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Jacsó Pál 
 
Ügyvédként, 20 éve hétköznapjaim jó részét 
mások problémáinak megoldásával töltöm – 
így akaratlanul, saját magamnak is beszerzek 
néhányat –, ennek ellenére úgy érzem sikerült 
életvidám, kiegyensúlyozott személyiségnek 
megmaradnom. Szabadidőmben hobbiként 
lovakat tartok és borászkodom, így a kétkezi 
munka sem áll távol tőlem. Érdekel a közélet 
lüktetése, de célom maximálisan civilnek ma-
radni. Lételemem a nyíltság, a humor és az 

őszinteség, ki nem állhatom a törtetőket és a szolgalelkűséget. Szókimondó 
vagyok és olykor öntörvényű, viszont érzelmekkel teli, ezért sebezhető. 
Igyekszem felelősséget vállalni a környezetemért, a barátaimért, a szerette-
imért és az ügyfeleimért, mégis úgy érzem, sikerült megőriznem egy jó 
adagot a gyermeki énemből is. Talán ez a legnagyobb erő, ami energiát ad a 
mindennapokban és az írásban is.   
 

Jacsó Pál • Nem ismer senki  
 

Vakvágányok őrülten kattogó zajában, 
túlordítja néma lelkemet a pőre csend,  
törött árboccal hánykódó öreg vitorlás  
haszontalan iránytűje suttogó szavam. 
Írni nem tudok, s csak szájról olvasok, 
kopott fogaim közt fáradtan sziszeg a  
megtört gerincű, igaz szót kolduló idő. 
Nem ismer senki e kisbolygóra váró, 
letaposott sarkú, püffedt-hasú létben. 
Jó anyám előre látta nehéz sorsomat:  
így ötven évre titkosította születésem.   
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Jacsó Pál • Nézd, Apám! 
 

Nézd, Apám! 
 Én még mindig az vagyok: 
az a sűrű hajú, vézna kisfiú, 
aki majd negyven éve volt,  

mikor az Isten-hegyen, 
 a szántásban összeakadt a borona. 

Dühös voltam, nyűgös és hiú, 
mert láttam megfáradt szemed-karod, 
s kértem a gyeplőt add ide: Hittem, 

a két szürke, már rám is hallgatott… 
Aztán a domb tetején megugrott Deres,  

s az egyik borona felborult.  
De én még gyenge voltam,  
épp olyan, mint néha most, 

mikor lehunyt szemem lelkemben,  
Téged keres. 

 
Odajöttél (tán órákba telt) nehéz lábakon, 

szemedben fájó szenvedés, 
s engem a szégyen nyomott vállamon… 

(de ezt a keserű emléket vállalom) 
Szétszedted az összeakadt vasat,  
a szívem eközben meghasadt… 
Lassan leballagtunk a föld aljára, 

akkor szántottunk együtt először, s tán utoljára. 
Bár lehet, hogy majd az Égben,  

ahol már biztos ott van a jó Deres, 
ha még nem talált rád, majd megkeres… 

Akkor simogasd meg helyettem is, 
s add rá nyugodtan a hámot,  

mialatt a sűrű hajú, vézna kisfiút bevárod.  
Vetünk majd búzát az égi s földi népnek, 

aratunk és kenyeret sütünk,   
míg lassan, mindnyájan odaérnek… 
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Jacsó Pál • Az én világom 
 

Egy olyan világban szeretnék élni, 
ahol mosollyal ébredő a hétfő,  
s ötből, legalább két és félszer  
négy, a kétszerkettő. S a reggeli 
kávéban nincs lemondó kérdés,  
hit és a tehetség ott megbecsült 
érték, az utcák mindkét oldalán,  
s a foci is jó lesz egyszer. Talán. 
Ott, hol a járdákon szembe jőve,  
a jószándék emel majd kalapot, s 
kukába dobjuk az önző tegnapot. 

 
A csontvázzá porladt megértést végre  

kisöpörjük poros szőnyegünk alól:  
van ilyen világ e Földön valahol? 

