöttem, lerövidítem utam, és a Duna mellett megyek, utána meg átvá-
gok a földes úton, az erdőn át. Ahogy mentem a falun át, az emberek sie-
tősen mentek valahova, és csak udvariasság gyanánt köszöntek egymás-
nak, valójában őszinte „jó napot” el se hangzott. Sietniük kellett, mert a 
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munka várt, és nem is akarták látni a földkerekség egyik legszebb aján-
dékát, a tavaszt. Lassan kiértem a faluból. A levegőben érezni lehetett a 
frissen szántott fekete föld illatát, melyet már oly régóta nem éreztem.  
A falu távolodott, a házak egyre kisebbek lettek, az emberek alig látszot-
tak. Megálltam egy fa mellett, és leültem a fűbe. Vizes volt, mivel most 
fürdött meg először a nagy alvás után. A fa apró vékony ujjacskáin a pi-
ciny rügyek lassan születgettek, nem siettek, élvezni akarták az ártatlan 
születés minden pillanatát. Lenn a földön kis ibolya ringatózott nőiesen a 
tavaszi szellő gyengéd karjai közt. Pár lépésnyire mögöttem észrevettem 
egy gyümölcsöst és valamilyen erő odacsábított. Mikor megláttam az első 
fát, lelkem mennyei boldogságban úszott, de utána már a fájdalom öntötte 
el szívemet. A karcsú, vékony fácska karjait égbe emelve kiáltozott, átko-
zott, mert senki sem akarta látni pompás esküvői ruháját, senki se akart 
osztozni szépségében, örömében. Mindenki elfordult tőle, és csak gyer-
mekét várták, hogy őt is elvegyék, majd otthagyják, hogy fáradt ujjai las-
san elsárguljanak, fájdalmában lehulljanak, és végül álomba szenderül-
jön, hogy jövőre újra, reménnyel telve kezdje értelmetlen, értéktelen éle-
tét újra meg újra. Haját apró virágok raja díszítette, és most, egy kis ideig 
ő lehetett a Gyöngyhajú lány, Álomarcú lány vagy épp egy Bíborhölgy, 
mert én azzá tettem. A verebek víg dallamukkal próbálták vigasztalni, 
elmondani neki, milyen szép is ő, és mennyit ér a természetnek, a világ-
nak az ő szépsége, és most, most én is itt voltam, ma érezhette egy ember 
csodálatát, őszinte szeretetét is. A szél elállt, és egy pillanatra megállt ri-
mánkodni, rám nézett. Vajon mit gondolt, mit érzett? Ő csak nézett, mint 
egy síró hercegnő, mikor hercege visszatér és rózsával, a virágok király-
nőjével próbálja meg kiengesztelni fájdalmát. Továbbmentem, de ő még 
mindig nézett rám, ő érzett. Felültem a biciklimre, és folytattam utam, 
amely már a csatorna felé vezetett. Megálltam a hídon és mereven el-
kezdtem bámulni a hideg víz vidám táncát. Apró hullámok érintgették 
meg a partot, játszmába hívva őt. Nem messze tőlem hallottam egy csob-
banást. Egy ifjú vadkacsa éppen most fejezett be egy mélyvízi sétát, és 
furcsán nézte, ki vagyok én, s miért nem nézek ki úgy, mint ő, miért nem 
megyek a vízbe, hiszen akkor alaposabban megismerhetne. Lementem a 
partra, miközben ő élénken figyelte furcsa mozgásmódomat. Lassan el-
kezdett úszni felém, egyik szemével nézte kinézetemet, mondott is vala-
mit, szerintem azt kérdezte, ki vagyok, de édesanyja visszahívta, mivel ő 



MAGÁNKOZMOSZ II.  

20 

ismerte ezt a gonosz, öldöklő fajt, amely a mulatságért is képes ölni. 
Szótlanul szót fogadott, elindult anyja felé, és még csak egyszer nézett 
vissza, ő még nem bírta elhinni, hogy valójában gonoszok vagyunk. 
Megmosakodtam a jéghideg vízben, és folytattam utam. Épp készültem 
fölszállni ismét a biciklire, de észrevettem egy vadászlest. Elballagtam 
addig, és fölmásztam. Egy fácán pár, mit sem törődve jelenlétemmel, ud-
varolt egymásnak, nekik csakis a boldogságuk, az örömeik voltak fonto-
sak. Nem akartak ártani másnak, más fajnak, ők csak élni akartak, csak 
élni. Lenéztem a vadászlesen, és láttam, hogy a padló véres. Egy ártatlan 
állat életvizének volt ez a nyoma, melyet kegyetlenül elszórt egy ember, 
jót szórakozván. A táj csodálatos volt. A természet most ébredezett, és 
mosta le magáról a tél szennyét, fáradságát. Tele volt erővel, életakarat-
tal, amit át akart nekünk adni, nekünk embereknek, akik gyöngyszeme 
lehetnénk e tájnak, de valójában csak egy pár embernek adatik meg érez-
ni ezt a vágyat, ezt a boldogságot. Folytattam tovább a tekerést, míg ki 
nem értem a Dunára. Csodálatos látvány fogadott. A Nagy folyó lassan, 
de biztosan folytatta útját, és friss illatával szívem felé vette az irányt.  
A parton még a szomorúfűz is boldogan hagyta, hogy a meleg szél fésülje 
haját. Csodálatos látvány volt. A mennyei kék ég, melyen egy szeretetet 
árasztó Nap gyengéden simogatta arcomat, és befonta magát melengető 
ujjaival hosszú barna hajamba. Az egész természet, ez az isteni teremt-
mény annyi örömöt, érzelmet és érzést akar ajándékba adni, és nagyon 
fájt, hogy én vagyok itt az egyedüli ember, aki mindezt értékelni is tudja. 
Toltam a biciklit, és utam lassan, de biztosan a célfalu felé vette irányát. 
Mielőtt a faluba értem, szívemet áthasította egy izzó tőr, amikor láttam 
azt a rettenetet, amit csak mi, emberek vagyunk képesek megtenni. Egy 
traktor utánfutójából a szemetet egy csatornába dobálták, az meg szomo-
rúan úszott tovább, hiszen ő nem akart ártani, de ők, azok a szégyentelen 
emberek rákényszerítik erre. Megnéztem a falut, és vidámsággal, boldog-
sággal, de csömör bánattal teli szívvel hazamentem. 
 



BARÁTOK VERSLISTA NOVELLÁSKÖTETE 

21 

Efraim Staub: A hiú Király 
 
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egy-
szer egy szegény ember. 
Volt annak három fia. 
Egyszer híre terjedt, hogy nagyon jól jövedelmező állást kap az, aki a he-
lyi polgármesternek olyat tud mondani, amit az nem hisz el. 
Meghallja ezt a szegény ember legidősebb fia Péter, s elmegy a polgár-
mesterhez, név szerint Királyhoz. 
Díszes állami villában lakott a Király, s Péter megilletődötten állt meg a 
tiszteletet parancsoló kovácsoltvas kerítés előtt. De aztán csak csöngetett 
a kapun. Kijött egy állami silbak s kérdé, hogy mit akar. Mondta Péter, 
hogy a Király úrral akar szót váltani az állás dolgában. Megy a silbak 
megjelenteni a dolgot, s a Király rögtön tudta, hogy mi végre keresi őt a 
Péter. 
Mondta hát, hogy eresszék be. 
Köszöntötték egymást, s leültek beszélgetni. 
Azt mondja a Péter: 
– A barátom megnősült, s rögtön kapott állami bérlakást. 
– Elhiszem fijam. 
– A télen nála vacsoráztunk és nagyon hideg volt a szobában. 
– Elhiszem fijam. 
– Néztük a radiátort, tűzforró volt. 
– Elhiszem fijam. 
– Az ablakok és az ajtók tökéletesen zártak. 
– Elhiszem fijam. 
– Kerestük, hogy honnan jön a hideg. Hát, az ingaóra árnyéka koptatta ki 
a falat, ott süvített be. 
– Elhiszem fijam. 
– A barátomnak volt egy öreganyja. 
– Elhiszem fijam. 
– Akkora volt a feneke, hogy ha a WC-re ült, akkor letömítette. 
– Elhiszem fijam. 
– Egyszer akkorát szellentett a WC kagylóba, hogy a szomszédos fürdő-
szobában a kádból kijött a dugó. 
– Elhiszem fijam. 
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– A szökőártól meg kiesett a gyerek a vízből, fejjel a betonra. 
– Elhiszem fijam. 
– Aztán felnőtt és polgármester lett belőle ebben a városban. Ma is az. 
– Ejnye a terem-buráját! Fijom teremtette! Hogy mersz így beszélni ró-
lam? 
Azután a fejéhez kapott, de már késő volt. Keserűen felnevetett és Péter-
nek adta az állást, és a fele leányát. Csaptak is akkora lakodalmat, hogy 
tizenkilenc megyébe járt a híre. Még az árva gyerek is akkora kalácsot 
kapott, mint a szociális keret. Péterből jó vezető lett, megállta a helyét, 
szemrebbenés nélkül hazudott tovább. 
Itt a vége, fuss el véle. 
 
 
Efraim Staub: Hóvége 
 
Éjjel kettőkor felráztam az asszonyt. 
– Alszol drágám? 
– Már nem. Dehogy alszom – susogta lágyan – és kedves duruzsolásá-
ból éreztem, hogy ma engedékeny lesz. 
– Akkor adj egy ötvenest. 
– Alszom! – förmedt rám – mellőzve ezúttal a lágy búgást, és a fal felé 
fordult.  
Szóval hóvége. Megint a pénz a baja. Mit csináljak? 
Délelőtt felhívtam a havert telefonon. 
– Adj egy ötvenest! 
– Mire? 
– Mire hármat számolok. 
– Jó! Holnap lehet róla szó. 
Egy hét múlva kölcsönkért egy másik haverjától száz sekelt, s azon risz-
teltünk. 
  
Rögtön eszembe jutott a múltkori fogadalmam, hogy meg kell tanítanom 
egy halat arra, hogy a farkával kavargassa a saját halászlevét. 
Vettem egy halat. Élőt. Rém hülye egy hal volt! Bánatos szemekkel né-
zett, csak hápogott. Még csak azt sem mondta, hogy Shalom. 
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Kérdeztem a halast, hogy mennyire dukálja. Azt mondja, húsz shekel. 
–  Ember! Ezért a halért? Se lába, se füle! Ráadásul néma. Kész szeren-
cse, hogy nincs púpja. 
–  Épp ez az! – vigyorog a halas – azért ilyen olcsó. Ha olyat akarsz, ami-
nek lába is van, füle is meg púpja, vegyél tevét. De azt nem tartok. 
A fenébe! Miért nincs itt Izraelben gój kereskedő? Azt még meg tudnám 
talán dumálni, hogy selejtes árut tart. De ez zsidó, és épp olyan dörzsölt, 
mint én. Nincs mit tenni. Kivágtam az ötvenest, mint Hanzi a makk alsót. 
  
A halas adott egy zacskó vizet – ingyen – abban furikáztam haza a dögöt. 
Kétszer nekiverődött útközben a kerékpárnak, de nem szólt. Egy árva 
szót sem. Mondom, hogy hülye ez a hal. Ezzel még sok bajom lesz. Ha 
csak azt veszem, hogy Pesten elég rálépni egy kicsit egy pasas lábára a 
villamoson, úgy kivágja a magas cét, hogy Caruso sem különbül. De ez a 
hülye hal csak hallgat. Lehet, hogy már nem is él. Lehet, hogy rám sóztak 
egy fagyasztott halat, csak azért volt vízben, hogy melegedjen? Nem. Há-
la az Örökkévalónak, még él. Hazáig csak kibírja! 
  
Úgy, ahogy volt, belé csusszantottam egy ötliteres fazékba, és nyomtam 
alá a lángot. Még csak nem is szuszogott. Bírja a meleget a piszok! No 
kispajtás, van idehaza egy kis magyaros csípős paprika, ahhoz mit szólsz? 
Egy szavad sem lehet! Az kell a halászlébe. Meg hagyma. Meg só! Hű-
ha!! Meg sem kérdeztem a halast, hogy ez a dög édesvízi vagy tengeri. 
Mert, ha nem tengeri, akkor a sótól lehet, hogy rühös lesz vagy mi. Ahá!! 
Már forog a fazékban. Lapátol a farkával rendesen. Tévedtem volna? Ez 
egy rém intelligens állat. A végén még kiderül, hogy kitalálta a gondola-
tomat, és tényleg fogja kevergetni a farkával a saját halászlevét. A kezdet 
mindenesetre biztató.  
Közben jön haza a nőm. Csak belepislant a fazékba, és már veszekszik is. 
Hogy én egy szadista állat vagyok. Egy briganti. Egy őszülő Drakula. És 
uram fia, mit csinál! Elzárja a gázt!! Rögvest megőrülök. Mit csináljak?  
Már majdnem sikerül a kísérlet, ez a nő meg elront nekem mindent.  
Nincs tovább! Akárhogy is szeretem, megy a háztól. Kicserélem egy hal-
ra. Igaz, a hal hideg, de legalább nem kiabál! 
  
