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Bató Boglárka: Karácsonyi ajándékok 
 
Egy nagy házban élt együtt a család: apuka, anyuka, kislányuk, Emıke és 
a nagymama. A nagymamának saját lakása volt a földszinten, külön bejá-
rattal. Egy kis garzon, ahol maga élhetett, de a családhoz közel, hogy az 
unokára is vigyázni tudjon. 
Kellett is a segítség. Anyuka és apuka egy saját céget vezettek. A férfi 
volt az ügyvezetı igazgató, az asszony pedig a fıkönyvelı. Nagyon bein-
dult az üzlet, szinte egész napjukat a munkahelyen töltötték, családi életet 
élni már nem maradt idejük. Ha hazamentek, akkor is a benti dolgokon 
rágódtak, vacsora közben is csak arról folyt a szó. 
Így a nagyi az unokával naphosszat kettesben volt. A Mama vitte az isko-
lába és a rajz szakkörre is ı hordta a mővelıdési házba. Szerettek együtt 
lenni, Emıke szívesen hallgatta délutánonként az idıs asszony visszaem-
lékezéseit a saját gyermekkorára. Sokat rajzoltak, hímeztek, meséltek. 
Karácsony közeledett. Együtt találgatták, mit is vegyenek majd a szülık-
nek, amivel megörvendeztetik ıket. A Mama hamar eldöntötte, hogy egy 
franciaágy takarót varr foltokból, vékony szivacs betéttel, ami alkalman-
ként majd plédként is használható egy kis délutáni szunyókáláshoz.  
A kislány sokat gondolkozott, aztán arra gondolt, egy szép rajzot készít 
az apukájának, anyukájának pedig tésztából nyakláncot. Nagymama úgy 
tanította, a legjobb, ha nem pénzért vásárol valamit, hanem saját kezőleg 
elkészíti, mert úgy személyesebb. 
Be is vásároltak együtt: festékeket, penne tésztát, damilt, erre rá is ment 
egy délutánjuk, de nem bánták, mert jól elszórakoztak. Másnap el is 
kezdte Emıke a munkát, ezüst és aranyszínőre festette a tésztákat, rajzol-
ta a képet. Mikor kész lett minden, sokáig gondolkozott, hová dugja, 
hogy édesanyjáék még véletlenül se találjanak rá. A rajzot összetekerte, 
rózsaszín masnit kötött rá, a láncnak kartonpapírból csinált dobozt, amire 
szép virágokat festett. 
Eljött karácsony estéje. A szülık sokáig dolgoztak, nagymama és Emıke 
feldíszítették a fát, a közösen sütött mézeskalácsot az asztalra helyezték, a 
beiglit felszeletelték és lefóliázták, ne száradjon ki. Nagyi épp a halat sü-
tötte, amikor a szülık megérkeztek. Asztalhoz ültek. Vacsora közben a 
cég ügyeit tárgyalták meg, mint mindig. 
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Eljött az ajándék átadásának ideje. Bementek a szobába, és már ott volt 
minden a fa alatt. Emıke a legújabb Barbie-házat és egy hatalmas doboz 
Lego-t kapott a szüleitıl. Nem nagyon érdekelte egyik sem, annál inkább 
a Mama által varrt mesekönyv, amelynek zsebeiben különféle kesztyőbá-
bok voltak. Ezzel rögtön elkezdett játszani. Édesanyja keserően megje-
gyezte: - 65 ezer Ft volt a meglepetés, és még nem is örül neki! İk is ki-
bontották, amit kaptak, az ágyterítı láttán megjegyezték: - Ez nem is illik 
a tapéta színéhez. A rajz nem tetszett az apukának: - Miért mindig háza-
kat rajzolsz, és nem azt, ami elıtted van? Pl. vázát? A kislány gombócot 
kezdett érezni a torkában, fıleg mikor meglátta, hogy a tésztanyaklánc 
nem vetekedhet az apukája által vásárolt aranyékszerrel, és anyukája még 
szóra sem méltatja. Pedig milyen szeretettel készítette! 
Este, mikor lefeküdtek, az anyuka pakolt össze. A csomagolópapírokat 
behajította a papírkosárba a rajz és a tésztanyaklánc mellé. 
 
 
Dobrosi Andrea: Telefon 
 
Szüksége lett volna valakire a poharak helyett. Szép volt a barátjától, 
hogy gondolt rá, és meghívta a buliba. Ennek ellenére egyedül érezte 
magát. Nem elégítették ki az agyon szoláriumozott, már-már undorítóan 
felcicomázott dekoltázsok, az unalomőzésként elfogadott koktélok, az 
üres beszélgetések. Szívesen lemondott volna a látásáról, a hallásáról, az 
ízlelésérıl. Lassacskán úgy érezte, hogy a legújabb trend szerint 
kortyolgatja az italát, öltözéke szakadozott az itt elfogadotthoz képest, de 
szánalomból beveszik ıt a csapatba. 
Most kezdett belegondolni, hova is került. Beállt egy olyan sorba, ahol 
tulajdonképpen semmi keresnivalója nincs. Sokkal lazábbnak érezte 
magát, sokkal felszabadultabb lett, ha arra gondolt, hogy nem azért van 
itt, hogy barátot szerezzen. El is hessegette magától ez irányú ábrándjait. 
Még élénken élt benne az a szilveszteri vigadalom, ahol a párját 
megismerte. Ez volt az elızı nagy szerelem, az elızı nagy csalódás 
korszaka, - amit az élet írt. Tragikus véget ért a nagy kaland, és ehhez 
nem sok kellett. De annyi épp elég volt. Minden olyan szépnek indult, 
mint a mesében. Szinte hihetetlenül bejött az a varázs, amire már régóta 
vágyott. 
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Igyekezett boldog lenni akkor is, ahogy ezt illik, és meg is lett az 
eredménye. Hamar elbővölte a lány mágikus mosolyával, ahogy 
barátnıjével a sarokban csevegett. Máskor közönségesnek tartotta volna 
ezt a fajta kacarászást, de a burgundi és a bólé teljesen levette a lábáról. 
Hirtelen ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy odamenjen hozzájuk. 
Észre sem vette, hogy kezdeményez, fel sem tőnt neki, hogy ugyanúgy 
viselkedik, mint a lány. Teljesen átvette a stílusát, nem volt nehéz 
feloldódnia a sok ismeretlen ember között. Az, hogy megérintették 
egymást, hogy kéz a kézben mentek ki a parkettre, teljesen természetes 
volt. A barátnı mindez idı alatt szép lassan lelépett a házigazdával, 
belöktek egy újabb kupicát, és közben a pultnál baráti susmotolásba 
kezdtek. 
Nem tudta, de sejtette, mi lehetett a téma. İ csak Tom Jonesra és azokra 
a nagy, igézıen zöld szemekre emlékezett. A lány hosszú szempillái 
félénken pislogtak, parfümjének illatát egyenesen felé sodorta a lég. Már 
csak ketten táncoltak, mindenki az éjféli pezsgızésre készülıdött, és 
persze ıket nézték. 
De mikor volt ez? Évekkel ezelıtt! Azóta két gyermeke született, és 
persze, amint lehetett, kirepültek a családi fészekbıl. A lánya itt lakik 
valahol a közelben, talán épp ı is bulit tart a barátainak. Hét éve már, 
hogy nem beszélnek egymással, és nem a viharos házasságuk miatt, nem 
azért, mert kapcsolatuk az asszonnyal amolyan se-veled-se-nélküled 
kapcsolatra sikeredett. Mert hogy az évek során lekopott róluk az a nagy 
szerelem, ami azon a szilveszteri mulatságon kialakult. Nem. Nem az volt 
a fı ok. Akkor a gyerekek még kicsik voltak, 6 és 9 évesek. Más volt a 
gond. Ráadásul igyekeztek a vitákat nem gyermekeik elıtt elintézni,- és 
természetesen mindig kibékültek. 
Lányával azóta nem tartja a kapcsolatot, amióta beköszöntött az a 
végzetes kézfogás. Gondolták, megünneplik, hogy sikerült elásniuk a 
csatabárdot. Akkor is bulizni voltak. A kocsit inkább otthon hagyták, 
hogy átadhassák magukat az alkohol élvezetének. Két villamosmegállót 
gyalog is megtesznek bármikor, és a gyerekek is alszanak már azokban az 
órákban. Ha meg van valami gond, ott van a testvére és a telefon; mobilja 
nála, azon bármikor elérhetı. 
Miután meglátták, hogy két perc múlva jön az éjszakai járat, úgy 
döntöttek, ott maradnak az ásítozó tömegben. Felesége ugyanúgy 
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hahotázott, mint azon a bizonyos napon a sarokban. Párjában felvillantak 
azok a kezdeti emlékek, és észrevétlenül elmosolyodott. Ez volt az utolsó, 
az utolsó igazi mosolya az asszony felé. 
Ki sejthette volna, hogy épp arra jár egy Ford? Részeg sofırje 
magabiztosan hajtott fel a járdára az ott várakozó embersereg közé.  
A kerítés állította meg. A sikoltozásban majd' leestek az égrıl a csillagok. 
Vörös lett a megálló, az otthon melege feketébe burkolózott, miután a 
férfi elıvette mobilját, és megosztotta híreit a család többi tagjával. 
Szomorúan tudatosította magában, hogy ı túlélte, megmenekült a halálzá-
por elıl. Nem úgy, mint a neje. Életének végsı nevetése könnyekbe zárta a 
férfi arcát. Sokáig kómában volt, napokig haldoklott a kórházban, ahol a 
remény adott erıt a körülötte állóknak. Egy ideig. Aztán az egyenes csík 
láttán egymás karjaiba zuhantak. 
Pokoli napok követték egymást, most érezte igazán mindenki azoknak a 
megszokott vitáknak a hiányát. Inkább zengett volna a ház, inkább 
harsant volna fel az asszony hangja, nevetett volna akár gúnyosan,- de 
legalább ott lett volna. De nem volt mit tenni. A család lassan szét-
bomlott, a kutya csontosra fogyott, a házról a vakolat omladozni kezdett. 
Férjura többé nem tudott ránézni az alkoholra. Évekig magát hibáztatta, 
hogy akkor ne igyon. Talán, ha a volán mögé ül. Talán akkor. Akkor min-
den máshogy alakult volna. Teljesen elvesztette a hitét, egyszerre magába 
zuhant. Még a víztıl is megundorodott, nem járt ki lánya úszó-edzéseire 
sem. Hiába próbált bárki lelket önteni belé, magába fordult, könnyei 
elmosták szeme elıl a jövıt, próbált a magányba menekülni. 
Most meg itt akar bevágódni valamelyik lenge nıcskénél, és egy poharat 
szorongat a kezében. Igaz, sokáig nógatták, hogy ezt megtegye. Barátjá-
nak köszönheti végül, hogy elmerészkedett ide. Üresen bámult amúgy teli 
poharára, nehezen tudott megszabadulni az emlékeitıl. Üveg,- üveg. 
Gondolt egyet, és kinézett az ablakon. Autók tömkelege árasztotta el az 
utcát, az udvaron a kutyák is alig fértek el. Már-már egészen belemeredt 
csaholásukba, és úgy érezte, az egyik ír szetterben találta meg az igazit, 
amikor hirtelen megpillantotta azt a felejthetetlen rendszámot. Képtelen 
volt gondolkodni, az ösztönei irányították,- mint az ebeket. 
Két percet adott magának, hogy megtalálja a tulajt. Bár bosszút már nem 
érzett, a harag még is tüskeként járta át a torkát, ahányszor csak 
felelevenítette az esetet. Furcsán és dühbıl cselekedett, szinte megfeled-
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kezve önmagáról, mindenrıl és mindenkirıl. Megfogta az elsı követ, ami 
a kezébe került, és megdobta a Fordot. Rögtön megszólalt a riasztó. Vé-
gül a kutyák vonyítása csalta elı a mulatozókat a villából, Tom Jones 
hangja hirtelen halk zörejjé alakult, a táncoló figurák lemerevedtek, majd 
kiszaladtak az udvarra. Barátja alaposan szemügyre vette a gépjármővet, 
és felbıszülve csak ennyit mondott: 
- Valami részeg disznó eltalálta a visszapillantó tükröt. Most mehetek 
éjszakaival. 
Legszívesebben elsüllyedt volna a felismerésben, - már megint a torkát 
öblögette. Ez a célzás még a barátja részérıl is telitalálat volt. 
- Én maradnék inkább a gyaloglásnál, - szólt ennek ellenére közönnyel a 
férfi, és a választ meg sem várva hagyta el a dombot, - a tett helyszínét. 
Ez hihetetlen, - gondolta. Nem akarta elhinni, hogy legjobb barátja a 
vétkes. 
Mire hazaért, kijózanodott, haragját is elmosta a nyári esı. Pedig nem 
csak álmodta azt a két percet. A valóság egy újabb fejezetét élte át. Érde-
kes módon addigra a megbánás jelei szaggatták darabokra, lelkiismerete 
nem hagyta nyugodni. Hiszen ki hozhatná vissza kedvesét? Elıkereste 
dugi pénzét, és egy kiadós alvás után átment a barátjához. Mindent beval-
lott neki. 
- Ne is törıdj vele, - jött a gyors és meglepı válasz - ez volt a parti leg-
szórakoztatóbb része. Tedd el azt a 40.000,- Ft-ot! Mire mennél vele? 
Megoldana bármit? 
- Fogadd el kérlek! Tudod, milyen vagyok! - és a férfi tekintete hő kis-
kutya módjára követte barátja szemét, mint ha még mondani akart volna 
valamit. 
- Igen. Tudom. Hirtelen haragú, és rossz a memóriád! Más volt az a rend-
szám, és a vezetı is meghalt. Nem emlékszel? Vagyis, - és a hangja elakadt 
- jobb lenne, ha nem emlékeznél. Egyáltalán. Érted koma? 
Barátja tette fel az i-re a pontot; hát hogyne értette volna. De olyan nehéz 
volt továbblépnie. 
- Arra nem. Legalább is ezek szerint, - tette hozzá a mi magányt imádó 
férfiúnk - de hát ismersz! Talán jobban, mint én saját magam. 
- Igen, ismerlek, - mondta amolyan enyhe nevetéssel; és átnyújtott neki 
egy darab cetlit, rajta egy telefonszámmal. 
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- Ezt egy zöldszemő hölgy adta, - tette hozzá most már egyértelmő 
mosollyal - aki látta, amint elhajítod azt a követ. Hajlandó tanúskodni, - 
de én másra gondoltam! 
A férfi nem látott még hasonló cinkosságot társa arcán, de mindez egyér-
telmővé tette számára, hogy barátságuk erısebb a haragnál. Micsoda 
szent kötelék, - gondolta. 
Szégyenkezve dugta el a pénzt, és elindult a telefon felé... 
- Hajrá! - hallotta még a háta mögött. 
 
 
Dr. Fábián Ilona: Vasárnap délután 
 
Igen. El kellett volna mondani elıre. De nem tudtam. Féltem, nemet 
mondasz. 
Nem tudom, hogyan teszed, de a legjobbat hozod ki belılem. Vasárnap 
volt. Szólt a telefon, s Te voltál a másik végén. Kirándulni hívtál. Miköz-
ben keresgélted, merre is induljunk el, azon törtem a fejem, hogyan is 
mondjam el.  
El kellett volna mondanom. El kellett volna mondanom, hogy el tudd 
dönteni, akarsz-e így is. Akarsz-e így is velem  menni. Továbbra is kitar-
tani eredeti elképzelésed mellett, hogy velem indulsz el hegyet mászni. 
Tudod, milyen a tempóm, mégis engem hívtál. Ha ezt is tudod, ki tudja, 
talán visszakozol. 
De hallgattam. Féltem, hogy elutasítasz. Annyira vágytam az erdıbe ki-
rándulni veled. 
Így hát hallgattam. Te megjelentél, szakadó esıben, villámok között.  
Meghoztad a vihart. Vajon az életben is?  
Már azon törtem a fejem várakozás, készülıdés közben, mert-hát-ugye  
ünneplıbe kell öltöztetni a szívem s magam, mire ideérsz, mit is  
fogunk az esıben csinálni, mikor csöngettél. 
Nem tágítottál. Nézted az ablakból meg az erkélyrıl az égen tornyosuló 
felhıket, merre fújja ıket a szél. Nem tágítottál. Valamit, igaz, jóval ké-
sıbb, megértettem. A szabályokat mi alkotjuk,- esıben nem indulunk el 
kirándulni - s mi léphetjük át. Saját árnyékunkat is. Néha régi önmagun-
kat is.  
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Elindultunk. Ittad a vacak kávémat. S gyızködted magadat - vagy talán 
engemet? - hogy miért is ne menjünk, hisz ott nem is esik, errefelé kanya-
rodnak a felhık, itt ugyan szakad, na de ott, különben is mindjárt eláll.  
Még mindig elmondhattam volna. Nem volt fair dolog a részemrıl. De 
annyira akartam veled az erdıt járni. 
Beültünk az autóba. Még a lakásajtóban holmi elemózsiát meg innivalót  
emlegettél, s tudtam, csak viccelsz. De az esıkabáttal nem. Vajon honnan 
tudtam? Ennyire ismerlek. A gondolkodásod vagy a gesztusaid? 
Kicsit kényszeredetten indult a beszélgetés az autóban. Az eperbálról, a 
kirándulás úticéljáról, semmiségekrıl, fontos dolgokról. A miértekrıl, 
miket úgy utálsz. 
Volt minden ebben a napban. A számvetést te tetted hazafelé a falu szé-
lén. Talán a cseresznyeevés maradt csak el. 
Útkeresés a kerítésen kívül, majd belül. Azt hittük, megúszhatjuk a kerí-
tésmászást. De nem. Azután a furcsa alakú valamik a napsütötte réten a 
szalmasárgán csillogó főben. A muflonok szarvai. Kicsit megriadtak jö-
vetelünkre és tovaügettek, miután jól megnéztek. 
Caplatás a hegyrıl lefele csordogáló kis erek és a nedves, sáros avar kö-
zött. Eleinte még keresgéltem, hova lépek, ne legyen sáros a cipım. Ké-
sıbb már oly mindegy volt. Azóta se tudom kimosni a sarat a vadonás új 
fehér zoknimból. De bánom is én! Próbáltam a lépést tartani veled. Nehéz 
volt. Húzott a seholsincs kondim meg az operált lábam. A kapun kívül el-
mondtam. 
Elmondtam, hogy alig két hete operáltak. Elkezdtél aggódni, törıdni, fi-
gyelni rám. Persze a magad módján. Eleredt az esı. Már jóval elıtte hal-
lottuk a dörgést. Pest felé megy, mondtad biztatva magad meg engem. 
Eleredt. Kiértünk a rétre. Cuppogtunk a sárban a térdig érı főben a ma-
gasles felé tartva. Beálltam alá, míg te a tetı megjavításának lehetıségét 
mérted fel. Majd odaálltál mellém, tudomásul véve, nem kell menedéket 
építs kettınknek. 
Néztük a villámokat, az esıt, a nyargaló felhıket, a kék eget. Ott álltunk 
egymás mellett, s éreztem, talán ha most egy pillanatra figyelni tudnál va-
lami egész másra. 
Lassan elállt az esı, s indultunk tovább. Loholtam utánad. Próbáltam nem 
lemaradni. Szörnyen utáltam, hogy  állandóan  elıttem vagy két lépéssel. 
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Nem többel. Csak két lépéssel. Ha utolértelek, tempót váltottál, s én még 
jobban loholhattam. De így volt ez jól. 
Lassan kezdtem látni, merre járunk. Kiértünk egy dombtetıre, ami na-
gyon is ismerıs volt  a fák közé kifeszített kötélhálóról. Néhány hete itt 
voltam hétvégi tréningprogramon. Hogy utáltam! De nem ez volt a fon-
tos. A virágok. Egy kupacban csak egyféle. Egy másik kupacban másik 
féle. Az egyik virág a fél hegyoldalt beborította. Gyönyörő volt, ahogy le-
futott a hegyoldalon a semmibe. Nem számítottam ilyen virágözönre - 
mondtad, s nézted a fák közé szorult felhıpamacsokat. 
Leszakítottál egy lila virágot, s mint aki nem tud vele mit kezdeni, nekem 
adtad. Akár jelenthetett is volna valamit. Kaptam már így tıled virágot. 
İszi kikericset a szigeten. 
Néhány szemvillanásnyi ideig csodáltuk csak a látványt és szívtuk ma-
gunkba a nedves erdı főszeres – édes – földillatát,  te máris rohantál to-
vább. Neked ennyi elég volt, hogy rögzüljön a kép. A belsı fényképezı-
géped…  
Az étteremben közölték velünk, oda ne üljünk, a szép kilátáshoz, mert ma 
már háromszor eredt el az esı s költöztek a vendégek. Mi meg csak ne-
vettünk. 
Kikötöttünk a zsíroskenyeresnél. Ki tudja, milyen régen ettem hagymás 
zsíros kenyeret sörrel padra feltett lábakkal. Azt mondtad, nem zavar a 
feltett lábam. Valahogy olyan jó veled. Sok minden olyan természetes. 
Nem csinálsz nagy ügyet belıle. Nem feszélyez. Olyan egyszerő. S ez 
nagyon-nagyon jó. Nekem legalábbis. Ez a zsíros kenyér és sör dolog is 
ilyen volt. 
Megkérdezted, induljunk-e lefelé az aszfalton a buszhoz, vagy a hegyen 
erdın keresztül az autóhoz vissza. Bírom-e. Tetszett a törıdésed. Megha-
tó volt. Most sajnálom, hogy ezt akkor ott nem mondtam el neked. Elin-
dultunk neki az erdınek. Tréfálkoztunk és találgattuk, mit keres a mentı 
és a tőzoltóautó az erdı közepén. A valódi okát nem tudtuk meg, termé-
szetesen. 
A belsı iránytőd. Visszafelé a turistajeles úton maradtunk, mert hogy már 
nem akarsz hazafelé eltévedni. Te meg az eltévedés! A Holdvilág-ároknál 
még hitetlenkedtem. De most már! Az úton néhol elıbukkant a Duna. 
Számomra rejtély volt, merre járunk, s hogy kerülhet oda. 
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A kis tó vízeséssel, kis patakkal, állatnyomokkal. Téged emlékeztetett 
egy másik tóra és vízesésre. De ez itt van – mondtad végül. 
Lefelé a hegyrıl kiérve a fák közül látni lehetett a falu szélét jelzı vaste-
lepet, felette a kıbányát. Többször megkérdezted, elıre rohanjál-e, s ér-
tem jössz autóval. Kimondhatatlanul jó érzéssel töltött el! Láttuk az esıt. 
Meg a szivárványt. Milyen nagyon sokáig! Még soha nem láttam ilyen 
hosszan elnyúlva s ilyen nagyon maradóan. Láttuk a repce-ültetvényt s 
éreztük  illatát. Imádom ezt az élénk vidám sárga színt s ezt az édes-mézes 
illatot! 
Cseresznyét nem találtunk. A faluban elkapott egy kis szitáló esı. Talán 
akkor ott felettünk volt a szivárvány. A cél elıtt néhány méterrel leültem 
egy útszéli kıre, s vártam, jöjjél értem. 
Hallgattam a gyerekek vasárnap délutáni játékát. Megálltál, s meginvitál-
tál autódba, alternatívaként felkínálva a hazáig való gyaloglást. 
A fagyizás sem maradt el hazafelé. Kimondhatatlanul jól éreztem magam 
kellemesen elfáradva, melletted ülve az autóban. Talán ez volt a baj. Ez a 
kimondatlanság. 
Másnap hajnalban ott úsztam a leányfalusi strandon. Azóta nem telik el 
nap sportolás nélkül. Lábamból a hegymászás izomláza három nap alatt 
múlt el. 
Mi minden benne volt ebben a néhány órában! 
Ez az, amit kaphatnak tıled a tréningek alatt. Ez az, amirıl írtam a jel-
lemzéskérelmedben. A lehetıséget, hogy átléphetik saját korlátaikat. Az 
eddig felállított szabályokat megtörhetik, elnyerhetik a varázslatot, meg-
tapasztalhatják képességeik, teljesítıképességük elképzelhetetlennek hitt 
határait. Ha egy kicsit odafigyelnek, ha egy kicsit befelé figyelnek, ha 
egy kicsit másokra is figyelnek, sok mindent megtudhatnak magukról. 
Meg másokról is. Helyükrıl egy csoportban, egy közösségben, a világban. 
Ezt akkor még nem tudtam így, ennyire pontosan megfogalmazni. Nem 
éreztem. 
A tó meg az átúszás után értettem meg. Hétvégén strandozni hívtál a tóra 
a gyerekekkel. Az enyémek szanaszét. Azért elmentem. Elúsztam a tó 
közepéig s visszafordultam. Nem éreztem fáradtságot, de még vissza is 
kell érjek, gondoltam. Mikor megérkeztem, azt mondtad, majdnem átér-
tem. Én tudtam, még messze voltam. Nem is tudtad, de biztattál ezzel a 
néhány szóval. A következı alkalommal átúsztam, visszaérve holmi sö-
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röket emlegettél, miket hoznom kellett volna a túlpartról. Hangodban 
tengernyi elismeréssel. Akkor, ott úgy éreztem, sokkal többet is tudnék 
úszni. Míg tempóztam, ott ültél a vízhez közel, és lestél. Mikor a part kö-
zelébe értem, már nem néztél. Talán aggódtál értem. Nem tudom. Csak te 
tudod. Én mindenesetre ezt gondoltam. 
És én mit adtam, adok neked? 
 
 
dr. Hamvas Ákos: A megtisztító víz  
 
Némán nézte a konyhai alumínium teknıben lustán elterülı barnás vizet. 
Szabad szemmel is könnyen kivehette, hogy szilárd koszdarabok is úsz-
kálnak benne. Megállt elıtte, fejét lehajtotta, pillantása a koszos lé mélyé-
re hatolt. Nem gondolt semmire, mégis érzések futottak át rajta, megráz-
kódott. A ház két székének egyikén ülı anyja ezt észre sem vette, ha 
mégis, nem tulajdonított neki jelentıséget, hiszen nem volt meleg a 
konyhában, így estére - még nyáron is - rendesen lehőlt a levegı. A fiú 
még mindig csak ott állt több helyen is lyukas alsónadrágjában, és nem 
mozdult. Tudta pedig, hogy sietnie kellene, hiszen a másik széken egy 
férfi ült, az arca ismerısnek tőnt; mintha a falu végén lakna, igaz, nem 
látta még sosem itt azelıtt, de ezen nem lepıdött meg. Megszokta, hogy 
idegen férfiak jelennek meg esténként, kiknek reggelre már nyoma vész. 
Akadt persze egy-kettı, mindig fiatalok, akik pár hétig náluk laktak, de 
rájött már, hogy az ı nevüket sem érdemes megtanulni.  
Ha még sokáig itt áll, akkor anyjának elfogy a türelme, aztán már csattan 
is a csupasz hátán, ami éppen a nı kezébe akad. Persze a fiú pontosan ér-
tette a dolgot, el kell tőnnie végre innen, hogy szabad legyen a konyha, s 
megtörténhessen, amiért ez a férfi eljött. Mégsem mozdult még meg. 
Győlölte ezt. Győlölt meztelenül mutatkozni az idegen férfiak elıtt. Nem 
volt már kis gyerek, ez a tizenharmadik nyara. Észlelte, hogy mindenhol 
libabırös lett. Képtelennek érezte magát arra, hogy lehúzza az egyetlen 
ruhadarabot, ami még takarta a testét. Utálta azt a gondolatot, hogy mez-
telenül belelépjen a teknıbe, s hagyja, hogy egész testét megérintse a víz, 
amelyben már hat testvére lefürdött elıtte. Az öccse biztos már megint 
belehugyozott. Az anyját nem zavarta, ha a legkisebb, még két évet sem 
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megért gyerek épp a fürdıvízbe végezte a dolgát, nehezére esett volna 
még egyszer vizet hozni az utcai kútról. A telekre se volt bevezetve a víz.  
Végül persze a fiú ott ült a teknıben, nem várta meg, hogy a hátán törjön 
el a seprőnyél. Mióta belépett a lébe, egyszer sem emelte fel az arcát, ál-
landóan lefelé nézett. Gépies mozdulatokkal mosta magát, tudta, hogy az 
anyja figyeli. Végre készen lett, már sötétszürke volt az eredetileg fehér 
törülközı, így nem látszott, hogy a fiú testérıl letörölt víz milyen foltokat 
hagy az anyagon. Felhúzta a gatyáját, és köszönés nélkül bement a szo-
bába, ahol a testvérei már aludtak. Neki nem jutott az ágyon hely, a föl-
dön egy leterített pokrócon aludt legidısebb húgával együtt, a másik négy 
gyerek együtt aludt a rugóit vesztett, szakadozott anyagú franciaágyon. 
Az anya kint a konyhában szokott lefeküdni, neki már a földön sem iga-
zán jutna hely. 
A fiú leült húga mellé, fázott, de még nem bújt be a takaróként használt 
kabát alá. Hallgatta a konyhából beszőrıdı hangokat. Mindent győlölt itt 
körülötte. Mintha kívülrıl figyelne, úgy tekintett végig testvérein, a le-
pusztult szobán, a vályogfalakon. Valaha szerette az anyját, erre még hal-
ványan emlékezett, de azt már nem tudta megfogalmazni magának, hogy 
ennek mi volt az oka. Nem kapott tıle semmi jót az életben. Az apját nem 
ismerte, bár ezzel a testvérei egy kivétellel mind így voltak. Egyedül a hat 
éves öccse ismerte az apját. Dühítı is volt, amikor néha elment megláto-
gatni, olyan boldogan készült, rendes vacsorát kapott, néha még ajándé-
kot is. Igaz, arról azért tett, hogy túl sokáig ne kelljen néznie a boldog ké-
pét. Egy-egy ilyen látogatás után mindig elvette öccsétıl, amit az kapott, 
kicsit meg is verte, csak hogy gyorsan visszaszokjon. Persze az anyja meg 
ezért ıt vette elı, de nem izgatta különösebben. 
Ahogy ott kuporgott egy szál gatyájában, a sötétben gondolatai elkalan-
doztak. Talán már félálomban is lehetett. Látta magát – úgy egy évvel ko-
rábban. Akkor kezdte harmadszor járni a harmadik osztályt. Semmi kedve 
nem volt bemenni az iskolába. Utálta az egészet. A társait, akik nem álltak 
szóba vele, mert büdös, mert koszos. Pedig ı szeretett volna játszani ve-
lük, szeretett volna focizni, szaladgálni, de nem vették be. Ez így volt már 
elsıben is. Arra azért rájött, hogy erısebb a többieknél, ezt ki is hasz-
nálta, nem telt el úgy nap, hogy valakit meg ne vert volna. Féltek tıle, de 
ez jobb volt, mint mikor csak a kinézete miatt kerülték. Az elsı két évet 
nem azért végezte el, mert bármit megtanult volna. Még írni-olvasni sem 
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tudott igazán. A tanárok azonban inkább átengedték, ne kelljen vele to-
vább szenvedniük. 
Új tanárt kaptak abban az évben. Fiatal ember volt, akkor került a faluba. 
A fiú nem nagyon figyelt rá, nem változtatott a viselkedésén, de a férfi 
mégis törıdni kezdett vele. Néha iskola után elkapta, és beszélgetni kel-
lett. A fiú kezdetben ellenkezett, igyekezett meglépni, visszaszólt, de nem 
hatotta meg, nem rettentette el az embert. Végül már egészen megszokta 
a délutáni beszélgetéseket. Talán az elsı felnıtt volt, aki szóba állt vele, 
aki meghallgatta. Az év második felére már nem verekedett mindennap, 
sıt igazából csak akkor vert össze valakit, ha az piszkálta, leszokott arról, 
hogy ok nélkül bántsa a társait. Még a jegyei is javultak, szeretett iskolá-
ba járni. A nyarat most nem várta úgy, mint az elızı években, nem akart 
egyedül csavarogni az erdıben. Félálomban is megrázkódott, amikor 
eszébe jutott az a nap, amikor a férfi megígérte neki, hogy elviszi magá-
val az iskolai táborba, bár az anyja nem tud pénzt adni rá. Örömében át-
ölelte a tanárát és percekig szorította, a férfi tőrte ezt.  
Az emlékek ereje kiszabadította az álom karjaiból. Kinyitotta a szemét. 
Egy hét múlva lenne az a tábor, de nem lesz. Az iskolaév vége elıtt, úgy 
egy héttel testvéreivel csavargott a faluban, s amikor hazajött, a konyhá-
ban az anyja melletti széken a tanárát látta. Elrohant, nem is ment haza 
egész éjjel. Nem ment be az iskolába se többet. A férfi csak egyszer ke-
reste, mondta neki, hogy ne butáskodjon, de a fiú nem is válaszolt neki.  
A tanár beletörıdött a dologba, azóta nem járt feléjük, talán arra vár, 
hogy a fiú jelentkezzen. Pontosan tudta, hogy soha nem fog jelentkezni. 
Felállt, még mindig fázott, de a ruhája a konyhában volt, onnan pedig 
még mindig beszőrıdött az undorító lihegés. Felvette a földrıl a kabátot, 
szakadt volt. Felvette meztelen vállaira és húgán átlépve az ablakhoz lé-
pett. Halkan kinyitotta, és kilépett rajta. Nem volt nagy feladat, jó ha egy 
méter magasan volt. Nekiindult a falunak. Nem tervezett semmit, csak 
ment. Meglepetten vette észre, hogy a tanára házához ért. Nekidılt a kerí-
tésnek, nézte a sajátjukhoz hasonló, bár kicsit talán jobb állapotban levı 
vályogviskót. 
Felvett egy követ a földrıl, aztán keresett még néhányat. A falu némán 
aludt, csak néhány kutya vagy éji madár hangja hasított az éjszakába. Ki-
választotta a legnagyobb követ, félretette, a kisebbekkel pedig célozni 
kezdte a ház ablakait. Csörömpölés verte fel az utca csöndjét, az ablakok 
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- mind a kettı - sorban betörtek. Hallotta, ahogy a házban hangosan ká-
romkodik valaki. Kezébe vette a félretett követ. Az ajtó kinyílt, s a férfi 
rontott ki rajta. Dühösen nézett körül, kereste, hogy kit verhet meg, ki az, 
aki szórakozik vele. 
A fiú megfeszítette karját, szemét összehúzta és minden erejét beleadta a 
dobásba. A férfi nem vette észre a felé repülı követ, pont a fejét találta. 
Némán csuklott össze. A fiú egy darabig nézte, de nem ment közelebb, 
aztán megfordult, és elindult, ki a faluból. A kutyák kórusa kísérte lépteit, 
ahogy az erdıig elért. 
Egész éjszaka gyalogolt. Nem nézte, merre, csak ment. Nem érzett fá-
radtságot. Már délelıtt volt, meleg nyári délelıtt, amikor egy patakhoz 
érkezett. Nem volt mély, se széles. Ledobta a kabátot és belelépett a pa-
takba. Jéghideg volt, de lenézve kristálytisztán csillogott, minden apró 
követ látott az alján. Lassan elfeküdt a vízben. A hátát finoman nyomták 
a kövek, feje, mint egy sziget sarka törte meg a víz útját. A fák levelei 
közt a nap egy sugára épp az arcára esett. Mosolygott. Érezte, ahogy a 
tiszta víz körülmossa a testét, erıt ad neki. Mintha minden gondját elvitte 
volna magával messze, a folyók, a tenger felé. A fiú feküdt, mosolygott, 
és nem gondolt semmire, bár tudta, hogy nemsokára fel kell majd állnia, 
és el kell indulnia valahová, mindegy, hogy merre, vissza úgysem mehet. 
 