Lehetsz második! – egyenlők között, 
nem osztanak cinkelt lapokat előre, 

gyorsan behúzott függönyök mögött. 
Félelem nélkül élhet bárányok közt  
a pásztor. A kutyája is, meg a farkas. 
Becsüli egymást szegény és hatalmas. 
Nem hőn vágyott kiváltság a kivétel, 
s mindenkire igaz a Pitagorasz-tétel: 
a derékszög nem hegyes, se homorú, 
nem jár érdemtelennek babérkoszorú.  
Egyenes derékkal járhat a merőleges, 
párhuzamosok egymásnak jóbarátai,  
így hátuk mögé nézni már felesleges.  
A gyengébbet legyőzni, talmi érdem. 
(ezt a sort leírni kicsit azért féltem…) 
Tücsöknek jó szomszédja hangya, ki 
nyitott ajtaját is bátran hátrahagyja... 
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Olyan világban szeretnék élni, hol 
az igazság asztalánál szolgál a jog,  

szentenciáitól nem háborog lelkünk,  
kérdőjelek alá végre pontot tettünk.  
A jövőnk smink nélkül is szép lett,  

nem egyismeretlenes a megoldóképlet.  
Senki sem élhet már kétségek között:   

a szomszéd fia Londonból hazaköltözött. 
Többé nem lenézett fogalom a hála,   

meghívnak egy koldust az operabálra, 
díszvendégünk lesz egy dán királyfi, 

 s szívünkben az élet örök dilemmája...  
A hamis szó? békés, ártalmatlan fegyver,  

csendkirályt játszik utcagyerekekkel.  
 

„Közös” többszörösünk többé nem megosztó, 
az árkok helyét temetik barázdák,  

trikolórunk sem lesz vörös posztó, 
józan izmusaink a tabulákat rázzák.   
Költőink írnak jobb- és balladát is, 

 mikor a másság is megbecsült érték,  
s Duna az Oltnak többé nem rivális.  
Az ateista olykor az Úr elé letérdel,  
a hexameter újra elfogadott mérték,   
héja galambokkal malasztot ebédel. 

 
Értjük, ha szólít az angolok beszéde, 
s nem lesz vasárnap „voszkreszénye.”  
Ahová mosolyogva néz le a Teremtő,  
ahol ötből már legalább háromszor   
is négy marad a konok kétszerkettő!  
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Jacsó Pál • Régiségbolt 
 

Az öreg kávédarálón már lepergett sok élet, 
illatától az ódon sarokház (de) hány reggelre ébredt... 

A plüssmackó unottan üldögél üveges szemekkel, 
hisz két ölelő mancsa, már e világnak nem kell. 
Megkopott bundája alatt, elporladt a szalma, 

ámuló gyermeki lelkeken már régen nincs hatalma. 
Egy törött gramofonban mélyen alszik a recsegés: 

„Hamvadó cigarettavég…” – de hányszor eldalolta! 
(végül kopott történelemmé vált a szétszakított kotta…) 

A bedeszkázott kirakaton túl, súrló félhomályban, 
csonka ólomkatona keresi elveszett szerelmét, 
egy félredobott, magányos porcelánbabában. 

Oxidált kandeláber, kibelezve is adna még világot, 
mit utoljára ’44-ben az Andrássy út látott… 
Az egész történelmi díszlet avitt-eneteriőr, 

halkan mesélik a múltat, míg jön az éjjeliőr… 
Odébb hallgatja őket egy szakadt húrú gitár, 
ki ércesen zengő hangjára már ’68 óta vár! 
Üresen ásítozik egy elegáns szivarosdoboz: 
(régen nyugta van már minden izgalomtól) 

nincs olyan hatalom, mi tőle bármit el is koboz,  
ez  a „népi szokás” már kiment a „divatból…”  

Cintányérját álmában is összecsapja síró zenebohóc, 
mint fiatal évei oly sok karácsonyán, 

ha megkérnék, még játszana tán Bachot is, 
a sarokban porosodó, kivénhedt zongorán. 