És mondja a magáét, mert a nők ritkán szűkszavúak. 
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–  Hát mit csináltál, te elvetemült? Élve akartad megfőzni? Hát nem lát-
tad, hogy úgy forog a fazékban, mint egy búgócsiga? 
–  Lehet, hogy az erős paprika csípte a szemét. A rosseb aki tudja. A víz 
csak hetven fokos még. Láthatod, hogy bírja! Még csak nem is izzad. 
–  No nézd, – mondja a nőm – van egy kérdésem meg egy kérésem (s 
közben hideg vizet enged a halra, kiveszi, kupán vágja, megkéseli, mint 
egy kocsmai gyilkos, lesegíti róla a kabátot és szabályos guszta szeletekre 
vágja). 
Szörnyű nő! Ennek a rántott hal kell és nem a dicsőség. 
De közben mondja: 
– Azt akarom tudni, hogy honnan volt pénzed a halra? 
– Semmi dolgod vele. Amikor Tőled kértem, nem adtál. Most nem Tőled 
kértem, nem tartozik rád. 
– No! Az nem egészen úgy van. Minden agóra számít. Most lesz a szüle-
tésnapod 13-án – miért pont akkor te szerencsétlen – még péntek is rá-
adásul, és venni akarok neked egy légycsapót. 
– Tudod mit?! Ne kérdezősködj, kérj. 
– Jó! Kérek. Először is, ide azzal a pénzzel, ami a halból megmaradt. Má-
sodszor, hagyd abba a hülye kísérleteidet. Inkább írj. Igaz, abból semmi 
haszon nincs, de legalább kárt nem teszel. 
– Rendben. Írok. De valami témát csak kell találnom! 
– Na és? Mi vagy te? Tudományos közíró? Az itt nem kell. Költő vagy. 
De az sem kell. Maradj meg búsképű humoristának, legalább leközölnek. 
Már Brachfeld Siegfried  is megmondta, hogy a téma az utcán hever, csak 
rá kell taposni. 
– Neki könnyű volt. Nagylábon élt. 
– Könnyű neked is. Itt Izraelben annyi marhaság van, hogy életed végéig 
találsz témát. 
– Igaz. De ezeken csak sírni lehet. 
Nincs mit tenni. Átölel. Hozzám simul. Busa fejemet ballal lágyan a keb-
lére húzza pihegni, miközben jobbal szakavatottan kizsebeli a maradék 
harminc shekelt. 
  
Mégis jobb a hal! Nincs keze! 
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Százdi Sztakó Zsolt: Sírrablók 
 
– Pszt!! – szólt hátra Melós, amikor Döncike talpa alatt megreccsent egy 
száraz gally – Úgy jársz, mint egy elefántcsorda. 
– Ugyan ki hallaná meg, talán a halottak? – morogta a háta mögött Dön-
cike. Melós nem szólt semmit, inkább magában káromkodott egy sort, 
nem akart most még Döncike érzékeny lelkével is bíbelődni, aki nemcsak 
szellemileg volt egy nyolc éves gyerek színvonalán, de a lelke is egy kis-
gyereké volt, és ha megmakacsolta magát, hát hat ökörrel se lehetett vol-
na jobb belátásra bírni. Némán mentek tovább, a temetőt szinte nappali 
fényben fürösztötte a telihold, a zseblámpának majd csak a kriptában ve-
szik hasznát. Tudták, hogy mit akarnak. A környék hajdani birtokos csa-
ládjának a temetőben volt a kriptája, és nekik egy finom megmunkálású 
ezüstkardot kellett elhozniuk, amit az utolsó gróffal együtt temettek el, 
akivel férfiágon kihalt a család, és az özvegy közvetlenül a temetés után 
el is költözött a környékről, két lányával, legalábbis ezt mondta az orgaz-
da, akiben egy Öveges professzor veszett el, mert az volt a mániája, hogy 
ha már egyszer megrabolnak valakit, legalább azt tudják, hogy kit. Más-
kor nem vállalta volna ezt a munkát, de épphogy szabadult, és szüksége 
volt a pénzre...Valahol egy bagoly huhogott. 
– Hallottad? 
– Mit? 
– Huhogott a bagoly. 
– És? 
– Aki bagolyhuhogást hall, rövidesen meghal. 
Döncike néha kifejezetten idegesítő tudott lenni, de hát minden barátság-
nak vannak árnyoldalai, bár ő gyakran kifejezetten e nagy gyerek apjának 
érezte magát. 
– Ne nyavalyogj, mint egy babonás vénasszony! – mordult rá, de ugyan-
akkor érezte, hogy valami különös hangulat lesz úrrá rajta. – Ha akarsz, 
fordulj vissza, a munkát magam is megcsinálom, de akkor a pénzből egy 
fityinget se kapsz. 
– Jól van no – mondta Döncike sértődötten. – Mondtam én, hogy nem 
megyek? 
– Ne is mondd! 
– Az embernek még szólni se szabad – duzzogott tovább Döncike. 
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Melós hallotta a megjegyzést, de elengedte a füle mellett. Egészen más 
kötötte most le a figyelmét. A keresztek ijesztő árnyékot vetettek, és hiá-
ba mondogatta, hogy mindez csupán babonaság, nem tudott a rossz előér-
zettől szabadulni. 
– Messze van még? – hallotta a háta mögött Döncike hangját 
– Már nem, megérkeztünk. 
Megálltak egy kicsiny épület előtt, aminek a bejáratát rács védte, rajta 
rozsdás lánc. A bejárat két oldalán két kerub védte a halottak örök nyu-
godalmát. 
– Lássunk munkához. Add ide a feszítővasat! 
Döncike előrenyújtotta a feszítővasat, ő pedig beleakasztotta a láncba. 
Nekiveselkedett, de az ő ereje kevésnek bizonyult. 
– Nem segítenél?! – szólt rá dühösen Döncikére – Mégis mit gondolsz, 
mért hoztalak magammal? 
Döncike átvette a vasat és nekifeszült, az erőlködéstől hangosan szuszo-
gott, de a lánc hamarosan lepattant. Belökte a rácsot, ami fülsértő csikor-
gással nyílt ki. 
– É-én nem megyek be veled, megvárlak itt kint – mondta Döncike sá-
padtan, és csuklott egyet. 
– Mi van, berezeltél? 
– Te is tudod, hogy bent egy varázsló is nyugszik, aki elpusztít minden-
kit, aki a kriptába belép. 
Tényleg mesélte az orgazda, hogy az egyik habókos gróf boszorkánymes-
ter hírében állt. 
– Ostoba babona, különben is, szükségem van rád bent. 
Bevilágított a zseblámpájával a kripta belsejébe, és körbepásztázta a he-
lyiséget. A falba vágott bemélyedésekben tizenkét márványkoporsót szá-
molt meg, mindkét oldalon hatot. Mintha hűvös légáram kapott volna az 
arcába, amint belépett a kriptába. 
– Legalább száz éve nem járt itt senki. 
Döncike most nem válaszolt, amit igazán sajnált. Szerette volna beszéd-
del oldani a feszültséget, amit a kripta nyomasztó légköre keltett benne. 
Az egyik sarokból denevér szállt föl, ahogy a zseblámpájával odavilágí-
tott, és Döncike arcának vágódott, aki hisztérikusan felsikoltott. 
– Menjünk innen! 
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– Hülye vagy? Most, amikor itt a pénz, valamelyik koporsóban? Inkább 
láss munkához! 
Döncike vonakodva emelte fel az első koporsó fedelét, de egy csontvá-
zon, amitől Döncike kis híján szívrohamot kapott, és ruhafoszlányokon 
kívül semmit se találtak. Ugyanígy jártak a másodikkal is. Mikor már az 
ötödiket nyitották fel eredménytelenül, Melós megfogadta, hogy a követ-
kezőnél kiszállnak, ugyanis a lidérces környezet és Döncike állandó nya-
valygása rá is megtette a maga hatását, és patakban dőlt róla a verejték. 
Végül a hatodikban, a csontváz mellett ott volt az ezüstmarkolatú kard. 
Melós úgy csapott le a kardra, mint dögkeselyű a frissen elhullott állatra. 
Kihúzta a kardot a hüvelyéből, és suhintott egyet vele a levegőben. 
– Ezt nevezem. 
A zseblámpát le kellett tennie, aminek a fénye egy írásra esett, Döncike 
kibetűzte. 
– Halandó, ki ide belépsz, soha ne térj vissza az élők közé... Úristen, az 
átok, elolvastam az átkot! 
Melós eddig a karddal volt elfoglalva, csak most figyelt fel Döncikére, és 
bár nem hitt az átokban, ő is szeretett volna minél előbb a kriptán kívül 
lenni. Valahogy, mintha a levegő is kezdett volna nehezebb lenni itt bent. 
– Ne majrézz öreg, mindjárt kint leszünk. 
Döncike azonban nem figyelt rá, újból felsikoltott, és az egyik koporsóra 
mutatott. 
– N-nézd, megmozdult! 
Valóban, az egyik koporsó fedele pár milliméternyire elmozdult, majd 
újabb pár milliméternyire... Ennyi már az ő idegeinek is sok volt. 
– A francba, gyerünk innen! 
Melós a futásnál előnyben volt, mert az ö lábainak nem kellett akkora tes-
tet cipelni, és csakhamar maga mögött hagyta Döncikét, akinek a szuszo-
gását valahonnan a távolból hallotta. Minden erejét összeszedve futott a 
sírok közt. A temető, mintha megelevenedett volna, ijesztő árnyak rémí-
tették, az éjszaka vadjai rikoltoztak. Valahonnan a távolból Döncike hisz-
térikus hangját hallotta. 
– Nem bírok, ne hagyj itt! 
Túlságosan félt ahhoz, hogy megálljon vagy visszamenjen, de hátrafor-
dulni se mert, félt attól, amit láthatna. Ehelyett meggyorsította futását, 
mintha a lelkiismerete elöl próbálna meglógni. Már az erdő fái közt járt, 
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de még mindig nem mert lassítani, egyre a fülében visszhangzott Döncike 
hangja. Maga se tudta, hogyan került az erdészlakhoz. Az árnyékból ki-
vált egy alak, az orgazda volt. 
– A szajré? 
Megrázta a fejét. 
– Nem hoztam el, az a hely el van átkozva. A társam ottmaradt. 
A másik dühösen káromkodott. 
– Most visszamegyünk a társamért – mondta Melós. 
– Elment az esze? Azért fizetek maguknak, hogy ideszállítsák az árut. 
Melós megragadta a másikat. 
– Visszamegyünk, érti? 
Amaz riadtan pislogott apró szemeivel. 
– Jól van. Legalább elhozzuk a kardot. 
Visszatérve, nyoma se volt az előbbi kísértetjárásnak. 
– Ha átvert, keservesen megbánja. 
Melós idegesen rákiáltott. 
– Pofa be, nem vertem át! 
– Nekem mindenképpen kell az a kard, vezessen a kápolnához – követel-
te a másik. 
Melós vonakodva, de eleget tett a felszólításnak. Legszívesebben megke-
reste volna Döncikét, hogy aztán soha többé a környékére se szagoljon 
ennek az átkozott helynek. Amint a kápolnához értek, Melós megpróbálta 
belökni a rácsot, de az nem engedett. Jobban megnézte, és a lánc ott volt 
a helyén. Tekintete találkozott az orgazda vádló pillantásával. 
– Ne próbáljon meg átverni – sziszegte a fogai közt. 
– Esküszöm, az előbb még nyitva volt. 
– De azóta, ugyebár a szellemek visszazárták – mondta az orgazda gú-
nyosan. 
Melós dühösen faképnél hagyta, így a másik átkozódva ugyan, de kényte-
len volt követni. Döncike nyomait kereste, és mikor rátalált, azokat kö-
vetve eljutott Döncikéhez. Két sír között feküdt, arccal előrebukva, kezeit 
a tarkóján összekulcsolva, mintha védeni akarná a fejét. Melós lehajolt és 
megfordította. Az arca össze volt karmolva, tágra nyílt szemeiben valami 
földöntúli rettegés, a halál letörölhetetlen stigmájaként. 
 
 