 
Efraim Staub: Kérem szépen 
 
Kérem szépen, legmélyebb alázattal! Láttam, tetszett csóválni a fejét az 
újságban olvasott cikkecskén. Hát kérem szépen ez nem is csoda, már-
mint ugyebár az én számomra nem csoda, mert más bizonyára azon csó-
válná, hogy uraságod mire föl csóválja, de kérem szépen akkor én csak 
azért csóválnám, hogy mire föl meri csóválni, ha egyszer uraságod csó-
válja. 
Mert kérem szépen én megértem az embereket! 
Hogy? ... Hogyan méltóztatott mondani? ... Bocsánat, elıbb felteszem a 
szemüvegemet, mert nem hallottam jól. De drága Uram! Maga olyan bor-
zasztóan ideges! Csak nem gondolja, hogy az én tisztes koromban idétlen 
vicceket engednék meg magamnak!? 



MAGÁNKOZMOSZ III.  

14 

Tetszik tudni, az én hallókészülékem itten van belecsinálva a szemüve-
gem fülre akasztó micsodájában. Ez egy ilyen izé... 
Hát kérem szépen most már nem csak hallom Önt, hanem annál rosszab-
bul is látom. Jaj kérem szépen, csak félre ne tessék érteni! Én ugyebár 
tisztelettel, csak most nem látok tisztán, ezzel a szemüveggel ni! A másik 
szemüvegemmel jól látok, viszont semmit sem hallok, mert elromlott a 
hallókészüléke. Na mármost, mit tetszik hozzá szólni, azt mondja az az 
ember, aki ezeket az izéket csinálja, hogy hagyjam ott a szemüvegemet 
neki, hogy megjavíthassa. Én meg kérem szépen, megmondtam neki a 
magamét, meg ám! Persze finoman, mert a durva beszéd igazán nem a 
kenyerem. De, hát mégis, hogyan gondolja eztet? Ha ott hagyom neki a 
fülemet, akkor nem fogok látni! No akkor – mondja az emberem -, közöt-
tünk szólva nagyon nyeglék ezek a mai iparosok – no akkor gyorsan 
döntse el a bácsi, hogy látni akar, vagy inkább hallani. 
Hát kérem szépen – mondom én – ez nem olyan egyszerő dolog. Mert 
nekem látnom is kellene, meg hallanom is. 
Drága uram, bizonyára meg tetszik érteni, de én szoktam az újságból fel-
olvasni a nejemnek. No mármost minden bizonnyal arra tetszik gondolni, 
hogy akkor elég lenne a szemüveg is. Hát nem elég! Mert ugyebár nem 
mondtam még, hogy az én nejem egy kissé nagyothall, akárcsak én. Nem 
nagy tragédia ez kérem, a mi korunkban már úgysem sugdolózunk. De 
kell ez a készülék a fülemben itten, mert lehet, hogy esetleg  valamit rosz-
szul hall a nejem – mert halkan beszélek – vagy netán krákognék egyet – 
megtörténik az ilyesmi – és, ha netalán a nejem visszakérdez én azt nem 
hallom meg. A nejem meg, tetszik tudni, elég vérmes asszony. Nem kor-
holom én, rossz szót sem mondok rá. Ilyennek teremtette az Örökkévaló, 
csak İ tudja, miért. Csak hát, mert vérmes és szerfölött ingerlékeny, hát 
az bizony kérem szépen könnyen megeshet, hogy odadob hozzám valamit 
a keze ügyébıl, hogy aszondja, már megint elméláztál, Efráim. 
Tetszik tudni – én igazán nem akarom fenntartani – mindenért csak 
Bergenstein hibáztatható. Kérem szépen ez a Bergenstein a szomszédom. 
Máskülönben tisztességes családapa, a Leuminál valami könyvelı vagy 
mi, csak az a nagy hibája, hogy odahaza mindég fúr-farag! Kérem szépen 
volt már rá eset, hogy még szombat szent napján is. No, ez a Bergenstein 
a múlt héten – az Örökkévaló tudja csak, miért – a falat fúrta. Az kérem, 
borzasztó! Lehalkítottam a hallókészüléket a másik szemüvegemen, hogy 
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oda tudjak figyelni az újságra. A nejem, viszont nem értette jól, hogy mit 
olvasok – errıl is a Bergenstein tehet – és reám szólt, hogy mondjam 
hangosabban. Nem tudom én aztat, hogy miért érdekelte annyira az a 
cikk, mert máskülönben nagyon unalmas volt. Tetszik tudni, ezek a mai 
újságok már nem olyanok, mint a régiek. Szóval kérem szépen, mint az 
elıbb már mondottam volt, én amiatt a fránya Bergenstein miatt lehalkí-
tottam a hallókészülékemet, és nem hallottam meg, hogy a nejem rám 
szól.  Hát az már igazán csak az én pechem volt, hogy a kötıgombolyag 
helyett az én Ráhelemnek a kisváza akadt épp a kezébe. Igaz, nem talált 
pontosan – mert kérem szépen igen ritkán gyakorol – de a szemüvegemet 
azt leverte. Én meg ugye felálltam, hogy felvegyem. Én kérem szépen 
rendszeretı ember vagyok, nálunk nem heverhetnek mindenféle dolgok 
szerteszét, de mivel nem volt rajtam a szemüveg, nem láttam meg. Rálép-
tem. Reccsent. Megesik ez kérem szépen! 
Átmentem! Persze, hogy átmentem a Bergensteinhez, nézze csak meg, 
hogy mit csinált. De a Bergenstein kérem szépen azt mondta, hogy ı nem 
lépett rá. Ebben pedig kérem szépen, sajnos igaza is volt.  Máskülönben – 
mondta a Bergenstein – miért pont akkor kell magának olvasni Efraim 
bácsi, mikor én fúrok. Mondtam én neki kérem szépen, hogy ı mindig 
fúr. No látja Efráim bácsi – mondta erre a Bergenstein – eddig is fúrtam, 
mégsem tört el soha a hallókészüléke.  
Hát kérem szépen meg kell adni, hogy ez a Bergenstein egy rém okos 
ember. Addig csőri-csavarja a szót, amíg a végén kimagyarázza magát. 
Szóval, kérem alázattal az én iparosom csak csóválta a fejét, de megol-
dást nem tudott. De az ı aranyos kis felesége épp ott volt a boltban. İ 
meg azt mondta, hogy vegyek magamnak egy másik hallókészüléket. 
Vannak ám olyanok is, olyan parányiak, hogy alig lehet ıket látni. 
De erre meg Ráhel szólt bele, hogy az nagyon drága, és kivonszolt az üz-
letbıl. 
Hogy mit tetszik mondani? Persze kérem, most is olvasok otthon. Egy 
zichereisztőt belekapcsoltam az ingembe, arra meg egy spárgát kötöttem. 
Ha Ráhel nem ért valamit, akkor megrántja a spárgát. Én meg kérem szé-
pen ilyenkor mindig felteszem a másik szemüvegem – eztet itten – és 
megkérdezem, hogy mit akar. Körülményes, de célravezetı. 
No megyek már, nem tartom fel tovább uraságodat, csak épp kifizetem 
ezt a kávét. 
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Fuchs Éva: Hıgyész 
 
Mit jelent nekem Hıgyész? Ahol apai nagyapa élt. Ahol két testvéremmel 
ellentétben én mindig szívesen töltöttem az idıt. Ahonnan Miki bátyám-
tól eltérıen én nem elszöktem, hanem szinte odaszöktem. Nekem ugyanis 
Hıgyész jelentette a békét, nyugalmat, szeretetet és boldogságot. 
Hıgyész - a nagyiék rejtelmes otthona, hatalmas, hővös ház, titkokat rejtı. 
Rengeteg kaktusz, némelyik virágzik. A hajnali frissen fejt tejet, még me-
legen, tejeskannában hozta valamelyik falusi gyerek, pár fillérnyi örö-
mért, amit nagymama nyomott a markába. A péntekenkénti friss lángost. 
Amikor vittük a házilag dagasztott kenyeret és a kalácsokat a pékhez, 
akinek ha jó kedve volt, megengedte, hogy megnézzük, amint óriási la-
pátra tette a „sütnivalót” és bedugta a forró kemence „szájába.” Dél körül 
azután mehettünk a kenyérért, mire hazaértünk vele, kisegér módjára rág-
csáltunk a még meleg, barnára sült ropogós házi kenyér csücskébıl.  
A nap rituálék közt telt. Pontban 7-kor reggeli, 12-kor ebéd, este 7-kor 
vacsora. „Szakszerő” terítés és tálalás. Nagyapa tölt mindenki poharába, 
de inni csak evés után szabadott, valamint beszélni is. „Magyar ember, 
evés közben nem beszél!” - szólt a Fülöp nagyapai regula, vagy a másik: 
„Evés közben, nem iszol, étellel töltsd elıbb tele a bendıd!” Nyáron, 
szép idıben, az udvarban játszottunk, ahol virágoskert és artézi kút állt. 
Istenem! Micsoda finom, kristálytiszta és hős vizet lehetett felhúzni a 
kútból, igaz, jól megdolgoztatott, mire felkerült a kút mélyérıl a vödörbe. 
Esıs idıben pedig az üveges veranda volt a „birodalmunk”, s ott színes 
gombokkal játszottunk papás-mamást, családosdit. A csodás ebédlı, ha-
talmas fekete, támlás székeivel, ebédlı szekrényével, s a titkos érdekes 
betős könyvekkel, amit nem bírtam megfejteni, s amit titokban, lopva 
mégis lapozgattam, székre mászva, a szekrény legfelsı polcáról elıvará-
zsolva! Mit érdekelt engem, az eldugott sütemény, soha nem loptam belı-
le, a könyvek izgattak. Ott még az is csodás volt, ha a hatalmas ágyban 
nagypapa és nagymama között aludhattam. Az éjjeliszekrényen a „bon-
bonierben” mindig volt valamilyen cukorka. Néha nagymama megenged-
te, hogy „fodrászost” játszzunk és fésülhessem, „tupírozzam” a haját. 
Nagyapa boltjának csodái! Zöldség- és gyümölcsüzlet volt, a pulton ha-
talmas üvegben mandula és mogyoró, amibıl egy marokkal kötényzse-
bembe rejtettem, vagy tavasszal friss zöldborsó szemeket, s azt majszol-
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gattam. Az eperfák, vagy az árokparton a papsajt! Ez mind-mind Hıgyész 
és a gyerekkor. 
Mint a vasárnapi falusi mozi és utána a cukrászda, ahol pohárból lehetett 
fagylaltozni. Vagy a kukoricamezı, vagy az országút meleg pora, ahol 
mezítláb futkostunk. Soha nem felejtem el, amikor a ház és bolt elıtt a 
húgom, Zsuzsa megrémült egy kutyától, körbe-körbe futott, a kutya meg 
utána, mert azt gondolta játszani akar vele. Nevetséges volt az ablakból 
látva, de félelmetes is. Mint ahogy nem felejtem el a gólyákat sem, ami-
kor miattuk bezártak a „pókos” falusi illemhelyre, ebédet sem kaptam. 
Reggel 8 és dél között óvodában játszottam a gyerekekkel, és utána elcsa-
varogtam. Mentem a gólyák után, meg szerettem volna nézni, hová repül-
nek. És a Hegyi testvéreket, Gizit és Balázst, és a pillangógyőjteményt. 
Gyönyörőnek találtam elıször, és csak késıbb fájt, hogy megölik és kitő-
zik ıket egy dobozban. Egyszer el is akartam engedni ıket, és sírtam, hogy 
nem repülnek el, mert már nem élnek, s eltörtek, tönkrementek, véglege-
sen megszőntek létezni, porrá lettek. Eszembe jut az a riadalom, mikor a 
szódás bácsi egy pillanatra magára hagyta a lovakat és kocsit, én pedig 
felültem a bakra, „Nye!” - mondtam, erre elindult a kocsi, és féltem, mert 
nem tudtam megállítani, elfelejtettem meglepetésemben a megállj „jel-
szót”! Volt ott lótás-futás! Arra is emlékezem, milyen büszke voltam, 
amikor nagyapa teherautóval elvitt áruért, vagy eszembe jut augusztusi 
hıségeken a zöldséges pince hővössége és mélysége, és a friss tehéntej, 
amikor egyszer megmutatták, sıt, engedtek engem is fejni, milyen sőrő 
volt, milyen jó íző, éppen úgy, mint a frissen köpült vaj, vagy a házi túrós 
palacsinta íze. Most is a számban érzem az ízét, rég volt, talán igaz sem 
volt, valamikor még a 20. században. 
 
 
Gáspár Barbara: 180 fok 
 
Erıs csattanás. Fáj. Aztán minden szürke lesz körbe-körbe, bárhová né-
zek. Mintha mősorszünet lenne a tévében, ugyanolyan erıszakos züm-
mögés társul hozzá, de ez valahogy mégis más. Aztán hirtelen fény, ide-
gen képmásomat látom szemben, vastag üvegcsík mögött, mintha oda 
lenne vetítve. Arcára rémült kiáltás fagyott. Majd az arc megnyugszik, 
egy 180 fokos fordulatot teszek, és eggyé válok vele. 
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Együtt utazunk, most már én vagyok ı. Ez valahogy teljesen nyilvánvaló. 
Csúszok felfelé az üveglapon, fergeteges sebességgel húz oda valami. 
Lenézek: egyre távolodik a baleset helyszíne, piros autó roncsokban, vér 
mindenütt. Tekintetemmel átfúrom a karosszériát: a pár pillanattal elıtti 
arcot látom összezúzva, és a hozzá tartozó testet úgyszintén. 
Nem félek már, inkább kíváncsi vagyok: felnézek, és csak sőrő felhıket 
látok, amelyek elnyelik a tükörút tetejét. Nem látok semmit, ami felfelé 
húzna, csak valami rejtélyes erı az, ami szállít engem. 
Megérkezem. Lassan feldereng minden: már jártam itt, és már megtettem 
ezt az utat, nem is egyszer. Eszembe jut az a száz és száz halál, és vagy 
húszfajta halálnem, amit az utóbbi végtelenhosszú idıkben átéltem. Má-
sok halála mind. 
A sajátomat én akartam. Ezeket már nem. Ma már nem is vágynám a ha-
lált, bánom régi ballépésemet. Talán pont erre a bőnbánatra várnak. Re-
ménykedem. Remélem, hogy békén hagynak már. 
Egyre többen győlnek körém: érzem ıket, de nem látok semmit a vatta-
cukor-felhıkön kívül. Letépek egy kis falatot az egyikbıl, ezzel is őzve a 
feszült várakozás nyomorát. 
A felfelé utazást szeretem, ahogy a hideg üvegen csúszok a magasba; a 
szél süvít, de mégis simogat, és a szörnyő halálok helyszínei és szereplıi 
apró, színes pontokká válnak hirtelen. De ami elıtte történik, ahogy fel-
idézem, egyre borzalmasabb: emberek eltorzult arcai (ilyenkor alig várom 
a 180 fokos fordulatot), fájdalmas halál, lefelé zuhanás a tükörüvegen… 
Zuhanás, ami sürgetı, belém tép a szél, és belecsapódok egy életbe, ami 
már nem tart soká, és nem is az enyém. Mintha én szakítanám félbe, az-
tán érzem helyette (vagy vele?) a fájdalmat, a félelmet; nézem az elkín-
zott arcot, és bánom, hogy nem tudtam róla semmit, hogy nincs lehetısé-
gem sem információhoz jutni, sem megakadályozni… Ilyenkor legszíve-
sebben sírnék vagy kiabálnék, de nem tudok semmi ilyet, mert az angya-
lok nem tudnak ilyesmit. 
Azért mondom magam angyalnak, mert a felfelé csakis mennyországot 
jelenthet, viszont számtalanszor megkérdıjelezem ezt magamban, mert az 
ilyen elvetemültek, mint én, nem ide kerülnek. És a mennyországban 
nincs is büntetés. 
Mert ez az én büntetésem: önkezem által elkövetett halálom miatt ezer-
szer kell megéljem másokét. Elıször azok jöttek, akik fiatalok voltak és 
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élni akartak, aztán már a halálba kapaszkodó megfáradt öregek, aztán az 
öngyilkosok. Némelyiket láttam, ahogy nekilát, ott voltam és néztem, és 
sokszor csak némán tátogtam, amikor azt ordítottam volna neki, hogy ne 
tegye. 
Ez nemrég volt, úgy érzem, nem lehetett egy hete sem, talán most már 
megbocsátanak… 
Önkéz, önkéz! – Kiabálták és suttogták és motyogták körülöttem, amikor 
megérkeztem. Akkor elıször és utoljára még emberi formájukban láttam 
és hallottam ıket. De hogy milyenek voltak, most már el nem tudnám 
mondani, mintha csak ezer éve lett volna. De most már talán megbocsá-
tanak. 
Fehér székben ülök, forgós, és állítható, fogorvosi székre emlékeztet. Ru-
hám is fehér, rajta kitőzı: S. Plath. A hangulat is vakító fehér, feszült va-
gyok, rettegek: vajon kegyelmet kapok végre, vagy még mélyebbre lök ez 
az isteni ítélı gépezet a pokol bugyraiba? Mert pokol ez, már jól tudom, 
minden világos elıttem. Hogy lehetne más, mikor újra és újra el kell 
szenvedni a… Ki sem mondom, utálom ezt a szólt, élni akarok, kiélvezni 
minden cseppjét, boldogan, bátran, kíváncsian, nem belesüppedve saját 
nyomoromba. Ah! 
Még egy költıi sóhajt főzök belsı monológomhoz, de mielıtt tovább 
morfondíroznék ezen, mély hangot hallok, ami nem a fejembıl, de nem is 
kívülrıl jön; nem értem, honnan. Ezt mondja: 
- Szóval élni akarsz? 
És én nem szólok semmit, csak nézek elıre, és boldogan bólogatok, hirte-
len meghallom saját tüdım izgatott zihálását. 
Aztán a mély hang elkezd nevetni, egyre hangosabban; dörgedelmes ne-
vetés ez, vajon vidám vagy gonosz-e, nem tudom eldönteni. 
És újbóli zuhanás lefelé, egyre csúszom az üveglapon, saját hangomat 
hallom, ahogy a Ne szócska végtelen sikollyá nyúlik. Az üveglap begör-
bül, fényes tükör lesz, majd sötét csı, szinte beleszorulok, meleg és vibrál 
és még mindig zuhanok…. 
Hát miféle büntetés ez már megint, hát mégsem a jóindulat kacaja volt az, 
ami belehasított a fülembe??? 
Mintha leállna most az egész film, megálltam a furcsa csıben, és valami 
furcsa akarat arra visz engem, hogy elkezdjek álmodozni. Ha kapnék egy 
új esélyt, végre szıke szeretnék lenni, vakító-fehér szıke, mint az a lány a 



MAGÁNKOZMOSZ III.  

20 

könyvembıl, vakító-kék szemekkel, vakító mosollyal. Így még vidámab-
ban fognám fel az életet. 
De most már késı, mert ez a borzasztó csı csakis oda vihet, ami még a 
százszoros halálnál is rosszabb, ahonnan tényleg nincs visszaút, ahol csak 
tényleg gonosz nevetés visszhangzik szerteszéjjel. Zuhanok tovább, de 
nem akarom, megint kiabálni próbálok, - Neeeee! – mondom, ordítom. 
Hirtelen véget ér a furcsa csı, ahová szinte beragadtam, ahol már fulla-
doztam, ahonnan nem akartam megérkezni sehová. 
Világos van, és nincsenek semmiféle bugyrok, sem gonosz nevetés, ha-
nem saját hangomat hallom furcsamód csilingelı sírássá alakulni. Igazi 
tükör van velem szemben: csapzott arcom és karikás szemeim helyett 
tejfölszıke hajú és vakító-kék szemő kis csomagot látok. Erıs karok tart-
ják, de így is mocorog: tudja, hogy nemsokára ı is erıs lesz. 
 
 
Kamarás Klára: Bakár úr 
 
Ni csak, mit találtam! Bakár-féle naptár... majdnem hatvanéves...! Ismertem 
a kiadóját.  
Bakár úr törékeny, szinte csenevész ember volt, pár szál haja zsírosan ta-
padt a fejére. Kicsit viszolyogtam tıle. A szavakat úgy formálta, mintha  
mindig valami kétértelmő dolgot mondana…, lehet hogy mondott is..., 
ezt gyerekként nem tudtam megítélni..., pedig ugyancsak hegyeztem a 
fülem.  
Újságírónak nevezte magát, de hogy cikkei is megjelentek volna? Inkább 
olyasmit hallottam, hogy nagy nıbolond, mindenkire ráhajt ... Meg  min-
denféle üzletelés… Mint ez a magánkiadású naptár is!  
Maga házalt vele.  
Kincses Kalendárium! Az igen! Azt anyám már meg is rendelte, mint 
eddig is, minden évben.  
Bakár úr naptárára nem volt szükség, de egy egész délutánon át ott gyız-
ködött nálunk, hát mit volt mit tenni, meg kellett venni ezt is, hogy végre 
lerázzuk.  
Alig tette ki a lábát, körülültük az asztalt, hogy közösen bejelöljük a csa-
ládi ünnepeket, ahogy azt illik: névnapokat, születésnapokat, egyéb év-
fordulókat. Ki ne maradjon senki köszöntése, idıben fel kell adni a jókí-
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vánságokat Karácsonyra, Újévre is! Fontos ügyek ezek. Mióta megismer-
tem a betőket, az én feladatom lett szépen megcímezni az ünnepi képes-
lapokat. 
Aztán: Milyen hosszú lesz a február? Szökıév a következı, vagy sem?  
Ha Bakár úrra bízták volna, bizony hosszú február köszöntött volna ránk! 
Csak ámultam! 30-napos!  
Ezt anyám még mentegette: biztos a nyomdában rontották el ...  
Nézzük csak a Húsvétot! Annak évente máshol a helye. Hogy is szól a 
szabály? A tavaszi napéjegyenlıség utáni ... na, keressük meg inkább...!  
A húsvéti ünnepkörhöz érve jött az igazi meglepetés ... 
Nézd csak meg! Ilyen naptár nincs több a világon! Ebben hamvazószerda 
zöldcsütörtökre esik!  
Ettıl bizony már anyám is méregbe jött.  
Ahogy a felnıttektıl hallottam, mindig ilyenek voltak Bakár úr üzletei, 
de azért az elsı méreg elmúltával, még hetekig nevettünk a furcsa naptá-
ron. Családilag.  
Anyám, aki nagy heccmester volt, hamarosan ki is találta, hogyan tréfálja 
meg Bakár urat a ráerıszakolt, felesleges vásárlás miatt.   
A nık!   
Szerelmes levél Bakár úrnak!   
Én írtam. Diktálásra, persze. Mert nekem kell a szépírást gyakorolni. 
Meg aztán, ha baj lenne belıle, és valakinek eszébe jutna nézni az 
írást, rólam úgyse tételezné fel senki ezt a mókát. 
Gyönyörő levél volt. Ma nem tudom, Tatjána leveléhez hasonlíthatnám-e, 
de akkor... teljesen elbővölt...  hogy mennyire ...és milyen régóta... és nincs 
más vágya... meg ilyesmi.  
A levél végén volt a lényeg: melyik nap, hány órakor, a Park mozi elıtt... 
Legyen Bakár úr gomblyukában fehér szegfő és a biztonság kedvéért 
összecsavart újságot is tartson a kezében, hiszen szegfője másnak is le-
het. Tévedés kizárva.  
Nem értettem, miért kellett Bakár urat így megjelölni, hiszen a titkos 
imádónak csak tudnia kellett, kit keressen, de ezen, rajtam kívül senki 
nem akadt fenn...mint kiderült, maga a randevúra hívott férfiú sem. 
Elkészült a levél. Aláírás: Finike. 
A magam részérıl ez teljesen megnyugtatott. Nem névtelen levelet írtam, 
sıt! Maga Finike létezı, általam is ismert személy volt. Azt nem tudom, 
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hogy ez volt-e az igazi neve, magunk között mindenesetre így hívtuk a 
szemközti ház házmesternéjét. Naponta láttam, ahogy söpri a járdát, 
slamposan, papucsban, kendıje alól kilógott a kócos haja. Mi, gyerekek 
nem szerettük, mert mindig kiabált. Ha nem velünk volt baja, akkor talált 
mást. Talált is. Hol egy tölcsér fagylaltot tálalt le valaki a járdára, hol ku-
tyapiszok, vagy egy részeg ember nyoma, de mintha mindig, minden 
szemét egyedül az ı járdájára kívánkozott volna.      
Finike részére is készült egy levél.  
– Férfiasabb írás kell! – nyilatkozott anyám. Így hát ezt nem velem írat-
ták. Örültem, mert ennek a végére csak ennyi került: Egy csodálója– ami 
ugye mégiscsak névtelen levelet jelent. 
Vasárnap este volt a randevú ideje. Minden villanyt eloltottunk, hogy a 
nyitott ablak libegı függönye mögül jól lássuk az utcát, de kívülrıl ne 
lehessen észrevenni, hányan szorongunk odabenn az eseményekre várva. 
Kihajolni egyszerre csak egy személynek volt szabad, hogy a feltőnést 
elkerüljük! 
A nagy esemény terv szerint indult. Már fél órával a kitőzött idı elıtt fel-
tőnt Bakár úr alakja a lejtıs Malom utca felsı végében. Ott kellett el-
mennie az ablakunk elıtt, hiszen a mozi az alsó szomszédunk volt. 
Lassan, sétálva közeledett, majd meg-megállva  rótta az utat fel-le a mozi 
elıtt. Minden kellék a helyén volt: újság a kezében, hatalmas fehér szeg-
fő a férfi ünnepi, sötét öltönyének gomblyukában. A jelenség nem sokáig 
volt ilyen feltőnı, mert hamarosan szállingózni kezdtek az emberek az 
esti elıadásra s Bakár úr el-eltőnt a gyülekezık között.   
Mire kisebb tömeg lepte el a mozi környékét, áldozatunk már izgatottan 
kapkodta a fejét… láthatóan keresett valakit. 
Anyám ártatlan arcot vágva kinézett az ablakon. 
– Kézcsókom nagysasszony! – pillantott fel rá Bakár úr, mit sem sejtve. 
– Jó estét! Nocsak! De szép virágja van! Csak nem egy kislányt vár? –
kérdezte anyám ártatlan arccal. Bakár úr zavartan hehergett: 
– Hát, kérem...Nem tudom...ugyebár...még nem néztem meg azon a he-
lyen...! – biccentett, kissé meghajolt és továbbsétált.  
Lassan kiürült az utca ..., az emberek bementek a moziba… de hol marad 
a fı attrakció?  
Hol van Finike? 
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Na végre! Kinyílt a szemközti ház kapuja és kilépett rajta...Te jó atyais-
ten!... A kapun Bódi bácsi, Finike férje, a kis mokány suszter lépett ki. 
Szétterpesztett lábakkal, zsebre dugott kézzel állt meg a kapuban. Jól lát-
tuk, hogy csak úgy vörösödött az arca a végsıkre is elszánt bátorságtól, 
vagy legalábbis egy jó adag szíverısítıtıl. Hadvezéri tekintettel mérte 
végig az utcát, amire nem nagyon volt szükség, mert addigra már csak 
Bakár úr volt ott az egyetlen szóba jöhetı célpont.  
A történelmi találkozásra az úttest közepén került sor. Bódi bácsi harcias 
szóáradata elıször szinte lehengerelte ellenfelét, de ahogy magához tért 
megdöbbenésébıl, az újságíró se hagyta magát. A heves szóváltásból nem 
sokat értettünk…  
A környék ablakai sorra kinyíltak...  
Bódi bácsi érezte, hogy mellette van az igazság, és a közönség várakozá-
sát is ki kell végre elégíteni, ezért szinte színpadi pózban mennydörögte 
el a végsı tromfot: 
– Hazudsz gazember! A feleségem nem hívhatott ide! İ se írni, se olvas-
ni nem tud! – azzal megragadta Bakár úr zakóját...másik kezében mintha 
boxer villant volna az utcalámpa fényében.  
Szerencsére csak hadonászott vele...  
Bakár úr kitépte magát Bódi bácsi kezébıl, és futásnak eredt. Soha töb-
bet nem jött az utcánkba... se naptárral, se naptár nélkül. 
Hiába, no! A legtökéletesebb tervbe is csúszhat hiba. Egy homokszem a 
fogaskerekek között... és micsoda baj kerekedhet belıle...de itt szeren-
csére minden jól végzıdött. 
Az ügy nyertese végül Finike lett. Ezután már nem kellett neki járdát sö-
pörni. Attól a naptól fogva Bódi bácsi végezte a szokásos napi takarítást 
a ház elıtt, nehogy megint megkívánja valami felelıtlen úriember az ı 
szeretett hitvesét. 
 