Hátán hordja őket egy vétlen kiégetett, öreg perzsaszőnyeg, 
kit a világ szebbik oldaláról már senki meg nem győzhet. 

A falról nézve, felsőbbrendű arccal tekint rájuk, 
mattüveg fátyla alól, egy dölyfös goblein-madam, 

elmerengve múltbéli szép emlékein, ha van… 
s nem vágyik a portálon kívüli, rohanó világba, 

jó lesz így még újabb hetven „békeév” Európa közepén,   
ha az elmúlt hatvankilencet a falon innen, 

 az Óperencián túl élők szegény rokonaként, 
e pókhálós zugban, konokul kivárta…  
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Jacsó Pál • Pirosló háztetők alatt 
 

Pirosló háztetők alatt, 
hajnalban új kenyér dagad. 
Reggel az égre fúj csodát, 

– nyárfákra aggat új ruhát – 
a játékos kósza déli szél, 
 körúton éppen útra kél, 
söpörve járdát és teret: 

álmos rosszkedvet eltemet. 
 

Pirosló háztetők alatt,  
levertek forradalmakat. 

Vasrácsok-zárkák-börtönök, 
a félelem köztünk őrködött. 
Álmunk rozsdának ellenáll, 

egyszer csak kinyílott a zár… 
Anyánk fehérbe öltözött:  
reményünk hazaköltözött.  

 
Pirosló háztetők alatt, 

suttogtunk fogadalmakat. 
Varrtak nekünk szép új ruhát, 
díszeset, nem daróc csuhát. 

Raktak zsebünkbe sok csodát, 
igazat-csalfát-mostohát, s 

felnőtt közöttünk tiszta hit: 
árván maradtunk ugyanitt. 

 
Pirosló háztetők felett, 

égben egy felhő megrepedt. 
Aszfalton jégeső kopog, 

arcunkon hideg könny csorog. 
Óránkban megállt az idő, 

álmunk kátyúkba zökkenő.   
Kihúzza majd a tiszta hit? 
 Keressetek már valakit… 
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Szűcs János 
 
Elsősorban a gondolati, a filozofikus tartal-
mú líra híve vagyok. Érzelmektől, érzésektől 
sem mentes gondolatokat szeretnék ébresz-
teni, s ha ez sikerül, akkor az írást az olvasó 
szépnek tarthatja. Ez fontos, mert a költé-
szettel szemben – nem alaptalan elvárásként 
– a szépség követelményként van megfogal-
mazva. Úgy hiszem, ha az olvasó az írásmű-
ben rátalál egy vagy több eredeti, vagy olyan 
gondolatra, amelyet már ismer, de nem úgy, 

ahogyan azt neki a vers felmutatja, máris szépséggel gazdagodott. A vers-
írás nemcsak önismeretre tanít, hanem az intuitív megismerés egyik formá-
ja is, s ennek a kalandnak részese lehet az olvasó is. 
Hitvallásom a költészetről: „Artificem commendat opus”, vagyis: az alko-
tót az alkotása dicsérje. Így legyen most is. 
 

Szűcs János • Nietzsche halotti maszkjára 
 

Ha Isten halott:  ábrázolhatatlan! Nincsen e földi, sem égi; 
 sem nem mennyország-, sem nem bármilyen világbéli; 
 aranyozott ikonok-, szárnyas oltár-szentképi; 
 háromszögbe zártan fénysugaras EGY SZEM mása; 
 nincsen a háttérben buja tájak parázslása. 
 
Ábrázolhatatlan:  nincs szín, sem ábra, rajzolatlan haláltusája; 
                               nem létező szemét az elmúlás le nem zárja; 
                               fehér márványból sem faragható ki halála. 
 
Ábrázolhatatlan:  hiányzik a holttest, és a hippokratészi arc; 
                               nincs és nem lehet halotti lepel, halotti maszk. 
 