BARÁTOK VERSLISTA NOVELLÁSKÖTETE 

29 

Százdi Sztakó Zsolt: Az üzenet 
 
Dr. Marcio (nem az a Dr. Marcio, aki az Al-Canuda negyedben lakott, és 
akinek a nagynénikéje donna María de Ibihares y Conores, egy tisztelet-
reméltó idős matróna volt, szóval ez az a dr. Marcio, aki nem a mi dr. 
Marciónk, mert a mi dr. Marciónknak hiányzott elöl egy foga, amit még 
gyerekkorában vesztett el egy túlontúl heves focicsata következtében, 
szóval erről a dr. Marcióról van szó) kinyitotta szemeit, amiben önmagá-
ban még nincs semmi rendkívüli, hiszen minden ember minden reggel ki-
nyitja szemeit, amit dr. Marcio anno még egy szonettben is megénekelt, 
mert a mi dr. Marciónk költő is volt, igaz, mára már az egész szonettból 
csak az álomra sunyt szemek kifejezés maradt meg benne, szóval dr. 
Marcio kinyitotta a szemét, és mert ez is a szokása volt, mint mindig köz-
vetlenül ébredés után, most is szellentett egyet, mert mint mondogatta, az 
a napom, amelyik nem egy jó nagy fingással kezdődik, el van rontva, és 
ezt nem csak úgy mondta, de szigorúan orvosi tényekkel is alá tudta tá-
masztani, és ebbéli meggyőződését betegeinek is hangoztatta, sőt, nagy 
lelkesedésében még egy esszét is írt, és abbéli hite mellett érvelt, hogy 
mennyire másként alakult volna a világ sorsa, ha a nagy emberek bélmű-
ködése rendben lett volna, csakhogy ezt a korszakalkotó munkát egyetlen 
finnyás lap se volt hajlandó közölni, mert mint válaszleveleikben minden 
lelkesedésük  ellenére kifejtették, a téma nem szalonképes, ugyanakkor az 
is igaz, hogy ez a szokása sokszor sodorta dr. Marciót kellemetlen helyze-
tekbe, kivált olyankor, amikor nem egyedül aludt, és a kiszemelt hölgyet 
egy jó nagy szellentéssel ébresztette, meglehet dr. Marcio ezért is volt 
agglegény…  
Szóval, mint említettük volt, a mi dr. Marciónknak (aki ugyebár nem azo-
nos azzal a dr. Marcióval, aki az Al-Canuda negyedben lakott, mert an-
nak egy tiszteletreméltó matróna volt a nagynénikéje, donna María de Ibi-
hares y Conores, akivel szeretetben élt példás polgári életet, egy Bolívar 
utcai kétszintes házban) volt erre a napra egy rendkívüli előérzete, és dr. 
Marciót a legritkább esetben csalták meg az előérzetei, mert dr. Marcio 
parapszichológiával is foglalkozott, és hetente legalább egyszer rendsze-
resen eljárt a para-klub összejöveteleire, ahol előadásokat hallgatott, és 
kollégáival megvitatták a legújabb para-jelenségeket, és minden túlzás 
nélkül állíthatjuk (mert ismerve dr. Marcio szerénységét, ő ezt úgyse 
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hangoztatná), hogy dr. Marcio ebben a társaságban vitathatatlan tekin-
télynek örvendett, egyrészt, mint a klub alapító tagja, másrészt vitathatat-
lan szakmai felkészültségével, ugyanakkor a jobb füle is viszketni kez-
dett, ami nyilvánvalóan jó előjelnek számított, mert ha a bal füle viszke-
tett volna, az nyilvánvalóan baljóslatú előjel lenne, és azon nyomban 
nyúlt az ingáért, ami mindig ott volt az ágya mellett, hogy éjjel egy eset-
leges rossz álom esetén kéznél legyen, már sok esetben volt ez a módszer 
a hasznára, amikor sikerült elkerülnie balvégzetű tévedéseket, amely 
csapdákkal az élet úgy alá van aknázva, mint valami aknamező, aztán fo-
gott egy papírlapot, amire az ábécé betűi voltak felrajzolva, és sorban 
mindegyik fölé odatartotta az ingát, és amelyiknél az óramutató járásával 
megegyező irányba kezdett forogni, hát az a betű tartozott a szóba, igaz, 
hogy a végén nem mindig alakult így ki értelmes szó, elvégre nem várhat-
juk, hogy a szellemek mindig emberi nyelven beszéljenek hozzánk, 
ilyenkor kellett aztán nekiülni, és megfejteni, hogy mit akarnak vele a 
szellemek közölni, most például azt, hogy még a mai napon üzenetet fog 
kapni.  
A hír felvillanyozta dr. Marciót (nem az a dr. Marcio, aki egy Bolívar ut-
cai házban lakik, és kitart egy kis lotyót, akinek a Juanida sétányon bérel 
egy lakást, ahol hetente kétszer meglátogatja, mikor a nagynéni, a tiszte-
letre méltó matróna már elaludt, de az egész környék tudja, hogy a nő fű-
vel-fával megcsalja) olyannyira, hogy fütyörészett jókedvében, és jobbra-
balra köszöngetett az ismerősöknek, mígnem megtorpant egy üzlet előtt, 
bent péksüteményeket árultak, ugyanis a környék közkedvelt pékmeste-
rének boltja volt ez, de dr. Marciót nem az illatozó péksütemények tor-
pantották meg (bár azok mindig felajzották vágyát), hanem az, aki ezeket 
a finomságokat árulta, senorita Mercedes, aki nem volt kevésbé kívána-
tos, mint özvegy apjának a költeményei, bár már nem volt hamvas, ifjú 
leányka, inkább érett szépségnek mondhatnók, és dr. Marcio fejében az is 
megfordult, hogy ezt a pásztorórát most kihagyja, de az illatozó péksüte-
mények, no meg senorita Mercedes vágyakozó tekintete megtette a hatá-
sát, és belépett a boltba, egy könnyed mozdulattal húzva be maga mögött 
a függönyt, hogy tíz perc múlva nem kis önelégültséggel lépjen ki, cso-
kornyakkendőjét igazgatva, és a gomblyukába tűzött rózsát szagolgatva, 
hogy folytassa útját a rendelő felé, mondanunk se kell, hogy már nem fü-
työrészett.  
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A rendelőben már várták kis betegei, és anyukáik, akiken úgy tekintett 
végig, mint pasa a háremén, mikor kiválasztja, hogy melyik ágyasával 
tölthetné kedvét, ugyanis dr. Marcio amellett, hogy ellátta kis betegeit, 
azok anyukáinak se szentelt kevesebb figyelmet, sőt, hisz jól tudta, ha az 
anyukák elégedetten távoznak, máskor is őhozzá fogják hozni gyermeke-
iket, ami felettébb jót tesz az üzletnek, és dr. Marcio mindig gondosko-
dott arról, hogy elégedetten távozzanak, amit még potenciával is győzött, 
dr. Marciónak ugyanis akkora potenciája volt, hogy nem egy hölgyisme-
rőse került eksztázisba, amikor megpillantotta, és dicsekvés nélkül állít-
hatjuk, hogy dr. Marciót hódításai egy sorba emelték Casanovával, ezen a 
napon azonban valahogy szórakozott volt, mert fejében folyton az üzenet 
forgott, és így fordulhatott elő, hogy senora Duarte vágyakozó pillantásai-
ra se reagált, aki kislányát hozta el valami kitalált betegséggel (némely 
kis betege szabályos hipochonder volt, hiszen elég volt eltüsszenteniük 
magukat, hogy anyjuk elcipelje őket hozzá), és beleunva a hiábavaló pil-
lantásokba, dühös fúriaként távozott, maga után vonszolva mit sem sejtő 
gyermekét, aki így torkaszakadtából ordított.  
Dr. Marcio (a mi dr. Marciónk, nem az, akinek a Juanida sétányon volt 
kitartottja, egy bizonyos Esperaanza) érezte, hogy ez nem mehet így to-
vább, szüksége van rá, hogy kiszellőztesse a fejét, és így a hátsó ajtón tá-
vozott, azzal a szándékkal, hogy egy sétával a közeli parkban helyrebil-
lentse lelki egyensúlyát, de gondolatai továbbra is az üzenet körül forog-
tak, vajon ki küldte?, és mi okból?, bár azt sejtette, hogy Aharte üzent így 
neki, az ő védszelleme, aki a túlvilágról patronálja és óvja, hogy ne kö-
vessen el őrültségeket, amire minden ember hajlamos, ezt egy médium 
mondta neki, még akkor, amikor a parapszichológiával kezdett foglal-
kozni és részt vett egy szeánszon, ahol Aharte is ott volt, de azt is el-
mondta, hogy más szellemek is kapcsolatba fognak vele lépni, úgyhogy 
meglehet, hogy az se Aharte volt, aki a reggeli üzenetet küldte, de hát ak-
kor ki? - lehet, hogy valami életbevágóan fontos dologról van szó, és ő 
egy kiválasztott? - töprengett dr. Marcio, és egyszerre csak azon kapta 
magát, hogy már dél van, és már nincs értelme visszamenni a rendelőbe, 
és a gyomra is követelőzőn megkordult, úgyhogy donna Julia kifőzdéje 
felé irányította lépteit, amelyik olcsó, de finom ételekkel várta vendégeit, 
ráadásul dr. Marciónak még külön kedvezmény is járt, hisz donna Julia 
rendszeresen igénybe vette dr. Marcio szolgáltatásait, dr. Marcio pedig 
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szakácsművészetéért becsülte donna Juliát, különösen a rizses csirkéje 
volt fönséges, aminek a puszta gondolatára is beindultak a gyomornedvei, 
és lám donna Julia már várta, és kiéhezett szukaként, aki épp tüzel, azon-
nal a vendégektől elzárt traktusba vonszolta dr. Marciót.  
Igen, mindig volt egy olyan érzése, hogy ő egy kiválasztott, akire még 
nagy dolgok várnak, gondolta dr. Marcio, miközben ütemesen mozgott, 
és szórakozottan figyelte donna Julia fenekét, amely akkora volt, mint 
azok az üstök, amelyekben  vendégeinek azokat a finom ételeket főzte, és 
önkéntelenül is azt latolgatta, vajon ez a hátsó alkalmas volna-e leszálló-
pályának, hogy repülő csészealjak landoljanak rajta? - és mikor végül 
donna Julia egy nyögéssel jelezte, hogy részéről az aktus befejeződött, dr. 
Marcio teljesen úgy viselkedett, mintha a rendelőben volna, és egy beteg 
kezelésével végzett volna, de donna Juliára, mint minden együttlétük 
után, most is rátört a lelkifurdalás szegény megholt férje miatt, akit már 
életében rendszeresen megcsalt (szegény drágám, pipogya, élhetetlen 
ember volt), és most mindezt jóváteendő, dicsérni kezdte a megboldogult 
erényeit, hogy őt a világ legboldogabb asszonyává tette, és még sok min-
den egyebet, amit ennyi idő elteltével csak el lehet mondani a megboldo-
gultról, és azt is elvárta, hogy mindehhez dr. Marcio sűrű fejbólogatással 
helyeseljen, mert csak ezután jutott hozzá a hőn óhajtott rizses csirkéhez, 
amit nem a többi vendég közt szolgáltak fel neki, hanem külön erre a cél-
ra elrekesztett részen, ahol személyesen a főnökasszony gondoskodott a 
fejedelmi kiszolgálásról, és a rizses csirke mellé még egy flaska tokaji is 
került, amit direkt dr. Marcio kedvéért tartott donna Julia a raktáron, de 
dr. Marcio, mint ezen a napon mindent, a kulináris élvezeteknek is szóra-
kozottan hódolt, és jobbára csak turkált a pompás falatok közt, ami donna 
juliát őszinte aggodalommal töltötte el, hisz dr. Marcio máskor oly élve-
zettel evett főztjéből, hogy még nézni is öröm volt…  
Már vége felé közeledett a nap, de az üzenetnek még híre hamva se volt, 
ami dr. Marciót egyre jobban aggasztotta, és minduntalan elővette a lapot, 
amire reggel az üzenetet írta, hogy megbizonyosodjon róla, jól értelmezte 
a szöveget, de nyilvánvaló volt, nem érthetett félre semmit, és ettől még 
idegesebb lett, végül elérkezett a négy óra, amikor rendesen befejezi a 
rendelést, és ekkor egy fiú lép be, aki egy cédulát csúsztat a kezébe, és 
várja a pénzét, amit rendesen megkap, és dr. Marcio nem kis izgalommal 
bontja ki a cédulát, de csak egy randevúra hívják, ami őszinte csalódás a 
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számára, mást várt, mindenesetre elindul a találkára, mert az az elve, 
hogy hölgyeket nem illik megvárakoztatni, ez úriemberhez méltatlan vi-
selkedés lenne, és így elindul a Juanida fasorban lévő ház felé, a délu-tán 
hátralevő részét Esperanza karjaiban tölti, aki az első szenvedély mul-
tával így szól kedveséhez: „olyan mulatságos, hogy te is dr. Marcio vagy, 
így az az érzésem, mintha meg se csalnám azt a másik dr. Marciót”. 
 
 
Százdi Sztakó Zsolt: Részlet az „elbeszélések könyvéből” 
A csoda 
 
Az ég tündöklő kékjét egy pillanat alatt eltakarták a sötét viharfelhők, a 
mindig oly tiszta víz szempillantás alatt vált zavarossá, és szinte a sem-
miből kerekedett akkora szél, amely irtózatos dühében fákat tépett ki 
gyökerestül és a tó vizét felkorbácsolta, olyannyira, hogy méteres hullá-
mok ostromolták a part menti sziklákat, az ég csatornái megnyíltak, ösz-
szefüggő vízfüggönyt vonva a szem elé.  
A tó körül élő halászok jól ismerték a tónak ezt a kettős arcát, mint a sze-
szélyes asszonyt, aki az  egyik pillanatban még odaadó szerető, hogy a 
következőben dühöngő fúriává váljon, és ezért imádkoztak minden reg-
gel, nem is Istenhez, hanem a tó szelleméhez, (ki tudja, nem valami ősi 
vallás emlékeként-e) nehogy a nyílt vízen érje őket egy ilyen vihar, de 
ennek ellenére is évente halászok tucatjainak életét követelte, cserébe 
azért a bőséges zsákmányért, amit naponta nekik adott. A viharos tavon 
most is egy bárka hánykolódott, rajta halálra rémült halászokkal, akik 
tudták, hogy ütött az utolsó órájuk, és kétségbeesett kiáltásaikkal hívták 
segítségül Istent. Családapák siratták gyermekeiket, akiket árván hagy-
nak, fiúk búcsúztak zokogva anyjuktól és nővérüktől, és reménykedtek, 
hogy a kegyetlen tó legalább a testüket visszaadja szeretteiknek, hogy el-
búcsúzhassanak tőlük. A parton ekkor már összecsődültek a falubéliek, a 
halászok hozzátartozói, és azok a szerencsések, akik még idejében ki tud-
tak menekülni a partra a dühöngő vihar elől, és most iszonyodva nézték, 
ahogy a méteres hullámok úgy dobálják a törékeny bárkát, miként a 
gyermek játszik labdájával. A bárka időnként veszélyesen megközelítette 
a part menti sziklákat, azzal fenyegetve, hogy azok pozdorjává zúzzák, és 
ilyenkor a parton állók iszonyodva kiáltottak fel, az asszonyok pedig be-
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fogták a gyerekek szemét, de a bárka valahogy elkerülte a sziklákat és a 
tó közepe felé sodródott. A sors, mielőtt beteljesítette végzetüket, még el-
játszotta kegyetlen játékát, és tobzódott a fedélzeten állók halálfélelmében. 
A parton egy férfi állt, aki a szerencsétlenek vergődését figyelte, látszólag 
tudomást se véve a tomboló viharról és a zuhogó esőről, úgyhogy a haja 
csomókban tapadt a bőréhez, mégse tett egyetlen mozdulatot se, hogy 
megvédje magát. Egykedvűen nézte az elemek kényének-kedvének kitett 
hajót halálra szánt utasaival. Olyannyira kirítt az összképből, amikor a 
parton fel-alá rohangáltak az emberek, miközben a bárka halálra szánt 
utasai kétségbeesett kiáltásaikkal hívták fel magukra a figyelmet, egyszó-
val olyannyira az ellentéte volt mindennek, mint a nyugalom szobra a po-
kol tornácán, hogy lassan a parton állók is felfigyeltek rá, sőt, a bárka 
utasai is észrevették, és most már hozzá könyörögtek segítségért, hogy 
mentse ki őket a halál karmaiból. A férfi pedig csak nézte őket, majd ki-
nyújtotta feléjük mindkét karját, mint az anya, mikor hívja gyermekét, és 
ez a mozdulat olyan megnyugtató volt, hogy a bárkában ülők elnémultak, 
és a dühöngő vihar érezhetően kezdett csitulni, mígnem újra kisütött a 
nap, és szétkergette a viharfelhőket, hogy pár pillanat múlva a hullámok 
újfent békésen nyaldossák a sziklákat, és a hajó befutott az öbölbe. 
A bárka utasai önfeledt ujjongással üdvözölték a visszanyert életet, és 
partra lépve összeölelkeztek szeretteikkel, csak egy öreg vált ki a tömeg-
ből, és indult el az idegen felé. Eléje érve földig meghajolt: 
– Kit tiszteljünk életünk megmentőjében? 
Az idegen először csak mosolygott, majd megszólalt: 
– Én vagyok, aki eljöttem, mert megígértem, hogy eljövök. Te pedig Pé-
ter vagy. 
– Igen uram, az vagyok, Péter a nevem – mondta csodálkozva az öreg. 
– Hát akkor jöjj, és kövess! 
– Hova, uram? 
                                                                      