 
Karaffa Gyula: Igaz történetek 
 
A pokol bennünk van… 
 
Nehezen fordult át a jobb oldalára. Oldalán, fenekén, sarkán rózsaszínő, 
nedvezı sebek éktelenkedtek, az örökös fekvés nyomai. Fájdalmat már 
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rég nem érzett, de testhelyzetébıl adódóan kellemetlenül érezte magát. 
Zsibbadt karját, lábát mozgatni, nyújtóztatni csak segítséggel tudta volna. 
Napjai monoton egyformasággal teltek, amibe egy kis változatosságot 
csak az etetések hoztak. Nyugodtan mondhatjuk etetéseknek ezeket az  
egyformán zajló eseményeket, amit az ápoló személyzet más-más tagja 
végzett, a beosztásuktól függıen. Farkaséhes volt mindig. A világot fel 
tudta volna falni, harapta, marcangolta volna az ételt, de erejébıl csak a 
nyelésre tellett.  Fuldokolva nyelte a falatot, mohósága általában károm-
kodásra ingerelte a személyzetet, hiszen nekik kellett takarítani az esetleg 
visszaköhögött darabokat a testérıl, az ágynemőrıl, a padozatról.  Min-
dent megevett és evett volna még. A porció kicsi volt, de sem ereje, sem 
kedve nem volt kérni. Ezektıl. Evés után ugyanazzal a mohósággal itta ki 
a feléje nyújtott teáspoharat, a szája szegletén lecsurgó vékony csík ismét 
káromkodást csalt elı az ápolóból, de nem törıdött vele. „Dögölj meg te 
is,- gondolta - a kurva anyádat !” - de szó nem hagyta el száját most sem 
és már hetek óta. Kellemes volt visszaszidni az ápolókat, a sors csak eny-
nyit adott meg neki, ezt a fejben visszapofázást, ezt a néma lázadást kör-
nyezete ellen mozgásra képtelen teste és tehetetlensége miatt. Pelenkáját 
leellenırizték, kiürítették katéterzacskóját, takaróját visszaigazították és 
újra kezdıdött kálváriája gondolataival, újra magára maradt múltja bőne-
ivel és jelene értelmetlenségével.  Igazából nem sajnált semmit. Talán ma 
is ugyanúgy cselekedne, ha módja lenne rá, ugyanúgy meglıné azt a biz-
tonsági ırt ott a pénzszállító kocsi hátsó ajtajánál. Csak ezt a fránya be-
tegséget ne hozta volna az élet, akkor még a börtönt is csak nevette volna, 
de így?  Az orvosok voltak egyedül azok, akik valami kis emberséggel 
közeledtek felé, ám köztük is volt, akit visszaszidott gondolatban, hiszen 
az is szidta ıt.  A szők, levegıtlen szobába csak kevesen mentek be hoz-
zá, többnyire csak azok, akiknek be kellett menniük. Emésztése rosszul 
mőködött, szinte állandó hasmenése volt. Az ürülék és a húgyszag sok-
szor elviselhetetlen keveréket alkotott, amit csak pillanatnyilag tudott fel-
hígítani a pár percre kinyitott ablak rácsán beáramló szabad levegı.  „Va-
lahogy így élhetnek az állatok”- gondolta önkritikusan, ám ereje kevés 
volt ahhoz, hogy igazán bánja, vagy hogy tegyen is valamit ellene. Roko-
nai sorra elfeledkeztek róla, felesége mással állt össze, „Új bikával” – 
ahogy ennek a környezetnek a szlengjében mondják, már ezt sem bánta. 
Már semmit sem bánt. Tompa egykedvőséggel vette tudomásul a vele tör-
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ténteket, mintha csak kintrıl, egy magaslatról szemlélte volna ezt a tehe-
tetlen, bőzös, rothadó felfekvéses, egyre soványodó csontos testet, a saját 
testét.  „Meddig süllyedhet az ember, és meddig tart még ez a nyomorú-
ság?” – kérdezte önmagát.  Feladta.  Talán, ha segítettek volna neki, ta-
lán, ha szóltak volna hozzá, ha beszéltek volna vele, neki, ha egy kezet 
érezhetett volna homlokán, mint ahogy egyszer régen anyja kezét érezte 
magán, amikor beteg volt, vagy mikor bajba került. Ismét gyerek szeretett 
volna lenni, összegömbölyödni és aludni, aludni, aludni.  Lélegzete egyre 
nehezült, tüdejébıl néha már le kellett szívatni egy géppel az összegyőlt 
folyadékot egy kellemetlen eljárással, orrán bevezetve egy csövet, le a 
tüdejébe. Ilyenkor rázta testét a fájdalom és agyában újra vad, embertelen 
káromkodások kavarogtak mindaddig, míg be nem fejezték a szívatást. 
Szeretet? Ugyan! Kényszerbıl ápolták. Érezte, hogy legszívesebben meg-
fojtották volna ıt, a gyilkost, aki megölt egy embert, hidegvérrel, pénzért, 
és újra megtenné most ezekkel a káromkodó, durva pokrócokkal, akik 
ugyanazzal a hidegvérrel vele is megtennék, ha nem védené a törvény. 
Mert más már nem védte!   Egyre nehezebben teltek a percek, egyre job-
ban zakatolt szíve, ha nem pumpálják tele gyógyszerekkel, rég vége lett 
volna már ennek az egésznek. „Tán jobb is lenne.” – morfondírozott.  
Erei, keringése nem sokáig bírta már, tüdeje szörtyögött, vizesedett, szá-
ján furcsa hab formájában fojt végig nyála le párnájára, összeizzadt lepe-
dıjére. Aztán az est közeledtével lehunyta szemét. A rákötött „ır” vad 
csipogásba kezdett, riasztva az ápolókat. Konstatálták a helyzetet. Elıvet-
ték az újraélesztı kellékeket. Megpróbálták egyszer. Kétszer.  „El kell 
törni néhány bordáját, nehogy azt mondják késıbb, nem tettünk meg 
mindent az újraélesztéskor” – mondta az idısebb, tapasztaltabb ápoló. 
Rátenyerelt mellkasára, nagyot nyomott rajta, míg csak egy roppanást 
nem hallott. Szakszerő mozdulattal csomagolták el a felszerelést, majd ér-
tesítették az ügyeletes orvost. 
„A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán ne maradjanak, 
miután péntek vala, kérék Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait és 
vegyék le ıket. Eljövének ezért a vitézek, és megtörék az elsınek lábszá-
rait és a másikét is, aki ı vele együtt feszíttetett meg; Mikor pedig Jézus-
hoz érének és látják vala, hogy ı már halott, nem törék meg az ı lábszá-
rait.” Ján.ev. 19, 31-33. 

### 
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És ha kutya lennék? 
 
Nyugodt szolgálat ígérkezett.  A fülledt falak között némi enyhülést ho-
zott a nyitott ablakokon belibbenı nyáresti szellı, a függönyök mozdulat-
lansága megtört s vígan lebegve szuszogtak ık is, akár egy mellkas, le-
fel. Már elvégeztünk minden munkát, ami az esti szertartáshoz hozzátar-
tozik, amikor autó zümmögésének hangja szállingózott be az ablakon a 
langyos levegıvel. Valakit hoztak. Loboncos, gondozatlan hajú, szakállú, 
tépett-szakadt ruhájú, durva-fekete kező ember lépett be kísérıi elıtt a fo-
lyosóra. Tüdeje ontotta még a tömény alkoholszagot, ruhájából pedig a 
mosdatlanság áporodott szagai párállottak elı s tették tönkre a nyáresti 
friss fuvallat üdeségét. Elsı dolgunk a fürdetése volt, hisz így egy pilla-
natra sem maradhat emberek között.  Rám esett ez a feladat, bekísérni a 
fürdıbe s felügyelni rá, míg tisztálkodik. Friss törölközıt, darab szappant, 
pizsamát s egy zsákot vittem utána, mert neki bizony semmije sem volt, 
csak a pusztulást, a züllést és a szagokat hozta magával. A fürdıben aztán 
lassan vetkızni kezdett. Egyenként vette le foszló ruhadarabjait s dobta le 
a padozatra. Zsebei is teljesen üresek voltak, nem volt mit félteni tehát. 
Lábbelije levétele volt az igazi csapás. Olyan töménységben csapta meg 
orromat a rohadó cipı és az ebben szenvedı láb undorító szaga, hogy 
csak nagy erıfeszítés által tudtam visszatartani védekezı reflexeimet, ne-
hogy elhányjam magam. De érezte ám ı is ezt a szagot s bocsánatkérıen 
nézett rám: 
„Tudja, már vagy két hónapja nem vettem le a cipımet. – kezdett bele 
monológjába. – Az utcán élek, nincs hol laknom, mosdanom. Szállóra be 
nem mennék soha, nem vagyok én sem buzi, sem köcsög, de azt sem aka-
rom, hogy meglopjanak. Mert lopnak ám ott! Ha nem a feje alá teszi az 
értékeit, reggelre semmije sem marad! Az utcán jobb. Ha esı nincs, bár-
melyik bokor megteszi, az ember lop ezt-azt, a kajája is megvan s amíg 
bor van, baj nincs! Jó, jó, súrolom már magam! De tudja olyan keveset 
beszélek bárkivel, jólesik most.”   
A szappannal, amit kapott, végigdörgölte fáradt, koszos testét. Ki tudja, 
mikor tehette, tette ugyanezt? Ki tudja, mikor szólt utoljára emberekhez? 
Ki tudja, mikor evett, mikor aludt?  Ki tudja, hogy hogyan élt elıtte, mi 
volt a foglalkozása, volt-e felesége, gyermeke? Voltak-e álmai, vágyai?    
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„Volt ám nekem feleségem, de összeállt egy másikkal. –folytatta kéretle-
nül - Épp a válás miatt kerültem az utcára. Mindent neki hagytam, igaz a 
bíróság is neki adta. Két gyerekem van, azt sem tudom, merre vannak, 
mit csinálnak. Diplomám volt, mérnök voltam, de nekem jobban tetszett a 
szabad élet, az utca, a csavargás, a pia. Szállón is laktam sokat, de nem 
szerettem. Ha bor van, semmi baj nincs. A napi négy-öt liter legyen meg, 
a többi nem számít. Néha lopok valamit, most is azért vagyok itt, néha 
koldulok. Úgyse ismer meg senki a régiek közül. Tudom, ez így nem megy 
sokáig. A legrosszabb az, hogy a cipımet sem tudom levenni. Nagyon fáj 
a lábam. Lassan lerohad. Hogy nincs egy ágy, ahol lefekhetnék. De kinek 
kellenék én így? Senkinek. Talán, ha kutya lennék…” 
A fürdés végére elkopott a szappan, ahogy a szó is az emberbıl. Ruháit 
bedobálta a neki készített mőanyag zsákba. Friss, mosott pizsamába búj-
tatta tagjait, sebes lábára papucsot húzott s visszacammogott kísérıihez. 
Lábát egy ápoló lekezelte. Kapott egy nagy pohár teát és ígéretet, hogy 
odafenn az emeleten enni is kap. Mohón kiitta a poharat. Másodikat is 
kért. Keze remegése sem akadályozta abban, hogy egy harmadikkal is 
megigyon. Megköszönte, aztán elindult fel az emeletre. A kegyetlen sza-
bad világ szagát ledörzsölte magáról. Várta egy emberibb a rácsok között. 
Várta az étel, az ágy. A cipıtlenség.  
 

### 
 
Vigyél magaddal! 
 
Meleg nyarunk volt. A kaszárnya ablaka sarkig kitárva sem tudta a meg-
rekedt, fülledt levegıt kisöpörni az emeletesre összepakolt ágyak nyikor-
gó lábai közül. Napjaink monoton egyhangúsággal teltek, szigorú napi-
rend és parancs szerint. Éjszaka a nyikorgó ágyakon az otthonról, a sze-
retteinkrıl álmodozva forgolódtunk. Ki a puha, illatos ágynemő után, ki a 
gızölgı kedvenc étele után, ki a szerelme után sóhajtozott vágyakozva, 
várva, hogy a meleggel együtt letelik végre a ránk kimért másfél év is. 
Egy napon kultúros törzsırmesterünk lépett körletünkbe: 
- No, emberek! Megkérdezem, ki az, aki szeretne kiszabadulni kicsit a 
laktanyából? 
Szinte egy emberként üvöltött fel a szakasz: 
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- Én! Én is! 
- Arról van szó, hogy Cégénydányádon van egy lánynevelı intézet. A ve-
zetıje régi ismerısöm, aki megemlítette, a gyerekek örülnének, ha egy-
szer ellátogatnánk hozzájuk egy hétvégén. Lehetıleg egy egész napra. 
Munkát nem kell végezni, csak a lányokkal együtt részt venni az általuk 
szervezett programokban. Már nagyon készülnek ám! Várják a katona 
„bácsikat”! 
Mindnyájan lázas izgalommal kezdtünk a készülıdésbe. Tiszta egyenru-
hát vételeztünk az ellátó tiszttıl, bakancsot takarítottunk, körletet rendez-
tünk, ha „hazaérünk”, ne padlósikálással kelljen befejeznünk a napot.   
A laktanya igen bıkező ajándékot készített össze a lányoknak. Bár kato-
nás logikával, de valóban ésszerő dolgokat vittünk magunkkal: Több zsák 
krumplit, „madárlátta” katonakonzerveket, takarókat, apró szekrényeket, 
társasjátékokat. Mindezt felpakoltuk egy öreg Csepel teherautóra, ame-
lyiken nekünk is el kellett még férnünk. Az utazás a zsúfoltság, a zötykö-
lıdés ellenére is vidáman telt, számunkra ismeretlen utakon, még sosem 
látott falvakon vezetett végig. Megérkezésünket valóban örömmel várták. 
Az intézet kapujában tízesével álltak a lakók, óvodáskorúaktól a nyolca-
dik osztályos iskolás lányokig. A barátkozás, a beszélgetés könnyen in-
dult meg közöttünk, mindegyikınk azonnal három-négy önkéntes „kísé-
rıt” kapott, akiket a nap végéig „levakarni” sem lehetett volna magunk-
ról. Az ajándékokat apró kiáltásokkal, nevetve fogadták. A krumplit, kon-
zerveket, takarókat, szekrényeket helyükre raktuk. A játékokat azonnal 
kiterítették az asztalokra s ki ezzel, ki azzal a játékkal kezdett új élmé-
nyek, új kalandok kipróbálásába. Az igazgató ajánlatára a falu iskolájába 
vonultunk át ebédre. A sétaút alatt lakodalmas menet hömpölygött végig 
a fıutcán, felszalagozott botú vıféllyel, a közös jövıt akaró ifjú párral, 
danolászó lakodalmi néppel, cintányéros, szaxofonos, hegedős zenészek-
kel. Teli üvegekkel kínáltak bennünket is a vonulók, minden effélétıl elzárt 
„szegény” katonákat, s ha meghúztuk netán egy-egy korty erejéig a felénk 
nyújtott flaskát, hát törzsırmesterünk félrefordította fejét. Az iskolaudva-
ron legnagyobb meglepetésünkre szinte a falu egész lakossága bennünket 
várt már. Itt terítettek a nagyszámú gyülekezetnek. Az ebéd igen finomra 
sikeredett, és bıségesen jutott mindenkinek. A közös falatozás megelége-
dett hangjai zeneként csenghettek a szakácsnık fülében, mert mosolygó-
san kínáltak még. Aztán kezdetét vette a víg forgatag, akadályversenyek, 
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fogócskázás, játék, játék, játék. Bár még magasan járt a nap, de a tábortü-
zet most kellett meggyújtanunk, hiszen idınk rövidre szabott volt. Hatal-
mas fahasábokból épült a máglya, tüze az égig ért s körötte csendes áhí-
tattal lesték a lányok a pattogó szikrákat. Hozzám egy elsı osztályos, fe-
kete szemő, hosszú copfos kis cigánylány ragaszkodott a legjobban, szin-
te az egész idı alatt el nem engedte volna a kezemet, bármerre is jártunk, 
bármit is csináltunk; szorította, mintha az élete is a kezemtıl, ettıl a neki 
felnıtt, meleg katonakéztıl függött volna. Bár nem sokat beszélgettünk 
együtt, mégis mintha egymáshoz tartoztunk volna, mintha régtıl ismertük 
volna egymást. A játék elcsendesedett, a tábortőz elhamvadt, parazsa sze-
líd sustorgással köszönt el nézıseregétıl. Feladatát elvégezte. Melegség-
gel töltötte tele az apró szemek tulajdonosainak lelkét s a mienkét is.  
Visszaballagtunk az intézetbe kocsinkhoz, indulnunk kellett, ha nem késı 
este akartunk visszaérni a laktanyába. A búcsúzkodás fájdalmasra sikere-
dett, egyikünket sem akart elereszteni a ránk akaszkodó kis „kullancs”-
lány.  
- Vigyél magaddal! - mondta nekem a feketeszemő cigánylány.  
- Vigyél magaddal! – zúgott a hazaúton végig a fülemben a könyörgés. 
Talán ezért, talán valami másért, amit még nem tudtunk megmagyarázni 
magunknak, de a visszautat alkohol nélküli részegségben, vad énekléssel 
töltöttük, a sírást sem szégyellve egymás elıtt. Talán a lányok a búcsút, a 
„szakítást” hamar kiheverték. Reménykedem benne. Hiszen hozzászoktak 
már az örökös csalódáshoz.  
De hogy közülünk sokan aznap értünk felnıtté, férfivá, emberré, az bizonyos! 
 
 
Kálmán Eszter: Internet rulez! 
 
Valahol az Interneten egy chaten: 
 
- Hali! Van itt valaki? 
- Szia! Elıször vagyok itt. Ez egy jó hely? 
- Én bírom ezt a NetChat-et, amikor tehetem, följövök ide. 
- Én ismerkedni szeretnék.. Olyan ritkán beszélgetek hal...mással. 
- Hát akkor elıször válasz egy nicknevet magadnak! 
- Hát legyen mondjuk Carrick... 
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- Jó név, bárcsak nekem jutott volna eszembe! 
- És a tiéd? 
- Én Monique28-cal futok. Nézd meg a regimet! 
- A midet? 
- Hát a regisztrációs lapomat. Azon minden adatom rajta van. 
- Ja, vagy úgy! Tudod, nem vagyok még túl gyakorlott ezekben a 
dolgokban, ritkán van alkalmam használni ezt. 
- Nincs otthon géped, mi? 
- Hát nemigen. 
- Én fenn vagyok majd minden éjjel. Tök buli. Órákat el tudok itt dumálni 
mindenféle alakokkal. 
- És kikkel beszélgettél már? 
- Hát szokott itt fönn lenni valami görög pofa, nem jegyeztem meg a 
nevét, az folyton a lányokat hajkurássza itt a Neten. Aztán valami indiai 
arc, arról nem is tudom nı- e vagy férfi, de nagyon szeret táncolni, és 
néha hülyeségeken nagyon begurul. A múltkor meg volt valami Tór nevő. 
Az tök állat farok volt, mindig a kalapácsával jött...! És mondd, te ugye 
pasi vagy? 
- Én..ööö..hát igen...Te remélem, lány vagy? 
- Naná!:)))) Wow! Akkor menjünk privizni! 
- ??? 
- Hát tudod, privát chat-re! Ahol csak kettesben beszélgethetünk! 
- Ja, jó! Örömmel!. Máshová nem akarsz menni? 
- Miért hova vinnél? 
- Hát, ahová csak akarod! 
- Na, jó elárulom a legtitkosabb vágyam: legszívesebben a tündérek 
földjére mennék! 
- Igen??? Na, arról aztán tudok mesélni! 
- Wow! Te is RPG-zel?! Milyen világon játszottál? Mert én DarkSun-t, 
meg Mágust... 
- Ezeket a világokat nem ismerem. Én csak leginkább a Sidhe Földjén 
létezem. 
- Ez valami új? Ott kavarsz? És milyen faj vagy? 
- Tünde. 
- Juj, de izgi! Mesélj róla! 
- Nos, szívesen.... 
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- Yep! És el is viszel magaddal? 
- Talán! Szeretnéd? 
- Nemtom... 
- Kedvellek téged... 
- Én is kedvellek téged...komolyan... 
- Milyen nap is van ma? 
- Na ezt pontosan tudom: május 1. Régen a keltáknál Beltane volt ennek 
az ünnepnek a neve. Ma van ugyanis a napja, hogy megnyílik az átjáró a 
tündérek és halandók földje közt. 
- Úh, ez tök cuki! Király ezeket a szerepjátékokat játszani, az ember még 
el is hiszi, a végén, hogy ezek a világok léteznek. Meg teljesen beleéli 
magát a szerepeibe, nem? 
- Nos, így is lehet mondani. Hány óra is van? 
- Mindjárt éjfél. 
- Jó, hogy mondod, lassan bezárul itt minden. 
- Internet cafféban vagy, mi? 
- ...valami olyasmiben.... 
- Akkor csá, majd talizunk még, mennem kell, szép szıke hercegem ;-))) 
- Ööööö....honnan tudod, h. szıke vagyok?! ..na mindegy...találkozunk 
még...talán... 
 
„Azért van egy-két jó dolog, amit kitaláltak az emberek. Milyen pajzánok 
ezek a halandó lányok! Ha csak virtuálisan is. Kár, hogy megint félévet 
várnia kell a következı alkalomig. Mert csak akkor lesz Samhain, mikor 
újra nyitva az átjáró” - gondolta Carrick, a tündekirály, miközben a Sidhe 
útján felszívódott az ısi ösvényen. 
 
 
Keller Ferenc: Szemenszedett igazság 
 
- Mert hát kérem mi is az igazság? – kérdezte a fekete hajú férfi a maku-
látlan kétsoros éjfekete öltönyében.  
Jóindulatúan elmosolyodott. Kis szünetet tartott, aztán így folytatta: 
- Az igazság, a valóság történetileg adekvát visszatükrözése, amely a 
megismerés szubjektumát, az objektumot, úgy reprodukálja, ahogy az a 
tudaton kívül és tıle függetlenül létezik. 
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Mindezt egy szuszra hadarta el, majd jelentıségteljesen felemelte az ujját. 
- De!  
- Vajon tényleg ez lenne az igazság? – választ sem várva folytatta. 
- Ahány ember, annyi igazság. Minden azon múlik, vajon hányat tud 
meggyızni a saját igazáról.   
Lassú kimért mozdulatokkal az íróasztal mögött ülı férfi mögé lépett, és 
atyai jóindulattal a vállára tette a kezét, miközben egy pillanatra sem vet-
te le róla a szemét. Újra felvillantotta a megnyerı mosolyát.  
- Látom, hogy még mindig vívódik, kedves barátom. Nem igazán tudtam 
meggyızni az érvelésemmel. 
- Ahhoz, hogy szemléltetni tudjam, mire gondolok, talán vegyük az igaz-
ság kétarcúságának klasszikus példáját.  
Az asztalon lévı pohárra mutatott. 
- Igazán egyszerő a kérdés. Vajon ez a pohár, félig üres? Vagy félig tele van? 
A felsı zsebébıl vastag kubai szivart vett elı, és szertartásos mozdula-
tokkal meggyújtotta. Ráérısen igazi élvezettel nagyot pöfékelt belıle. 
Hagyta, hogy a másik megeméssze a mondanivalóját. 
- Elnézést! De faragatlan vagyok, megkínálhatom? – kérdezte hirtelen, 
arcán ıszinte aggodalommal. 
- Tudja, ritkán van igazi figyelmes társaságom – tette hozzá szabadkoz-
va, majd valahova a távolba révedt, csak aztán folytatta ismét. 
- Oh, de milyen buta is vagyok. Ne rólam beszéljünk, hanem térjünk 
vissza inkább a beszélgetésünk fonalára. 
- Hol is tartottam? Ja megvan! – csapott a homlokára. 
- Mindegy, mit válaszolna a kérdésemre, igaza lenne. Hát nincs igazam? 
- nevetett saját viccén. 
Egészen elırehajol, hogy a férfi arcába nézzen.  
- Higgye el, barátom, bármirıl meg lehetne gyızni önt, hogy igaz, és az-
tán az ellenkezıjérıl is. Mivel ilyen az igazság természete. 
Jelentıségteljesen végigsimított a két pajkos fürtön, amely kikandikált a 
tökéletesen fésült hajából. 
- Bár ha jobban megnézzük, kiderül, hogy az igazság tulajdonképpen 
nem is létezik. 
A felsı zsebébıl elıvett egy elegáns klasszikus lúdtollat, és a férfi felé 
nyújtotta. 
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- Én azt mondom, lelke rajta, ki mit hisz. De talán nincs jogunk kétel-
kedni, és nem elfogadni feltétel nélkül mindent, amit csak hallunk?  
- A jó tényleg olyan jó? A rossz valóban annyira rossz? – miközben ezt 
mondta már hevesen gesztikulált a kezével. 
- Ennyire nem lehet egyszerő. Ugye nem? 
- Hát akkor újra megkérdezem öntıl, kedves barátom, még mindig azt 
hiszi, hogy Isten létezik? 
A férfi némi habozás után, félszegen bólintott. A fekete hajú férfit elkap-
ta a hév. 
- De hát, Isten fogalma csak emberi fogalom – mondta miközben az arca 
a mondat közepén fájdalmasan megvonaglott.  
Fröcsögve köpködte a szavakat. 
- Az emberi lényeget jellemzı képzetek kivetítése, amely abból is látszik, 
hogy minden istenkép alapvetıen emberi tulajdonságokból áll össze. 
- Hát nem érti? – kérdezte, szinte már kiabálva. 
A haja kissé összekuszálódott, ahogy elragadta az indulat, a magyarázat 
közben. 
- Isten az ember tükre: az emberi lényegnek és vonásainak nagyra nö-
vesztése és alappá, végsı okká tétele.  
- Pedig nem Isten az ember teremtı oka, hanem fordítva: az emberi vá-
gyak kivetülése. 
Diadalmasan elmosolyodott ismét, a bosszús arckifejezés mintha csak el-
fújták volna. 
- Higgye el. A sátán sem más, mint a saját rossz tulajdonságaink, félel-
meink gyengeségeink megtestesülése a gonosz alakjában – a kezével le-
gyintı mozdulatot tett. 
A másik válla megereszkedett, végleg megtörni látszott, a tiszta hideg 
érvelés súlya alatt. 
- Komolyan elhiszi, hogy létezik egy hatalmas túlvilági lény, óriási el-
képzelhetetlen hatalommal, akinek az a hobbija, hogy elveszett lelkekre 
vadászik? – hangosan elnevette magát. 
- Ugyan már kérem! 
Ezzel megadta a kegyelemdöfést.  
Barátian megveregette a fotelban ülı férfi vállát. Amaz lassú réveteg 
mozdulattal nyúlt a lúdtoll után. 
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- De ugye megígéri, hogy megkapom? – kérdezte, és a habozás lassacs-
kán eltőnt az arcáról, hogy aztán átadja helyét a minden emberben meg-
lapuló mohóságnak. 
A fekete hajú férfi lassan elırehajolt egészen a másik füléig, negédesen 
elmosolyodott aztán csak ennyit mondott: 
- Na de barátom, hát hazudtam én magának valaha? 
 
 
Oláh Anikó: Álom és valóság 
 
Fekszem a főben. Az arcomon érzem a perzselı nap sugarát. Kinyitom a 
szemem, a fény elvakít. Ahogy hozzászokom a világossághoz, kirajzo-
lódnak elıttem a bárányfelhık cirkalmas vonalai. Ásítok egyet és nyúj-
tózkodom, majd újra feltekintek az égre. Olyan megnyugtató látvány… 
ahogy gomolyognak a kék égen, mintha kis csónakok lennének, amik a 
mélységes óceánon lebegnek. Gyönyörő! 
Megmozdulok. Egy bogár mászik végig a combomon… Lesöpröm. Majd 
egy lepke libben el mellettem. Kék szárnyaival végig simítja karom, majd 
tovaszáll. Közben egy sólyom repül el felette. Óriási szárnyait kitárva, a 
halál villámaként indul portyára.  
Felülök. Orromba a tömény és édes virágillat hatol. A rét, az erdı és a tó 
illata. Mindaz, ami a Vidék. A fő, a fa, a víz, a föld, a nap, a kék ég és a 
virágok illata. Az, amit olyan régóta próbálnak az emberek megfejteni, de 
nem lehet. Ez a tökéletes parfüm, a többi csak mesterséges maszlag. Ér-
zem ezt a bódító illatot. Már kábulok. 
A naptól fáradtan felkelek… nehezen megy, de mennem kell. Felállok.  
A rét a lábaim elıtt hever, egy tó csillan a háttérben, és a hátam mögül az 
erdı ezer neszét hozza a szél. 
Merengve nézem a tájat. Ezernyi kép, ezernyi apró pillanat minden élet. 
Ahogy a tóban csillanva tőnik fel egy-egy hal ezüstös pikkelye, majd to-
vasiklik a víz biztonságos mélyébe… Ahogy a parton álló horgász a nap-
sugaraitól elbágyasztva próbál végre megszabadulni az ıt követı szú-
nyograjtól… Ahogy a réten futkosó kislány őzi, kergeti a lepkéket, majd 
egyet-egyet hálójába fogva azonmód szabadon is engedi… Ahogy a 
lányka édesanyja piknikhez terít, míg a férje a fiuknak próbálja megtaní-
tani a sárkányeregetés ezer fortélyát… És ahogy az erdei állatok követik a 
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természet hívó szavát. Melynek hatására párt, élelmet és búvóhelyet ta-
lálnak… Ez az ezeréves rend az az örök erı, mely mindent mozgásban 
tart. Igen, ezek a pillanatnyi képek adják a táj jellegét. Így mindig min-
dent mindenki másképp lát.  
Még egyszer visszatekintek a fekhelyemre. Már csak a lehajló főszálak 
engedik sejteni, hogy az elıbb még valaki ott pihent. A pillanat elmúltá-
val a kép is elveszett. Csak az emlékezet ırizte meg. Ugyanígy a kislány 
a lepkékkel is bekerül majd az „örök albumba”, többezer más a kép és 
álom mellé. 
Feltekintek. Már látom az utat is. Eddig szándékosan nem néztem arra. 
Az a hely, igen, valahogy nem ide való. Ez itt, ez a rét, ez a tó, ez az erdı, 
igen, ezek az örök dolgok. De az a pillanaté. 
Felveszem a lábaimnál heverı táskát, szakítok egy szál virágot, és elindu-
lok. İgyelgek csak, mint akit valami húz vissza… Nincs kedvem menni, 
de muszáj. Rohanni kell! Ez a mi világunk törvénye, a Városé. Ez az, ami 
őz, hajt bennünket, ez tesz minket magányossá és boldogtalanná, ezért 
válunk keserővé és dühössé. És e miatt a düh miatt élünk rossz életet. De 
ez a hely, ez a csendes, mégis oly hangos, ez az állandó, mégis folyton 
változó táj: más. Ez boldogságot ad és társakat. Ez a hely összefog, és 
nem szétszakít. És megnyugtat még minket, Városlakókat is. Még mi is 
érezzük ezt a csodát. Eltunyult szívünk még megdobban rá. Még… Még 
igen. De meddig? Ez itt a kérdés, hogy meddig? Meddig leszünk képesek 
visszatérni a gyökereinkhez, és újra szeretni? A másik kérdés, hogy med-
dig tehetjük ezt még meg? Mikor tőnnek el az utolsó fák és az utolsó bok-
rok is? Mikor váltja fel a rétet és mezıt a legelı és szántó? Mikor falja fel 
ezeket a helyeket a mezıgazdaság és az ipar óriási gépezete? Mikor? 
Remélem, soha. Mert ez a hely él. Ez mindennek a forrása. Ez az ıserı 
megnyilvánulása. A városok a házakkal, a gyárakkal és a gépekkel talán a 
jövı, de múlt nélkül a jövı nem ér semmit. Ezért kell megıriznünk min-
den szál füvet, amit csak tudunk, és ezért kell úgy óvni környezetünket, 
mint gondos szülınek a gyermekét. És bár mi vagyunk a gyermeki lé-
nyek, de földünk megfáradt, mert mi, a gyermekei, kifárasztottuk, és 
megfertıztük ıt, hát gyógyítsuk is meg, míg nem késı. 
Megérkezem a kocsimhoz. A táskám bedobom a hátsó ülésre, beülök, 
majd a virágot magam mellé teszem, az anyósülésre, és már indulok is. 



MAGÁNKOZMOSZ III.  