Ábrázolhatatlan:  nincsen hideg verejtékben ázó halottas ágy, 
 sem gyertyák, siratóasszonyok, sem fekete gyász. 
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Ábrázolhatatlan:  nem volt halotti tivornya, halotti tora; 
 Ő ITT VAN: nem születhetett, s nem halhat meg soha! 
 Holtan nem lehet halhatatlanságunk ős oka. 
 
Ábrázolhatatlan:  még ha istentelen-hitetlen is ez a Világ; 
 az Aki Maga-Önmaga: az nem kivagyiság, 
 mert eredendőn, arctalanul-hangtalanul VAN! 
 
Ábrázolhatatlan:  mert ihletője, őre a gondolat-kígyónak, 
                               a saját farkába harapó Uroborosznak. 
                               Semleges a töltése; bölcs a kezdetek óta. 
                               Egy Idősík van! A „VANSÁG”: jóknak, gonoszoknak. 
 
Ábrázolhatatlan:  Van akkor is, ha gondolatban megöltétek ŐT. 
 Nem! Nem Hozzá, hozzátok közelít a temető! 

 
Szűcs János • a szublimált  idő maradéka 

* 
fúj a szél nyitva az ablak 

huzat van 
 

a tér féregjáratán át 
ki- bejárnak belőled-beléd 

élők holtak 
szelídül a dúvad a szelídek elvadulnak 
feltámadnak egymás után itt tűnnek fel 

de ott állnak az életből kigyomláltak 
kikelnek megtermékenyült emlék-peték 

a páncél-héj testszelvényeibe rejtett időférgek 
s mire az ember feleszmélne 
mire a kezem hozzád érne 

 
a kígyó saját farkába harap 

határt szabnak szögesdróttal 
megkoronázott vérző falak 
a múlt a múlttal a jelen a 

mával összeér  
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de ne félj 
majd lenge cédrusok nőnek 
a porral együtt elsepert vér 
a  töviskoszorú a fakereszt 

a szűzen szült a szentté avatott 
prostituált a latrok 
lábnyoma helyén 

 
nyitva az ablak huzat van 

fúj a szél 
 

** 
szegnek rozsdafoltját hordja a tenyér 

sorsvonalaiban rejtett jóslat 
a jövőbe fulladt múlt 

üvölt a sátán hallgat az Úr 
a szíveden nőtt lüktető vadhús 

önműtétre vár 
tűzfalakra kúsznak az árnyak 
az emberből kinő az állati lét 

levegővé ég a kéj 
fabábukat segít világra a bába 

az elpárolgott testek árnya 
lenyomat a vakító márványban 

a holnapi emlék időpárlat 
a néhai ott- és a mai ittlét 

méhfaltól méhfalig 
 

mint a burokba zárt tér 
buborékként őrzi magát 
akár a magzatkezdemény 

a szedercsírás halál-árnyék 
vigaszként a megfeszített 
emberfia buja tájban áll 

tenyerén a megváltás ígéretét 
szegnek rozsdafoltját hordja 
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*** 
lárvaarcokon a ráncok 

vulkánok hamujába rajzolt 
Nazca-vonalak 

ha megmozdul a föld 
összezörrenek a poharak 

kinyílik a szekrény 
fellázadnak a tárgyak 
az elhajított kő vissza 

sohasem tér  
ha a szó mérgezett 

a kérdés fontosabb a feleletnél 
az értelemnél az érzés 

az életnél az emlék 
az iránytű helyett 
az átrajzolt térkép 

mutatja a helyes utat 
a túléléshez segít 

a hamis tudat 
s mire elhal a holnap 

az ének 
egy lesz a sorsa 

párducnak és gödölyének 
a barázdák a ráncok 
időféreg nyomatok 

vulkánok 
hamujába rajzolt 
Nazca-vonalak 
lárvaarcokon 
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**** 
tegnapra virrad a másnap 