– Te halász vagy, és az is maradsz, emberek halásza. 
Az öreg tanácskozni kezdett a többi halásszal, akik időközben köréjük 
gyűltek, és csakhamar arra a meggyőződésre jutottak, hogy az idegen 
minden jel szerint bolond, de akárhogy is van, megmentette az életüket, 
és ezért hálásnak kell lenniük neki: 
– Nem követhetlek uram, hisz családom van, gondoskodnom kell róluk –  
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mondta végül. – De jöjj, itt van nem messze a házam, és én illő tisztelettel 
megvendégellek. 
A tömeg elindult a faluba, körülvéve az idegent, aki tűrte, hogy az asszo-
nyok hálálkodva csókolgassák a kezét, amiért megmentette apjukat, fér-
jüket, fiukat. Útközben a halászok még mindig a viharról beszélgettek, 
mintha még most se tudnák elhinni, hogy túlélték, amit emberemlékezet 
óta senki sem élt túl, akit kint ért a tavon, és tisztelettel vegyes félelem-
mel pillantgattak az idegenre, aki lehet, hogy varázsló, lehet, hogy bo-
lond. Ezek a kemény munkában eldurvult emberek, akik naponta tették 
kockára az életüket azért, hogy családjukat eltartsák, ugyanúgy a babonák 
világában éltek, mint apáik, nagyapáik, és hosszú generációkig visszame-
nőleg minden ősük. Hittek a tó szellemében, amelyik, ha úgy tetszik neki, 
hát elveheti az életüket, és ha éppen úgy tartja kedve, kiragadhatja őket a 
biztos halálból. Illő tehát az idegennel nemcsak tiszteletből, hanem féle-
lemből is jól bánni. Eképpen pusmogtak az emberek egymás közt, mialatt 
a falu felé vonultak, és meggyőződésükben csak megerősítette őket az, 
hogy az  idegen láthatóan úgy fogadta a hála megnyilvánulásait, mint ami 
nemcsak méltó, de teljes joggal meg is illeti őt. 
 
A falu apraja nagyja összeszaladt a nagy hírre Péter házánál, amely kicsi-
nek is bizonyult ekkora tömeg befogadására, úgyhogy az idegen kényte-
len volt kimenni a ház elé, hogy kielégítse a kíváncsiak kíváncsiságát. 
Még be se fejezték a szerény lakomát, amivel Péter, a halászok vezetője 
vendégelte meg az idegent, mikor hozták az első betegeket, a nyomorul-
tak közt is a legnyomorultabbakat, akik valami újabb csodában remény-
kedtek, mert már nem tudtak hinni másban, mint a csodában. Jöttek bete-
gek, akiknek nem volt pénzük orvosra, nyomorékok, akiket már egyetlen 
orvos se biztatott, megtörtek, akik nem tudtak belenyugodni szeretteik el-
vesztésébe, és ő mindenkit meggyógyított, aki hozzáment. Annyi nép 
gyűlt köréje a kis halászkunyhóban, hogy kénytelenek voltak megbontani 
a falat, hogy mindenki láthassa, aki látni akarta, csak egy pillantást vetni 
rá, mert sokaknak már ez elég volt, hogy lássák a csodát, mert az embe-
rek ki voltak éhezve a csodákra, és most, hogy volt köztük valaki, aki ké-
pes volt csodákat művelni, mindenki látni akarta. A betegek már pusztán 
attól is meggyógyultak, ha megérinthették a ruháját, és ő kifogyhatatlan 
türelemmel és szelídséggel gyógyította a szerencsétleneket. Asszonyok 
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hozták eléje gyermekeiket, hogy áldja meg őket, és ő derűs szívvel áldot-
ta meg őket, és beszélt hozzájuk, tanította az embereket, azok pedig 
szomjasan itták szavait, mert volt valami a szavaiban, ami megérintette 
ezeknek az egyszerű embereknek a lelkét, mert az ő nyelvükön szólt hoz-
zájuk, és nem arról beszélt, hogy milyen rosszak, hanem arról, hogy mi-
lyen nehéz élet jutott nekik, és ez az élet könnyen csábít a bűnre, de aki 
képes ellenállni ennek a csábításnak, az az életet nyeri vissza,  mert a bűn 
az maga a halál. A lelke hal meg az embernek a bűnben, és ha a lelkét el-
veszti, sose lehet boldog. Ezért tehát mindenki igyekezzen úgy élni, hogy 
ne hasonuljon meg a lelkével, mert csak a szelídek lehetnek boldogok, 
míg a dühöngők állandóan dühük tüzében élnek, és sose lesz számukra 
megnyugvás. 
Elé vittek egy lányt, aki megszállottként bolyongott a környéken, éjszakai 
szállása mindig ott volt, ahol éppen ráesteledett, ha jólelkek megszánták 
és beengedték házukba, akkor egy zugban volt a menedéke, máskor az ál-
latok közt vackolta be magát. Jótét lelkek adományaiból élt, akik meghív-
ták asztalukhoz a tébolyodott lányt. Ő a szemébe nézett, és rögtön látta a 
lelkében megbúvó mély fájdalmat, akit eddig senki se értett, és mint a 
szennyezett vizű forrás mérgezte lelkét. Anyja szülés közben halt meg, 
mikor vele vajúdott, még alig volt három éves, amikor apja nem bírta to-
vább viselni bánatát, és véget vetett életének, és tizenöt éves, mikor fivé-
rei egy viharban mind elpusztultak. Ennyi csapás kellett ahhoz, hogy kó-
borolni kezdjen, mint valami holdkóros. A lányhoz lépett, és a többiekhez 
fordult: 
– Az élet szentje ő köztetek, mert kevesen szenvednek többet, mint ő – 
majd a lány felé fordult, fejét két keze közé fogva kényszerítette, hogy a 
szemébe nézzen. – Ne félj, mert eljött a feloldozás órája, amiképp minden 
szenvedés egyszer véget ér. 
A lány szemében először riadalom tükröződött, annyi év után az értelem-
nek valami jele, majd mintha nyomasztó, mély álomból ébredt volna, egy 
pillanatra megingott, hogy félő volt, elesik, de nem ez történt, hanem ér-
tetlenül nézett körül, és láthatóan nem értette, hogy mit keres itt ennek a 
tömegnek a közepén, majd elsietett. 
A tömeg hirtelen szétvált egy szigorú, szikár alak előtt, akit reverendájá-
ról azonnal fel lehetett ismerni, ő volt a falu papja, és egyenesen az ide-
gen felé tartott, a tömeget egy néma intéssel oszlatta fel. Az emberek 
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szótlanul engedelmeskedtek, és a tömeg feloszlott, mint a gyerekek, akik 
rossz fát tettek a tűzre, és ennek tudatában is vannak. Az idős pap megállt 
az idegen előtt, reszketett a szája széle felindultságában, és vádlón a má-
sikra mutatott: 
– Ki vagy te, és mi jogon teszed, amit teszel? 
– Én vagyok, aki eljöttem, mert megígértem, hogy eljövök. 
– És mi jogon művelsz itt csodákat, mi jogon zaklatod fel ezeket az em-
bereket? 
Az idegen éppoly szelíden és megértőn nézett a másikra, mint találkozá-
suk első pillanatában, ami csak még jobban bőszítette a másikat: 
– Az emberek szenvednek, és én azért jöttem, hogy enyhítsem a szenve-
dést. 
– Csakhogy te elmész, és ezek az emberek megint szenvedni fognak, és 
akkor hogyan prédikáljak nekik a templomban az Istenről, aki jó és ke-
gyelmes, de rajtuk nem segít, de te itt voltál köztük, és meggyógyítottad 
őket. 
– Ők nem tudják, hogy ki vagyok, és kinek a nevében művelem ezeket, 
de te tudod. 
– Tévedsz, én se tudom. Bár úgy viselkedsz és beszélsz, mint Ő, de hon-
nan tudjam, hogy Ő vagy-e, és nem az, aki az Ő helyét akarja elfoglalni? 
Az idegen nem szólt semmit, csak mélységes szomorúsággal nézett a má-
sikra. 
– Nem, ne nézz rám így ezzel a vádló tekintettel, hisz te magad mondtad, 
hogy legyünk éberek, mert sokan lesznek a hamisak, és csak egy az igaz, 
és az én dolgom pont az, hogy ezeket a szegény együgyű embereket meg-
mentsem a tévelygéstől. Ezért hát kérlek, menj el! 
Az idegen nem válaszolt, csak elindult kifelé a faluból, és a pap, aki még 
mindig ott állt, ahol az előbb, tekintetével követte őt. Az emberek, akik-
nek nem volt más dolguk, még ott ólálkodtak a ház körül, a halászok már 
visszatértek munkájukhoz, kimentek a tóra, kivetették hálóikat, és elfe-
ledkeztek az idegenről, aki köztük volt, csak a bolond lány tűnt el a falu-
ból. 
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Sztudva Péter: Az illúzió 
 
Számomra ismeretlen úton indultam el, hogy közelebb kerülhessek hoz-
zád. Nehéz lenne megnevezni, hogy  pontosan mi is ez, de az biztos, hogy 
felkavar. Minden, amiben hittem, egy pillanat alatt szertefoszlott, amikor 
megpillantottalak. Egy kicsit édeskés az érzés, mégis beleborzongok. 
Szinte fáj a jelenléted, és ugyanakkor rettenetesen hiányzol. Akkor is, ha 
a közelemben vagy. Még nem tudom, hogy az út merre vezet, de rábízom 
egy belső hangra, amely vezérel a veszélyes csapdák tengerei között. 
Ilyenkor rád gondolok. És rám tör az érzés. Teljesen védtelennek érzem 
magam. Te is érzel ilyet? 
Sokan állítják, hogy az élet egyszerű. Ők bizonyára olvasták a sors köny-
vét, de a rólam szóló oldalak biztosan hiányoznak, és ezért érzem más-
képp helyzetemet. Most is, mint már annyiszor, egyedül tettem meg a rej-
tekhelyre vezető kis ösvényt, melyet csak neked akartam megmutatni, 
hogy élvezhesd velem azt, amit én életnek nevezek. Néha meg-megbot-
lom egy-egy kisebb akadályban és eszembe jut, hogy hasonló a helyzet, 
mint mikor végre úgy érzem, igen, itt az alkalom. Most elmondom neked. 
De félek, hogy... Magam sem tudom, mitől. Hisz a csalódásokon már túl-
tettem magam. Átléptem ezen az állapoton? 
 