36 

Csak fél óra, és már be is érek a városba. Dugó! Már megint… nem érde-
kel. Körülöttem ideges, öklüket rázó emberek, a kocsikból bömböl a ze-
ne. Teljes a káosz. Mellettem egy öltönyös férfi ordítva telefonál, egy so-
fır éppen újságot olvas, egy nı pedig sminkel a visszapillantó tükörben. 
A lámpánál egy hajléktalan újságot árul. Odalép a kocsikhoz, de átnéznek 
rajta, elfordulnak tıle. Hozzám lép. Rámosolygok, és veszek egy újságot. 
Nem nagy dolog, de szeretek segíteni.  
Továbbhajtok. Mindenhol füst, bőz és tömeg. Érzem a Város „illatát”, a 
kukák bőzét és a kipufogógáz szagát.  
A dugóban araszolva ezernyi kép tárul a szemem elé. Ahogy egy anyuka 
a kislánya kezét fogva megy, rohan. A kislányt maga után húzva magya-
ráz neki valamit. A lányka pedig, lefelé görbülı szájjal, próbál lépést tar-
tani vele… Ahogy az apa a fiúcskát ölébe kapva rohan a buszra… Ahogy 
pár fiatal kölyök a parkban kukákat döntöget.  
És ott vannak a virágok… szinte nincsenek is. A városközpont fele halad-
va elmegyek egy-két park mellett. Egyformák. Egy sémára készültek. Sem-
mi spontaneitás nincs bennük. Megtervezettek, megépítettek. A legkevés-
bé sem természetesek. Mintha valaki elıírta volna, hogy kell kinézniük… 
5 fa 7 virág 10 bokor, na meg 1 szökıkút, hát az elengedhetetlen! Ször-
nyő! 
És az állatok, pórázra fogva, az életünk díszeként élnek velünk, vagy rács 
mögé csukva, kiállítási tárgyként bezárva élnek, és mi bámuljuk ıket. 
Miért teszzük ezt velük?  
Egy óra alatt meg is érkezem. Kiszállok a kocsiból. Kiveszem a táskát, és 
a virággal a kezemben felliftezem az irodámba. Felkapcsolom a villanyt, 
leülök a számítógép elé, és már nyúlok is a légkondicionáló távkapcsoló-
jáért… Ha lenne ablakom, akkor sem nyitnám ki, csak szmog jönne be. 
Halk zümmögéssel bekapcsolódik a gép.  
Vízbe teszem a virágot, leülök, és szememet behunyva megszagolom a 
virágot. Agyam elıhívja a Vidék képeit, a réttel, az erdıvel és a tóval. 
Mintha csak újra ott lennék. A szél belekap a hajamba, a nap süti arco-
mat, és újra álmodom. Ezer képet vetít elém a tudatom, én pedig csak 
mozizom.  
Újra arról álmodom, hogy mindenki gyermek de nem testben, hanem lé-
lekben. Boldogok és ártatlanok vagyunk, és mindenki a saját Vidékén él, 
és nincsenek Városok. Álmodom az égrıl, mely ragyogó, és már szmog 
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sincsen. Álmodom a tóról, melynek vize tiszta újra, mert nem szennyezi 
senki. Álmodom az erdırıl, hol minden vad és szabad. Már nincsenek 
karámok, és eltőntek a korlátok. És álmodom a földrıl, mely meggyógyul 
és egészséges, újra. A földrıl, mi táplál és nevel minket, mint gyermekét 
az anya. Mi pedig tiszteljük, szeretjük és óvjuk.  
Szóval Én errıl álmodom. 
 
 
Oros Eszter: A pizsama 
 
Róza egyforma mozdulatokkal mozgatta a tőt, a piros fonal beöltötte a 
mintát, jött a következı motívum, rutinból ügyelt, minden szál egyenes, 
tökéletes legyen. Kinn ült házuk verandáján. Férjének vett pizsamát, an-
nak gallérját hímezte. Ez a szép kék, jól illik a szeméhez - gondolta, ami-
kor kiválasztotta a boltban. Júliusban ünnepelték a 24. házassági évfordu-
lójukat Józsival. Milyen bátrak voltak, boldogok, bár nem állt mögöttük 
család, nem volt díszes esküvı, mégis mennyire örültek az életnek! Va-
gyonukból kitelt, hogy ebben a kis faluban megvegyék ezt a házat, beren-
dezzék. Józsi kapott állást a közeli városban - építkezésnél dolgozott -, ı 
megtanulta a kertmővelést, s emellett hímzést vállalt. Mennyire szerette a 
jó levegıt, a fáradtságot a testében, amikor körülnézett a gondozott ágyá-
sokon, az ételek ízét, a friss borsólevest, lecsót, babfızeléket, a gyümöl-
csöket..  Állatokat nem vállalt, kicsit félt tılük, a kert megnyugtatta. Ci-
cák jártak hozzájuk, néha náluk is maradt egy-egy. Róza felnézett: a le-
menı nap fényénél szinte aranyszínővé vált az utca, köszöngetett az arra 
járóknak, - lassan be kell fejeztem a varrást - gondolta, lámpafénynél nem 
szeretette erıltetni a szemét.  
Bement a lakásba, gondosan betette munkáját a kosárba, az el nem ké-
szültek közé. Elégedetten nézte a két másik kosár tartalmát, az elkészült, 
mosásra, leadásra váró terítık, párnák sokaságát, s a szín nélküli kacska-
ringós mintákkal teli vásznakat, melyekbe majd ı lehel életet. Sóhajtott, a 
pizsamával holnapra készen kell lennie, majd reggel korán nekikezd, s 
befejezi - ez nem megrendelésre készül. Visszament a kertbe, eljött a lo-
csolás ideje. Jó, hogy megvették a csodamasinát, ami szökıkútként per-
metezi végig a földet, bár most jól esett volna neki egy kis testmozgás. 
Régebben annyit sétáltak Józsival, éjszaka, holdfénynél, sokat nevettek, 
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mint a fiatal szerelmesek. Sosem született gyermekük. Bementek az or-
voshoz a városba, az kórházba küldte ıket, vizsgálódtak, aztán azt mond-
ták, Józsinál van valami hiba, ımiatta nem lehet. Ajánlgattak mesterséges 
megtermékenyítést, de nem akarta egyikük sem. Jól éltek együtt, nem ve-
szekedtek. Józsi szeretette a sört, de részegnek soha nem látta. İ utálta az 
italnak még a szagát is. A faluba befogadták ıket, de kicsit kívül marad-
tak a közösségen, nem szerették a pletykát, az ivós embereket, templom-
ba is csak nagy ünnepeken mentek, maguknak valók - mondták rájuk.  
Este nehezen jött álom Róza szemére, olvasni próbált, Józsi hozott neki 
szép, fényes könyveket a városból, volt, amelyiket szerette, de olyan is, 
amit nem értett, félretette. Gyerekkora kedves könyvét vette elı: a Pál ut-
cai fiúkat. Lapozgatott kicsit, átfutott egy-egy részt, aztán leoltotta a vil-
lanyt, imádkozni próbált.  
Hajnalban a kelı nap ébresztette, felöltözött, befejezte a hímzést férje pi-
zsamájának gallérján, kimosta. Mire minden holmit és iratot összecsoma-
golt és rendbe szedte magát, az alvóruha megszáradt, kivasalta, szépen 
összehajtogatta, indult a vasútállomásra. Köszöngetett az embereknek, fél 
óra múlva már a kórházba is ért.  
Az asszony, aki átvette a pizsamát, meglepetten, hökkenten nézett rá. 
- Gyönyörő! De hiszen -  
- Tessék? - mondta Róza - kérem beszéljen lassabban, süket-néma vagyok! 
- Semmi, bocsánat, csak azt mondtam: nagyon szééép  eez a  pizsamaaa!  
Hol lehet ilyet kaapni? 
- Én hímeztem. 
Az asszony gyorsan megfordult, hogy Róza ne lássa az arcát. Sok emberi 
fájdalommal találkozott munkája során, úgy érezte, erıs a lelke, de ennél 
szebb vallomást ı még nem látott: piros szívek és kis virágok mintázata a 
pizsama gallérján, annak a pizsamának a gallérján, amelybe felöltöztetik 
majd Kása József holttestét, s betolják a hamvasztóba.  
- Köszönöm. Itt teeséééék  alááááííírniii - tette Róza elé a papírokat, ame-
lyeket aztán Róza megkapott, s vitt tovább a temetkezési vállalathoz, az 
önkormányzathoz, férje volt munkahelyére, a paphoz, s még ki tudja, 
hány hivatalos helyen kellett tudatni: Kása József ekkor és ekkor, élete 
49. évében elhunyt.  
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Százdi Sztakó Zsolt: A remete és a vándor   
 
A hegyen túl, magányos viskójában élt a remete. Már nagyon öreg volt, 
olyan öreg, hogy jó ideje az éveket se számolta. Egyik tavasz jött a másik 
után, egyik ısz múlt a másik után. Minden télnek úgy vágott neki, hogy 
ez lesz az utolsó, de aztán a tavasz érkezével valahogy új erıre kapott. 
Olyan régóta élt már az erdıben, hogy eggyé vált vele, és ahogy változtak 
annak arcai, úgy változott ı is. İsszel együtt élte meg a fákkal lombjuk 
elvesztését, hogy aztán télen egy kicsit ı is meghaljon, és tavasszal új erı 
költözzön belé is. Mégis az ıszt szerette a legjobban. Nem volt még egy 
évszak, ami ennyi arcát mutatta volna: ısz elején, amikor a nyár égetı 
heve megszelídülve az utolsókat leheli, aztán az egész évi munka gyü-
mölcsének a betakarítása, majd, ahogy az elsı fagyok megcsipkedték a 
fák leveleit, az egész erdı pompás színkavalkáddal gyönyörködtette a 
szemlélıt, és végül a lombjukat hullató fák eleven szınyeget terítettek az 
erdıjáró elé. Ilyenkor kiült a viskója elé, és gyönyörködött az ısz színei-
ben, vagy egyszerően csak hallgatta a hegyrıl idehallatszó zsivajt, a he-
gyen munkálkodók vidám kacagását, önfeledt rikkantásait. Már régóta 
nem volt jó se a látása, se a hallása, ezért inkább képzelte, hogy látja és 
hallja ezeket. Ült a padon, amit egykor maga faragott ki egy farönkbıl, és 
azt képzelte, hogy látja és hallja mindezt, de valójában semmit se hallott, 
hanem csak a saját emlékei elevenedtek meg, azok az emlékek, amelyek-
rıl már rég úgy hitte, hogy elfelejtette ıket. Hallgatta egy régen letőnt kor 
hangjait, amelyek már olyannyira megkoptak, hogy a hozzájuk tartozó 
kép az enyészeté volt, és élvezte a természet kései ajándékát, a késı ıszi 
jótékony napsütést. Ekkor érkezett a Vándor. Leült az öreg remete mellé 
a padra, és vele együtt hallgatott. 
–Honnan jössz, idegen? 
A Vándor sokáig nem válaszolt. – Messzi vidékeken, ahol az emberek 
nem is hallottak errıl a helyrıl, ott jártam. Idegen emberekkel beszéltem, 
akiknek nem értettem a nyelvét, és rájöttem, hogy a szavak sokszor fölös-
leges koloncok, amelyek éppúgy akadályozzák a megértést, mint ameny-
nyire segítik azt, hiszen minden egyes szóhoz annyi tévképzet kapcsolódik. 
– Öreg vagyok, hosszú évtizedeket éltem le itt, amelyek nyugodtan beil-
lettek volna akár évszázadoknak is, de érzem, hogy a következı tavaszt 
már nem érem meg. Nem félek a haláltól, de félek, hogy az az erdı velem 
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együtt fog meghalni, mert az ember a környéken már mindent elpusztí-
tott, beépített, és ez az erdı is csak azért menekült meg, mert én itt élek, 
és az emberek azt beszélik, hogy én vigyázok erre az erdıre, és félnek is, 
mert állítólag manócskák és erdei tündérek vannak a segítségemre, a va-
dak fölött pedig hatalmam van, de ha én meghalok, nem lesz, aki ırizze, 
és kivágják az erdı fáit. Ezért szeretném, ha itt maradnál, és ıriznéd to-
vább az erdıt. 
– Nem lehet, nem tudnék itt megmaradni. Hajt a vérem mindig újabb vi-
dékek felé. 
– Bebarangolni az egész világot, vagy egy helyen élni le az életet: lénye-
gében ugyanaz. Fiatal koromban én is sokat vándoroltam, de sehol se tud-
tam megnyugodni, mert mindenhol kerestem valamit, amit sehol se talál-
tam meg. Aztán találkoztam valakivel, és úgy gondoltam, hogy mellette 
fogok meghalni, de mindketten megöregedtünk, felneveltük a gyerekein-
ket, és egyszerre fölöslegesnek éreztem magam. Egy nap aztán elmentem 
otthonról, megtaláltam ezt a helyet, és rájöttem, hogy ezt kerestem egész 
életemben, és egész addigi életem hiábavaló volt. Ha az ember rátalál arra 
a helyre, amit Isten kijelölt neki, tapodtat se mozduljon onnan. 
– Nem tudok maradni, ezért most elmegyek, de azt megígérem, hogy ha 
most se találom meg, amit keresek, visszatérek ide, és itt is maradok. 
– Azt már én nem érem meg, de ha sietsz, még mindent érintetlenül fogsz 
találni, mert a környéken babonás emberek laknak, és el fog terjedni a le-
genda, hogy a lelkem még a halálom után is sokáig ırizni fogja az erdıt. 
 
 
Sztudva Péter: A gyengeség 
 
Eljött végre a várt este, ma találkozik vele. Annyira izgatott volt, hogy 
észre sem vette, micsoda kalamajkába keveredett. Ilyen még nem történt, 
most mit vegyen fel. Ez egy különleges alkalom. Tépelıdött. Felforgatta 
az egész ruhatárát, mikor egy fekete öltönyön megakadt a szeme. Ez jó 
lesz! Ma a legjobb formámat kell mutatnom. Valami furcsa tőz főtötte, 
amíg el nem készült. Kissé kényelmetlen volt a számára ismeretlen ruhá-
zat, de arra gondolt, ezzel biztosan örömet okoz majd. S csak ez számít, 
szerette ıt, teljesen odáig volt érte. Egy utolsó simítás a hajkefével, és be-
lenézett a tükörbe, melyben vidám mosollyal fogadta kifordított önmagát, 
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de azért elégedett volt. Órájára pillantott. Lassan ideje lesz indulni a kü-
lönleges találkára, – buzdította önmagát. Megnézte a mellényzsebében, ott 
van-e még meglepetése a lány számára, de az nem moccant el azóta, mióta 
odahelyezte. Felkészült magában a nagy eseményre. Azután kissé feszül-
ten kilépett az ajtón. A friss levegı némileg oldotta hangulatát, hátát kel-
lemes meleg szellı borzolgatta. Sietett az éttermük felé, ahol megismer-
kedett a lánnyal, és ahol többször adtak egymásnak találkát. İ ért oda 
hamarabb. Csupán néhány percet kellett várnia párjára, aki ma különösen 
szép volt. Ezért érdemes volt várnia. Karon fogta, és együtt sétáltak be a 
zsivajjal megtelt, hangulatos helyiségbe. Megszőnt létezni számukra az 
idı. Egymás szemeiben nyugodtak ki nem ejtett gondolataik. A fiú nem 
tudta még eldönteni, melyik lenne a megfelelı pillanat. Aztán az aszta-
lukhoz lépett a pincér. Mit óhajtanak, míg kiválasztják vacsorájukat? 
A fiú most valami különlegesre vágyott, amely erıt adna neki szerelmi 
vallomásához. Így ı rendelt. Két cherryt kért. 
Majd belemerültek az étlapba. Valami emlékezetest szeretett volna vá-
lasztani, ami méltó ehhez az ünnepélyes estéhez. Közben egy elhaladó 
parfümillat csapta meg érzékeny orrát. Akaratlanul is felpillantott. Igye-
kezett diszkrét lenni. Sikerült is. A lány halk szavakat suttogva igyekezett 
választani az ételkülönlegességek közül. Az elıbbi jelenet okozója épp a 
lány mögé ült, pontosan úgy, hogy a fiú jól kivehesse alakját, és majdnem 
felkiáltott. Épp akkor villant a lány szeme is. Így egy meglepett hang 
buggyant ki a száján. Ezen a lány kacagott. A mögötte ülı feltőnıen csi-
nos nı elmosolyodott. A fiú elpirult, és akaratlanul is mosolygott.  
Én már választottam! - csicseregte a lány. Egy ızgerincet kérek fenséges 
módra. 
A fiú még mindig nem tért magához az ámulatból. 
És te mit választottál? - kérdezte most tıle. 
Én, én egy ı, ı, egy ananászos pulykamellet csókos öntettel. 
Hogy micsodát kérsz? 
Most már tiszta volt a fiú tekintete is. 
Egy ananászos pulykamellet csokis öntettel.  
Az elıbb mást mondtál! - és az asztalon áthajolva a lány egy csókot lehelt 
a fiú szájára. Majd szégyenkezve visszaült: Pardon! - elragadtattam ma-
gam, hirtelen nem tudtam, hol vagyok! 
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A fiú érezte: eljött a pillanat. Újra a gyönyörő nıre nézett, majd egyik ke-
zét a lányéra csúsztatta, másikkal elıvette a kis meglepetés dobozkát. 
Ezt szerelmem jeléül adom neked! És szeretnélek eljegyezni téged, tudod, 
már régóta várom ezt a pillanatot! 
A lány hol a dobozkára, hol a fiúra nézett. A keze gyengéden kisiklott a 
fiú kezébıl, majd a kis dobozkát forgatta, várta, hogy magától kinyíljon. 
A fiú végül is kinyitotta. Egy csodálatos győrő ragyogott benne. 
Húzd fel! - bátorította a lányt. A lány megbabonázva húzta győrősujjára, 
majd a meghatottságtól elkezdtek potyogni a könnyei. 
Ez gyönyörő! – ennyi jött ki a száján, mondani akart még valamit, de nem 
ment. Néhány perc múlva tálalták a vacsorát. Most a lány keze kereste a 
fiúét. Rátalált. Megszorította. Ebbıl a fiú érezte, megköszönte a lány. De 
a fiú figyelme már elkalandozott. Szerette a lányt, de a csábításnak ı sem 
bírt ellenállni. Érdeklıdve figyelte, hogy a szomszéd asztal vendége mit 
szól a jelenethez. A nı még mindig mosolygott, sıt kacéran kacsintott is.  
A fiúban felkeltett egyfajta kíváncsiságot, amelyet nem tudott és nem is 
akart fékezni magában. Halkan, szó nélkül falatoztak. Közben a fiú több-
ször is átpillantott a lány válla fölött. Már majdnem befejezték, amikor a 
nı észrevétlenül intett feléje, majd kisietett a mosdóba. A fiú kifogást ke-
resett. Majd egy falat lehullott öltönyére, jól látható foltot hagyva. 
Szentséges mennykı, ezt a gyönyörő estét ilyen csúnyán befejezni! 
A lány csak mulatott: Az a folt is hozzád tartozik, vele együtt szeretlek! 
A fiú bocsánatkérı szemekkel, kérte engedélyét a távozásra, hogy rendbe 
szedhesse magát. 
A lány kiengedte ujjai közül a fiú kezét. Igyekezz vissza, mert óráknak 
tőnnek a nélküled eltöltött percek. 
A fiú fellélegzett. Indulhat a vadászat. És besietett a nı után a nıi mosdóba.  
A hölgy már várta. Még be sem ért a fiú, máris magához húzta a nı, és 
szájon akarta csókolni. De a fiú elhúzta arcát. Beszédültek az egyik fül-
kébe. A fiú nem ellenkezett, majd gyors kezek indultak útjukra, hogy le-
vetkızzék a szenvedély kínos terheit. Ziláltan hagyták abba, mikor belé-
pett valaki. A lány volt az. Belépett egy másik fülkébe, s könnyeit törölte 
le arcáról, igyekezett sminkjét újra varázsolni. Lélegzet-visszafojtva hoz-
ták rendbe magukat. A nı még letörölte a fiú arcáról rúzsának nyomait, 
majd vízzel megpróbálta a maszatot rendbe hozni. A tükörbe nézve lát-
szólag sikerült. Közben becsúsztatott egy névjegyet a fiú zsebébe. Majd 
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kiment az étterembe asztalához, leült és rendelt magának egy újabb italt. 
A fiú észrevétlen osont ki néhány perccel késıbb, és ı is helyére ült. Rez-
zenéstelen arccal bámult ki az ablakon.  
Mikor a lány is visszatért, a fiú észrevette a változást. 
Míg én tisztítottam a zakómat, látom te ismét csodákat mőveltél az ar-
coddal. Gyönyörő vagy! 
Képzeld, a mosdóban érdekes dolgok történtek! - suttogta a lány. 
A fiú veszélyt érzett a levegıben. 
Szerintem az egyik fülkében szeretkeztek. És úgy éreztem, megzavartam 
ıket. - folytatta. 
A fiú a lány szemébe nézett: Szeretlek! És soha sem fog érdekelni, egyet-
len nı sem! - és ezt ıszintén mondta. Mert úgy érezte, hogy az a nı csak 
egy test, amelyet az ı teste kíván, és viszont, de a lelkét a lánynak adta. 
Ezért nem csókolta meg a nıt. Ezt még nem gondolta hőtlenségnek, mert 
nem a szívét adta a nınek, csak a testét. 
A lány nem gondolt többé a mosdóban történtekre, hiszen kedvese sze-
relmet vallott neki, és amíg a cherry nem ártott meg neki, ettıl a perctıl 
szinte megrészegült. 
Megérkezett a desszert, már így is túl édes volt a pillanat, fogták egymás 
kezeit, s nem szóltak egy szót sem. Némán üzentek egymásnak. Egymást 
etették, játszadozva, nevetgélve, míg el nem fogyott a sütemény. Majd a 
fiú fizetett, átölelte kedvesét és távoztak. Egyszer még hátrapillantott, ke-
zét zsebébe csúsztatta. Látta hogy a nı mosolyog, és tudta ez az éjszaka 
még nem ért véget. Csendes este volt, nézegették a csillagokat, szinte a 
levegıben úszva értek a lány lakásához. Már éjszaka volt. Hosszú csók-
kal köszöntek el egymástól, többször is. Majd a lány bement, és ezt 
mondta: Csodálatos volt ez az este, de mindig így érzem, ha velem vagy! 
Szeretnék melletted felébredni, reggel! 
Így a fiú vele ment. Miután lefeküdtek, és a lány elaludt, a fiú felöltözve 
távozott a házból, és a gyenge fény megvilágította, amint egy telefonfül-
kébe lépve tárcsáz egy számot, ami a zsebében lapult. Néhány perc eltel-
tével visszahelyezte a kagylót. A fiúban nem gyújtott lángot új szerelem. 
Mert a szerelem mécsese szívébe élt. És a lány boldogan ébredt, mert a 
fiú, akit szeretett, mellette feküdt, édesen aludt összegömbölyödve az 
ágyán. És utolsó vétke örökre álomba merült. 
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Várhelyi Klára: A vonaton 
 
A békák esıt jósolnak. Teret és idıt betöltı kuruttyolásuk álmosan terül 
el a nagy alföldi pusztaságban, ahol a vonat halad. Azért is ilyen feltőnı 
az énekük, mert a vonat monoton zakatolásán és rajtuk kívül semmiféle 
zaj nem töri meg az Alföld nyugalmát. Igen, ez a vidék mindig is ilyen 
nyugodt volt, ilyen néma. 
Esıt jósol az emberek arca is. A megkínzott idegek tüntetıen lüktetnek, a 
hidegfront és a várakozó esı nyomottá, ingerültté tesz mindenkit. Ezen a 
napon valahogy semmi sincs rendben. Minden arra vár, hogy végre el-
eredjen az esı, de így: se esı, se napsütés, így nagyon rossz. A szél is 
egyre erısödik. 
Úgy tőnik, a rossz idı a Magyar Állami Vasutakra is rányomta terhes bé-
lyegét. Valaki elfelejtette bekapcsolni a főtést, így mind a tizenhárom va-
gonban hideg van. Ráadásul világítás csak az elsı három kocsiban van, a 
többiben sejtelmes félhomály uralkodik. 
A mocskos ablakokon nem tud beszőrıdni a gyenge fény, a kabinok füs-
tösek, de ahhoz, hogy ki lehessen nyitni az ablakokat, még túl hideg van 
odakint. Február elseje van, nyirkos, beteges idıvel. 
Egy ilyen füstös kabinban egy harmincasai végén járó férfi bámul ki az 
ablakon. Arca kifejezéstelen, látszik rajta: fel van készülve rá, hogy akár 
órákat fog egyedül utazni ebben a nagy némaságban. Hosszú vonatút vár 
rá. Hosszú, akár az élet. 
Gondolatai el-elkalandoznak, furcsa módon mégis mindig egy kép tér 
vissza az agyába: a vasúthálózat pontosan olyan, mint az erek, amik behá-
lózzák a testet, de még inkább olyan, mint a tenyéren a vonalak. Már csak 
az a kérdés, melyik vonalon halad éppen: a szerencséjén, a szerelmén, 
vagy az életén. A férfi nem tudja. Talán nem is akarja tudni. A vonat mo-
notonitása és a lámpa félhomálya már úgy eltompította, hogy nem is akar 
ilyeneken gondolkodni. 
Észre sem vette, ahogy elhagytak egy állomást. Már csak arra lett figyel-
mes, hogy valaki óvatosan kinyitotta a kabinajtót, és egy fiatal asszony 
arca jelent meg: 
– Szabad? - kérdezte, de a választ meg sem várva belépett, és leült a fér-
fival szemben. 
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Huszonnyolc-harminc éves lehetett, de szemei már fáradtak voltak, mint 
az olyan nıké általában, akik korán kezdték az életet. Erısen volt smin-
kelve, de jól állt neki, egyszerő farmert és kék flanelinget viselt. Egyik 
kezében egy utazótáskát, a másikban Rilke verseskötetét szorongatta. 
Látszott rajta, hogy beszélgetni szeretne, csak nem tudja, hogyan fogjon 
hozzá. A férfinak is szimpatikus volt a fiatal nı, így vagy öt perc hallga-
tás után megszólította: 
– Szereti a szimbolistákat? – amint kimondta, butának érezte a kérdést, és 
nem csodálkozott volna, ha a nı válaszra sem méltatja. Ám az kapott az 
alkalmon, és vidáman elkezdett fecsegni: 
– Nem igazán, de Rilkét igen. Fıleg ezt, az elsı kötetét, az Áhítat köny-
vét. Tudja, én mindig megborzongok, ha belegondolok, hogy Rilkének 
igaza van, és az életünk csak arról szól, hogy megtaláljuk a nekünk ren-
delt halált. 
– Azért ez ennél egy kicsit bonyolultabb! 
– Ön ért az irodalomhoz? – csillant meg a nı szeme. 
– Kicsit. Tanár vagyok egy gimnáziumban. Magyart tanítok. Elkérhetném 
egy pillanatra a könyvét?  
Ahogy elvette a nıtıl a kötetet, egy lapocska csúszott ki belıle. Kíván-
csian és zavartan vette fel: egy vers volt rajta. 
– A fiam írta – mondta lelkesen a nı -, nevem napjára. Rajta is van: 
Klóthó-napra. A fiam, János most tizenhárom éves, és nagyon tehetséges! 
Ír verseket, novellákat, minden versíró versenyt megnyer! – sugárzott az 
arca. 
– Valaha én is próbálkoztam írással – válaszolt a férfi elmerengve. 
– És volt hozzá tehetsége? – kérdezte az. 
– Talán igen. Mindenesetre én is nagyon sok versenyt megnyertem. Az-
tán késıbb abbamaradt az egész… 
– Áh. János biztosan nem fogja abbahagyni. Egész életét tenné fel rá. 
Számára ez az élet. Képzelje el, a múltkor is olyan verset írt… – Klóthó 
hangja kellemesen duruzsolt a fülében, de gondolatban már egészen más-
hol járt. A saját gyermekkorában, a saját, rég eltőnt reményeiben, gyer-
mekkora verseiben… 
Megint állomásra érkeztek. A koszos ablakon át alig tudta kivenni a be-
tőket: L-A-K-H-É-Z-I-S. a peron üres volt, a boltok – egy kocsma, egy 
újságos és egy rövidárubolt – zárva. Egyedül a rövidárubolt kirakata elıtt 
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álldogált egy nı. Nem lehetett igazán kivenni, a háta mögötti kirakatban 
lévı fonalak és szövetek kavalkádja amúgy is furcsa torzóvá változtatta 
alakját. 
Amikor a vonat elindult, a nı még mindig beszélt. A szél csendesedett, 
talán ez tett jót az áramellátásnak. Hirtelen kigyúltak az eddig pislákoló 
lámpák. Ahogy a férfi a nı arcára pillantott, rá kellett jönnie, hogy öre-
gebb, mint ahogy azt ı eddig vélte. Negyvenes éveiben járhat, csak a 
smink és a félhomály láttatta eddig fiatalabbnak. 
– Oh, még be sem mutatkoztam! – tört be a nı hangja újra a gondolataiba 
– Szabó Klóthó vagyok. 
– Lantos János, örvendek. – viszonozta a férfi – Szép név. Görög eredető, 
igaz? 
– Az egyik görög sorsistennı után kaptam… de miket is fecsegek össze-
vissza, Ön ezt biztosan tudja… ha már irodalomtanár. És szereti csinálni? 
– Igen, szeretem. Nekem ilyen szakma való. Szeretek gyerekekkel dol-
gozni, és a feleségem ugyanott matektanár. Így legalább sok idıt tölthe-
tünk együtt. Most is egy országos tantestületi győlésrıl jövök. Tudja, én 
vagyok – pillantott a nı arcába, ám ott csodálkozására nyoma sem volt az 
eddigi érdeklıdésnek, látszott rajta, hogy valami egészen más foglalkoz-
tatja – áh, egyébként mindegy. 
– Miért hagyta abba az írást? – kérdezte úgy, mintha meg se hallotta vol-
na az elızı mondat furcsa befejezését. 
– Mert ma már nincs jövıje – mondta a férfi beletörıdve – ma már… 
– Miért ne lehetne jövıje? Adjon ki kötetet! Ha tehetséges, biztos sikerül-
ni fog! Az én fiam is lelkes, neki ez az élete! Mást nem is akar csinálni! 
– Tizenhárom évesen még én is ilyen lelkes voltam. Aztán sok mindenre 
rá kell jönnie az embernek… 
– De az írás! A költészet! 
– Írásból és költészetbıl ma már nem lehet megélni – felelt a férfi inge-
rülten. – Igen, leírhatnám a szennyet, írhatnék valami vacak könyvet 
könnyes szerelemrıl, vezetı beosztású nıkrıl, vagy épp a politikáról. 
Igen, megírnám, híres lennék, utána már azt adhatnék ki, amit akarok, az 
emberek vennék, de én nem errıl álmodtam! Én a lélekrıl akartam írni, a 
sorsról, az ismeretlenrıl, a valódi életrıl, ami itt benn van – csapott mell-
kasára – a valódi kapcsolatokról, olyan dolgokról, amik fontosak…és 
amik senkit sem érdekelnek ma már. Igaza van: hiányzik! Kegyetlenül 
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hiányzik az írás, de feleségem van és három pici gyermekem. Ha én írás-
sal foglalkozom, ki tartja el ıket? Velük nyugodt, szép az életem! 
A nı dühösen dobbantott, arcára kiült az egész lényére jellemzı kislány 
durcássága: 
– És boldog? – kiáltotta – Megölte magában azt, ami a legfontosabb, 
megölte a szárnyalást! Letörte a madár szárnyát! E nélkül értelmetlen az 
élete! 
– Talán… – kezdte volna a mondatot, de nem tudta befejezni, mert egy 
idıs néni nyitott be a vagonba. Mindketten zavartan hallgattak el, Klóthó 
egészen elpirult. 
– Ne zavartassátok magatokat, kedveseim – mondta a nénike, és kényel-
mesen becsoszogva leült a férfi mellé.  
Egyszerő hosszú szoknya volt rajta, és hatalmas, bı, barna kabát. Kezé-
ben táskát hozott. Olyan régimódi, a világháború elıtt divatos volt barna 
kistáskát Atroposz felirattal.  
– Tudjátok, kedveseim – folytatta zavartalanul, és a vénasszonyok ké-
nyelmével fészkelte be magát az ülésbe –, nagyon hideg van odakint, én 
is úgy rohantam vissza, már amennyire én még rohanni tudok, ezért a 
nagykabátért. Azt mondom, jön vissza a tél. Érzik a csontjaim, és azok 
sohase hazudnak. 
Kinyitotta a táskát, elıvett két kötıtőt, a fonalak közül még sokat váloga-
tott. 
– Ma már nehéz jó fonalakat kapni, az én idımben még erısek voltak, de 
nézzék ezeket! – és a kezében lévı fonalat kettétépte. 
Zavart csönd uralkodott a vagonban. Klóthó kinézett az ablakon, az anyó 
pakolászott, a férfi kifejezéstelen arccal ült. 
A vonat füttye újabb megállóra figyelmeztetett. 
A férfi hirtelen felállt. Klóthó rémülten pillantott rá, a férfi állt még této-
ván néhány másodpercet. 
– Igaza van – mondta egyik nı szemébe sem nézve. Mintha mindkettıhöz 
szólt volna. 
– Csókolom, örülök, hogy találkoztunk – folytatta hasonló hangon. 
Még egyszer körüljáratta a tekintetét a kabinon, majd kiment. Leszállt a 
vonatról. A vonatról, amely hosszú, mint az élet. 
Eleredt végre az esı is, az emberek fellélegeztek. 
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Bató Boglárka: A kegyelem vége 
 
A kanapén ült, rejtvényt fejtett. Néha ki-kinézett az ablakon, sőrő pely-
hekben hullt a hó. A ház elıtti dombon gyerekek szánkóztak, nagy volt a 
hangzavar. Rettenetesen idegesítette minden zaj, most sem hagyta magát, 
kinyitotta az ablakot és rájuk ordított: 
- Mikor lesztek már végre csendben? Miért ide jöttök szánkózni? Menje-
tek el innen, itt idıs, beteg emberek laknak! 
Nem volt ıneki semmi baja, csak győlölte az embereket. Semmit nem tu-
dott elviselni, a mi más emberekkel kapcsolatos: sem zajt, sem beszédet, 
sem szagokat. Már régen egyedül élt, bezárkózott, nem beszélt senkivel. 
Mikor a nyugdíjat várta, a postásnak kinyitotta az ajtót, de másnak nem, 
akárhogy csengetett. 
Nem volt ez mindig így. Fiatalkorában volt családja, voltak barátai. Hogy 
ennyi mindent megtett értük, a hálátlanokért! A férje és a fia is elhagyták, 
hiába áldozta fel a fiatalságát értük. Pedig mindig volt tiszta ing, fıtt étel, 
de gondoskodásáért cserébe soha nem kapott semmit, se egy szál virágot, 
se egy kedves szót, pedig elvárta volna. A férje elhagyta egy fiatalabbért, 
a fia is különköltözött a barátnıjével. Pedig még a gondolatukat is leste, 
mikor nála laktak. Reggel ágyba vitte nekik a friss kávét, éjszaka is be-
ment hozzájuk kikapcsolni a TV-t, ha a fiatal pár elfelejtette. A szobájuk-
ban is mindig rendet csinált, anélkül, hogy kérték volna. Mégsem voltak 
hálásak, sıt! Egy alkalommal ki is tiltották a szobából. A saját lakásából! 
Ahogy így elgondolkodott, valaki vadul rátapadt a csengıre. Nagy ordí-
tozás is volt odakinn. Mérges lett, kikiabált ismét: 
- Hagyjanak már békén, nyugalmat szeretnék! 
De az ordítozás egyre hangosabb lett. Már lábdobogás is hallatszott, és 
valaki ököllel verte az ajtaját. Befogta a fülét, hogy ne hallja. 
A szomszéd volt. Figyelmeztetni akarta, hogy ég a ház. Mivel az ablakon 
rácsok, az ajtón több zár is volt, bemenni nem tudott. Mire a tőzoltók ki-
értek, az asszony már nem volt életben.  
 