Leülök kedvenc kősziklámra, mely már annyira szívemhez nőtt, hogy 
eme hűvös napon is melegít, már csak azzal is, hogy hatalmassága csend-
be burkol, s ettől úgy érzem, hogy szinte érzi, erre van szükségem. Nézek 
ki a fejemből, bámulok a messzeségbe, hisz mesés látvány tárul elém. S a 
szívemmel látom azt, ahogy megnyílik előttem a táj. Közeli fa lombjai 
között egy eltévedt feketerigó bújt meg, félve attól, hogy egyedül maradt. 
És egy húr pattan el érzelemmel felhangolt szívemben, ahogy keserű éne-
ke a párja után sír. Reccsen egy ág a hátam mögött, hirtelen fordulok hát-
ra, és erősen remélem, hogy te közeledsz felém, holott tudatom tudja, 
hogy csak a zsenge fadarab adta meg magát a kemény hideg dermesztő 
erejének. Később engem is elér, és a testembe mar. Talán mégsem fáznék 
ennyire, ha tudnám, hogy az illúziók, amelyekbe ringatom magam, meleg 
takarókká válnak. És bársonyos anyaguk közé simulhatnék, amikor csak 
kedvem tartja. Tudod, az érintésed szinte megbéníthatna, lágy hangod, 
mint a mennybe hívogató angyal érinthetne, mint aki arra csábít, hogy re-
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püljek a fellegek felett. Pillantásod tükrében megtalálhatnám az éltető 
fényt, tested illata eszembe juttathatná a természet hívó szavát, forró aj-
kad, mint tűz perzselné az enyémet, s mégis azt kívánnám, hogy legyek 
inkább hamu, mintsem fagyos szent. És az ölelésed a pillanatot, hosszú 
évekké nyújthatná, ha te is akarod. 
Szemem világa ismét a táj nyugalmába vész. Hallom, ahogy a föld léleg-
zik, ahogy a szellő suttog a fák között, és érzem az előbújó nap sugarának 
édes simogatását. Szabadnak és könnyűnek érzem magam. 
Mindezt feláldoznám egy veled töltött percért. A természet az egyetlen 
oltalmazóm, aki befogad minden előítélet nélkül. De most úgy érzem, 
hozzád is tartozhatnék. De ez csak álom. Sőt, ábránd. Az én kis titkom, 
magányos szívemben. A te életed másról szól. Mindenben a legjobbat ke-
resed, a tökéletest. Ami számomra szent, semmibe veszed, ahogyan en-
gem is. Mert uralkodni akarsz a dolgok felett. Hogy ne lássanak sebezhe-
tőnek. De te is csak halandó vagy. És ezt én pontosan tudom.  
De ez is csak hamis illúzió, egy szánalmas idea, s a porba sújtanál, ha ez 
kiderülne. Mert szép félelmeid gátat szabnak szabad akaratodnak, és te 
ezt félsz megvallani magadnak és nekem, még akkor is, ha érzed, hogy 
így van – a lelked legmélyén. Ezért vagy olyan távoli és elérhetetlen. De 
eljön majd az idő, amikor levetkőzzük gátlásainkat, szembeszállunk fé-
lelmeinkkel. Aznap beköszönt a szivárvány, s csillogása hidat emel szíve-
ink között. Attól a naptól kezdve már együttes erővel, egymásra támasz-
kodva haladunk az élet tekervényes csigalépcsőin előre. Egymáshoz búj-
va telepedünk a szikla árnyékába, és nem félünk a naplementétől. Őszinte 
szívvel gyönyörködhetünk a csillagok varázsában. De hol késik ez a 
perc? Miért várat magára? Miért áll a boldogság útjába? 
Hiszen én itt vagyok. Meztelenül. Mindentől megfosztva, ami számomra 
szent. Nincs másom, amivel megajándékozhatnálak, csak a szívem.  
A gondolataimban csak te létezel. Emléked fogva tart. És ilyenkor a lel-
kedhez szólok, mert hiszem, hogy meg tudom érinteni. Most, ebben a fel-
emelő pillanatban. És ha megmutatod nekem, talán újra hinni fogom, 
hogy létezik boldogság, mert akkor lesz életemnek értelme. És ez egy 
kétbetűs szó: Te. 
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Sztudva Péter: Teljes kibontakozás 
 
Több száz társával együtt zárták össze egy apró papírzacskóba, melyen ez 
a szöveg állt: virágmag. Arra lett figyelmes, hogy utazása során teljes lé-
nye rázkódott, nem tudta, miért és hogyan, de egyben biztos volt, nem a 
félelem okozta. Majd hirtelen fény és melegség kápráztatta el, s egy ha-
talmas nyugodt, de érdes kéz nyúlt feléje. Óvatosan kapaszkodott, hogy a 
szél el ne repítse, mielőtt az anyaföld puha veremébe zuhant. S mialatt 
felfoghatta volna, hogy mi is történt, sötétség borult rá ismét. Az ismeret-
len helyen csupa kellemes hatás érte, mintha mindig is ide vágyott volna, 
és bár nem mozdult, lassan hozzászokott a körülményekhez. Később meg 
mert volna rá esküdni, hogy valami nedvességet érez, ami fokozta elége-
dettségét. Kezdetben aprólékosan térképezte fel közvetlen környezetét. 
Miután nem tapasztalt nyugtalanító tevékenységet, óvatosan kidugta gu-
móit, amelyek a napok során szépen növekedtek. Telt, múlt az idő, s eltö-
kélte, mindent megtesz azért, hogy újra láthassa azt az elkápráztató cso-
dát, melyet érkezésekor megbámult. Még nem tudta, hogy álljon neki, de 
valami láthatatlan erő felfelé vezette. Amikor elfáradt, megpihent kissé, 
álmodozott arról a csodás dologról, s ez új energiákat szabadított fel ben-
ne. Közel járt céljához, amikor egyszer hajnalban harmatcsepp csöppent 
frissen kikelt hajtásaira, és egy pillanatig elhomályosodott előtte a világ. 
Óriásit nyújtózkodott, hogy minél jobban lásson, és észrevette, amit olyan 
áhítattal keresett. Feléje fordította bimbóját, de az túl messze volt. S érez-
te minden sejtjével, hogy őt hívogatja. S miközben magába szívta csalo-
gató sugarát, figyelme a körülötte hallható sustorgásra terelődött, tarka 
ruhájú virágok serege az új jövevényről beszélt. Nem is lepődött meg 
azon, hogy itt minden olyan világos, tiszta ebben a szép, új világban, hisz 
épp így képzelte el. Körülötte a varázslatos illatú és díszes szoknyájú vi-
rágok az ő csodálatos alakjáról áradoztak. Akkor nézte meg saját gyönyö-
rű, zöld sudár testét, melyen még a veszélyes tüskék is kedvesnek tetszet-
tek. A közeli harmatvízben tűzpiros szirmai tündököltek, s úgy érezte, 
boldogság önti el. Tavasz volt, mindenféle repülő pöttyök – magában 
csak így nevezte őket – úsztak a levegőben, mikor a nap fényében fürdött, 
és jó napot kívántak, miközben szorgosan munkálkodtak. Csodálatosan 
bódító illatfelhő lengte be egész hajlékony alakját, melyet a többiek iri-
gyeltek tőle. Hívogatta a pöttyöcskéket, hogy nektárját kosárkáikba 
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gyűjthessék, s repüljenek tova ismeretlen céljuk felé. A virágok nem be-
szélgettek vele, kiközösítették, így magába zárkózott. Egyszer gondolata-
iba mélyedve halkan felzokogott, s egy hangos sóhaj tört fel belőle, amit 
már nem bírt magába fojtani: milyen jó lenne, ha neki is lennének szár-
nyai, és szállhatna fel az égig, ahonnan az a melegség árad. 
Hangos kacagás törte meg az elkeseredett érzelmi csalódást. Szomszédai 
csúfolták: Nem pillangó vagy te, csak egy felfuvalkodott rózsa! Ettől még 
jobban elszontyolodott. Miért bántják őt, hiszen nem ártott senkinek. Kis 
barátai, a pöttyöcskék, hasztalan vigasztalták, próbáltak a lelkére beszél-
ni. Mígnem az egyik méhecske, akit a leginkább kedvelt, de mélyen tit-
kolta, szokásához híven, életvidám zümmögéssel, de most kissé mámoro-
san, így szólt: az álmaidtól senki sem foszthat meg! 
Ezzel, mint aki teljesen kimerült, belezuhant széttárt puha szirmai közé, 
és mély horkolásba kezdett. Ezen muszáj volt elmosolyodnia, és gyengé-
den betakarta a fáradt vándort. S elgondolkozott a hallottakon. Majd el-
következett az a nap. 
Korán kelt, és leveleivel épp vizet fröcskölt selymes orcájába, mikor egy 
különös hangot vélt hallani. Egy olló, száránál vágta el. Emberi hangok 
jutottak el hozzá, ugyanakkor fájdalom hasított belé. 
Ez a leggyönyörűbb rózsaszál! Vigyázzon rá, kedves kisasszony, gon-
dozza, ápolja, és meglátja, meghálálja nagylelkűségét! 
Fájdalmain keresztül, elmosódottan belső könnyeitől látta a fiatal lány ar-
cán a boldogság észrevehetetlen jeleit, és még így is elérzékenyült. Érez-
te, lassan kiszáll belőle az élet, mégsem haragudott, hogy elválasztották 
anyaföldjétől, ki védelmezte törékeny testét. S a szél, mintha kitalálta 
volna az utolsó gondolatát, kicsavarta őt a lány kezéből, s repítette az ég 
felé. Mindent feledett, és átadta magát az áramlatnak. Repült. 
 
 
Sztudva Péter: Életfonal 
 
Egyedül járok egy hídon, alatta habos folyó zúg. Nem nézek hátra, tudom 
ott lohol a Semmi mögöttem. Éhes szájából fúj a keserűség szele. Lené-
zek a hídról. Hívogat, de nem engedek a csábításnak. Még nem jött el az 
ideje. A maró hideg elől a túloldalon tátongó barlangalagútba menekülök, 
a napfénye egyre kevésbé kísér óvatos utamon. Amint beljebb haladok, 



MAGÁNKOZMOSZ II.  

42 

hallom a felettem helyenként megbúvó kürtőkből alázuhanó esőcseppek 
hangját. Érzem, a mellvértemben a félelem szorít magához. A sötétben 
megbotlok néhány kavicsban, ki akarok térni előlük, de mindig a lábaim 
elé kerülnek. Lehajolok. Megnézem. Egy darabjaira törött cserépbögré-
nek néhány darabját vélem felfedezni tenyeremben. Látok rajta néhány 
képmozaikot. Nincs türelmem összerakni a megcsonkult ábrákat. Tarisz-
nyámba helyezem az apró részleteket. Folytatom utam az ismeretlen mély 
felé. Lábam egy újabb tárgyat rugdos. Ezt már fájlalom. Sarum is elko-
pott az úton, még is meghajlok és kezembe veszem az újabb ereklyét. 
Egy ódivatú, régi kovácsoltfém kulcs az, melynek feje egy tükörben elrej-
tett titkos jelet takar. Ezt is szütyőmbe helyezem, és baktatok tovább. 
Kellemes emlékeket idézek, hogy melegítsem testem. Energiát és erős ró-
zsaillatot érzek. Egy helyen erősen beszüremlő fénysugarat látok. Arra 
veszem az irányt, meggyorsítom lépteim. Értetlenül állok a tény előtt. 
Egy rózsabokor. Eszembe jut egy mondás, amit valaha egy tanítóm mon-
dott: Nem létezik puszta gonoszság, mert akkor már nem lehetne annak 
nevezni, valami jóságnak is kell léteznie ahhoz, hogy különbséget lehes-
sen tenni a két fogalom között. 
Ez az egyetlen reményem. Látom, hogy a növény is védekezik. Tüskéi 
megérzik a pusztító szándékát. Lelkem a halott nyugalmát tükrözi. Meg-
érintem. Szinte simogatom ujjaimmal, gyengéden. Ujjaim közt egy ága 
porrá morzsolódik a gyönyörtől, majd széthajolnak ágai, és egy rejtekajtó 
pattan fel. Kíváncsian lépek beljebb. Nem a haláltól félek, hanem valami 
mástól. Ami még nálam is hatalmasabb. Az újabb alagút, melybe téve-
dek, sokkal világosabb, bár eléggé homályosan látok a ködben. Egy sze-
mem elől rejtett zugból hirtelen előttem termett a „szent” medve. Bár 
szürke volt, termete mégsem jelentéktelen. Vicsorgó pofával állt két láb-
ra, és félelmetesen üvöltött. Tudtam, ki ő. Mindig is éreztem, hogy egy-
szer találkozni fogok vele. Lekaptam vállamról az apámtól örökölt, drá-
gakövekkel díszített íjamat, és megsebeztem vele a fenevadat. Fájdalmá-
ban hörgött, majd négy lábra ereszkedve megrogyott, és már nem volt 
számomra ellenfél. Tudtam, hogy szenved. Pontosan úgy, ahogy én, las-
san szabadul meg kínjaitól. De nem vártam meg haláltusáját, még meg-
szántam volna, és végleg végeztem volna vele. Láttam szemében a kö-
nyörületért való kérelmét, de én behunytam szemem és elhaladtam mel-
lette, tehetetlen dühében utánam kapott, magával akart ragadni. Füleim 
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remek képességének köszönhetem, hogy időben érvényesültek reflexeim, 
így elkerültem hatalmas mancsát. A sírása még percekig zakatolt agyam-
ban. Az alagút egy terembe vezetett. Nagy volt, fényes és tele volt drága-
kövekkel, kincsekkel. Néhány csontmaradvány azonban megtörte a lát-
vány kápráztató varázsát. De már akkor vonzott valami a titok felé, mely 
a fényt adta. A terem közepén egy kőkút emelkedett ki, a pereméhez kő-
lépcső volt durván egymásra építve. Az északi peremén egy kőből mintá-
zott medveszobor állt ki. Újra emlékeztem. Egykor ez lehetett az odúja. 
A medve hálóterme. Most már a titok is elillant. A szobor szájából láva 
ömlött a kútba. Halkan fortyogott a kút belsejében. Még nem készült ki-
törni.  
Most vetettem pillantást a környező falakra. Szabályosra faragott sziklák 
voltak. Felvettem egy méretes fadarabot, belemártottam a gőzölgő masz-
szaféleségbe és lángra gyújtottam, hogy közelebbről vizsgálhassam meg a 
falakat. Sorra vettem őket. Majd a nyugati oldalon hieroglifákat világítot-
tam meg. Mindig érdekelt az ősi kultúra. Nem ismertem a nyelvet, mégis 
érzéseim megadták az értelmét, és szinte hangosan mormoltam magam 
elé, hogy tudatosítsam a szöveget: Keleten, ahol minden újra ébred, meg-
találod majd a reményt, de óva intelek attól, hogy haraggal, gyűlölettel, 
irigységgel térj oda, hol békés világ kapuja kitárul, mert villámok tépik 
szét törékeny tested. A megoldás kulcsa a te kezedben van. Most még 
visszaléphetsz – szólt az Írás. Már csak pislákolt a fáklya, mire megfejtet-
tem az üzenetet. Ettől nem kellett félnem. Üres lelkem nem táplált semmi 
ártót. Mikor visszatértem a keleti oldalra, tisztán láttam, amit az írás előtt 
eltakart a fal előttem. A Szent medve képmása vetült a falra. Díszes ruhá-
jában legyőzhetetlennek tűnt. Kezében falból kiálló villámot tartott, mely 
sárgán izzott, elrettentve a földi halandót. Felvettem életbalzsammal átita-
tott bőrkesztyűmet és hirtelen megrántottam, égéstől tartva. Felpattant 
egy apró nyílás a kar alatt. És ráébredtem a kulcs titkára: A sorsát min-
denki maga irányítja, de csak egy megszabott kereten belül. De felisme-
rem-e magamban időben a korlátokat? Ezzel a kérdéssel nem tudtam kel-
lőképpen foglalkozni, mert a kulcs már a zárban fordult. És a fal jéggé 
fagyott. Pillanatok múlva pedig elolvadt, és fojtogató fény robbant be a 
terembe. Szemeim könnybe lábadtak, majd egy másik világba léptem. 
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Varga Ákos: Az esővarázsló (mese) 
Varga Ákos 
Nagyapó kényelmesen elhelyezkedett a tornác padján, elővette kedvenc 
pipáját, végigsimította ősz hajszálait, majd a gyerekekre mosolygott. 
Azok izgatottan fészkelődtek, és igyekeztek minél közelebb húzódni cso-
dák tudójaként tisztelt nagyapjukhoz. 
Végül megszólalt a jól ismert, kicsit remegő, mégis méltóságot sugárzó 
hang, és egybeolvadt a tücskök ciripelésével, a baglyok huhogásával, a fa-
usi kutyák szétszórt csaholásával és a nyári esték ezernyi más hangjával. l 