 
Dobrosi Andrea: Spré-világ 
 
Rövid leszek, mert az ügy is az volt. Azt nem mondanám, hogy sikeres 
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véget ért, de vége lett, azaz lezárták. Le bizony. Ki gondolta volna, hogy 
fölösleges lesz az a rajzos macera? De az lett, - és megnyugtatásképpen 
mondom, nem a graffity-rıl van szó. 
Emlékszem, mikor az ürge, - na jó, nevezzük grafikusnak, mert még is 
csak az - azt mondta, hogy csak azt nem akarja hallani, hogy a célszemély 
ilyen meg olyan volt, ehhez, meg ahhoz hasonlított. De mit csináljak, ha 
úgy könnyebb lett volna? Nem volt mit tenni, maradtam a formáknál; 
ilyen arc, olyan szem, amolyan orr, száj, áll, fül, haj... és a többi. 
Nem mondom, hasonlított némileg, de legalább emberünk alkotott. 
Tudom, a piszkos anyagiak, - de hát dolgozzon meg a pénzéért! Nem? 
Bennem még élénken ott éltek azok a szomorú emlékek, és közben azt 
lestem, mennyire idétlen, furcsa az a rajz. Mint a TV-ben, újságokban. 
Vicces, bamba és ijesztı figurák képei pillantanak vissza ránk, és 
általában nem mondanak semmit. Semmi többet, mint hogy viccesek, 
ijesztıek és bambák. Vagy csak én gondolom úgy, hogy az enyészeté 
lesznek? Na jó, ne legyen igazam, ezt majd meglátjuk! Talán csak a 
szépet nézem, mert azt akarom látni. Nekem is van hibám! 
Mirıl is beszéltem? Igen-igen, tudom már, - azokról a nevetséges 
alakokról, akiknek képbe öntik az arcukat. Nem hiába hívják 
fantomrajznak. Úgy is néznek ki. Idáig mindig átlapoztam ezeket a 
„képregényoldalakat”, annyira nem mondtak semmit. Igaz, most se villan 
be, hogy micsoda ismerıs vonások vetıdnek elém, viszont így, - 
járatosabban - legalább újra átélhetem elkészítésük „örömeit”. 
De visszatérve rám, egy kicsit büszke voltam, hogy legalább 
kipróbálhattam ezt a fajta mővészetet. Még azt is hozzá merem tenni, ez 
több, mint a falfirka. Igaz, nem olyan színes, nem fednek be unalmasan 
szürke kıfelületet, hisz általában egy hófehér lapra keveredett fekete 
vonalak hada kandikál felénk. Néhány esetben megtévesztıen 
megtévesztı alkotások kerekednek, amolyan felismerhetı képmások. Így 
aztán leszőrve a konklúziót, nyugodt szívvel állíthatom, a kultúra egy 
részével állunk szemben. Illetve én ültem. 
Szó mi szó, kíváncsi voltam rá, mit hoznak ki a férfiból a szavaim. Csak 
mondtam, mondtam, lestem és lestem... Otthon persze én is 
megkíséreltem lerajzolni a tagot. Sok értelme nem volt, de ambiciózus 
lévén tollat ragadtam a kezembe. Egész jó lett. A fecni azóta is megvan. 
A kép legalább is. 



BARÁTOK VERSLISTA NOVELLÁSKÖTETE 

3 

Persze a fickó nem lett meg. Ez az egyetlen hiányossága az ügynek. 
Minek is fárasztották volna magukat a kereséssel, jobban mondva a 
megtalálással. Grafikusunk még lefújta valami sprével a rajzot, - 
gondolom, hogy megmaradjon az örökkévalóságnak, akár azok a színes 
ákombákomok a falakon; aztán pár hónap múlva jött a levél, hogy az ügy 
lezárva, ezért meg azért. Tehát nem volt mit tennem, bele kellett 
nyugodnom, hogy már megint csak a munkájukat végzik itt az emberek. 
Ami azt illeti, rajzom még azóta is ott lapul a fiókomban, - a levél 
szintén. Szerencsére a ruhát, ami akkor rajtam volt, már nem találom. Azt 
nem védte meg az örökkévalóság. Ha másnak nem, legalább ennek 
örülhetek. Ami eltőnhet, el is tőnik, - mondaná Murphy. Aki eltőnhet, el 
is tőnik, - mondanám én. De inkább nem mondok semmit. Büdös a 
hónaljam. Egyelıre keresek valamilyen dezodort. 
 
 
Dr. Fábián Ilona: Háztetık  
 
Tudod, ha nem tudok aludni, a háztetıkre gondolok. Az augusztusi nap-
lemente fényeire, ahogy megtörnek a szorosan egymás mellett sorakozó 
keszekusza háztetıkön. A fecskék hangja most is itt cseng a fülemben, lá-
tom cikázó repülésüket, össze-összecsukódó szárnyaikat.  
Itt állsz mögöttem a balkonablakban, úgy, mint nyáron. Bújsz bele ha-
jamba, ölelsz át, húzol magadhoz. Nem kérdem, a szeretet, a vágy, a be-
teljesületlen szerelem hajt e felém. Mindent feledve érezni akarlak.  
Már nem bánt a nélkülem való életed. Már nem fáj a külön sorsunk. Most 
egyek vagyunk. Néhány órára. Nekünk ennyi jut. Nem tépázta meg érzé-
seinket a mindennapok gyötrelme. Nézem a kocogót, mint kerülgeti a je-
get, a hóbuckákat, s a nyárra gondolok, a fecskékre. Oly nagyon vágytam 
már itt lenni! 
Behallik vacsora körüli szöszmötölésed. Megállsz az ajtóban, háttal a 
fénynek és átölelsz. 
Teával egyensúlyozva kezemben húzlak magamhoz. Nem semmi - mon-
dod, mikor kifelé menet meglátod kezemben a félig tele csészét. 
Ülök a fotelben és befelé figyelek. Jó itt. Míg várok rád, gondolatban be-
rendezem a szobát, átalakítom a lakást. Kinek? Miért? Ki tudja.  
Emlékszem, gyerekkoromban, egész pontosan kamasz, félig felnıtt ko- 
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romban szinte havonta rendeztem át bátyámmal közös szobánkat. Képze-
lem, mennyire elege lehetett belılem! Volt, hogy csak az íróasztalom 
fordítottam háttal az ablaknak, a naplementének. Néztem a vázán megtö-
rı, száz színre bomló fényeket s hagytam a tanulást. Egyszer a fejemre 
szakadt a könyvespolcom. Nem bírta a sok tudást, s megadta magát. Ösz-
szetört ikebanás poharam, s kicsorbult a prizma-vázám. Vajon mikor 
kezdjük el tudni, merre tartunk?  
Kerestél a sötétben, a konyha fényeitıl vaksin, kezedben pohárral. Meg-
érintettelek, leültél a karfára. Vajon melyikünk szorongását volt hivatva 
csökkenteni a becherovka? 
Ültünk és beszélgettünk világmegváltó dolgokról, önmagunkról, életünk-
rıl. Felálltál s egy könyvet adtál a közelgı közös ünnepünkre gondolva. 
Kedves szavak az elsı oldalon. Jellegzetes írásod van. Megfejtessem egy 
grafológussal?  
Hol a helyem életedben? Más lennél-e nélkülem? Ez a néhány óra nélkül? 
Epizódok. Nyomot hagynak e benned? Jobb leszel e velük? Máshogy 
kelsz e reggel ezentúl, hogy megízlelted velem a hajnalt? Egész éjjel ö-
lelsz álmodban. Mint ki sohse akar elengedni. Kinyitom az erkélyajtót, 
kezemben a frissen fızött méregerıs kávéval s élvezem a téli hajnal friss 
illatát, puha hangjait, csípıs hidegét. Itt a hegyen késın jön a tavasz.  
Háztetık. Az esti kocogó. Hajnalban egy másik városban az ablakból en-
gem látva futni, mire gondolnak? A biciklis, a kavicsokat gereblyézı ö-
regúr hol jár gondolatban, mikor rámköszön és utánam néz? 
Háztetık. Hátsó udvar. Ötvös. Ki van írva a kıkerítésre. Itt kinek hirdeti 
magát? 
A templom harangja hatot üt. Indulnom kell. A prózai jégkaparás közben 
élvezem a csendet, a békét, az együtt töltött órák hangulatával magam-
ban. Azon kapom magam, mosolygok.  
Az úszó jégtáblák. A kompozás néhány perce mindig hosszú idıre nyo-
mot hagy bennem. 
Hogyan mondjam el? Egy rövid sms. Hosszú várakozás, munkával teli 
délelıtt. Csak késı délután érkezik a válasz. 
Három napig tíz centivel a föld fölött járok. El voltam varázsolódva. Lé-
tezel e bennem? Beszéltem hozzád.  
Nehezemre esett a természet törvénye ellen tennem..  
Háztetık. Belülrıl látom ıket éber álmomban.     
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dr. Hamvas Ákos: Fénytörések 1. 
 
Az emberi nyál csendben száll a fülledt metró-aluljáró légterében. Lustán 
landol egy idısebb nı kabátjának hátán. Nem veszi észre, mozdulatlanul 
áll tovább, gondolat nélkül várja, hogy a mozgólépcsı végre leérjen vele 
a mélybe. A barna bırő kissrác, aki a köpést röppályára indította nevet 
egyet, és vidáman kergeti tovább hasonló korú társát, egyáltalán nem za-
varja a téves célzás. Az aluljáró persze zsúfolt, szinte mindegy, mikor jár 
erre az ember mindig sokan vannak, mindig szigorú, szürke arcok veszik 
körül, talán érthetı is, ha az emberek többsége ingerült, és keze ökölbe 
szorul, ha valaki a szauna szerő vagonban véletlenül meglöki. A sok em-
ber közül senki sem foglalkozik a két fiúval, akik ügyesen szlalomoznak, 
míg le nem érnek a peronra. Senki nem szól rájuk, a legtöbben igyekez-
nek észre sem venni ıket, a gyerekeknek ez pedig kifejezetten kellemes. 
Így nyugodtan játszhatnak tovább, lent a peronon is kergetıdznek, látszó-
lag komoly elszámolni valójuk van egymással, de nevetı arcuk szeren-
csére játékot mutat.  
Az emberek cserélıdnek, ahogy a szerelvények érkeznek, majd távoznak, 
az egyik szerelvény végre a két kisfiút is elnyeli, újra teljes a nyugalom a 
peronon, nincs hirtelen mozgás, legfeljebb néhány görcsös gyors lépés, 
nehogy elmenjen a metró. Az élet, a vidámság továbbállt. Persze mást 
kéne látni a gyerekekben, észre kellene venni, hogy gusztustalanul visel-
kedtek, felháborító, hogy egy idıs hölgyet leköpött egyikük, mégis az 
ember inkább csak mosolyog emlékükön, ık legalább élnek. 
 
 
Efraim Staub: Jóga 
 
A múltkor rámszólt a feleségem, hogy mozognom kellene. Nem tesz jót ez 
az állandó itthoni semmittevés. Csak ülsz a számítógép elıtt és billegetsz.  
A fınöknek mindig igaza van felkiáltással, fellapoztam az újságot és 
megnéztem a lehetıségeket. Arra van szükségem, hogy valami szervezett 
formát válasszak, mert annál sokkal lustább vagyok, hogy egyedül csinál-
jak végig egy torna-kúrát. Az elgondolást a feleségem is támogatta, mert 
többé-kevésbé ismer. 
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A legjobb megoldásnak egy közeli kondi terem látszott, nem kell sokat 
gyalogolni odáig és relatíve olcsó. El is mentem megnézni. A tulajdonos-
sal leültünk tárgyalni az irodában, megbeszéltük a fizetési feltételeket, de 
mielıtt kirántottam volna a csekk könyvemet, azt a meglepı kérést ter-
jesztettem elı, hogy elıbb látni szeretném, hogy miként megy ez. 
A kondi teremben nık és férfiak izzadtak vegyesen. Az egész a tőz nélkü-
li poklot juttatta eszembe látván, hogy a szerencsétlenek szenvednek a 
különbözı modern kínzógépeken.  
Egy nı rá volt állítva egy futószalagra és úgy futott mint egy vadászku-
tya, a nyelve is kilógott, de egy métert nem haladt elıre.  
Egy másik boxban egy férfi feküdt hanyatt, a nyakán kidagadtak az erek 
az erılködéstıl és különféle súlyokat emelgetett egy állványról le és fel.  
Mögötte állt a pokol egyik oda beosztott kisördöge, aki kaján pofával cse-
rélgette a súlyokat. 
Más helyen egy nı egy gépen állt, széles öv fogta körül, nyilván azért, 
hogy ne tudjon elszaladni, és a gép rázta, mint paraszt a szilvafát. 
És tudnám sorolnia végtelenségig azokat a borzalmakat, melyeket a mo-
dern pokolban láttam. Megtévesztett gyanútlan emberek jöttek ide, kifi-
zették a pénzt, és ha már egyszer kifizették, akkor végigcsinálják a kurzust, 
tetszik, nem tetszik. A zsidó nem olyan fajta, aki a pénzét ajándékba adja. 
Látván, hogy mi a való, kifordultam az ajtón és menekülésre fogtam a 
dolgot. A konditórium fıördöge utánam szaladt, megpróbált visszatartani 
még engedményrıl is hebegett. Anyádnak – mondtam neki – és szalad-
tam tovább.  
Kifulladva érkeztem haza, a szívem a torkomban dobogott. Ráadásul az 
asszony nekem esett, hogy még egy kis tornára sem vagyok képes.  
Hát ez a futás? Ez semmi? 
Olvasgattam az újságot és láttam, hogy van jóga-tanfolyam. No ezt meg-
nézem. A biztonság kedvéért nem vittem magammal a csekkkönyvemet, 
hogy be ne mószeroljanak. 
A megadott címen egy kis kertes házat találtam. A fa egyik ágán három 
famajom ült. Az egyik a szemét fogta be, a másik a fülét a harmadik a 
száját. Erre a pozícióra még a magyarországi szocialista rendszerbıl em-
lékeztem. Csak ott emberek csinálták. Ki így, ki úgy. Az ajtó a kopogta-
tásomra magától kinyílt, a szobában gyertyák égtek és egy szögekkel ki-
vert ágy fölött egy csontsovány majdnem csupasz öregember lebegett.  
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- Ez igen, mondtam elismerıen, és megkérdeztem, hogy hogyan csinálja.  
- Roppant egyszerő válaszolta az öreg, egyszerően félek lejjebb ereszked-
ni, mert a szögek megszúrnák a fenekem. Már gyerekkoromban is féltem 
az injekcióktól.  
Az öreg természetesen a távol-keleti képeskönyvekbıl unalomig ismert 
lótuszülésben lebegett.  
Mondom neki, hogy olvastam az újságban a hirdetést, azért jöttem. 
- Tudom, - mondta az öreg, - a feleséged folyton veszekszik veled, hogy 
tornázzál. Voltál a konditeremben is, de onnan elmenekültél. 
Leesett az állam. 
- Ezt nem értem, - mondtam -, honnan tudod? 
Az öreg sejtelmesen mosolygott.  
- Ha akarod, megtanulhatod mindezt, csak idı kérdése.  
- És mennyibe kerül mindez – kérdeztem, mert néha roppant anyagias tu-
dok lenni. 
- A pénzrıl ráérünk késıbb beszélni, úgysem hoztad a csekk-könyvedet. 
Elıbb azt mondd meg, hogy milyen jógát akarsz tanulni. 
- Mi az, hogy milyen jógát? – kérdeztem – jógát.  
- Többféle is van, - mondta az öreg és feljebb emelkedett egy kicsit, mert 
az egyik szög hozzáért. 
- Például a Karma jóga, amely a másokért való önzetlen munkához vezetı út. 
- Azon már túl vagyok – mondtam – hiszen egész életemben a családomért 
hajtottam, mi több annak idején a szocializmusban még kommunista szom-
batokon is részt vettem valakik javára. Nem jó szándékból, de megtettem. 
- Akkor tanuld meg a Gjána-jógát – mondta az öreg – az a tudás elmélyí-
tésének útja.  
- Milyen tudásé – kérdeztem – ha a speciális relativitáselméleti tudásomat 
akarom elmélyíteni, hogy megmagyarázhassam a tér-idı torzulás és a 
gravitáció közötti összefüggést a Nagy Bumm-elmélet vetületében, abban 
tudsz segíteni? 
Az öreg a szakállát fésülte egy kis ezüstfésővel, majd kimondta a penitenciát.  
- A matematikához és a fizikához nem értek. Tanuld inkább a Bhakti-jógát. 
- Az milyen? 
- A szeretet megvalósításának útja – mondta az öreg. 
- De mi a szeretet? Az, hogy én szeretek valakit, az hogy engem szeret-
nek, az, hogy az emberek szeretik egymást és békében élnek?  
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- Tudod, ezek bonyolult dolgok, próbáld meg talán a Rádzsa jógát. 
- Az meg mi fán terem? 
- A rádzsa jóga – mondta az öreg ujját felemelve – a testi képességek ki-
teljesítésének, az intellektusodban rejlı képességek kibontakoztatásának 
útja. Látod, amit most épp csinálok, ez a lebegés is az. 
- Ugyan már – mondtam – hiszen arra sem vagy képes, hogy leülj arra a 
szögekkel kivert ágyra. 
- Mindenkinek vannak hibái – válaszolta az öreg megadóan – válaszd ak-
kor a Hatha-jógát, ez az egyéniség megırzésének útja. 
- Arra igazán nincs szükségem. Az egyéniségemet minden körülmények 
között sikerült ezidáig megıriznem. 
- Van még a Lája-jóga, az öntudat és az akaraterı jógája, a feloldódás út-
ja, azt biztos nem ismered. 
- Hogyne ismerném – mondtam nevetve – egyszer még a szocializmus-
ban egy vezetıi értekezleten megittam egy hétdecis Lánchíd konyakot. 
Ennek ellenére végig öntudatomnál voltam, volt akaraterım, hogy haza-
találjak és odahaza sikerült a lakás legkisebb helyiségében feloldódnom. 
Két napig fájt a fejem utána. Ebbıl nem kérek. 
- Akkor barátom, neked nincs szükséged a jógára, már elérkeztél a Nirvá-
nába – mondta az öreg, és valahonnan elıhúzott egy sárga kockás kígyót 
és a nyakába csomózta, mint egy nyakkendıt.  
- Jól áll? – kérdezte, – vagy kössek inkább feketét? 
Elfáradtam az ácsorgásban, de mert nem volt hová ülni, a szöges ágyhoz 
mentem és lefeküdtem. Nem is szúrt. Oldalt fordultam és elaludtam.  
A feleségem költött fel. 
- Nem vagy te normális – kiabálta – ledőlsz TV-t nézni és rögtön elalszol. 
Inkább sportolnál. 
- Jó – mondtam megadóan – veszek egy sakk-készletet. A sakk is sport. 
 
 
Fuchs Éva: Szép az élet 
 
Valóban szépnek tartom az életet. Gyakran nézek az égre minden ok nél-
kül, szinte rácsodálkozva egy-egy bárányfelhı gömbölydedségére… 
Milyen érdekes a változás az emberben.  
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Egyedül vagyunk. Felet alkotunk. Egy egész felét. Párok között létünk ki-
rí. A magányosság messzirıl ordít valakirıl, rikít, mint télen a szőz hó, 
vagy mint mély, sötét csend-éjszakákon a hirtelen szívbıl jött sikoly. 
Légüres térben lebegünk, fogódzó nélkül, folytonos zuhanásban, levegı-
nélküli, üvegbúra létben. Ez a kívülállóság egy idı után ránk telepszik, 
beleivódik mindennapjainkba, bırünk alá a pólusainkba. Nem tartozunk 
senkihez. Társaságban elrejtızünk, lesütött szemmel, mintha szégyen lenne 
ittlétünk a világban, ahol nincs jogunk élni egyedül, csak vegetálni… 
Azután történik valami. Egy szó, talán véletlen érintés, talán nem is fizi-
kai, talán egy alig hallható hang, hanglejtés, vagy hangsúly, egy illat csu-
pán, valami ıseredeti emlékkép kinyit egy kaput. Felébredünk. Tüdınk 
friss levegıvel telik meg. Régvolt illatok emlékét érezzük újra, sosem fe-
lejtett ízeket szánkba. A világ kitárja elénk színpompás ölét, kisüt a foly-
ton derős Nap régen látott szín kavalkáddá változtatva körképünket. Ak-
kor tudhatjuk megtaláltuk másik felét az egésznek. Ép és kerek egyek let-
tünk újra.  
Kezdetben jönnek a szinte zsilipszerően megállíthatatlanul hömpölygı 
szavak. Késıbb a szavak közé beférkızik a csend. Az a csend, ami meleg 
és otthonos hallgatásba burkol. 
Isten hozott újjászületett szerelem! 
 