Az erdő bánatosan sóhajtott bele a csillagfényes éjszakába, az öreg bükk-
fák egyre nehezebben és nehezebben bírták azt a több hónapja tartó szá-
razságot, amely a vidéket sújtotta.  
Az állatok, akik tehették elmentek másfelé, oda, ahol tudták, hogy folyó 
folyik, vagy nagyobb tó található, megint mások beásták magukat a ki-
száradt patakmederbe, egykori mocsaras területekre, hogy átvészeljék ezt 
a nehéz időszakot. Mióta elolvadt a hó, minden csapadék elkerülte a 

egynek ezt a részét.  h 
Lenn, egy hegylábi faluban még a mai napig is beszédtéma, amit három 
eltévedt szénégető látott ezen a forró júliusi éjszakán. Kulacsaik kiürül-
tek, harapnivalójuk elfogyott, és ahogy források, ehető bogyók, gombák 
után kutattak, olyan mélyre hatoltak a rengetegbe, mint még soha addig 
senki a faluból. Sötétedésre éppen egy hatalmas sziklához érkeztek, 
melynek fehér, jóval a lombkoronaszint fölé emelkedő fala  szinte világí-
tott a sötét erdőben. A fák körkörös gyűrűt alkottak a mágikus sziklafal 
előtt, a gyűrű közepén pedig egy letaposott tisztás körvonalai voltak ki-
vehetőek.  
A szénégetők hamar álomba merültek. Valamivel éjfél után azonban, így 
mesélik, egyikőjük felkelt, és megigézve bámult a szemközti sziklák felé. 
Egy ember ült és gondolkodott a legnagyobb szikla tetején.  
Meggörbült, szikár alakját a hold fénye világosan kirajzolta, hosszú, var-
kocsba font ősz haját az északi szél cibálta, gondolatait azonban csak ő 
ismerte, és az, akihez intézte. A fiatalember egy idő után ütemes dobszóra 
lett figyelmes, amely mellett néha mély torokhangot hozott felé a szél. Az 
ősz hajú idegen, akitől eredtek a hangok, mindeközben az ég felé emelte 
tekintetét, kezével pedig egyre ütemesebben és sebesebben verte dobját. 
És ekkor felfelé tekintett maga a fiatal szénégető is, és majd elállt a léleg-
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zete. A csillagos eget északon sűrű felhők takarták. A villámlás és a dör-
gés mellett a valamivel odébb levő zivatar szagát is érezte. Ez olyan nagy 
csoda volt számára ebben a nagy aszályban, mintha legalább manna hul-
ott volna az égből. l 

A király hajdani vadásza, mert ő ült a hatalmas szikla peremén, tette, amit 
tennie kellett. A szárazságban az állatoknak megmutatta a barlangok rej-
tekében levő utolsó víz-kutakat, a hegy lábánál élő egyszerű, becsületes 
embereknek vizet, élelmet hozott, ellátta őket jó tanácsokkal. Az emberek 
azóta is beszélnek egy jó szándékú, ruganyos léptű férfiról, aki mindig a 
hegy belseje felől jött. Néhányan már nem is embernek, hanem egy em-
berformában megjelenő erdei szellemnek gondolták. 
Előző nap, egy kicsit távolabb, favágók által lakott faluban járt. Ott jutott 
a fülébe, hogy a király mérnökei nagyszabású terveket dolgoztak ki, a 
hegy erdeinek letermelésére. Idegen emberek tömegeit akarták idehozni, 
acélcső párokat akartak lehelyezni, hatalmas égetőkemencéket akartak 
felállítani. A kész tervek után az előző napokon tartották a részletes te-
repszemlét, amely elkeserítő eredményt hozott. A mérnökök szerint az 
erdők olyan szárazak és betegek, hogy legfeljebb tűzifának lehetne őket 
használni.  A hajdani vadász tudta jól, hogy a világon mindennek oka 
van, semmi nem történik hiába, abban is biztos volt, hogy ez a vég nélkü-
li szárazság nem véletlenül szakadt a tájra.  
Azok a hegyi emberek, remeték, ha tetszik, titoktudók tanították erre a 
végtelen igazságra, akik beszéltek az állatok nyelvén, ismerték a növé-
nyek jelzéseit, és képesek voltak számtalan, az emberek szemében min-
den bizonnyal csodának számító cselekedetre. Elégedettséggel és bizton-
sággal töltötte el a tudat, hogy lám van Valaki, aki vigyáz a hegyre, az er-
dőkre, az állatokra, és őrá, valamint arra a pár tucat emberre, akik itt lak-
nak, a maguk módján az erdőből élnek, szenet égetnek, pisztrángokra va-
dásznak, egy-egy őzet, szarvast is el-elejtenek néha, és akiknek az élete 
erdők letermelésével kilátástalanná vált volna.  
Ugyanakkor tudta azt is, hogy az erdők a végső határ felé közelednek. 
Az a néhány bagoly, az a hiúz és még néhány kisebb állat, akik a közel-
ben tartózkodtak, a következőt láthatták: Az addig ülő alak térdre emel-
kedett, kezeit összekulcsolta, ajkai közül suttogások és furcsa mormogás 
hallatszottak.  
Egész éjszaka így maradt, mintegy mozdulatlanná dermedve, végül a fel-
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kelő nap első sugarával megérkezett az Eső. A virrasztó, kimerült vadász 
összecsuklott, és ájultan terült el a földön. Arra már nem emlékezett, 
hogy ki vonszolta be egy védelmet nyújtó barlangba. Lehet, hogy egy 

edve, lehet, hogy a farkasok, vagy maga az egész éjszaka figyelő hiúz. m 
A fiatal szénégető nézte-nézte a titokzatos, ősz hajú embert, közben érez-
te a kezén lecsorgó esőcseppeket, és szülei, nagyszülei meséire gondolt, 
amelyekben tündérek, óriások lakták az erdőket, hegyeket, és amelyekben 
az emberek minden problémájára bűbájos sámánok, táltosok keresték a 
gyógyírt. Nem is vette számba, mennyit gondolkodott így, hanem egy-
szerre társai hangjára lett figyelmes. Azok, csak most, az eleredő esőre 
ébredtek fel, és örömükben a kalapjukat hajigálták a levegőbe. Ekkor már 
az ősz hajú ember nem volt sehol.  
Társai természetesen egy szót sem hittek a fiúnak, és teli torokból nevet-
tek az egészen. Hanem, ahogy a zuhogó esőben mentek, a nagy fehér 
szikla felől zúgásra lettek figyelmesek, ami egyre erősödött, majd egy 
nagy robajlás kíséretében vízoszlop tört elő a mélyből, beborítva a szikla 
előtt álló növényeket. A szénégetők remegve nézték a lábuk előtt elhöm-
pölygő, csaknem folyónyi vizet, majd egyszerre keresztet vetve csendben 
ndultak lefele a völgyön... i 

A fiatal szénégető, aki tanúja volt az éjszaka történteknek, később még 
többször visszatért a sziklához, azt azonban, hogy ott mit tesz, kivel ta-
lálkozott, senki nem tudta kihúzni belőle. Tény azonban, hogy ha valaki 
beteg lett a faluban, rögtön hozott rá különböző növényeket, az erdőről 
és az állatokról pedig úgy beszélt, mint egy hatalmas egésznek a részei-
ről, amelynek az ember is része lehet, ha nem túlságosan kapzsi és 
nagyravágyó. 
A nagy fehér szikla az emberek számára mindig is titokzatos, félelmetes 
hely marad. Kora tavasszal, amikor forrása megindul, már napokkal előt-
te hallani lehet azt a furcsa morajló hangot, amelyről régen ama három 
szénégető mesélt. 
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A titokzatos erdei varázslóról pedig csak szálltak a mondák, regék, ame-
lyek idővel mesékké terebélyesedtek.  
Egyszer, majd ezeket is elmondom nektek... 
 
 
Varga Ákos: Tündérek esküvője  
(tündérmonda) 
 
Mesélik, hogy réges-régen a tündérek ugyanúgy udvaroltak, csókolóztak, 
házasodtak, mint manapság az emberek. A Bükk tündérei pedig nem is 
akárhol cselekedték ezeket, hanem ott, ahol három ritka forrás fakadott 
három óriás szikla zegzugos gyomra alól. Elhiszitek-e vagy sem, én ezt 
ígyen hallottam, láttam édes kedves álmomban. 
 
A sziklák bizony nagyok vótak, is olyan csúcsosak, hogy azoknak a tete-
jére a sólyommadarak is alig-alig tudtak leszállani. Nem úgy, mint a kö-
zelben lévő, kopasz süvegű bérchegy, mivel annak tetején néha oly nagy 
vót a forgadalom, mintha bizony lakodalmat ültek volna rajta. 
Vagy azt is ültek? Hát ha már így eszembeötlött, bizony ez könnyen 
megeshetett, mivel valami ilyesmi alkalmatosságon csapták meg az egy-
bekelés előtti nagy dínom-dánomot magik a tündérek! 
Nektáritallal telt illatos virágkelyhek piroslottak a nemes bikkfa-
asztalokon, amik rögtön a lakodalom után visszaváltoztak élő sudár bikk-
fává. Volt is nagy aggodalom, mivel, ha magik az ifjú tündérek nem vi-
gyáztak, és a kelleténél többet ettek, ittak, úgy nemhogy nem kelhettek 
egybe, de még az erdőt is el kellett hagyniuk, szégyenszemre kellett kó-
borolniuk. Na, de ha megállták minden csábítását a terített pompának, és 
nem a részegségbe keresték az örömöt, hanem egymás két csillogó sze-
mébe, úgy sötétedéskor, szárnyra kaphattak. Lopva suhantak át a vigada-
lom hangjai fölött, elhagyván a világító fényeket, egyenest bele a nagy 
sötétségbe. Sötét volt, bizony nagyon sötét, ám egyszerre szentjánosboga-
rak hada vette őket körbe, mint ezernyi apró csillag, világítva számukra 
az utat egészen a legalsó forrásig. 
 
Megérkeztek, és csendben a forrás széléhez telepedtek. Kezeiket kinyújt-
va ittak hűs vizéből, ami tényleg hideg, nagyon hideg volt, mégis olyan 



MAGÁNKOZMOSZ II.  

48 

tüzet ébresztett bennök, hogy majd kiugrottak a bőrükből. Lobogott 
bennök a tűz, amolyan szerelemképiben, és ők egymást átölelve hallgat-
ták, szagolták, érezték egymást és azt a végtelen csodát, aminél nagysze-
rűbb dolog nincs a világon, azt, amikor két egymásnak teremtetett fél újra 
egésszé készűl válni egészön. 
(Hjaj, de hogy szavamat ne feledjem, voltak másmilyen tüzek is, amik 
romboltak, pusztítottak. Ha valakinek a tüze nem igaz fából táplálkozott, 
akkor azt nem tudta kordába tartani senki és semmi, egyre terjedt, és ad-
dig kínozta a becstelen lelket, amíg az a világ végire el nem futott, és ott 
el nem bújt a legsötétebb likban.) 
No osztán a második forrás! Az sem vót ám semmi! Ennek olyan tiszta 
kék vize vót, hogy itten tették felette a fogadalmat egymásnak és az Atya-
úristennek. Nem engednek semmiféle csábításnak, sem kísértésnek, hogy 
egymás szemeibe oly tisztán tudjanak nézni életük végéig, amilyen ennek 
a forrásnak a vize ni! 
Ezután meredek út következett, amin oly ügyesen mendegéltek felfele, 
hogy egymást segítve majd két olyan gyorsan mentek, mint egymagok-
ban mentek volna külön-külön. Egyre följebb és följebb. Lábuk alatt a 
kövek lépcsőkké váltak rövid időre és úgy fénylettek, mintha aranyból 
lettek volna. 
És akkor megérkeztek a harmadik forráshoz, ami nem is forrás volt, ha-
nem csak egy icike-picike kis vízér, aranysárga színével azonban a legkü-
lönlegesebb volt valamennyi közül. A lassan csillapodó fickándozó szere-
lem utáni időknek fényét ragyogta. Azét a mindennél erősebb kötelékét, 
amelyben a megélt öregkor nem más, mint a királyi korona az élet ősz ha-
jú homlokán. 
A harmadik forrástól felkelvén felkanyarodtak a legmagasabb szikla csu-
pasz fala alá, amelybe a szél, vagy ki tudja ki, három üreget vájogatott az 
idők folyamán. De ezek olyan üregek voltak, hogy pont beléjük illett há-
rom mécses, amelyeket egyiket a másik után meg is gyújtottak vala, majd 
általmentek két cseppkövekkel övezett kapun, hogy aztán megérkezzenek 
oda, ahová igyekeztek, a Tündérbarlanghoz. Nem véletlen volt ez a Tün-
dérbarlang, mert itten a szentjánosbogarak, mint eleven mécslámpák, 
olyan fényt ragyogtak, mintha fényes nappal lett volna. Hogy aztán a két 
ifjú tündér mit csinált és mit nem, azt nem tudja senki, de ettől kezdve 
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mindenhova együtt jártak, vagy ha nem, lelkök mélyén akkor is, akkor is 
tisztán együtt voltak. 
 