 
Gáspár Barbara: Lánytestvérek 
 
Nelly és én, jó testvérekhez illıen mindenen megosztoztunk egymással. 
Sokszor közbeszólt volna az irigység, volt sok sírás és parázs veszekedés, 
de végül mindig a családi hagyomány gyızött. „Ne légy irigy, adj min-
denbıl a testvérednek.” 
İ, mint kisebb testvér, mindig egyenrangú volt velem – ez az osztozko-
dásból következett, s amúgy is olyan érzékeny – mondta anyánk – nem 
tenne jót neki, ha elnyomnád. 
A város szélén éltünk, kis faluhoz hasonlított a hely – szerettük és utáltuk 
is egyszerre. Nem válogathattuk meg a barátainkat. Szegények voltunk; 
nem válogathattuk meg az ennivalót sem. 
Nelly sokszor elvonult a maga világába – nem barátkozott senkivel, elrohant, 
ha jöttek hozzánk, elment az erdıbe sétálni. Gyerekkorában állatokkal társal-
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gott. Mégis olyan felnıttség volt benne – csodáltam, mitıl lehet ennyire ko-
moly egy tizenkét éves kislány. Nálam is komolyabb néha. Gesztenyebarna 
haját, mint a száraz faleveleket, vörös színővé varázsolta a napfény. 
Nem tartott velem és barátaimmal – ó, nem voltak barátok ezek! Vásott 
kölykök, volt köztük mindenféle, sokuk a javítóban kötött ki. Együtt csa-
tangoltunk a nagyvárosban; élveztem a fiúk társaságát, benne voltam 
minden csínyben. 
Egy csendes szombat délutánon, – amikor már sokszor fújt a szél, de az 
ıszi napfény még megóvott tıle – a fiúk már megunták a sétát. Tehetetle-
nül lıdörögtünk a kihalt utcákon, némi szórakozást keresve. Feltőnt a kis 
vegyesbolt, immár nem elıször. Nem tudtunk róla sokat; az egész bolt 
akkora volt, hogy egy kis öregember fért csak el benne, és egy vevı. Me-
gálltunk a fiúkkal és elkezdtük figyelni. 
- Azt mondják, sok pénze van. – morfondírozott hangosan Ricsi, s közben 
felcsillant a szeme. Már akkor tudtam, hogy rosszban sántikál. Ezután el-
kezdtek arról vitázni, hogy azt a sok pénzt bizonyára nem a boltban tartja, 
de hát ki tudja; meg hát sokan ide járnak vásárolni, biztos van elég „zsé” 
a kasszában is. Kiderült, hogy csak én nem tudok errıl semmit. De hogy 
ki volt ez az öregember – ez még elıttük is rejtély volt. De ıket csak a 
pénz érdekelte. Mint kiéhezett hiénák, szinte nyálcsorgatva lesték a bolt 
bejáratát. Egy kis ajtó volt csupán. A jó idıre tekintettel nyitva volt, de 
egy nıi arcot ábrázoló szövetdarab akadályozta meg a belátást. A követ-
kezı pillanatban meglebbentette a szél – és láttam, ahogy a nı szemei 
mögül felbukkannak az öregember szarkalábas szemei is. Hideg győlölet 
volt bennük. A következı pillanatban a függöny ismét a helyén volt. 
- Menjünk, észrevett minket! – mondtam a fiúknak, és továbbsiettünk. 
Úgy döntöttem, nem tartok többet velük az ilyen sétákon. Nem akartam 
bajba keveredni. 
Így minden szabadidımet Anyával és Nellyvel töltöttem. Együtt fıztünk, 
üldögéltünk Nellyvel a fák között és figyeltük a bogarakat. Próbáltam né-
ha beszélgetni vele; de csak az az érett, megfontolt csend volt, amit meg-
osztott velem. Egy idı után mégis elkezdett oldódni, és mesélt nekem az 
álmairól, amelyek olyannyira elrugaszkodottak voltak, hogy kénytelen vol-
tam visszaráncigálni a földre. Akkor én voltam a gonosz testvér, és újabb 
sorozat hallgatás volt a büntetésem. Üresnek hangzó, de mégis igaz közhe-
lyekkel próbáltam vigasztalni, némelyik Anyánk saját agyszüleménye volt: 
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- Ha mindent megosztunk egymással, szép lesz a világ. A mi világunk. 
Csak a miénk! – Suttogta oly gyakran csillogó szemekkel. Amikor na-
gyobb lettem, rájöttem, hogy a csillogás elnyomott könnyeket jelent. 
Apánk korán elhagyott minket; Nelly nem is emlékezett rá, milyen. 
A válóper hosszú évek óta folyamatban volt; Anya bizonyos idıközön-
ként elment a városba, s jó pár órára, volt, hogy egy napra is egyedül ha-
gyott minket. Egy ilyen csendes és szép délután az erdıhöz közel üldö-
géltünk, kishúgom szeme a távolba révedt. Tudtam, hogy szebb életrıl, 
szebb házról, gazdagságról, csillogásról, udvarlóról álmodik. 
- Ha mindent megosztunk egymással, szép lesz a világ. – Mondtam neki; 
de most már nem Anyát utánozva, hanem én is elhittem magamnak ezt a 
szépen hangzó mondatot. Nem is gondoltam bele, hogy ez milyen sok 
mindent jelenthet. 
Télbe fordult már az idı, amikor teherautó jelent meg a szomszéd háznál. 
Bútorok kerültek le róla. A kedvenc szomszéd néni helyére, akit oly soká-
ig sirattunk, fiatal férfi költözött. 26 év körüli lehetett, szája sarka pajkos 
mosolyra görbült; gyorsan összebarátkoztunk vele. Életet és színt hozott 
szürke létünkbe. 
És ezzel szerelmet is. Nem dicsekvésképpen mondom, de a környéken 
nálam szebb lányt nem találhatott volna; ezzel a ténnyel nem szállt vitába 
senki. A fiúk, akikkel oly sokat csatangoltam együtt, most már nem ke-
restek okot a távollétemre. Párszor még megpróbáltak elcsalni magukkal 
- de gyakran ütköztek Bálintba, és a megfagyott levegı okán el is sompo-
lyogtak egyhamar. Feladták, hogy összebarátkozzanak vele. İt csak én 
érdekeltem. Nelly pedig még fiatal volt ahhoz, hogy magukkal vigyék. 
Anya sem engedte volna. 
Ellenben örült ennek a szép fordulatnak. Megrendíthetetlen optimizmu-
sával nemegyszer bizonygatta, hogy tudta, hogy ez így lesz. İ tudta, ho-
gy a szıke herceg csak megérkezik egyszer a lánykái életébe. Ha nem is 
fehér lovon, csak egy teherautóval. És most itt van. 
De Nelly életébe nem érkezett még meg. Lassan már tizenhárom éves 
volt, és mintha vénlány lenne, olyan türelmetlenséggel várta. Nem mond-
ta már soha, de látszott rajta a csendes dac és a dühödt türelmetlenség. Én 
meg olyan tapintatlan – vagy talán kegyetlen? – voltam, hogy nem átal-
lottam az ı orra elıtt fürdızni végtelen boldogságomban. 
De rájött, hogy senkinek sem jó, ha durcás. Úgyis csak elzavarjuk, ha  
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rontja a levegıt. Anyánk persze ezt nem hagyta sokszor; mondta, hogy 
foglalkozhatnánk néha a „kicsivel”. Ó, pedig már nem volt kicsi! Egyha-
mar kinyílt a csipája, látszólag félretett minden haragot és bánatot, s hozta 
a legjobb formáját. Lassan azon kaptam magam, hogy Bálint már többet 
foglalkozik vele, mint velem, de amikor megpróbáltam ezt felhánytorgat-
ni, rögtön a „kicsi” védelmére keltek. Ilyenkor meghunyászkodtam, és 
igazat adtam nekik; de mégis bujkált bennem valami rossz érzés. Nem 
bíztam meg ebben a kis vörös boszorkányban. Mégis elhessegettem a 
gondolatot; s éltem tovább boldog perceimet. 
Mindketten iskolába jártunk: én az érettségire készültem, Nelly a nyolca-
dikat végezte. Titokban a felvételire is tanultam; azt hazudtam, hogy kor-
repetálásra járok. Sokszor késıbb értem haza, mint Anya. Bálint vállal-
kozó volt, szabadon gazdálkodott az idejével. Mit mondjak, nem volt oda 
a munkájáért. Nem is kényszerült rá, hogy mindig csak a céggel foglal-
kozzon. A céggel, aminek kiléte nagy rejtély volt elıttünk. De nem szá-
mított, mert rendes fiú volt; adott az övébıl, ha kellett; kedves volt Anyá-
val: ez elfeledtetett minden homályt és rejtélyt. 
Egyik nap elmaradt az elıkészítı: Ricsiék reménykedve hívtak, hátha 
mégis velük tartanék, – nagy dolog van készülıben! – mondták, de nem 
érdekelt. Rohantam haza szerelmemhez. A házhoz érve csilingelı kaca-
gás ütötte meg fülemet, majd egy mélyebb tónusú. Azt hittem, Bálint és 
Nelly játszottak a konyhában. De ez több volt, mint játék – beláttam a 
konyhaablakon: Bálint Nellyt csiklandozta, a nyakát csókolgatta. Bénul-
tan nézhettem volna végig mindent akár egészen a végkifejletig – hát ki 
tudja, mire képesek ezek! – de a dermedt döbbenet jeges haraggá válto-
zott és berontottam a konyhába. 
Mitagadás, Nelly az utóbbi egy évben szinte nıvé cseperedett – félkész 
nıvé, ahogy már régen is vigasztaltam magam, mert nem bírtam elfogad-
ni, hogy nálam szebb lesz. Homokórához idomuló alakját mintha nem is 
Anyánktól örökölte volna, vörösesbarna haja és zöldes szemei jóval fe-
lülmúlták az én adottságaimat. Rejtélyes hallgatásai megkoronázták ezt 
az élı mőalkotást. De még kislány volt, ezt el kellett ismerni; gyerekes 
gondolatai sokszor elárulták. 
És Bálint ezzel a gyereklánnyal – a húgommal! – kezdett ki! 
- Mégis hogy képzelitek! – rivalltam rájuk. – Nincs itthon Anya, és én se, 
és ti… – nem jutottam szavakhoz. 
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Anyánk ekkor belépett a másik ajtón – otthon volt. 
- Ne légy irigy; adj mindenbıl a testvérednek! – mondta ki csendesen, de 
jól hallhatóan a családi alapszabályt. Szelíden mosolyogva nézett rám, de 
szemében most nem a titkolt könnyek – hanem mintha az ırület szikrái – 
csillogtak volna. Nelly vidám volt, semmi szégyent nem mutatott; Bálint 
elıször lesütötte szemeit, majd ártatlanságot mímelve mondta: 
- Csak játssz… - de Anya közbeszólt: 
- Ugyan drága! İk jó testvérek. Mindent megosztanak egymással, nem 
marakodnak semmin. 
- De Anya! Bálint az én… – gyengéd mosolya belémfojtotta a szót. – De 
ı még… - hozakodtam volna elı a következı érvvel, de ı csak ennyit 
mondott, mutatóujját ajkaihoz emelve: 
- Cssssss! – Csitított, s szemében erıs akarat és ırület keveredett. Nem 
bírtam ellenkezni. Földbe gyökerezett lábbal figyeltem, ahogy testvérem 
továbbra is kedvesem ölében ülve imádja ıt… 
Anyám ırülete ragályos volt; képtelen voltam kitörni ebbıl a körbıl, s 
véget vetni ennek az egésznek. Nem beszéltem errıl senkinek, s lassan 
beletörıdtem a helyzetbe. Végülis történhetett volna rosszabb is, de Nelly 
nem akarta teljesen magának Bálintot; mintha a világ legtermészetesebb 
dolga lett volna, hogy megosztozunk rajta. Ahogy gyermekkorunkban 
babáink és játékaink is közösek voltak, semmi sem volt saját; ugyanúgy 
megosztozkodtunk rajta is. És ı rendkívüli módon élvezte a játékot. Sok-
szor úgy éreztem, hogy nem is szeretett engem soha; ugyanolyan köny-
nyedséggel fog majd eldobni, mint ahogy belement ebbe a mocskos do-
logba. De sokszor láttam rajta, a mozdulatain, a szemén, hogy én mégis 
többet érek neki. Nellyt sohasem tudta teljesen komolyan venni. 
Szerencsére pár csóknál és gyerekes hancúrozásnál nem történt több köz-
tük – errıl tudtam volna, mert e boldog triumvirátusban alapszabály volt 
az ıszinteség. Bármilyen kegyetlen is volt ez a szabály, betartottuk. 
Egyik este húgom velünk együtt feküdt az ágyban – jólesett volna, ha ket-
tesben hagy minket egy kicsit, de hiába mondtam, nem tágított. Ruhástul 
rámászott Bálintra – a szó szoros értelmében: legérzékenyebb testrészük 
egy ponton találkozott. Kedvesem mosolyogva tőrte a kényeztetést. Va-
lami hihetetlen erı belémfojtott minden haragot és ellenkezést, miközben 
mocorgó húgomat és kedvesemet néztem, és csak ennyit tudtam kinyögni: 
- Felizgat? – kérdeztem, rettegve a választól. 
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- Nem nagyon. – felelte Bálint, mit sem törıdve azzal, hogy akirıl beszél, 
épp rajta ül; de tudtam, hogy ıszinte. Soha nem voltam ennyire biztos 
semmiben. Letolta magáról a kislányt; az meg sértıdötten kirohant a szo-
bából. Végre kettesben lehettünk. 
Valamivel késıbb Anya szemrehányásával voltam kénytelen harcot vív-
ni. Miért kellett kizavarnunk, amúgy is nagylány már ı stb. Ez már több 
volt a soknál, osztozkodtam eleget… és csak mondtam, mondtam, de 
egyik érv sem volt elég meggyızı számára. 
- Anya, tudod, hány éves?! – kérdeztem tıle, immár ordibálva. 
- Tizenöt? Tizenhat? – kérdezte elmélázva. Mintha sötét fellegek árnyal-
ták volna el az értelmet – gondoltam, ahogy szemeit néztem. 
- Tizenhárom! – kiabáltam vissza. 
- Tizenhárom? – kérdezte csodálkozva. – De hát olyan nagylány.. 
- Nem nagylány! Tizenhárom! TIZENHÁROM… - ordítottam zokogva. 
Leomlott egy fal, a bénultság fala. Ezek után már vártam, hogy a többi-
eknél mikor ér véget ez az ırület. De még várnom kellett, és nem tudtam 
meddig. 
Egy napon telefonhívást kaptunk. Nagy baj van! Sistergett a levegı. 
- Nagyapátok meghalt! – mondta Anya, majd szája elé kapta kezét. Elin-
dultunk a kórházba, ahol szívroham érte – ennyit tudtam csak. Be kellett 
telefonálnom az iskolába, hogy majd Nelly jöjjön utánunk. 
Anyai nagyapánk már rég meghalt; Apáét nem is ismertük. Nem értettem 
az egészet; Anyából pedig semmit sem lehetett kihúzni. Csak rohant es-
zeveszetten, alig bírtam vele lépést tartani. Útközben találkoztunk pár 
emberrel – ismerısökkel – megállítottak, hogy elújságolják a hírt: bor-
zalmas dolog! Anya rohant volna tovább - de megfogták a kabátja ujjánál: 
- Borzalmas dolog! A Ricsiék betörtek a vegyesboltba! A bácsi meg kést 
rántott. Nem biztos, hogy túléli a fiú… Mindketten kórházban vannak! 
Rohantunk tovább, válasz nélkül hagyva ıket; körvonalazódott a dolog: a 
boltos lenne a nagypapánk? De ık sem tudták. A szomszédok sem tudták. 
Mi sem tudtuk Nellyvel. Meghalt a nagyapám, mielıtt megismerhettem 
volna. Úgy igazából. Nem mint boltost. Mint nagyapát. 
A kórházban Anya eltőnt; nekem már nem volt annyira érdekes, hová ro-
han. Belefáradtam a hirtelen jött izgalomba. Megint az a bénult ernyedt-
ség vett rajtam erıt, ami a rajtakapás idején. 
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Ricsi bátyjába botlottam a folyosón, sírt, átöleltem, mentem tovább. Is-
merıs arcot láttam, pedig azt hittem, nem ismerem: barnás bır, fekete 
haj, fekete bajusz. Rájöttem, hogy Ricsi apja az. İ megismert; én nem 
láttam kislánykorom óta. Nem volt szükség szavakra, átöleltem ıt is; elég 
volt ez a részvét kifejezéséhez. A viselkedésükbıl már tudtam, hogy ha-
lott ı is. 
Végre megtaláltam Anyát; ott ült egy folyosón nıvérei mellett. Leültem 
én is közéjük. Vártunk tovább együtt, néma gyászban. Gyászoltam isme-
retlen nagyapám. Gyászoltam a boltos bácsit. Gyászoltam Ricsit. Gyá-
szoltam fogadott öcsém. 
Megérkezett végre Nelly, összefogott hajjal, sápadt arccal. Már mindent 
tudott. Elıször mintha sírás környékezte volna – görcsbe rándult szép kis 
arca – ez eltartott pár percig. Majd hirtelen kivirult, eltőnt bıre szürkesé-
ge – elıször mosolygott, majd nevetésben tört ki. Anyám nıvérei csendre 
intették – megsértıdött. 
- Idefigyelj, Nelly, beszélnem kell Veled! – mondtam neki. Legyalogol-
tunk a hátsó lépcsıkön, majd a körfolyosós kórház belsı udvarán értünk 
célba. Friss füvet taposott a lábunk; leültünk egy padra. Madárcsiripelés 
hasított bele a csöppet sem idilli csöndbe. 
- Szeretném, ha abbahagynád ezt Bálinttal. – mintha nem értette volna. 
- Légy szíves, szakíts vele. Ezt akarom. – Ezt már keményebben mond-
tam. Döbbent arcáról lefagyott a szemtelen mosoly, majd elrohant. Olyan 
sebességgel, hogy nem tudtam követni. Olyan úton, amit nem ismertem. 
A kórház hasonlatos volt egy labirintushoz. Néztem felfelé, fürkésztem a 
magasan lévı folyosókat: vajon melyiken rohanhat? Most visszamegy 
Anyáékhoz?… 
Éles csipogásra riadok fel gondolataimból. Kába vagyok. Elszívok egy 
cigit, megiszom egy kávét. Amíg bekapcsol a számítógép, rágyújtok egy 
másodikra. Fél percig bambán bámulom a fehér lapot, majd lassan meg-
töltöm szavakkal. Mesélek Nellyrıl, mesélek Bálintról. Mesélek az ál-
momról. Örülök, hogy nincs testvérem: önzıségem belehalna a fájdalom-
ba. Nem osztozkodom semmin, nincs mit elvegyenek, nincs mit félteni. 
Nem osztozkodom soha senkivel. Önzıségem fáj, de így legalább nem 
bánt senki. 
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Horváth Károlyné: Szabadíts meg a gonosztól! 
(Bőnbánó Mária-Magdolna imája) 
 
Édes jó Istenem, megint csak te kellesz! Tekints el korábbi kishitőségem-
tıl: valahányszor így nyöszörgök: „Most utoljára segíts!” - nem mondok 
igazat, hisz tudhatnám, úgysem boldogulok én késıbb sem nélküled. 
Elismerem, szánom-bánom, hogy legutóbb is nagyképő, önhitt alak vol-
tam, mert másokhoz hasonlóan, nagy jó dolgomban feledtelek, tagadta-
lak, s most bezzeg szégyellem, sıt utálom magamat. Utálom, hogy ilyen 
megbízhatatlan vagyok, önmagamhoz sincsen már bizalmam, mert egy-
szer elhiszem, hogy hiszlek, de mihelyt elkényeztet a boldogság napsuga-
ra, rögtön elbízom magam, azt hiszem, mindig lesz az a jó, ami van, s 
hogy ez így természetes. Aztán, hogy tévhiteimbıl kikecmeregjek, idın-
ként porig sújtasz villámaiddal. 
Szóval régen gyakran nem hittelek, de mégis mindig téged hívtalak a baj-
ban, te pedig újra és újra meghallgatsz. Na jó, neked könnyő, azért vagy 
Isten. Neked nyugodtan kibeszélhetem magam, nincs semmi, de semmi 
tabutéma; te vagy az egyetlen, akivel azt a titkomat is megoszthatom, 
amit a világon mással senkivel, senkivel! Magányos, szomorú útjaimon te 
kísérsz este, sötétben, s ilyenkor annyira érezlek, hogy szinte már foglak! 
Te jó vagy, te segítesz, te mindig megértesz, te, ha szétszaggatnak, akkor 
is egész vagy; bezzeg én, gyarló vagyok, s irigyellek téged, amiért csak 
ember tudok lenni, jóra törı, mégis rosszalkodó, hívı-kételkedı, békétlen 
szellemő ember, ember, ember! 
Látod, elérzékenyülök, mert meghat a saját ıszinteségem, és e kis erény 
fejében - ó, minı gyalázat: máris a jutalmon jár az eszem, vagyis, hogy 
legközelebb is megsegítesz a bajban. Kérlek, ne dılj be minden efféle 
szemtelenségnek, nem direkt vagyok ilyen, csak annyi cinikus hülyeség, 
annyi istentelen vágy fészkel az agyában egy ilyen elvileg ártatlan, de 
rossz passzban lévı emberbaromnak! 
Ide hallgass! Tudhatnád, hogy soha nem akarok szándékosan rosszat, te 
viszont Isten vagy, s mint ilyen, nem vagy véletlenül te is felelıs értem? 
Állítólag a te mőved vagyok, mi lenne, ha egyszer-egyszer te szégyellnéd 
magad, mikor én rossz vagyok? Nem elég nekem a rosszaság maga,, még 
a felelısség is az én vállamat nyomja? 
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Különben is: olyan sokan vagyunk ezen a földön, - mér' mindig csak ne-
kem kell azzal az átkozott lelkiismerettel szarakodnom? Noszogass máso-
kat is, kérlek, Atyaisten! Menj el az ellenségeimhez! İket is büntesd má' 
önváddal, hisz ha egy percre is magukba szállnának...- na de mit beszélek, 
ık ostobák elvégre! Tán' ugyanazzal a szemmel néznének befelé, amivel 
kifelé szoktak, akkor meg hogyan szembesülnének önnön bőneikkel? 
Te, figyelj, úgy mellesleg szeretem ám az embereket, mert olyan jók tud-
nak lenni. Viszont néha győlölöm ıket, mer' iszonyú gonoszak is tudnak 
lenni! Sohasem értem: ha én gyötrıdöm és bőnhıdöm a saját rosszasá-
gom miatt, ık mér' nem gyötrıdnek? Mért nem kérdik tıled, hogyan te-
gyék jóvá, ha engem bántottak? Na, persze, megint nekem nincs igazam, 
gondóhattam vóna... - Tudom, csak szeretnék jó lenni, ám a jó ember még 
távolról sem ilyen, az nem tartja önmagát jónak, annál szerényebb, vi-
szont jónak feltételez másokat; hát nem tudom, azokba a kurva jóembe-
rekbe rúgtak-e már akkorákat, amitıl esetleg gonoszakká válhatnának? 
Figyusz, súghatnál, hogyan kell jónak lenni egyáltalában? Képzeld, Isten, 
én játszani szoktam. (Tudod, mindig színészi pályára vágyódtam.) Azt 
játszom például, hogy jó vagyok, járok-kelek az emberek között, s afféle 
jóhoz illıen, ıszintén-szerényen bevallom nekik a bőneimet. S hogy ne 
váljanak rosszakká ık is, helyettük mindjárt meg is büntetem magam. 
Gondolom, beérik ennyivel, megtapsolnak, továbbmennek, - csakhogy ez 
nem így mőködik ám! Hő, ha tudnád, ezek milyen segítıkészek! (Elvégre 
valódi jóemberek...) Szóval, boldogan segítenek nekem engem ütlegelni, 
kedvesen, nyájas mosollyal arcukon! 
Eleinte tőrök és tőrök, nehogy kiderüljön, hogy csak szerepet játszottam, 
majd félájultan, bedühödve, belerúgok e jótevıimbe, mire ık még na-
gyobbat rúgnak, mondván, hogy csalódtak, nem vagyok olyan béketőrı, 
amilyennek hittek. 
Mit mondjak, hülye egy játék ez; amikor már a földön fetrengek, s még 
mindig belém rúgnak, kibújok, mint szög a zsákból, ki a jóság-álruhából, 
bele a régi rossz göncbe, s összevissza átkozódom, hogy bár ık volnának 
a „rosszak”, s ık fetrengenének...! 
Uramisten! Lehet, hogy nem is gonosz vagyok én, csak bolond? Balek, 
gyagya, selejt? Hát már ott tartunk, hogy itt az Isten sem dolgozik hibát-
lanul? Voltaképpen mért lettem én ember? Talán állatként tökéletesebb 
lehettem volna. Az állatok nem dilemmáznak ilyen ökörségeken, náluk 
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nincs álszent mosolyok mögé rejtett „dögölj meg” gondolat, lelkiismeret, 
önvád, önvád, erkölcs, hit és kételkedés. 
Jóság és gonoszság - csupa emberi fogalmak, s a határok olykor ravaszul 
elmosódottak...! Mennyivel könnyebben értem az állatokat: ha egyikük 
azt mondja: i-á, az valószínőleg szamár, s ha azt mondja: vau, az valószí-
nőleg kutya (fıleg, ha még jól belém is harap). Köztük a vak is tisztán lát, 
míg én az emberek között csak ködösen, homályosan! 
Imám végéhez érve, kérlek Szentséges Isten, bocsásd meg a bőneimet, 
köztük ezen imafélémet is itten, és sürgısen szabadíts meg a gonosztól. 
Ha úgy véled, én vagyok a gonosz, hát szabadíts meg akkor önmagamtól! 
 
 
Kamarás Klára: A vendég 
 
– Levél!  
– Külföldrıl? Csak nem?! 
– Fordítsd le Zsófika! 
Zsófika a család legidısebb tagja. Többszörös nagymama. Gömbölyő, 
kicsi, és fürge: talán ezért maradt mindenki számára Zsófika, mintha ı 
lenne a legfiatalabb. Ha nem az arcot, hanem a szívet nézzük, akkor ez 
igaz is. 
– Nenad írt! – lelkendezett felnézve a levélbıl – Hét végén jön! Levágom 
a pulykát. 
– A pulykát? Azt karácsonyra szántuk...– komorodott el a lánya – 
Egyébként is: Mit akar ez itt? Nem is tudok vele beszélni... Gyula tanfo-
lyamon, a gyerekek táborban... Hármunknak elpotyázni a pulykát... 
– Ugyan Linácskám, nem hozzád jön... velem akar szót váltani... harminc 
éve nem találkoztunk ... szépen kell fogadni. Vendég. Meglátod, nem jön 
üres kézzel ilyen messzirıl... 
Az ajándék reményében Linácska kicsit megenyhült. Mást nem is tehe-
tett, mert tudta, pulyka-ügyben Zsófika szava dönt. İ fogja elkészíteni 
is, a család csak a készhez gyürkızik neki... szokás szerint. Na de, nem is 
engedne ı beleszólást senkinek a konyhai dolgokba! Lány-korában egy 
kis Belgrád-széli vendéglıben  tanulta a sütés-fızést, ...meg az iparko-
dást is. Jól meg kellett tanulnia, mert a mostohája volt a tulajdonos... Más 
cseperedı lány még csak az anyja púderjét, rúzsát próbálgatta lopva, mi-
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kor Zsófika arcát már a tőzhely forrósága festette pirosra... Akkor került 
hozzájuk Nenad is, karon ülı babaként... Ma se tudja, mért kötötte meg 
magát, mért könyörögte ki, hogy ne vigyék a fiúcskát a lelencbe... Majd 
ı ellátja, gondozza, neveli... Talán mert nem volt se játéka, se testvére. 
A vendég. Lehet, hogy régóta rákészült a szavakra, de csak állt az ajtó-
ban. Elıször Linácskára nézett, ...a harminc év elıtti arcot kereste. 
– Nenad...? – suttogta Zsófika kerekedı szemmel és már kapaszkodott is 
a kopaszodó, kicsit kövérkés, öregedı férfi nyakába. – Nenad! 
– Szofi! – tört ki a felismerés a férfiból. – Szofi... Szofi! – és ölelte, mint-
ha soha többé nem akarná elengedni. 
– Jedva jednum si stigao! ... Végre megérkeztél... – mint a gyöngyök az 
elpattant gyöngysorból, úgy   ragyogtak  elı Zsófikából a régen használt 
szerb szavak és a két egymásra talált ember pergı mondatai hirtelen be-
töltötték a konyhát. 
– Jesszus, a pulyka! – kapott az asszony a sütı felé, de semmi baj nem 
történt, a pecsenye aranybarnán sistergett a tepsiben illatával betöltve a 
kis helyiséget. 
– Lehet teríteni? – nyiffant bele Linácska a hirtelen beállt csendbe, de 
mivel választ nem kapott, megadta magát, és kihozta a szobából az ün-
nepi abroszt. Ha már pulyka..., akkor legyen teljes a kép. 
Közben a vendég is észbekapott és behozta az autóból a csomagját, aztán 
meg-megállítva a két asszonyt a sürgölıdésben, jobbról-balról összecsó-
kolta ıket, és átadta az ajándékokat. Csupa értékes holmi... kiegészítve 
nyalánkságokkal. Táblás csokik, kávé tea... végül még pár vásári apró-
ság, notesz, naptár, kulcstartók ...golyóstollak... mintha utolsó pillanatban 
kevesellte volna, amit összekészített, s ezzel a tarka-barka halommal 
akarta volna elkápráztatni vendéglátóit. 
– Nem kellett volna...– sopánkodott Zsófika, de Lina már a tükör elıtt 
próbálgatta arcához a ruhaanyagot, amit az anyja kapott. Aztán mindent 
elrendezett szépen az elıszobában álló asztalkán, hogy Nenad is lássa, 
mennyire megbecsülik az ajándékát, és ha valaki szomszéd beállítana, 
megcsodálhassa, mi mindent hozott a külföldi vendég. 
Asztalhoz ültek, a légkör újra megfeszült, csak az öregasszony próbált 
kétfelé vetni egy-egy szót, hol szerbül, hol magyarul. Linácska erıltetett 
nevetgéléssel igyekezett jelezni, milyen jó a kedve, de közben árgus sze-
mekkel figyelte nem esik-e egy csont, vagy a zsíros szaft cseppecskéje a 
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hófehér abroszra. Az ı abroszára! Aztán ez is elmúlt. A kávét már Zsófi-
mama szobájában itták meg. Törökösen fızte, mint mindig. Komótosan 
kortyolgatták, aztán elıkerültek a fényképek. Erre a nézelıdésre 
Linácska már nem vágyott. Azt se tudta ki-kicsoda a régi képeken, s 
hogy Nenad is elıszedte a zsebébıl a felesége, gyerekei, sıt az unokák 
képét, kicsit feszengve felállt.  
– Hagyd csak, majd este elmosogatok – súgta az anyja – most nincs rá 
idı, Nenad még sötét elıtt indul vissza, holnap dolgozik... 
– Ja, nem azt akartam – dünnyögte a lány – be kell mennem a klubba, 
nem tudok tovább maradni – azzal megölelte a vendéget, magára kapott 
egy kis kötött kardigánt és elviharzott. 
Ketten maradtak a kis szobában és mindjárt mintha újra közelebb kerül-
tek volna egymáshoz és a régi idıkhöz. Már nem kellett tolmácsolni. 
Nenad a felesége családjáról mesélt, aztán mintha egy gombócot győrne 
le, vagy egy magas küszöb elıtt botladozna hirtelen a lényegre tért. 
– Szofi, tudod milyen az, mikor a gyerekek kérdeznek, és én nem tudok 
nekik semmit mondani? Mindenkinek vannak gyökerei, amiben meg tud 
fogódzni! Hogyan mondhatnám el nekik azt a keveset, amit tudok, azt a 
szégyent, hogy engem a kocsma ajtajában találtatok egy kosárban? Ne-
kem se apám, se anyám, én kegyelemkenyéren nıttem fel, velem rajtad 
kívül senki más nem törıdött.. – ezzel a mondattal már ki is buggyantak 
a könnyek a férfi szemébıl. Fejét Zsófika nyakába fúrta és csendben ráz-
kódott a válla a zokogástól – nekem nincs miben megkapaszkodni, nin-
csenek ıseim, nincs múlt, amihez köthetném magam. Olyan mintha nem 
is születtem volna meg, csak vagyok. Soha nem mondtátok... 
– Soha nem kérdezted... 
– Abban nıttem fel... csak az iskolában ébredtem rá... hogy mindenkinek 
vannak szülei...! 
– ... Mindenkinek vannak ... neked is... gondolhattad... 
– ... de senki nem beszélt róla ... azt hittem valami sötét titok... Te nem tu-
dod, mennyire féltem! Milyen a gyerek! Iskolai kirándulás Kragujevacba. 
Ott gyerekeket lıttek fıbe a németek. Összeszorult a gyomrom, hogy hát-
ha az én apám is ott volt... talán részt vett a kivégzıosztagban... Hallottam 
a vérbosszúról... éjjel az árnyékok a szobában... rettegtem, hogy jönnek és 
megölnek az apám miatt, mert elkövetett valamit... és nem mertem senkitıl 
semmit kérdezni... és örültem, ha tılem sem kérdeznek semmit... 
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– Jaj, te bolond, hát mért nem mondtad...? Ugyan, ugyan... dragi moj! 
Azt hittük, jobb így! Nincs értelme keresni, hiszen mind meghaltak... 
Volt elég baj, és dolgoztunk... ki ért volna rá sírokat kutatni... 
– Csak annyi kellett volna legalább, hogy milyen volt az anyám?… Egy 
kép legalább... hogy el tudjam képzelni... Nem volt egy kép mellettem a 
kosárban? 
– Nem! Nem volt kép. – Zsófika hirtelen kihúzta magát. – Kosár sem 
volt… Nem a küszöbön találtunk. 
– Még a kosár sem igaz? – döbbent meg a férfi. Az öregasszony most 
már határozott hangon folytatta: 
– Ismertem az anyádat. Egy hétig ott lakott a csárdában. 
– Az anyám? Milyen volt az anyám?... Az én anyám... 
Zsófika kibámult az ablakon. A kerítés mellett sárga szalmavirágokat 
táncoltatott a szél és fenn a magasban kéken ragyogott a nyári ég... 
– Milyen volt? Szıke. Kékszemő. Karcsú, törékeny... sápadt... nagyon 
szép volt ... 
– A neve? 
– A neve... – Zsófika kicsit bizonytalanul nézett körül. A szeme a férfi 
háta mögötti polcra tévedt és hirtelen megakadt egy Shakespeare köteten, 
amit Linácska felejtett ott– a neve... persze, a neve Júlia volt... többre 
nem emlékszem. Valamilyen Júlia... 
– Júlia... Júlia...– ismételgette Nenad szinte áhítattal. – Júlia volt az 
anyám... Mindegy is milyen Júlia... de szıke...és kék volt a szeme.. és 
ugye fiatal volt? Nagyon fiatal... Tapasztalatlan... Szegényke, valaki el-
csábította, vagy... vagy megerıszakolták?! – rémült el hirtelen – csak 
nem? ...csak nem egy német katona... hát mégis, ahogy gondoltam gye-
rekkoromban? Amitıl rettegtem... Egy fasiszta volt az apám? 
– Hova gondolsz! Más... egészen más... nekem elmondta egy este az 
anyád... titokban, és kérte, hogy ne adjam tovább... mert háborús idıkben 
az ember sose tudhatja... de ennyi év után...  sıt, most már itt is az ideje, 
hogy megtudd!  
– Az apám nevét is tudod? 
Zsófikának már a nyelve hegyén volt a név: Romeo, de idejében lenyelte. 
– Nem. Az apád nevét nem tudom, csak a történetre emlékszem.. arra, 
hogy anyádnak ı volt az elsı szerelme, de el kellett mennie... utolsó este, 
a búcsúzásnál történt... és az apád feleségül akarta venni, …a háború 
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után mindenhogyan…  Csakhogy te jöttél...  Anyádat a szülei férjhez a-
karták kényszeríteni. Olyan szép volt, hogy még így, gyerekkel együtt is 
lett volna, aki elveszi..., de ı inkább megszökött, mert apád üzent, hogy 
hol találkozhatnak és azonnal megesküsznek...  Így jött hozzánk anyád... 
csakhogy... 
– És?... És? Mi történt? – rémült el Nenad, ettıl a „csakhogy”–tól... de 
Zsófikát már nem kellett biztatni, mondta mint a vízfolyás: 
– Gondolhatod! Az apád partizán volt.  A németek elfogták … és agyon-
lıtték… Mikor anyád megtudta… összeroppant. Be kellett vinni a kor-
házba és ott meghalt... névtelenül temették el… annyi halott volt akkori-
ban. Igen, az apád hısi halott volt, de ezt nem mondhattuk a háború alatt, 
kicsi is voltál és lehet, hogy kifecsegted volna. Aztán már nem volt ér-
telme megzavarni vele. Igen, igen, a nagyszüleid is... egy bombázásban. 
Nem volt már senkid. Így maradtál nálunk... 
– Köszönöm. Köszönöm,  hogy végre elmondtad az igazságot! –felállt és 
hirtelen sürgısnek érezte az indulást. Haza! Mielıbb haza, hogy elmond-
hassa mindazt, amit megtudott. Hogy az anyja... Júlia, a szerelem és a 
hőség  szıke, kékszemő angyala... és az apja hıs, akit a néme-
tek valószínőleg kínoztak, de összeszorított foggal tőrte és nem tudtak 
kiszedni belıle semmit, ezért agyonlıtték... és nem láthatta meg a kicsi 
fiát, akire vágyott... akit a távolból is szeretett... 
Szinte megittasult a történettıl, mintha most vált volna igazi férfivá, eb-
ben a múlt-idézı órában. Megcsókolta Zsófikát. 
Még ígérte, hogy majd jön, és írni is fog, de Zsófika érezte, hogy ebbıl 
nem lesz semmi. Soha többé nem fogják egymást látni. Rövid könnyes 
búcsú után Nenad határozott léptekkel tartott a kocsija felé... egyenesen, 
büszkén... és Zsófikának úgy tőnt, mintha még nıtt is volna vagy egy fej-
jel érkezése óta. Az autó kikanyarodott az utcából. 
A konyhában lassan csörgedezett a mosogatóvíz és mire Linácska haza-
ért, már minden ragyogott. A fiatalasszony örömmel konstatálta, hogy 
tiszta a terep és az élet visszatérhet a régi kerékvágásba. 
– Elment? 
– El. 
– Csomagoltál az útra? 
– Nem várta meg. Sietett. 
– Akkor nem kell vacsorát fızni. Maradt a pulykából bıven. Holnapra is jut. 
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– Beraktam egy részét a mélyhőtıbe. Majd beosztjuk. 
– És Nenad? Mit akart tulajdonképpen? 
– Csak az anyját kérdezte, a családját... 
– Tudtál valamit mondani? 
– Hm. Én ne tudnék...? 
– Jól kibeszélgettétek magatokat. A tisztánlátás mindenkinek fontos... Az 
igazság! 
– Tisztánlátás – visszhangozta az öregasszony. – Igazság... 
– Mért? Hát nem azt mondtad? 
– Hogy mondhattam volna?! Hogy mondhattam volna, hogy az anyja egy 
ócska kurva volt, ott tanyázott minden este a csárdában, és ha nagyon 
szomjas volt egy korsó sörért is elment bárkivel... Fogalma se volt ki le-
het a gyerek apja! Be akarta adni a lelencházba, hogy elutazhasson egy 
másik városba, mert nálunk lassan a kutyának se kellett. Ezért vettük oda 
Nenadot! Az anyja meghalt. Ez igaz! Hallottuk, hogy valahol Zágráb 
mellett fulladt bele részegen egy árok tenyérnyi vizébe… 
 
 
Karaffa Gyula: Diófák az udvaron 
 
Elsı diófánk kalandos körülmények között került hozzánk. Fiammal és 
lányommal barangolni mentünk a Horára, a falu határában álló dombra, 
új élmények, új látnivalók után. A Horán valaha sífelvonó üzemelt, ám a 
háládatlan utókor hagyta lepusztulni: Elıször csak egy kis csavar tetszett 
meg valakinek, aztán egy kapcsoló, majd egy drótkötéldarab keltette fel 
az érdeklıdését egy traktorosnak s a vége aztán magányosan, árván 
„ácsorgó” oszlopok lettek, csavar, kapcsoló és drótkötél nélkül. De még 
így is szinte hallható közöttük a valamikori gyerekek boldog kacagása, 
szinte látható az a felszabadult tülekedés és tolakodás, ahogy egymással 
versengve kapaszkodnak a kötél felvonó részébe, szinte érezhetı a sítal-
pak alatt sercegı hó fürge freccsenése még nyáron is. A Horán valaki sze-
lídgesztenyét telepített egykor, talán utódaira, talán csak gyarló anyagiak-
ra gondolva. Öles fákká terebélyesedtek az akkor még csak husángnak 
nevezhetı csemeték, lombjukban mára már diónyi nagyságú gyümölcsöt 
teremnek, avarrá érlelıdött lehullott leveleik között pedig ízletes galamb-
gombák, „tinórák”, pereszkék és a hírhedten gyilkos galócák teremnek. 
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Kincset jelentenek ezek a hozzáértıknek! Kellemes foglalatosság a gesz-
tenyegyőjtés, a gombászás, a szinte vadászkutya-ösztönő avarkaparás s 
betetızése az örömnek; a teli háti.  Kellemes ez a gesztenyés!  Sétálóútja-
in ballagva elgondolkodhatunk az elmúlt napok eseményein, beszívhatjuk 
a friss, émelyítıen illatos levegıt, együtt „lépdelhetünk” a természet év-
szakváltásaival, megfigyelhetjük az öreg fák pusztulását s az általuk ha-
gyott üres területeken az új élet, az új facsemeték születését. Akár egy 
rendhagyó „természet-ismeret”óra. Az erdı is mint egy tankönyv, nyitott 
oldalai szabad bepillantást engednek törvényeibe, csak venni kell a fárad-
ságot és olvasni belıle.  
No, de rátérek elsı diófánk „történetére” is! 
A Horát végigsétálva, megnehezülve az élmények súlya alatt indultunk 
haza. Az út menti bozótosban szúrtam ki a nemes ágak sima kuszaságát, 
összetéveszthetetlen leveleinek zöld harmóniáját. De hiszen ez egy diófa! 
Varjú hozhatta csırében a számára arannyal egyenértékő eledelt, de vajon 
„ki lehetett az a róka, aki kiénekelte szájából”? Vajon mi riaszthatta meg 
ezt az okos madarat?  Tény, hogy a mag „elvettetett” s a mesebeli mandu-
lafával ellentétben ez a mag jó talajra talált, cseperedett, növekedett, nem 
hagyta, hogy gyenge szárát a gaz megfojtsa, s aztán egyre nagyobb erély-
lyel tört a napfény felé, hogy beteljesítse ısei álmát, az új élet megerısö-
dését. Megjegyeztem magamnak ezt a helyet, aztán egy ásóval felszerel-
kezve visszatértünk gyerekeimmel, immár a fáért. Hatalmas, erıs fıgyö-
keret eresztett ebben a gazban, kénytelen voltam félméternyire átvágni. 
Féltem, hogy megsínyli ezt a brutálisnak tetszı beavatkozást, de valami 
ıserı, valami meghatározhatatlan, de megérezhetı „élni akarás” folytán 
az otthoni földben ismét erıre kapott, meggyökeresedett. (Valahogy így 
lehetünk mi is, az ittenieknek „gyöttmentek”. Erıs, mélyre eresztett gyö-
kereinket valaki, vagy mi magunk „átvágtuk”, de élni akarásunk és erıs 
hitünk által meggyökeresedtünk újonnan választott „szülıföldünkben” és 
sarjakat, lombot, termést már itt hozunk.) Fiam rögvest magának  akarta 
ezt a fát. Így lett aztán ez az új szerzemény a „Gergıfa”. 
A másodikat, a „Katafá”-t már mi magunk neveltük magról. Hatalmas 
terméső, ám mégis vékony héjú diót kaptunk ajándékba rokonainktól. Fi-
nom, kellemes íző béle hamar fogyott, az ültetést meg kellett ejtenünk, 
mielıtt végleg megettük volna mindet. Néhány év s már akkora, mint a 
„Gergıfa”. Aztán ahogy jöttek a többiek, már-már hagyománnyá vált a 
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diófaültetés. A „Sárafa” sajnos kiszáradt. Hangyák lepték el még csene-
vész szárát, vastag, gyengítı odút rágtak bele, kirágták az „életet” belıle. 
Nem tulajdonítottunk ennek babonás jelentıséget. Konstatáltuk, majd Sá-
ra választott magának másik fát, egy hetvenhat éves fenyıt. A napokban a 
tavaszi takarítást végeztük az udvaron. Eszter lányom megcsodálta a két 
szépen gyarapodó diófát s megkért, hadd ültessen ı is diót. Kis kezeivel 
kaparta ki a gödröt neki, gondosan betakargatta, kis karókkal körülvette, 
gyermeki hitével megöntözte. Így az „Eszterfa” épp most van születıben. 
Egy régen írt haikum jut az eszembe mostan: 
„Fát ültettem már. 
 Várom a gyümölcseit. 
 Nekem van idım.” 
 
 
Kálmán Eszter: A szépség és a vonat   
(Kukorelly Endre parafrázis) 
 
Minden valaha volt szépségekbıl való. És nem az esztétikum 
személytelen kiáradása, nem bizony. Szépséges fények nınek az égig, 
pillanatok válnak rögökké. Élesen esik rá a fény. Mikor valami vagy 
valaki kiválik a tömegbıl. Barnásvörös tincsek a homlokban, résnyire 
húzott keskeny kék szemek. A nap felragyogtatja a szemben ülı arcán a 
fényeket. Tündéreket lát ott, ahol semmi keresnivalójuk tündéreknek. 
Elréved a vonások tökéletességén. Álljunk meg! hisz ez az a pillanat- 
kiáltaná Ön. A tökéletes szépség megcsillanása a mindennapi utazások 
szürkeségében. Miért nem lehet minden pillanat ez a pillanat - ırlıdik 
Ön. Óvakodik megszólítani a Szépséget, hadd maradjon szép a maga 
elérhetetlenségében. Hadd fessen álmokat az Ön szeme elé. Hadd 
okozzon édes érzéseket. Hadd tépje szét a valóság érdes szövetét. Nem 
akarná, hogy sekélyes csevegés, koszlott inggallér, másvalaki vihogása, 
vagy leszállván, esetlen mozdulat rontsa el a pillanatot. Az ı és az Ön 
pillanatát. Talán, ha elég sokáig nézzük, minden szép lehet? - Ön nem hiszi 
ezt. A szépség önmagától való, leírhatatlan vonzalom. Tán csak az veszi 
észre, akibıl hiányzik. A fájó vágyódás a sohase volt érzések iránt. Elréved 
a hajában játszó napsugarakon, és azért imádkozik és retteg, hogy 
folytatódjon ez a vonatút, és örökké tartson ez az elérhetetlen pillanat. 
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Keller Ferenc: Mint a parázs 
 
Sablonos találkozás volt. 
İ ott ült az egyik sarokban, s én a másikban. Zavartan nézelıdtem, mi-
közben mintegy véletlenszerően megakadt rajta a szemem, éppen csak 
annyi ideig, hogy az még ne legyen feltőnı.  
Tétován szorongattam az izzadtságtól csúszós poharamat, az egyetlen 
dolgot, amiben megkapaszkodhattam. A zajos félhomály, az alkoholsza-
gú fülledt meleg, és az izgalomtól reszketı felhevült testek kipárolgása 
tompították el a tudatomat.  
Ittam ugyan, de nem ez volt az, ami miatt egyre jobban elbódultam. 
Átláttam rajtuk, hisz régóta ismertem ıket.  
Közülük való voltam. Ahogy ott ültek velem együtt, mintha csak önma-
gam satnya kivetülései lennének mindannyian. Létezésem gúnyolói, ma-
gánytól rettegı ázott hajótöröttek, akik egymásba kapaszkodva sodródnak 
az élet nevő óceánon. Az ı reménytelenségükbe fogódzkodtam én is. 
Egymásnak dobtunk mentıövet. 
Valaki hozzámért, kizökkentem.  
Már megint filozofálok, talán nem kellett volna annyit inni. Nem érdekel. 
Ezt még akkor is elmondom. A kisördög a koponyámban kissé megszep-
pent, talán, mert egyedül maradtam.  
Egyedül. Önmagammal. 
Vajon Isten azért adott olyan kevés idıt nekünk, nehogy megfejtsük a vi-
lág titkait?  
Mert talán egy napon magunk is rájönnénk, hogy az, amirıl azt hittük, a 
legnagyobb csoda, valójában csak egy végtelenül egyszerő kis képlet. S 
ebben a bonyolult egyenletben tulajdonképpen mi magunk vagyunk az 
ismeretlen. 
Nincs lényeg a lényeg mögött. Nincs felismerés.  
Néhány megfáradt mókus hajtja a nyikorgó fogaskerekeket. A dolgon 
persze ez sem változtat sokat, hiszen a rendszer, ha nem is hibátlan, de a 
gépezet mőködik.  
Összerázkódtam. Ez az este nem végzıdhet ilyen értelmetlenül. Tennem 
kell valamit, vagy végleg itt rekedek a magam emelte falak mögött. 
Minden mindegy alapon indultam el.  
Az az igazság, hogy sohasem szerettem a szenvedélyes nıket. 
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Sokat ígértek, de keveset adtak magukból. Végül pedig mindig elmúlt a 
nagy szerelem, éppen olyan gyorsan, amilyen hirtelen jött az érzés. Elfo-
gyott, kiégett az üzemanyag, és az üstökös lehullt. 
Be kellett látnom, hogy az igazi szerelem nem látható, csak egy folyton 
szunnyadó parázs a hamu alatt. Forróság, mely nem lángol, és nem lob-
ban el egyetlen perc után.  
Mert amíg a tőz után csak korom és füst marad, a parázs újra és újra láng-
ra kap, magában hordozza a tőz ígéretét. Ezért hát tudom, ha van ilyen, 
akkor az, valami sohasem múló szelíd izzás a mélyben. 
Én úgy hívom: csendes szerelem. 
Még egy tétova pillantás, aztán a sóhaj. 
Szemernyi kétségem sem maradt, amikor hozzá léptem. Talán csak egy 
részeg magabiztossága volt, talán a bukott hıs utolsó próbája. Úgy közöl-
tem vele, mint a bemondók az esti híreket, tényszerően, megváltoztatha-
tatlan bizonyosságként. 
- Szeretlek!  
Furcsa volt. Mert abban a pillanatban, amikor kimondtam nem csak hit-
tem, már tudtam is, hogy igaz. 
Nagy kerek szemekkel nézett rám. Majdnem kiejtette a poharat a kezébıl. 
- Engem? – kérdezte zavartan. 
- Igen téged. – mondtam rendíthetetlenül, akár egy szikla. 
- De hát nem is ismersz. – mondta félszegen. 
- Talán mégis. – erısködtem én. 
- Nem hiszem – rántotta meg a vállát. 
Elfújtam egy láthatatlan tincset az arcom elıl, aztán egészen közel hajol-
tam hozzá. 
- Had kérdezzek valamit – ezt már szinte csak suttogtam. 
- Hiszel Istenben?  
- Igen. 
- Láttad már ıt? 
- Nem. 
- És hiszel Afrikában? 
- Miért fontos ez? És miért kérdezel tılem ilyeneket egyáltalán? – rázta 
meg a fejét. 
- Hiszed, hogy létezik Afrika, a kontinens, a földrész? – ismételtem meg a 
kérdést türelmesen. 
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- Igen. 
- Jártál már ott? 
- Nem. 
- És mondd csak. Repültél már? 
- Nem. 
Láttam, hogy kezdi elveszíteni a türelmét. 
- De hiszed, hogy lehet repülni? 
- Igen. – vágta rá ingerülten. 
Ekkor már úgy nézett rám, mint egy eszelısre.  
Tudom, és igaza volt. Hiszen ma mindent egy lapra tettem fel, és mivel 
túl messzire mentem, innen már nem volt visszaút, felégettem minden hi-
dat magam mögött. 
Azt mondják a legnagyobb bajom az, hogy túlságosan ırült vagyok, hogy 
normális legyek, ırültnek meg nem vagyok elég bolond. Talán igaz is, hi-
szen ezzel még én sem tudtam vitatkozni. 
Sóhajtottam.  
- Tehát összegezzük. – kezdtem hozzá. 
- Hiszel Istenben, akit sohasem láttál. Hiszel Afrikában, ahol sohasem jár-
tál. Hiszel a repülésben, pedig sohasem repültél. – mondtam, miközben 
hanyagul mellé ültem.  
Nem tudom, hogy honnan támadt ez a hirtelen magabiztosságom, talán az 
ital hatására. Még magam is meglepıdtem. A legnagyobb természetes-
séggel karoltam át a vállát. A szemébe néztem és úgy tettem fel az utolsó 
a kérdést. 
- Akkor azt miért nem tudod elhinni, hogy szeretlek? 
Aznap találkoztunk elıször? 
Még évekkel késıbb is eltöprengtem ezen, de ma sem tudom igazán el-
dönteni. Valahogy végig másképpen éreztem. Talán csak a fránya elmém 
furcsa játéka volt, talán a közös én millió éves emléke. A kollektív tudat 
piciny töredéke, az éppen reám esı rész, és vele együtt az örök kérdés:  
Csak percek óta? Vagy ezer és ezer éve ismertem már? 
Hanyagul hátravetett hajjal nevetett rám. 
Elvarázsolt a nagy tengerzöld szemével, a vállig érı festett platinaszıke 
fürtjeivel, melyek játékosan hullottak a vállára. Ábrándos tekintete min-
dig valahová a távolba révedt, mintha csak folyton keresne valamit, vagy 
valakit. 
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Eleinte semmitmondó dolgokról beszélgettünk. Éreztem a visszafogottsá-
gát, de akkor még nem tudtam mire vélni.  
Elıkerült az a néhány kötelezı adat, ami szükséges volt a gépiesen induló 
társalgáshoz. Hobbi, lakhely, életkor. Aztán egyszerre csak azt vettem 
észre, hogy bár majd egy órája társalogtunk, semmit sem tudtam meg ró-
la. Semmit, amit érdemes lett volna megtudnom.  
Mindössze adatok, számomra érdektelen információk, ennyit mondott el 
magáról. Csak a szeme árulkodott. Egyetlen pillantása többet mesélt róla, 
ezer és ezer kimondott szónál. 
Egyre kókadtabb arcok. 
A semmibe révedezı tekintetek, a borfoltos asztalon pihenı lábak és ke-
zek, elıre jelezték a buli közelgı végét. Az egyre halkuló zene, és a lassú 
andalító akkordok elnyomták azt a néhány kételkedıt.  
Egyedül az a csoportnyi makacs részeg duhaj tartotta magát, akik csak 
késın kapcsolódtak be a szórakozásba, ık még bírták. Egyelıre. Az alko-
hol hatása azonban rajtuk is megmutatkozott, bár szervezetük még ellen-
állt.  
Teljesen körbeölelt minket a romokban heverı lakás meggyalázott szen-
télye. A szerteszét dobált mőanyag poharak, és papírszalagok betemették 
a valaha sötétkék szınyeg selymes kárpitját. A szegélyek mentén meg-
mutatkozó tiszta kékség, még most is gondos kezek munkáját dicsérte. 
Elnéztem a válla fölött valahova a semmibe. 
- Szeretem a pillanatot.  
- A pillanatnak élek – mondtam és feléje fordultam. 
- Folyton húzom az idıt, amíg a pillanat oly sokáig tart majd, hogy maga 
az élet, csak a pillanat öröme legyen. 
Felemeltem a poharam és ittam. 
- Volt idı, mikor folyton futottam a percek után, attól féltem, ha nem 
markolom meg erısen, az élet kicsúszik a kezeim közül, és kimaradok 
valamibıl, és én semmit sem akartam elszalasztani.  
- Annyira erısen vágytam rá, hogy a végén talán éppen ezért, elfelejtet-
tem élni, az életem egyetlen végeláthatatlan rohanássá vált. 
Elmosolyodott. 
- Érdekes gondolataid vannak. 
Szomorúan visszamosolyodtam rá. 
- Mások nem így gondolják.  
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Hátradılt és sóhajtott. 
- Ne foglalkozz velük. Én hiszem, hogy minden ember egy igazi kaland-
regény, tele van váratlan fordulatokkal. 
- A lényeget pedig nem láthatod, ha csak a szemeddel nézed. 
Bólintottam. 
- Így van. 
Aztán még hozzátettem: 
- Viszont, ha valami nem tetszik, azt nem nézed egy percnél tovább… 
- Tehát, ha valaki csúnya az, hogy tetszhet meg? 
Elnevette magát. 
- Te nagyon olyan vagy, mint én – mondta hírtelen. 
A szemében most, valami ki nem mondott szomorúság bujkált.  
Megráztam fejem. 
- Ez nem igaz. Neked nincs is szakállad. 
Halványan elmosolyodott. 
- Valahogy mindig elszomorodom, ha rád nézek, hiszen önmagam látom 
benned. 
Felsóhajtottam. 
- Hiszel abban, hogy az emberek sorsa elıre írva vagyon? Talán még az 
is, hogy nekünk találkoznunk kellett? 
A szemembe nézett.  
- Én nem hiszek a véletlenekben – mondta, és közelebb hajolt hozzám. 
Megfogtam a kezét, és így válaszoltam: 
- Talán ez sem véletlen. 
Mindenre emlékszem. Minden egyes szóra. Hiszen a gondolataim egyre 
csak körülötte forogtak.  
Olyanok voltunk, mint egy kétszemélyes naprendszer. Kozmikus erık 
munkáltak közöttünk. İ volt a napom s én a bolygó, hőséges kísérıként 
keringtem körülötte. Beragyogta az éjszakáimat, és rabul ejtett varázsla-
tos vonzerejével. 
Ám ahogyan vonzott, éppúgy taszított is, ahogy megtartotta a három lé-
pés távolságot. 
Mégis. Mivel ezek az erık éppen kiegyenlítették egymást, úgy keringtem 
körülötte, mint hold a föld körül, és szintúgy voltunk mi ketten. 
Éreztem, hogy nem tudok közelebb menni hozzá, de már szabadulni sem… 
Nem tett hirtelen mozdulatokat.  



BARÁTOK VERSLISTA NOVELLÁSKÖTETE 

31 

Nagyon kellemes nıies hangja volt, kissé rekedtes felhanggal. Egyszerre 
megnyugtató, ugyanakkor izgató. Lassan megfontoltan beszélt, szépen 
formálta a szavakat, nem volt benne semmi szilajság, vagy szenvedély. 
Szerettem hallgatni, ahogy kimondta, vagy inkább elénekelte ıket. Vala-
mi furcsa dallam szıtte át minden mondanivalóját, és bár csendesen be-
szélt, én mégis minden szavát tisztán értettem. 
Ilyennek képzeltem azt a nıt, aki egy életen át képes szeretni.  
Ismét rápillantottam, és a lelkemet hirtelen valami kellemes meleg járta 
át. Még sohasem éreztem hasonlót, a kezem izzadni kezdett, a gyomrom 
megremegett az izgalomtól. Késıbb már szinte az egész testem reszketett, 
a szívem pedig a torkomban dobogott.  
Elnéztem a selymesen csillogó haját, törékeny hosszú ujjait, a tengerzöld 
szemét, és boldog voltam. Boldog.  
Egy csendesen hömpölygı folyóra emlékeztetett. S ahogy ismét ránéz-
tem, József Attila sorai jutottak eszembe. Nagy igazság. 
„Fecseg a felszín, hallgat a mély”. 
A varázs egyetlen pillanat alatt hullott szét. 
A kigyúrt rövid hajú srác, nagyot ásított, miközben a vállára tette a kezét. 
- Indulhatunk? – kérdezte, majd hanyagul az ajtó felé indult.  
- Várj még, egy pillanat – szólt vissza, egy tétova mozdulat kíséretében, 
amellyel rám nézett.  
Ebben a pillantásban minden benne volt. Minden. Hidegzuhanyként ért a 
felismerés. 
Mindketten a magunk sorsának foglyai voltunk. Ki-ki a magáét siratta. 
Lassan megráztam a fejem, a tekintetem egyetlen másodpercre sem vet-
tem le a szemérıl. Megpróbáltam a lelkébe hatolni, megérteni. Egyszerő-
en csak tudni akartam. Tudni azt, hogy miért?  
Elakadt a szavam, partra vetett halként tátogtam. Valami keserő gombóc 
a torkomban, megakadályozta, hogy bármit is kinyögjek. A hideg és a 
forróság egyszerre vett erıt rajtam, a szám pedig teljesen kiszáradt. Na-
gyot nyeltem. Mondanom kellene valamit, ennyi még jár nekem.  
- Találkozunk még? – kérdezte. 
Erıt vettem magamon, aztán végül csak ennyit mondtam. 
- Nem hiszem. – jelentıségteljesen a kigyúrt srácra vetettem a pillantásom. 
Nem tudtam elrejteni a csalódottságomat. S bár nem mondta, vagyis sza-
vakkal nem, mégis felcsillantotta a reményt, ha csak egyetlen pillanatra is. 
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Akkor és ott, azt kívántam, bár csak sohasem találkoztunk volna.  
Lehajtotta a fejét, talán tudta mire gondolok, de nem mondott semmit. 
Kialudt a láng a szemében, éppoly hirtelen, ahogyan fellángolt. Szelíd iz-
zás lépett a helyébe.  
- Mint a parázs. – nyögtem ki akaratlanul. 
Akár egy fohászt. 
- Micsoda? – nézett rám.  
Nem értette. Hogyan is érthette volna. Én pedig nem szóltam többet. 
- Sohasem fogom elfelejteni ezt az éjszakát. – mondta még. 
Aztán alig hallhatóan suttogva tette hozzá. 
- És köszönöm. 
Nem válaszoltam. Igazából, ha akartam volna, sem tudtam volna mit 
mondani. Nem hibáztattam. Végül is csak azt tette, amit elvártak tıle.   
Ilyennek képzeltem el azt a nıt, aki képes szeretni, akár egy egész életen át.  
A lábaim nem hagytak cserben, a testem hőségesen tette tovább a dolgát, 
a szívem tovább verte az idıtlen taktust, és a világ sem omlott össze kö-
rülöttem. Látszólag minden rendben volt, de ez a súlyos csend, sokkal 
rosszabb volt minden testi fájdalomnál. A lelkem egy része maradt ott, 
ahogy elszakadtam tıle. Tudtam, hogy az egyik felem már örökre vele 
marad.  
Kegyetlen lecke volt. Kellett hozzá némi idı, hogy végül megértsem. 
Az igazi erı nem az izmokban rejlik. 
Kiléptem az ajtón. 
A reggeli hideg az arcomba vágott. Akaratlanul is ökölbeszorult a kezem. 
Legszívesebben a világ képébe vágtam volna. A világéba, amely kigú-
nyolt és kisemmizett. Belekiáltottam volna a szélbe, hogy mindenki hall-
ja, tudja, és érezze. Fájjon úgy, ahogy csak nekem fáj.  
De mégsem tettem. Ott álltam egyedül, a lassan eszmélı város kihalt ut-
cájában.  
Én. Aki immár a jelenemben tétlen szemlélıdı, a jövımben vendég, s a 
múltamban idegen vagyok. 
A házak felett derengı sápadt fény szégyenlısen bújt elı a láthatár mö-
gül. Álmosan pillantottam fel. Régóta tudom már hogy, egy álmatlan éj-
szaka után sokszor támadnak furcsa gondolataim a világról. Ilyenkor egy 
pillanatra megértem a létezés titkait, és olyan dolgokat látok, amiket 
máskor talán nem láthatok. Mindig van remény, hiszen az élet szép. 
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Megráztam a fejem. Most mégis kinek hazudok? 
Semmim sem maradt.  
Makacsul szállingóztak a levelek fölöttem, vastagon takarták be a talajt.  
Hunyorogva néztem a lassan eszmélı nap fényébe, kiáltásként szakadt fel 
belılem a sóhajtás, miközben a zokogó tájat figyeltem. Elrúgtam egy ka-
vicsot, melyet rossz sorsa utamba vetett. Halkan dúdolgattam magamban, 
valami régi dallamot. Megszokásból ismételtem a taktusokat, az egyetlen 
rendszert széthullott világomban. 
A reggeli szél jó ideig elkísért magányos utamon. A hajnal mámorító öle-
lése elringatott, de valami az óta sem hagy nyugodni. Valami, ami hiány-
zik, és persze nélküle már sohasem lesz teljes a kép. Soha semmi nem 
lesz ugyanolyan.  
S bár ma már csak egy megfakult emlék, mégis, az a mosoly, örökre a 
lelkembe égett. Hőséges társként szegıdött mellém utamon, ahogy a hiá-
bavaló remény keserő íze a számban.  
Mára már nem maradt belıle más, csak az a szorítás a torkom körül, és 
az-az újra és újra rám törı makacs érzés, ami egyre csak éget belülrıl.  
Mint a parázs. 
 
 
Oláh Anikó: A megfagyott szív 
 
Csengettek.  
Te jó ég már ennyi az idı gondoltam és szaladtam ajtót nyitni. 
- Bocs. Kicsit be vagyok havazva. Csüccs le mindjárt mehetünk - intek a 
kanapé felé - gyorsan összekapom magam. 
Befutok a szobába. Egy gyors smink, parfüm, cipı… és már indulunk is! 
Vagyis nem, a táskámat itt ne felejtsem. A kulcs, a pénztárca… egy 
szempilla spirál és egy rúzs, egy óvszer, végül is ki tudja… Ok. Azt hi-
szem, hogy, minden megvan. Egy pillantás a tükörbe. Minden rendben. 
Belibbenek a nappaliba. Egy édes mosoly. 
- Kész vagyok. Már indulhatunk is! 
Kinyitja elıttem az ajtót. De furi. Már rég történt velem ilyen. A munka 
és a rohanás közben el is felejtettem hogy ilyen jó nınek lenni… 
Az utcára érve megfogja a kezem, és a kocsijához vezet. Te jó ég még 
nem is láttam a kocsiját. Egy sötétkék Merci. Na megnyugodhatok.  
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İ nem a pénzemért szeret… 
Besegít az anyós ülésre. Illedelmes, kedves. Csevegünk. Mindenféle bo-
londságról, a munkáról, a barátokról. Csak semmi lényegesrıl… végül is 
EZ a lényeg. Beszáll mellém, bekapcsolja a rádiót, de csak halkan szól a 
zene. Tovább beszél. Már csak hallgatom, és azon gondolkodom mi fog 
ebbıl kisülni. 
Megérkezünk… a GÖDÖR KLUB-ba. Te jó ég ez nagyon gáz. Mint egy 
börtön. Ahogy lemegyünk a pincébe, összezáródik felettem a csapda. Hát 
nem erre számítottam. Cseveg tovább adja a nagymenıt. Most éppen azt 
ecseteli, hogy a haverjaival miket csináltak anno, amikor még fiatalok 
voltak, és hogy az exe egy hülye liba… Na hát és nekem most komolyan 
ehhez mi közöm?!?! Te jó ég már megint egy ficsúr. Pedig azt hittem, 
hogy a város összes idiótájával találkoztam már. Pedig ez a díszpéldány, 
hogy-hogynem, még kimaradt és most vagy ezredszerre megfogadom, 
többet sosem kezdek ilyen nagyképő palikkal… Valahogy az idegeimre 
mennek. Pedig ez még az udvariasabb fajtából való. Leülünk. Megkérde-
zi, mit iszok. Csak egy ásványvizet kérek. Nem, nem a fogyókúrám miatt. 
Annak már 2 hete vége, nem bírtam tovább. Egyszerően úgy érzem ma 
tiszta fejre lesz szükségem. Amíg a piát kihozzák elmegyek vécére. Az 
óvszertıl az elsı kukánál megszabadulok. Erre ma nem lesz szükségem! 
Felkenek egy kis rúzst a tükörnél, miközben megismerkedek egy jó kis 
nıcivel, aki éppen vörösre sírja a szemét. Most szakított vele a barátja, 
akibe elmondása szerint halálosan szerelmes. Hát ez tényleg szarügy. 
Megnyugtatom, már amennyire lehet. Elıveszem a cigimet. Megkínálom. 
Elfogadja… naná, hogy már egy hete leszoktam. De hát ez most kit érde-
kel… Az asztalnál vár rám életem legújabb tévedése, itt ül mellettem egy 
igazi Barbi, akit kidobott a pasija (ha már ıvele is taplók a pasik, akkor 
ÉN el is áshatom magam), a leadási határidı a nyakamon és még egy be-
tőt sem írtam; az életem pedig romokban… a „szegény embert” még az 
ág is húzza! Szóval rágyújtunk, és csendben ülve elszívunk egy… kettı… 
három szál cigit, lenyugszunk… már megyek is. Mire visszaérek az asz-
talunkhoz. Már ott is a pasi cimbije. Éppen a nıket gusztálják. Jellemzı. 
Leülök. Rám sem bagóznak. Kortyolom a piám. Próbálok ébren maradni. 
Nem könnyő! Legszívesebben hazamennék. Újra elsuhanok a WC fele… 
Észre sem veszik. A pultnál megállok. Hivatok egy taxit a pincérsráccal. 
Egész helyes… rámosolygok. Na legalább ennyi jó legyen a mai estében. 
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Visszaballagok és lerogyok a székemre. A haver már lelépett, úgyhogy 
újra én vagyok a soros. Próbálok úgy tenni, mint aki érti, hogy mit be-
szél… nem megy… Ez nem az én estém! A cigi füsttıl már ég a szemem. 
A zajtól szétmegy a fejem. Levegı csak minden második lélegzettel jut a 
tüdımbe. A fulladás határán vagyok… a pincér még mindig nem szólt, 
hogy itt a taxi. Mi lesz már, itt halok meg? Nem bírom tovább. Veszem a 
kabátom, megyek. A srác ki van bukva. Mondjuk fele annyira sem, mint 
én. A pulthoz megyek, kifizetem az ásványvizemet. Rákérdezek a taxira. 
Még mindig semmi. Lépek. Kiérek az ajtón. Szúrást érzek a mellkasom-
ban… Kapok levegıt! A könnyem is elállt… Te jó ég látok! Nincs füst. 
OK! Az élet mégsem olyan pocsék. Visszanézek… GÖDÖR KLUB. Hát 
igen… van benne valami. Ide sem jövök többet. Az életszínvonalam így 
is jóval a megszokott szint alatt van. 
Dudálás… fékcsikorgás. Majd egy kocsi tőnik fel a kanyarba. Még min-
dig nem az én taxim. 100-al robog el mellettem, a tegnapi esıvízzel lo-
csolva meg a ruhám… Az új ruhám! Remélem, kijön belıle. Ma vettem, 
és hát nem két forint volt… Te jó ég ez ma már nem lesz jobb! 
Elindulok… gyalog. Sétálok. A magas sarkú kis cipıcskémben. Hát EZ 
cipınek nem igen nevezhetı. Fáj a sarkam, kényelmetlen. Haza akarok 
már érni! A szél feltámad. Fázok. Egy kicsit begyorsítok. Már csak a fő-
tött lakás képe lebeg elıttem. Ekkor észreveszem… ott hever elıttem a 
földön, a hidegben… egy rózsa. Felveszem. Kezembe fogom. Érzem a 
melegét. Elönt a boldogság… már nem sietek. Csak ballagok. Mosoly te-
rül szét az arcomon. Nem evilági boldogságot érzek. Átléptem a határt, 
megcsap „Isten lehelete”. Végre boldog vagyok. De ez nem az a boldog-
ság, amit akkor érzel, ha sikeres, ha magabiztos vagy. És nem is egy be-
vásárló kúra után érzett diadalmámor. Ez az, az igazi, szívbıl jövı bol-
dogság, ami reményt ad… 
Körülnézek. Te jó ég már haza is értem. Még mindig a rózsát tartva kuta-
tok a kulcsaim után. Belépek a lépcsıházba. Felkapcsolom a villanyt és 
elindulok a lépcsın felfelé… 
Ránézek az órámra. Te jó ég már 3 óra! Több, mint 2 órája kijöttem a 
GÖDÖR-bıl. Kinyitom az ajtómat. Belépek és megcsap a meleg. Egész 
testemben átfagytam. Keresek egy vázát, de nem találok. Már nem is tu-
dom, mikor kaptam utoljára virágot… bár most, ezt nem is kaptam! Vé-
gül egy befıttes üvegbe állítom bele. Leteszem a dohányzó asztalra és le-



MAGÁNKOZMOSZ IV.  