Az emberek bizony, mert azok is éltek már akkoriban, olyan félelemmel 
vegyes tisztelettel tekintgettek erre a helyre, hogy gondolataikon kívül 
máshogy nem is nagyon mertek arra menni. A legalsó forráshoz számta-
lan, valóságon, vagy csak a kelleténél csapongóbb fantázián alapuló tör-
ténet, monda fűződött. Mondom, sokféle. Egy dologban azonban min-
denki egyetértett, a forrásnak valami csodálatos képessége, hatása van. 
Azokra, akik igaz szívvel tudtak szeretni. Meg-megesett, hogy vize mel-
lett ülve és azt kortyolgatva, titkos szerelmük arca jelent meg. Csobogó 
hangján titkokat, hasznos tanácsokat sugallva sok-sok reménytelen szere-
lem beteljesüléséhez járult hozzá. El is nevezték Szerelemforrásnak. A má-
sodikat a Hűségről, a harmadikat az Öregségről nevezték el. 
 
A források, a lépcsők, a sziklakapuk és a tündérbarlang helyét ma már 
kevesen ismerik, azok pedig, akik ismerték ezt a tündérlegendát, már 
réges-régen meghaltak. Én ezt a történetet az egyik holdvilágos éjszaka 
hallottam, amikor egy soha általam még nem látott csobogó hangú forrás 
mellett nyomott el az álom. Mikor felébredtem, Téged láttalak magam 
előtt, Téged, akinek most mindezt elmesélem… 
 
 
 
Várhelyi Klára: Heroin 
Várhelyi Klára 
Érezte, ahogy szétárad az ereiben. 
Nagyon jó. 
Végigbizsereg a hátán, egyre tör az agya felé. 
Beleszédül, le akar ülni, de az ágya túl messze van. Kábultan dől hanyatt 
a szőnyegen. 
Felemeli a tűt. A lámpa fénye megcsillan a fém felületen. Lassan forgatja 
az ujjai között. A tű körvonalai zöld színben játszanak. 
Ilyen jó még nem volt. 
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Érzi, ahogy valami hozzáér a bal lábujjához, mászik a lábán… de már 
nincs is egyedül… és nem is a lábán mászik, hanem a lábában… a bőre 
alatt, a húsában. 
Riadtan ül föl. Megjöttek. Támadnak. Ők, a hangyák. 
Meg kell akadályoznia, ki kell szednie a bőre alól. 
Most még csak másznak, de aztán ellepik az egész testét, és szétmarják. 
Mindig ez van. 
Szinte látja a bőre hullámzását, ahogy az apró szörnyetegek utat törnek 
maguknak. 
Rémülten kap a lábához, a saját húsát marja fel. 
– Gyertek ki, ti rohadékok!! – suttogja maga elé újra meg újra. 
De már késő. 
Ellepték a kezét is. Vastagon borítják az alkarját… próbálnak bejutni. 
Fáj? 
Nem, a fájdalom nem jó szó… ez több annál. 
Fél? 
Retteg… dühödten vájja sokadszorra is a körmeit a húsba. 
Talán van még remény… már nem fáj annyira… csak nagyon meleg van. 
Forróság. Azért menekültek el a kis rohadékok, félnek a tűztől. 
Felkacag. 
Van remény. Van remény. Van remény… zakatolja agya naivan a rette-
gés tébolyában. 
De ott van az a másik hang… agya legsötétjéből jön elő, és mindig ár-
nyékban marad. 
Ő suttog. 
Eleinte csak párszor jelent meg, de az elmúlt pár hétben rendszeresen 
megjelent. Valahogy így suttoghat a gyilkos is az áldozata fülébe. 
És most megint itt van. Mondja a magáét, megállíthatatlanul, elfojthatat-
lanul. 
Eleinte küzdött ellene, befogta a fülét, ordított, de most már meg sem 
próbál lázadni. S a hang csak suttog, folyamatosan, monoton egyhangú-
sággal. 
„Ez most már tényleg sok volt – mondja a Hang – törődj bele, hogy túl-
adagoltad magad! túladagoltad… túladagoltad… emlékszel? Azt olvas-
tad, a fájdalom csak előjáték, a tűz az igazi! Akkor már nincs esélyed! 
Add fel! fel! fel! fel! – visszhangozta a Hang – orvos kéne, de nincs itt 
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senki! Egyedül vagy! Teljesen e… – a hang elhallgatott. Talán a tűz őt is 
megölte… talán… de ha nem tesz gyorsan valamit ellene, ő is hamarosan 
utána megy… 
Forróság! 
Kirohan az előszobába, onnan a konyhába, majd a nappaliba. 
Az üvegablakon át látni lehet, ahogy az esőcseppeken táncol a koszos, el-
hagyatott, szegénynegyedi napsugár. 
Megbabonázva áll az ablak előtt, egy pillanatra a forróságról is megfe-
ledkezik… Majd egy gyors nekifutással kiugrik a zárt ablakon. 
A Hang és még ezer társa ordít, tiltakozik, de ő nem hallja őket. 
Szerencsésen esik, az üvegcserepek nem vagdalják szét. 
Szétvetett karral terül el az aszfalton. 
Élvezi, ahogy az eső lassan hűti lángoló testét. 
Talán van remény, talán… 
Hirtelen hatalmasat dobban a szíve. Ő odakap, de csak a levegőt markolja. 
„Nincs menekvés, én megmondtam – suttog csúfondárosan a Hang – ha 
nem a drog végez veled, ott az infarktus. Infarktus. Infarktus…” 
Nem, most már nem érdekli a hang. Ez most jó. Érzi, ahogy lebeg, érzi, 
ahogy elhagyja a testet, a Hangot, a hangyákat, a forróságot, a kínt, min-
dent. Látja önmagát, ahogy még mindig markolja mellkasát, látja, ahogy 
az esőcseppek végigfolynak az arcán. 
Érzi, ahogy az utolsó gondolat végigfut az arcán: 
„ez sokkal jobb minden drognál. Kár, hogy meghalni csak egyszer le-
het… 
Lehet, lehet, lehet…” 
 
 
Várhelyi Klára: Erőszak (1. verzió) 
 
Rettegett. 
Szinte felfoghatatlanul félt. 
Korábban nem tudta volna elképzelni, hogy van ekkora félelem, és ha  
esetleg mégis van, ő ilyen fiatalon megtapasztalja. 
Hét éves volt. 
Csak most kezdte felismerni, mennyi mindent rejthet a világ. Mennyi jót, 
és hogy a borzalomnak milyen sok oldala van. 
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Barna, enyhén göndör haja selymesen borította a félelemtől reszkető vál-
lát. Barna szeme idegesen ugrált a tárgyakon ide-oda. Pupillája összeszű-
kült. Hátát a kád hideg falának nyomta. Egyedül volt a fürdőszobában. 
Más helyzetben barátságosnak tartotta volna a helyiséget, de így csak a 
kék hidegségét érezte, és ellenségesnek látta a csempe mintázatát szolgá-
ló indalenyomatokat. 
Várt. 
Nem tudta elképzelni, mit akar tőle az a szörnyeteg, akit pár hónapja még 
tiszta gyermeki érzésekkel szeretett. Tisztelte, olyan akart lenni, mint ő... 
Aztán minden megváltozott. Már nem is emlékezett, hol végződtek a hét-
köznapok, és hol kezdődött a szenvedés. Veszekedések, kiabálás, majd az 
ivás. Akkor azt hitte, ennél nincsen rosszabb, de rá kellett jönnie, hogy 
tévedett. Nem tudta, mi történik körülötte, de ő be van zárva, és meztele-
nül kuporog a hideg csempén. Mi lesz, ha visszajön? 
A kulcs lassan fordult a zárban. A lány behunyta a szemét. „Ez csak egy 
rossz álom!” Az ajtó kinyílt, a lány orrát megcsapta az alkohol árulkodó 
illata. Még jobban magához szorította a lábait. Nem sírt. Azon már túl 
volt. 
Felnézett. 
Apja alakját látta beljebb lépni. „Ez nem lehet ő, az apám nem ilyen!” - 
hallotta a rémült hangot a fejében. Az alak megbicsaklott egy pillanatra, 
és a mosógépben kapaszkodott meg. Halkan becsukta az ajtót, de a kul-
csot nem fordította rá. „Állj fel!” – parancsolt a lányra, miközben az övét 
kikapcsolta. A lány nem mozdult. A farmer csattanva érte el a csempét.  
A férfinak erekciója volt. A lány nem akarta elhinni, ami vele történik. 
Lehunyt szemmel, összegörnyedve állt a fürdőszoba sarkában. Hideg ke-
zek ragadták meg a combjait. Durván feszítették szét. 
Még egy fájdalom, és a lány feladta... Nem küzdött tovább. Az egészben 
talán azt tartotta a legborzasztóbbnak, hogy messze a fájdalom homályos 
fátylán túl, volt az egészben valami élvezet. 
Ekkor történt meg a következő drasztikus változás. Egy sikolyt hallott, és 
kinyitotta a szemét. 
Mintha az anyja állna az ajtóban. 
Látta, ahogy megcsillan valami a nő kezében. A fájdalom csökkent. Va-
lami üresség törte át a homályt. A férfi karja meglendült, a nő feje a fal-
nak csapódott. 
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Vér. 
Az utolsó, amit még életében látott, az az anyja kezében levő kés villaná-
sa, ahogy apja nyakát eltalálja. 
Még több vér. 
Végül sötétség. 
Nyugalom. 
A családot három nap múlva találta meg a lány osztályfőnöke. A férfi 
rögtön meghalt, a nő valószínűleg elvérzett. A lány kómába esett. Három 
év múlva, egy tavaszi napon, ahogy az ablakon besütő nap megvilágította 
a lány arcát, ismerős hang csendült fel a kórház amúgy néma csöndjében. 
Az orvosok már nem küzdöttek érte. Egy fél percig még hallgatták a sípo-
ló hangot, majd levették az infúziót. 
Az egyik nővér elmormolt egy imát... 
 
 
Várhelyi Klára: Erőszak (2. verzió) 
 
Egész tegnapig azt hittem, sikerült túllépnem rajta. Már két éve nem járok 
pszichiáterhez, arra meg már csak úgy gondoltam, mint egy mozifilmre… 
Egészen tegnapig. 
Azt hiszem, nem akart semmit, én is csak reflexszerűen mozogtam. 
Én nem akartam semmit, én nem akartam emlékezni! 
Fázom. 
Fáztam akkor is. Ott, a kék fürdőszobában. 
Féltem. 
És most, tizenkét évvel később… megint félek. Nem tudom mi történt ve-
lem. 
Olyan jól kezdődött. A fények, a zene kábítószerként hatottak rám. 
Őrjöngve táncoltunk. 
Gábor mögém került. Együtt táncoltunk. Átölelt. És akkor megindult a 
keze. Teljesen ártalmatlan mozdulat volt. Hiszen két hete járunk! 
Megfogta a combom, én meg… 
De annyira életszerűen villant az agyamba… ahogy tizenkét éve ott kupo-
rogtam a fürdőszobában. Hideg volt, nem volt rajtam ruha. Féltem. És 
akkor benyitott… 
Én nem akartam megütni, de ahogy ott állt mögöttem… 
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Azt hiszem, nem is őt akartam megütni… 
Hanem azt, aki benyitott a fürdőszobába. Alkohol szaga csapta meg az 
orrom, és akkor… 
Kiszaladtam a discoból. A parkoló tele volt. A motorom a harmadik sor-
ban állt. Nem gondolkodtam. Beindítottam… 
Megtántorodott, alig bírta megtartani az egyensúlyát. 
– Állj fel! – mondta az alkoholtól kicsit rekedtes hangján. A farmer na-
gyot csattant a földön. Erre a pillanatra emlékszem a legtisztábban. Talán 
csak a rettegés tette, vagy tudtam, most változik meg végleg az életem… 
Hallottam, ahogy páran utánam szaladtak a parkolóba. Kiabáltak is vala-
mit… A motoron megnyugodtam. Fakultak a múlt képei a szemem előtt, 
talán 40 kilométert tettem meg… 
Hideg volt a keze, ahogy hozzám ért, végigfutott rajtam a hideg. 
Fájt. 
Azt hiszem, feladtam. Akkor kinyílt az ajtó… 
Leállítottam a motort. Leszálltam. Leültem az út szélére… 
Anyu jelent meg, és volt valami a kezében. Apu megfordult. A fájdalom 
csökkent… 
Könnyel teltek meg a szemeim. Egy kocsi húzott el előttem… 
Megütötte. Anyu feje a szekrénynek csapódott… Apu visszafordult hoz-
zám… Aztán már alig emlékszem valamire… 
Felkeltem, beindítottam a motort. Most már lassabban indultam el… 
Anyu keze felemelkedett… éreztem apám vérét végigfolyni az arco-
mon… 
Alig hetvennel hajtok az M6-on, a csillagok halovány fénye elhomályo-
sult a fényszóróm előtt. Lázasan gondolkodtam… 
Három nap múlva egy kórházban ébredtem. Anyu ült mellettem. Engem 
nézett… 
Soha nem beszéltünk arról, ami ott történt, aput eltemettük, engem beje-
lentettek egy pszichiáterhez, lassan a rendőrök is eltűntek. Két éve úgy 
érzem, én is „normális életet” élek. És most? 
Most nem tudom, mit kéne tennem. 
Én nem járom végig még egyszer. 
Gázt adtam, a sebességmérő mutatója elhagyta a 150-et. Éreztem, ahogy 
a motorban dolgoznak a lóerők. 
Így lesz a legjobb… 
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Cikk egy helyi újság 4. oldaláról: 
„tegnap este, egy 18 éves lány ittas állapotban halálos balesetet szenve-
dett az M6-os pécsi szakaszán. Családja és barátai tanácstalanul állnak az 
eset felett. Temetés két hét múlva, dec. 22-én a Pécsi Köztemetőben…” 
 