36 

ülök mellé, csak nézem, és boldog vagyok. Ki tudja miért?! Ez az „Isteni 
csoda” a virágokban. Boldogságot és szeretetet hoznak, mint ez a kis túl-
élı. Aki a hideg szélben megırizte nekem a melegét és hagyta, hogy ráta-
láljak. Örömet és újéletet adott nekem. Egy újabb napot, amit érdemes el-
kezdeni, egy újabb percet, amit érdemes megélni és egy lehetıséget, hogy 
újra felfedezzem az életet, hogy boldoggá tegyem az embereket… és egy 
újabb álmot adott nekem, hogy szeretnek engem… 
 
 
Oros Eszter: Szenteste 
 
Ez a nap mindig rettentı izgalomban telt. A lelkész hajnalban felkelt, be-
gyújtott a templom kályhájába, ha volt hó, söpörte, belefaragta a kará-
csonyfát a tartójába és beleillesztette, feleségének és gyerekeinek csak dí-
szítenie kellett. Bevitte a templomba, elıször a földre tette, s ha majd raj-
ta pompázik az összes dísz és gyertya, akkor felteszi az Úr asztalára. Ha 
minden rendben ment, nem zavarta meg ıket senki, akkor délben ebédel-
tek, azután már mindenki készülıdött a templomi alkalomra, amely korán 
kezdıdött, hogy alkalmazkodva a buszjáratokhoz, senki se kényszerüljön 
gyalog, vagy taxin hazamenni.  
Be kellett főteni a gyülekezeti terembe is, ahol a kicsik melegedtek, mert 
a templomban a hatalmas teret nem tudta túlságosan felmelegíteni a régi 
kályha. Mire mindannyian elkészültek, megérkezett a gondnok, s a többi 
presbiter, a gyermekekkel foglalkozó segédlelkésznı, aki bejelentette, ha 
esetleges program változás történt. Az egész családra ráragadt az ı ide-
gessége. A lányok veszekedtek, ki mit húzzon fel, felesége rémülten 
konstatálta, minden harisnyája lukas, vagy szakadt, a lakásban még némi 
rendet is kellett volna tenni, hátha valakinek az a képtelen ötlete támad, 
hogy betér hozzájuk… A konyhával sem volt még kész, mosogatás, fel-
törlés, talán hamar meglesz.  
Természetesen minden évben volt valami váratlan tényezı, eltört a 
csúcsdísz, vagy késın vették észre, hogy elfelejtettek csillagszórót venni, 
s az egy évben egyszer használatos hatalmas Betlehemi csillagot jelképe-
zı szépséges papírcsillag megvilágítása is problémás volt, mőködik-e 
még a vezeték, meggyullad-e a kis izzó.  
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Amikor minden rendben volt már, s eljött az idı, bezárták a parókiát, s a 
család átvonult a templomba. Általában ık érkeztek utoljára, hiába éltek 
ott a templom mellett, mégis alig tudtak elkészülni.  
Megkezdıdött a december 24-ei karácsonyi istentisztelet, amelyen ver-
sekkel, énekekkel, jelenetekkel szolgáltak a különbözı korosztályok. 
Még nem volt mikrofon, minden gyermeket buzdítottak, nagyon hango-
san mondja a versét… Így is elıfordult, hogy izgalmukban motyogtak, de 
sok kedves gyermekhang bátran harsogta a szebbnél szebb Jézus születé-
sét hírül adó verseket. A prédikáció rövid volt, s mindenki számára érthe-
tı. Az énekkar minden évben új darabot énekelt, kivéve a gyertyagyújtás 
alatti dalt. A gyertyák fénye és a csillagszórók sercegése alatt a Csendes 
éj dallama töltötte be a száz éves templom falait.  
Ilyenkor kellett nagyon résen lennie a lelkésznek, figyelni, nem gyullad-e 
ki valahol egy faág, nem esik-e le valami… Néha elıfordult kisebb baleset, 
de nagy katasztrófa soha nem történt. Amikor az utolsó csillagszórók is ki-
hunytak, a lelkész elfújta a fán lévı gyertyákat, - az adventi koszorún egész 
alkalom alatt égett a négy kis láng -, felkapcsolták a villanyt.  
A záró imádság és ének után kifelé menet a gyermekek karácsonyi cso-
magokat kaptak a kijáratnál, ilyenkor is felmerült, vajon elég csomagot 
készítettek-e? Isten mindig megszégyenítette aggodalmukat, jutott elég.  
A lelkész felajánlotta, hogy akinek nincs hová mennie, maradhat náluk, 
legyen a vendégük. Néha volt is jelentkezı, amit a lelkész gyerekei nem 
túl lelkesen vettek tudomásul.  
Miután mindenki elment, jött a legnehezebb hadmővelet az este folya-
mán. A feldíszített karácsonyfát át kellett szállítani a parókiára, hiszen ez 
az ı családi fájuk is volt egyben, csak erre a délutánra adták kölcsön a 
gyülekezetnek. Elıfordult, hogy egy-egy dísz áldozatul esett e hercehur-
cának, de végül helyére került a nagy szobában – a zongora tetejére – a 
család karácsonyfája. Leültek a hagyományos rántott hal vacsorához, 
gesztenyepürét ettek, elıkészítették az ajándékokat, s körbeülték a fát. A 
lelkész a nehéz nap után is friss hangon olvasta a hozzá legközelebb ál-
lóknak a karácsonyi történetet Lukács evangéliumából, utána több kará-
csonyi éneket is elénekeltek. Végül imádkoztak, aztán jött az ajándéko-
zás. Az apa, igénytelen, egyszerő csomagolópapírba csomagolta ajándé-
kait, az anya általában selyempapírba burkolva adta át, a gyerekek tehet-
ségük szerint próbáltak szép csomagocskákat elıállítani. A legidısebb 
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gyerek a rádió gombjait csavargatta, távoli állomásról karácsonyi zenét 
hozott a szobába, próbáltak örülni az ajándékoknak, a karácsonynak.  
Mindez nagyon idillinek tőnik, de ki, mit gondolt magában? 
Az apa: kifelejtettem egy gondolatmenetet a prédikációból, vajon érthetı 
volt így? Holnap is korán kell mennem, hull a hó megyek mindjárt havat 
seperni. 
Az anya: ó, de fáradt vagyok, s még el kell mosogatnom, a holnapi ebédet 
is meg kell fıznöm, úgy látom Anna nem is örült az ajándékomnak… 
Anna: iszonyúak ezek a karácsonyok, kész idegbaj… miért nem kapok én 
sose rendes ajándékot, olyan rossz, holnap mindenki azzal fog nyúzni, 
mit kaptam, s mirıl számoljak be, mézeskalács figurákról? 
Éva: Szegény szüleim, milyen fáradtak. Majd segítek anyunak este. 
Gábor: Utálok hangosan imádkozni. Ez az egyetlen nap az évben, amikor 
kierıszakolják belılem. Mikor merek már végre egyszer nemet mondani? 
Hagyjanak békén… 
A cicák elégedetten gömbölyödtek össze a konyha sarkában. 
 
 
Százdi Sztakó Zsolt: A bölcsesség tárháza 
 
KÉRDÉS 
 
Egyszer egy nagy bölcset megkérdeztek, hogy mi a bölcsesség: 
- A bölcsesség nem tudás. Az okos ember sose lehet bölcs, mert az ı fe-
jében túl sok az okosság, és csak arra figyel, amit tud. Olyan ez, mint mi-
kor zenét hallgatsz, és nem hallod meg a lelkedben a zenét. 
Máskor egy másik bölcset kérdeztek meg, hogy mi a bölcsesség: 
- A bölcsesség gyermeki ártatlanság. Ha felnısz, és elveszíted gyermeki 
ártatlanságodat sose leszel bölcs. A gyermek rácsodálkozik a világra, és 
ha nem ért valamit, megkérdezi a szüleit, a bölcs is ugyanezt teszi. 
 
PÁRBESZÉD 
 
- Te mit nézel? 
- Amit te. 
- Akkor miért nem ugyanazt látjuk mindketten? 
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- Mert én látok is, nemcsak nézek, még te csak nézel. 
- Hogyan kell látni? 
- Hunyd be a szemed! Most mit látsz? 
- Semmit. 
- Helyes. Ezt kell gyakorolnod! 
 
A tudás 
 
- Mester, hogyan lehetek én nagy tudós? 
A mester egy ideig nézte tanítványát, majd így szólt. 
- Hagyj el! 
- Miért akarod, hogy elhagyjalak? 
- Mert mellettem sose lesz nagy tudós belıled. 
- De hát nem a te tudásod a legnagyobb tudás? 
A mester nem válaszolt, hanem egy marék homokkal kezdett játszani, 
ami kipergett az ujjai közül. 
- Ez a tudás, amire te vágysz. És most mi maradt a markomban? 
- Levegı. 
- Láthatatlan, de mégse lehet nélküle élni. Ez az én tudásom. 
 
Bántalom 
 
Egyszer a mester se szó, se beszéd nyakon vágta tanítványát, mire az 
szemrehányóan fordult feléje. 
- Mester, ezt most miért kaptam? 
- Hogy figyelmeztesselek, hogy légy résen. 
 
Másvilág 
 
Egy nap a tanítvány ezzel fordult mesteréhez: 
- Minap egy társaságban arról vitatkoztunk, van e másvilág. Mester, mi a 
te véleményed? 
A mester nem válaszolt, és a tanítvány úgy gondolta, hogy talán nem is 
hallotta meg a kérdését, és menni készült, mert a mester lehunyta szemét, 
és ı úgy gondolta, hogy talán szunyókál. Ám ekkor a mester megszólalt: 
- Ha hallgatok, úgy gondolom, hogy van másvilág, de amikor megszóla-
lok, már nem gondolom így. 
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Sztudva Péter: Tündérrózsa 
 
A falu békésen szunnyadt, a hegy lábánál, melyet egy fenyıerdı válasz-
tott el egy misztikusnak tartott szent helytıl. Az emberek csak nappal lá-
togatták el ide, mert a különös mendemondák babonás nép lévén elriasz-
tották ıket. 
Ezen az estén szokatlanul sötét nyári este volt. A hold eltőnt a felhık kö-
zött, és a csillagok is szürke párnácskák melegébe bújtak. Az esı néhány 
perce állt el. A szél helyenként az ágakon ülı esıcseppeket rázta le egy-
egy lökés közben, ezzel lopva hangot az éjszaka csendjébe. Egy árny 
osont a mészkı falak mentén, az éj leple alatt. A fiatal teremtés percekig 
kémlelt, igyekezett minden érzékszervét kitágítani, mire elég bátorságot 
győjtött ahhoz, hogy újra megmozduljon. Tudta, hogy a neheze csak most 
következik. Már kora délután eldöntötte, hogy fényt derít a titokra. A ti-
tokra mely a múltjában kísért, és az álmaiban éledt újra és újra minden éj-
szakán. Azt remélte, hogy itt majd minden kérdésére választ kap majd. 
Néha megreccsent egy ág a lába alatt, néha fedetlen karját sértette fel 
egy-egy kiálló szúrós tövis, vagy kisebb gally karcolta meg. Összeszorí-
tott foggal haladt elıre, miközben ismert és ismeretlen félelmeivel hada-
kozott. 
Miért van ı most itt? Miért akarja tudni, mi történt azelıtt? Miért nem 
tőnnek el a rémálmok? 
Miért menekül a magány elıl? Miért hiszi azt, hogy boszorkányvér csör-
gedez benne? 
Anyja kiskorában elveszejtette, csak mert különös jel volt a bal vállán, 
melyet a sátán keresztjének vélt a hiedelem. Végig megpecsételte ıt a vi-
lág gonoszsága, bélyegétıl akart mindörökre megszabadulni? 
Egész életében a sötét adott némi vigaszt, a nappalok szörnyőségeivel 
szemben. Mégsem lépett ki sohasem az élet útvesztıjébe, ez volt az elsı, 
igazi kalandja?  
Halotta egyszer, hogy az apja a szeretet nyelvén védte ıt, mikor a világra 
jött, az emberek gyarló gondolataival szemben. Talán ezért indult el a til-
tott ösvényen.  
Talán csak sejtette, hogy ha megfejti a rejtélyt, amely fogva tartja ıt, ak-
kor talán nyugodtak lesznek az éjszakái, és nem kell rettegnie a holnap 
valóságától. Miközben esetlenül bukdácsolt, hideg fém érintette felhevült 
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bırét, kínjában felsikoltott, majd egy pillanattal késıbb szájába szorította 
öklét, de csak egy belsı hang távozott. A környezet nem közvetített köz-
vetlen veszélyt. Fogai véresre harapdálták az ujjait. Fájdalmában könny-
cseppek szöktek a szemébe. Elszántnak bizonyult. Szipogott egy keveset, 
lenyelte könnyeit, és óvatos mozdulatokkal lassan nyitotta ki az ósdi, 
rozsdás kaput, amely olyan régen nem járt, hogy nyikorogva fémes hang-
ján azt az érzetet keltette a lányban, hogy szenved. Kimeresztette a sze-
mét és próbált a sötétben tájékozódni, ehhez a magával vitt gyertya és né-
hány gyufaszál volt minden eszköze. Egy kicsit megijedt, amikor a gyufát 
rejtı rongydarab nedvese került elı zsebébıl, de amint kihajtogatta, látta, 
hogy épek a fejek. Teste melege a nyirkosságtól távol tartotta. Kezét a 
gyufaláng köré tartotta, így óva, hogy az ellebbenjen, majd meggyújtotta 
a gyertyát, mely csak a közvetlen környezetét világította meg. Néhány ki-
sebb állat mocorgott a közelében, ahogy fedezékbe bújt a hirtelen fény 
észleltével a biztonságos éjszaka sötétjébe. A baloldali kıfal felé lépve 
egyet hirtelen csapódással bezárult mögötte a nehéz vasajtó.  
Nincs visszaút! - zakatolt egy hang a fülében. 
Néhány megriadt bagoly huhogott vészjóslóan. A lány ismerte az utat, 
bár még sohasem járt itt. Egykor a mostohaanyja mesélt neki errıl a hely-
rıl. Most elıvette gondosan elrejtett vörös rózsáját, a néhol megcincált 
blúza alól, és kezében rózsájával és a gyertyával lépkedett a parcellák kö-
zött. Gyakran furcsa hangokat hallván pördült meg, alig-alig hagyva 
esélyt a mécsesnek, hogy el ne lobbanjon, de a vélt kísértetek nem buk-
kantak elı a sötétbıl, hogy halálra rémisszék a lányt. Egy alkalommal vi-
asz égett a lány alkarjára. Ekkor a vállán lévı fekete rózsa szimbóluma 
izzani kezdett. Nagyon megrémült, de nem törıdött fájdalmával. Minden 
egyes fejfát megnézett, ami útjába akadt, hol elgyönyörködött az elıtte il-
latozó szép virágkölteményekben, hol elszörnyedt a hirtelen elragadó ha-
lál áldozatai láttán. A szeme elıtt pergett le egy-egy élettörténet, leg-
alábbis azt hitte. Könnycseppjei kisebb patakokká értek és nyomában a 
föld magába szívta az esıcseppekkel együtt és különleges párát képezett 
belıle a természet, halványkék köd tekeredett a lány köré. Rövid keresés 
után, rátalált arra, amit keresett. Ismeretlenül olvasta el a betőket, egyesé-
vel ízlelgetve ıket, majd százszor összeforrt benne egy névvé. Az apja 
nevét próbálgatta hangokba önteni, melyet sohasem ismert. Szeretett vol-
na hinni abban, ha többet ismételgeti, képet tud alkotni az arcról, mely 
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apjának képét láttatja. A betők csengésébıl egy mély öblös atyai hangot 
igyekezett összeilleszteni. Ekkor vette észre, hogy a sír milyen elhanya-
golt és romos. Ez kicsit lehangolta, eddigi életére emlékeztette. Sóhajtott 
egy nagyot.  
A fejfa már korhadt volt, a sírkert földjében gaz burjánzott, megfojtva 
néhány hajdani rózsát, melyek, ki tudja, hogyan kerültek oda, a giliszták 
épp sietısen győrőztek odébb, mert a víz kimosta ıket a földbıl, de a 
frissítı levegı sem tudta vele elfeledtetni azt a nyomasztó érzést, mely a 
vállaira telepedett. Mintha valaki a mélybıl segítséget kérne, és érezte 
amint kinyúl egy láthatatlan kéz feléje, s valami csillant a gyertya lángkö-
rének legszélén. Egy rozsdás markolatú drágaköves tır nyelének tükrö-
zıdése vonzotta a tekintetét. Letette a sír peremére a gyertyát, és a virá-
got, majd térdre ereszkedve nekifeszült két kézzel kikaparni a markolatot. 
Nagy erılködésében verejtékcseppek ültek ki az arcára. Miután kiszaba-
dította, a gazokat kivagdosta, a földet szépen megágyazva szedte rendbe, 
majd elültette a magával hozott rózsát, melyet magában tündérrózsának 
nevezett el, majd a kezére fagyott viaszt leválasztva a rózsa köré helyezte 
majd egy szál gyufát gyújtott. Imádkozni kezdett, egy ısi rituális éneket 
mormolt fogai között, melyet csak a haldoklók ismernek, mielıtt végleg 
átlépnek egy más világba. Csókot hintett a fejfára, ujjait végighúzta a be-
tők ívén. Könnyeit lenyelte, és maga felé fordította a megcsorbult tırt, 
még egyszer körülnézett, magába szívta az élet szépségeit, nyugtázta a lá-
tott árnyékvilágot, majd hirtelen rántva a karján elhatározta magát. Siko-
lyokat, kacajokat, gúnyt, megvetést, szánalmat, szenvedést, hazugságot 
valós és elképzelt álmokat érzett egyre gyengülı szívén átfutni. Hátbor-
zongató fájdalmak, édes érintések, lágy dallamok idegtépı hangok, feke-
te-fehér és színes képek kavarogtak benne egy szemhunyásig. Ismert és 
ismeretlen arcok bámulták vagy semmibe vették, és akkor, akkor meglát-
ta ıt? 
Sohasem ismerte mégis tudta, megtalálta? 
A vér kibuggyant a szája szélén, ahogy egyre mélyebbre döfte a mérge-
zett gyilkot magába. 
Ölelésre tárta karját, a tır a sírra hullt, és arccal az apja sírhalmára ros-
kadt. Az élettelen arcára valami varázslatosan szép mosolyt festett az 
öröklét, amelyet soha senki nem láthatott többé. 
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A hold elıbújt beragyogva az eget, és a csillagok ezüstösen ragyogva fi-
gyelték, ahogy az új jövevény a magasba emelkedik közéjük. Majd egy 
kóborló szélvihar lágyan megemelte a testet, és a fejfához csavarta, úgy 
hogy a tehetetlen test átölelhesse azt. Majd kitépte a földbıl az összefő-
zött párost, és magával ragadta. Egy apró tárgy hullott a mélybe. A tom-
boló dühödt légörvény ereje elıtt meghajoltak a fák, amerre járt. Belül 
furcsa táncot járt az egymásba olvadt test. A síron csak egy különös jel-
képet ábrázoló felizzott medalion árulkodott a rózsa virágán nyugodva, 
hogy egy lélek eltávozott. A tündérrózsa villanásnyi idıre bevilágította az 
éjszakát. S mintha mi sem történt volna újra csend telepedett a tájra. 
 
 
Takács Géza: Samu az elıember hiteles története 
 
Samu, az elıember utóember-gyakornokként kezdte, de hamar felfigyel-
tek rá.  
Sámuel, a szomszédember épp kultúr-túrára indult a helyi gyógy-
terapeautikus hatású vendéglátó-ipari egységbe („egységben az erı” Le-
nin), ami tudvalevıleg egyedül rosszabb, mint a nemiség. 
Samu, a leendı elıember, nem várta az utcán. (Rossz elıjel!!!)  
Bekiabált: 
Samu! Gyere elı, ember! 
Ebben az époszi pillanatban megszületett Samu, az Elıember, Hazánk 
büszkesége, a legeslegeslegısibb İsmagyar! 
Aztán jól betörülköztek, de ez már nem ide tartozik. 
 
 
Votiskyné Jakus Edit: Jónás az ızgida 
 
Az idı nyár vége felé járt. A búzatáblák sárgultak, a paprikapalántákat 
már ültetgették a kiskertekben. Ezidıtájt a falu apraja-nagyja az aratásra 
készülıdött. 
Az öreg Tóth Pista is elgondolta, hogy már ideje lenne learatni a beérett 
búzát. Másnap ki is ment az aratógéppel a búzatáblába. Szorgosan mun-
kálkodott, már egy pár hold földet maga mögött hagyott - ahol az embe-
rek a learatott búzaszárból szalmabálát kötöttek - egyszer csak azt vette 
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észre, hogy valami átsurran a gép orra elıtt. Leállította az aratógép mo-
torját, hogy megnézze, mi a fészkes nyavalya volt az. Elcsodálkozott, mi-
kor egy ızgidát látott meg a gép kerekétıl nem messze. Tóth István uram 
felemelte az ızgidát, akinek megsérült a lába. 
Na, gyere, te haszontalan jószág, hazaviszlek, azt majd lesz veled valami. 
Az aratást késı este fejezték be. Pista úr felrakta a szekérre az ızet és ha-
zament. 
Felesége, Ircsi asszony már a kapuban várta: 
- Megjöttél, férjuram? Végeztetek az aratással? 
- Igen, de nézd csak mit találtam. A gép elé ugrott a buta. Nézd  meg a 
lábát, alighanem eltört. 
Ircsi asszony bekötözte a sérült állat lábát. Pár nap múlva meggyógyult a 
beteg és nagy örömmel ugrándozott a tágas udvarban. Egyszer csak ezek 
a falusi jóemberek úgy gondolták, hogy vissza kellene ereszteni az ızgi-
dát a mezıre. 
- Na asszony, most már meggyógyult, én visszaeresztem a mezıre, ott 
sokkal jobb lesz neki. - morfondírozott Tóth uram. 
- Szerintem már nem szokja meg a szabad életet, nem tud magának élel-
met szerezni. - mondta az asszony. 
- Akkor elviszem majd Anti bátyóékhoz, ott van az a két kislány, majd 
foglalkoznak vele ık. 
- Nekem mindegy, de az biztos, hogy én nem fogom etetgetni! Tóth uram 
felpakolta a szekérre az ızgidát és bebaktatott a  faluba, annak is a köze-
pébe az Anti komáékhoz. 
- Na, adjon Isten! Hoztam nektek valamit. - köszönt rá a gazdára Tóth uram. 
- Fogadj Isten! Mit hoztál? - válaszolt csak úgy falusiasan Anti bátyó. 
- Egy haszontalan kis jószágot. 
- No, jól van, hozd be, ha már ideáig eljöttél vele. 
Majd bementek a házba, a házigazda jóféle házi pálinkával kínálta meg 
komáját, aki meg tövirıl - hegyire elmesélte a búzatáblában történteket. 
Anti bátyó beleegyezett abba, hogy az ızgida ott maradjon. 
- Jól van, hagyd itt, de nem tudom mit fog hozzá szólni Örzse asszony. 
- Majd megbékél vele. 
Azzal Tóth uram elbaktatott a szekérrel vissza a kis tanyájába. Örzse asz-
szony hazaérkezett a paprikapalántázásból, és ahogy meglátta az ızgidát, 
nagyon megörült neki. 
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- Hát honnan szalasztották ezt a jószágot? 
- A Tóth komám hozta a búzatáblából. 
- Na majd megörülnek a lányok, ha hazaérnek az iskolából! – örvendezett 
Örzse asszony. 
Örzse asszony, aki nem Anti bátyó felesége, csak egy jó szomszéd volt 
addig, amíg meg nem halt Piri asszony, Anti bátyónak a felesége. Azután 
álltak össze Örzse asszonnyal. De nem folytatom tovább a családi szö-
vıdmények pletykálását, inkább bemutatom Örzse asszony kisebbik lá-
nyát, aki félárván nıt fel. Nem ismerte az apját, ezért sokan le is nézték a 
faluban és állandóan a pletykák középpontjában állt. A faluban ugyanis 
nem nézték jó szemmel a félárvákat, de szegény kislány amiatt is sokat 
szenvedett, hogy a szülei nem voltak házasok, így ı csak egy zabigyerek. 
İ a kis Boriska, aki kissé csúnyácska ugyan, de igen jólelkő teremtés. 
Boriska nagyon megörült, mikor meglátta az ızikét, de Anti bátyó lánya, 
a Juliska csak fujjogott, ı nem szerette az állatokat. 
A kis Boriska és Örzse asszony nagy szeretettel vették körül a kis állatot. 
Etetgették, dédelgették, nagyon a szívükhöz nıtt. Juliska ellenben mindig 
riogatta a kis ızgidát, aki egyébként is félıs volt, ezen aztán sokszor ösz-
szekapott Juliska és Boriska. Boriska egy napon így szólt: 
- Édesanyám! Valami nevet kéne adni ennek a kis árvának. 
- Igazad van édes lányom, valami „neve is legyen a gyereknek”. Nevez-
zük el Gergınek. 
- Nem. Szerintem, legyen a neve Jónás. 
Azért adta a kislány ezt a nevet az ızikének, mert szép világosbarna szı-
re, selymes bundája, barna, nagy szeme és ártatlan tekintete volt. 
Teltek, múltak a hónapok, az ızgida egyre nagyobb lett, szőknek érezte 
lakhelyét és szeretett volna kiszabadulni. Örzse asszony egyszer így szólt: 
- Remélem, édes lányom, nem mondtad el senkinek a faluban, hogy ná-
lunk van egy ızgida, mert ha megtudják, igen nagy bajba kerülhetünk. 
- Nem mondtam el senkinek, édesanyám, ez a mi titkunk. 
Sajnos egy kis idı múlva az ızike elkezdett „sírni” mert biztosan eszébe 
jutott az anyja és a szabadságra is nagyon vágyódhatott. Jónás egyre han-
gosabban sírt, így a szomszédok rájöttek, hogy milyen állat van Örzse 
asszonyéknál. Így a titok már nem volt titok. A háziak próbálták az állat-
kát csitítgatni, de sehogy sem sikerült. Már azon is gondolkoztak, hogy 
visszaeresztik a mezıre, de nem volt szívük tıle megválni. Egyik nap, 



MAGÁNKOZMOSZ IV.  

46 

mikoron már elfogyasztották a parasztok a früstököt, Anti bátyó nagy 
sebbel - lobbal sietett Örzse asszony házához. 
- Láttad már a mai Falusi Suttogót? 
- Nem, még nem. Mit írnak benne? 
- Tegnap a Demus gödörnél orvvadászokat kaptak el. Az egyiket fel is 
öklelte egy megvadult vadkan, a másikat meg elfogták és 50 000 forintra 
megbüntették, pedig nem is találtak nála lelıtt állatot. 
- Jaj Istenkém! Akkor mi lesz velünk, ha valaki elárulja, hogy egy ızet 
tartunk a háznál. Fizethetünk mi is ilyen sok pénzt és ráadásul az ızet is 
elviszik. Most mit csináljunk? 
- Szerintem, az lenne a legokosabb, ha titokban levágnánk, akkor senki 
sem tudná bebizonyítani, hogy volt valaha is nálunk egy vadállat. 
- Jó, jó, a húsát megesszük, de a bırét le kell nyúzni, azzal mit csináljunk? 
- Ne aggodalmaskodj annyit! Elrejtjük a bundáját biztonságos helyre, 
ahol senki sem találja meg. 
- Na jól van. Holnap elhívod Sada Bácsit és levágjátok az ızet, csak azt 
nem tudom, hogy fogom elmondani Boriskának, tudod, mennyire szereti 
Jónást. 
- Nem mondjuk meg neki. Majd délelıtt vágjuk le, amikor ı még az isko-
lában van. 
- Jaj, szegény kislányom, hogy fogja sajnálni, de hát nincs mit tenni. 
Másnap, miután a kislányok elmentek iskolába, Anti bátyó elhívta Sada 
bácsit, a szomszédot, aki igen jó barátja volt már hosszú évek óta. A két 
szomszéd megfogta a kis ártatlan Jónást, aki persze rúgkapált. Anti bátyót 
szájba rúgta, Sada bácsinak meg a kezébe rúgott bele egy nagyot. Nagy 
nehezen mégis csak lefogták és a vékony kis nyakába szúrták a nagykést. 
A kis jószág hamarosan kilehelte a lelkét és holtan omlott gyilkosai kezé-
be. Majd két kötéllel a hátsó lábait megkötözték és az ereszt tartó geren-
dára kötötték fel. Lehúzták az élettelen testrıl a puha kis bundáját és fel-
vágták a hasát. Már jócskán benne jártak a munkában, amikor hirtelen 
hazaérkezett a kis Boriska. A kislány meglátta az udvar közepére kidobott 
bundácskát és rohanni kezdett az ızike ólja felé. Ahogy kilépett a hátsó 
ajtón a kertbe, hirtelen megtorpant. 
A szeme elé iszonyatos látvány tárult. Jónás a két hátsó lábánál fogva ki 
volt feszítve, a hasa fel volt vágva és a leheletnyi hártyás bırön keresztül 
kilátszottak a vékony kis csontjai. Boriska sírva rohant be a konyhába. 
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- Miért csináltátok ezt vele? Nem ártott ı senkinek, olyan szelíd kis állat 
volt. Miért kellett így végeznie? - zokogott a kislány keservesen. Édes-
anyja magához ölelte és vigasztalni próbálta, de közben az ı arcán is 
könnycseppek gördültek végig. 
- Tudod, kislányom, tiltott dolog a háznál vadállatot tartani. Nagyon sok 
pénzt kellene fizetnünk, ha rájönnének, hogy ı itt van és elvitték volna 
tılünk. Hidd el így lesz a legjobb. 
- Neki ez nem jó, hogy meg kellett halnia! İ nem akart mást, csak szaba-
don élni. Vissza kellett volna engednetek ıt a mezıre, ott élhetett volna 
tovább, nem bántotta volna ıt senki. Én is jobban belenyugodtam volna 
abba, hogy elmegy, mert tudnám, hogy neki így jobb. 
- Boriska! Nem azért neveltük fel, hogy aztán valami orvvadász lelıje és 
megegye vagy éhen vesszen. Hiszen tudod nagyon jól, hogy nem lett vol-
na képes magának élelmet szerezni, mert már hozzászokott az etetéshez. 
- Ilyenek vagytok ti, mindent meg tudtok magyarázni. Miért kell a felnıt-
teknek minden szépet és jót tönkretenniük? Nektek csak a pénz számít, ti-
teket az nem érdekel, ha a másiknak fájdalmat okoztok, mindig a saját ér-
dekeiteket tartjátok szem elıtt. Nekem nagyon sokat jelentett Jónás, ı 
volt a szívem egyik fele, csak ı értett meg engem. Úgy érzem, mintha a 
szívem téptétek volna ki a helyébıl. Én a halálába akkor sem tudok bele-
nyugodni! - zokogott tovább Boriska, majd kirohant a konyhából, besza-
ladt a szobájába, az ágyra borult és tovább siratta elvesztett kis barátját. 
Közben a két szomszéd kivégezte az ızikét és örvendeztek, hogy tizen-
négy kiló húsa lett a kis ártatlannak. Beledarabolták Jónás húsát egy nagy 
bográcsba és megfızték. Az egész család jól bevacsorázott az ızpörkölt-
bıl. Egyvalaki azonban nem evett belıle, a kis Boriska, aki még mindig 
siratta Jónást. 
Teltek, múltak az évek. A kis Boriskából nagylány lett, de még mindig 
nem felejtette el az ızikét. A kis ızgida ott nyugodott a szíve legmélyén. 
Azóta minden évben, az aratás idıszakában egy kicsit jobban sajog a szí-
ve és akárhányszor ızikéket lát hancúrozni a zöld búzatáblában, egy 
könnycsepp gördül végig az arcán. 
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KÖSZÖNET 
 
Változó világunkban egyre kevesebb ember szentel idıt, pénzt és 
fáradságot a kultúrának. Éppen ezért értékeljük mindazokat, akik 
belsı késztetést éreznek, hogy bizonyítsák segítı szándékukat. Kö-
szönettel tartozunk a kiadvány megjelenéséért néhány önzetlen tá-
mogatónak, több barátnak és társnak, akik ma is hisznek az amatır 
írókban, akik hisznek bennünk. Egyengették a kötet megjelenésé-
nek útját, kiemelkedı szerepet vállaltak patronálásukkal. Hálásak 
vagyunk anyagi támogatásukért.  
 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik lelkes közremőködésük-
kel önzetlenül segítették a „Magánkozmosz” összeállítás megjele-
nését. Álljon itt a nevük, mint egy baráti kézfogás, köszönetképpen: 
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A kötetben szereplı írások: 

Bató Boglárka: A kegyelem vége 

Dobrosi Andrea: Spré-világ 

Dr. Fábián Ilona: Háztetık 

dr. Hamvas Ákos: Fénytörések 1.  

Efraim Staub: Jóga 

Fuchs Éva: Szép az élet 

Gáspár Barbara: Lánytestvérek 

Horváth Károlyné: Szabadíts meg a gonosztól 

Kamarás Klára: A vendég 

Karaffa Gyula: Diófák az udvaron 

Kálmán Eszter: A szépség és a vonat 

Keller Ferenc: Mint a parázs 

Oláh Anikó: A megfagyott szív 

Oros Eszter: Szenteste 

Százdi Sztakó Zsolt: A bölcsesség tárháza   

Sztudva Péter: Tündérrózsa 

Takács Géza: Samu az elıember hiteles története 

Votiskyné Jakus Edit: Jónás az ızgida 
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