 
Várhelyi Klára: Sikátori gondolat 
 
A házak fölfelé még tovább szorulnak, suttogásuk kirekeszti azt a mara-
dék holdfényt is, ami le merne szállni a lesújtó igazság ily mély tengeré-
be. De csalóka álom lenne azt hinni, hogy lent tágul a tér. Egyszemélyes-
re építették ezeket a sikátorokat, azok közül is a soványabbaknak, hisz er-
re csak olyanok vannak. A szél is csak oldalazva jár be, de akkor felkapja 
az újságpapírt, üres konzerves dobozt, és elfújja azokat a nyomorult kis 
tüzeket, amelyek az egyetlen világosságot szolgáltatják. A sikátor lusta 
levegőjét még szűkebbre figyeli egy kutya. A csöves szitkozódik. Végül 
mégis odaengedi a korcsot. Az hálásan bújik hozzá, de a férfi már nem 
törődik vele… Egy összegyűrt konzerves doboz  kiegyenesítésén fárado-
zik. Egész délután ezt csinálta, de még nem jutott túl sokra. Nem nagyon 
érdekli, fagyott ujjaival már mechanikusan végzi az újra ismétlődő moz-
dulatot. Egy széllökés elfújja az újságpapír lángját. Sötét lett. A férfi 
megint káromkodik. Hirtelen egy fényszóró sugara töröl tiszta csíkot az 
éjszaka koszos levegőjébe. De az autó, és vele a Más is lassítás nélkül ha-
lad tovább. A benn ülő férfinak egy gondolat fut át az agyán, de mire 
megfogalmazódna, már el is tűnik. El a sikátor szűk, fekete levegőjében: 
Milyen szegény az éjszaka! 
 
 
 
Tatár Judit: Az én hullócsillagom 
 
Mint egy lepel, úgy borul rám az éji égbolt. Elbújok alatta, láthatatlannak 
érzem magam. 
Szemem pásztázza az eget. Kinézek magamnak egy csillagot, s bűvölöm, 
ahogy ő is elbűvöl csillogásával. 
Olyan, mintha kacsintana. Mégis lát! Nem bújhatok el mégsem. 
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VÉDTELEN vagyok. 
 
Sok-sok szentjánosbogár. Mozdulatlanok.  
Messze vagyok, messze vagytok. 
Elérhetetlen távolságban. S mégsem! 
 
A kiszemelt csillag egyszer csak mozdul, fényes csíkot húz oldalvást, s 
villámgyorsan eltűnik. Nyoma vész. Bolyong. 
 
Kimozdítottam. Erőm van! Megbabonáztam. Megszökött pillantásom 
elől. Elillant, elbújt.  
VÉDHETETLEN vagyok. 
 
Hol lehet? Holnap éjszaka megkeresem… Hátha jelt ad. 
 
--- 
 
Ismét nézem a csillag-pöttyös eget. Nem találom… 
 
Ekkor egy szélfuvallat ér. Valami beburkol, lágyan, simogatóan. 
 
Csillagporos lettem… 
 
 
 
Végh Sándor: Mozgások 
 
Mottó:  
„Szerelem. Ahogy a szél meglebbenti a függönyt. 
Nem a szél, nem a függöny.  
A lebbenés!” 
 
Olajosan fénylő, tükörsima odalenn gátjai között a folyó, felszíne valóban 
olyan, mint a tükör. A parti fák méregzöld lombjai rezdületlenül állnak 
tótágast benne, úgy tűnik, örök időktől fogva. Ha nem hívna, jelezne egy 
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apró harang a város valamelyik templomában, és ha nem vegyülne bele 
az első hajnali buszok morgása, szinte érinteni lehetne a csendet. 
Igen a csend! Ezernyi vibrálása hallatszik minden felől. A lombok népe 
teli torokból köszönti az új napot, alattuk horgász csobbantotta csaliját a 
vízbe, s mellette kíváncsi csillámló-uszonyos hal bukott nevetve újból 
alá. Valahol a szemétdomb kapirgáló királya nyújtja hosszúra nyakát, 
hogy kieressze érces hangját. Kerékpárcsengő csilingel, magányos moto-
ros pöfög el messzire, szellő ébred észrevétlen, a reggeli személyvonat 
most kattog el feketén, s ijesztően. Az éjszakai munkás fáradtan ejti ölébe 
kezét, a pékek kiszórták forró ágyukból a kenyeret és a süteményt, ét-
vágygerjesztő illatuk ideleng ablakom alá. 
Valaki az imént rántotta meg az öblítő láncát, a víz hangos csobogással 
mossa le magával az éjszaka utolsó cseppjeit, hogy azután kábultan vi-
gyorogjon bele saját képébe, amint a tükörhöz fordul. 
Reggel van, amikor egyedül, tisztán érzem magam, amikor még nyugodt 
vagyok, persze még nem indult el a körhinta, még nem szédülök. Szinte 
lerohan az élet öröme oly hevesen, hogy beleborzongok a gyönyörűségbe. 
Utazni készülök. 
Fél délelőtt otthon rostokoltam, mert egy autós barátom megígérte, hogy 
eljön értem, és együtt felvisszük csomagjaimat a Postára. Mégsem jött, 
cipekedhettem egyedül a lépcsőn le, tehertaxira föl, közömbös alkalma-
zott elé fel a pultra, majd fizetni könnyedén, mint egy gazdag diák. Így már 
nem nyűglődtem tovább terhemmel, de Ő sem egyébként, mert könnyedén 
sarokba hajigálta azokat. 
S most itt vagyok egy „csűhögőn”, ami dühösen, büdösen zakatol bele a 
tájba, ha mint utas nézem, akkor inkább csak el a táj(ak) mellett. 
Eljöttem, de nem érzem úgy, hogy végleg, mintha csak kirándulnék most 
is valahová. 
D.-be érve csellengtem formátlanul, gyűrötten, majd régi ismerősömnél 
nyújtottuk az éjszakát elalvásig. 
Új nap, ígéretes hajnal, az égiek kegyelmesek és én elcsábulok egy sétára. 
Megszokott helyre igyekeztem, e város messze földön híres parkjába.  
A tavasz minden szépségét mintha csak azért találták volna ki, hogy el ne 
rohanjak mellette, lassítsak, láthassak.  
Csodálatos a természet nyitása, sírnivalóan gyönyörű. Örültem és kínlód-
tam egyszerre; így voltunk egymással én, meg a világ. 
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Leültem egy piciny tó partján a vén füzek alatt. Mellém csapódott árnyé-
kom, rákönyököltem. Szemben, ám kellően távol, hogy rálássak, maga-
sodik a barátom, egy hatalmas vén platánfa. Évekkel ezelőtt felhívta ma-
gára figyelmemet, messzire kitűnt a körülötte levőktől. Mindig más volt. 
Tavasszal harsányan zöld, a teteje meg fehér. Nem értettem soha, miért 
eme kettősége, de büszkesége, öröme magával ragadott, mert hogy örült, 
az látszott rajta. Olyan fehér a tavaszi pompája mellett, mint aki téli alak-
ját őrzi görcsösen új ruhája alatt. 
Nyáron hatalmas, susogó, mesélőkedvű, öreg, neszező-motozó apóka. 
Ősszel? Ha a többi már berozsdásodott, Ő még küzdött. Narancssárgából 
pirosba, majd vérző vörösbe, később lilába, s csak majd ezek után lett 
rozsdabarnába hajló, levelét hullajtó. Nem illett a mostani helyére, de 
gyökerei kötötték. Nyilvánvaló, hogy sohasem tudott volna elvándorolni 
innen, maradt tehát, hogy az én barátom legyen, s némely napokon, mint 
a mai; a támaszom. 
Úgy döntöttem, hogy meglátogatom régi barátaimat, volt munkahelye-
met, az elhagyott cimborákat, ezért újból egy csűhögőn zötykölődök. 
Szívesen fogadtak, kellemes zsibongással tagjaimban beszélgetünk, szá-
mukra még mindig a régi vagyok. Észrevettem már, hogy az otthonülő 
számára izgalmas a messzi útról jött vendég, ki nem fogynának a szóból, 
el kell mesélni egymásnak életünk eddigi alakulását, hogy igazolva lé-
gyen: kinek-kinek, ami. Kérdezték ugyan, hogy miért vándorolok mos-
tanság annyit, de mintha nem is lettek volna kíváncsiak a válaszra. A vá-
lasz? Ilyesmi, hogy tévút, nyugtalanság, talán. Röviden úgysem tudnám 
elmesélni életem, többet meg nem óhajtok mondani, vagy mégis akarnék, 
de nem tudok. Mutatok inkább fotókat – brrr – , az egész egy piciny kar-
tondoboz, mellé mesélnék, a kérdésekre meg ilyesmit válaszolnék, hogy 
tévút, meg nyugtalanság. 
Később: – Tegyünk valamit a „recsegőre”, és hallgassunk zenét! – kérték 
a többiek. 
Zene. 
Szeretek leülni elé, fogadom, mögém kerül, körbefog. 
Mint a Tisza. 
Egy mozdulattal belésuttyanok, úszom. Érzem az erejét, a simogatását, 
érzem az erőmet, szembefeszülünk egymással. 
Később. 
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Kilúgoznak a mozdulatok, már csak gondolatok vannak, érzem az erejü-
ket, az enyéimet már nem, megadva magam kimászom. 
A zene! 
Alámerülök benne, gondolatok zuhannak utánam, emlékképek. Álmo-
dom, megnyugtat, lazító hullámokban elönt. Ez olyan pót-nemcselekvés: 
sokszor. 
Eluntuk egymást! 
Az órámon még csak negyedtíz van, de álmosság kerülget, hiszen hajnal 
négy óra előtt felkeltem, és vonatra ültem. Éppen-éppen elértem, mert ez 
a járgány pontosan tud indulni, de megérkezni mikor fogok? 
Kellett-e mennem tovább? Mindenáron! 
Tudtam, hogy el kell jutnom P. városba, mert számomra az a hely az ur-
banizáció csodáját és a szerelem megfogalmazhatatlan örömét jelenti 
egyszerre. Így együtt egyszerűen csodálatos, s amint kigördül velünk, 
utasokkal állomásáról a vonat, még van alkalom egy utolsó búcsúpillan-
tásra, a hegyre felkapaszkodó városra, egy dombon álló kápolnára, s mel-
lette a magányos keresztre. 
Hová-hová rohanok így az események elébe, éppen hogy csak megérkez-
tem, tehát boldog vagyok. Kellemes, várakozással teli izgalommal belül, 
kívül nyugodt utazó képében megkeresem a Sallay utcát. Itt kaptam 
ugyanis szállást, egy keresztes szobát napi áron felül plusz telefonköltség. 
A nevem mellé beírva névtelenül: még egy fő. Névtelenül, alaktalanul 
sajnos, mert egyedül vagyok. A számla előre kiegyenlítve, akkor miért is 
törődnének sokat dolgaimmal a tisztességesnek látszó fiatal házaspár há-
zigazdáim?! 
A szabadság kérész életű illúziójába menekülök, logikátlanul egészséges 
módszer, mostanság sokat alkalmazom, színesedik vele szürke hétköz-
napjaim tömege. 
Sétálni indulnék, a kezdete nehéz, de mert célom nincs, könnyűvé válik a 
járás, van idő megfigyelni a szembejövőket, lehet játszani a gondolattal, 
találgatni az első benyomás alapján. Ugyan ki lakozik a bezárt arc mö-
gött, őszinte-e, vagy álarc viselete, a mindenen átsikló tekintetekben tü-
zek is villoghatnak? 
A Dóm környékén járok – nyugalom van arrafelé –, szembejött egy bo-
londos figura, hosszú nyelvét rám öltötte, kicsúfolt. Igaza lehet, talán iga-
za lehet. 
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Most magányra van szükségem! 
Lihegő, köves, poros utakon kapaszkodom hegynek felfelé. Üdülők, vil-
lák, paloták maradnak el mögöttem, ahol sok-sok millió, elérhetetlenül 
nagy anyagi erő feszül a falakban. Egy ember, egy család egész élete, ha-
barcsos szilánkok kövült darabjai láthatóak. Irigylem tán, szép, hangula-
tos, mindenesetre öncélú. Nyírt pázsitok, egyedi tervek, gondozott kör-
nyezetek, garázsok mögül előugró kutyaugatás fut fel utánam a hegyre. 
Eltűnök a belsejében. 
Kísér utamon az erős fény villogása, az árnyékok állandó mozgása, gon-
dolataim és a környezet bilincsben, jönnek apró neszek, kis mozgások, 
nagy változások és odalentről a lüktető város felszűrődő moraja. 
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