mire beveted az ágyad 
lepedőránc se őrzi mára 

szeretőd hűlt helyét 
szép ívű vonalainak 

lenyomatát a szeretkezés 
nehézfém illatát 
a házasságtörő 
aktus ritmusa 

az ágyéklüktetés 
már csak a szublimált idő  

maradéka 
 

mágneses tér 
rendezte tüskés 

vasreszelék-vázlat 
párolgó rajzolat 

a szürkéskék agyban 
nem kívánt 

mellékhatásként 
lelkifurdalással 
tegnapra virrad 

a másnap 
koponyádban 

emléktöredékek 
ki- bejárnak 

 
fúj a szél nyitva az ablak 

huzat van 
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Rosa Maria B. 
 

A jogi szakirodalom néhány helyen megemlé-
kezik a nevemről, de talán ez „amortizálódik” 
a leggyorsabban, hiszen a paragrafusok szinte 
napról napra cserélődnek. Egy szakmai ren-
dezvényen 2008-ban egyszer azt bátorkodtam 
odasúgni egy – egyébként a közoktatás terén 
elhivatott – kollégámnak: sokkal hasznosabb 
dolgot csinálnék, ha meséket írnék. Ekkor az 
ismerősöm rám nézett, és azt mondta, ő is 
erről szokott néha álmodozni. Nos, a meséket 

leginkább a gyerekek olvassák, de a felnőttek számára is erősen ajánlott. 
Eljött az idő… itt az alkalom… kezdd el, amit, még ha viccből is mondtad, 
el szerettél volna kezdeni. Lehet, hogy a gyermek kezdeti lépései is bizony-
talanok, néha megbotlik, hasra esik, elsírja magát, de újra feláll. Petike, 
…akarom mondani Marika jár(ni) tanul. Mert a szakmájában már nincs 
sok, amit meg lehetne tanulni, vagy talán a szakma és az élet nem engedi, 
hogy tovább csinálja azt, ami az élete addigi értelme volt. Írásaim között 
vannak esszék, novellák, de elsősorban verseket írok. A vers számomra – 
leszámítva a szabad versek egy részét – olyan, mint a muzsika. Ugyanazt 
vallom, amit nagy zeneszerzőink és zenét oktató kiváló művészeink: a zene 
– így a líra is – dallam, ritmus és harmónia egysége. Ha valamelyik hiányzik, 
az már nem igazi zene, nem igazi vers. A verseimet is így írom: legyen meg 
bennük ez a hármas egység. Versben is, ahogyan a nők az öltözködésben, 
szeretem a stílusokat. Ez olyan, mint amikor egyszer rohanunk, egyszer van 
időnk, egyszer vidámak vagyunk, máskor sírunk. Van, amikor szürke hét-
köznapokból áll az életünk, van, amikor ünnep. Nekem ünnep, amikor 
elkészül egy versem, egy novellám vagy egy egypercesem. Mindig a való-
ságról és az emberek vágyairól írok. Szeretném ezeket megosztani az iroda-
lomkedvelő emberekkel. 
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Rosa Maria B. • Kagylóban a gyöngy 
 

Mint a tenger mélyén megbúvó kagylóban a gyöngyszem, 
oly mélyen rejtőzik lelkedben a könnycsepp, 

mit előttem mélyen, legbelül  titkolsz, hogy sírsz. 
Kagylót szétfeszíteni akartál? 

Mondd, miért? 
 

Az élet szépségét, ízét, mint könnycseppben a só, 
Te adtad nekem, engem elhagyó, tőlem elforduló, 

ki velem voltál életem fájdalmas szakaszán, 
s kimondtad, mit amúgy is tudtam. 

Mondd, miért? 
 

Magányomon, szomorú napjaimon átsegíteni? 
Ajkaimra mosolyt csalni? Jókedvre vidítani? 

Gondolatim szétszórt porszemeit megfejteni, 
mit bogár, lepke, méh szétszór a világba? 

Mondd, miért? 
 

Só íze, élet gyönyöre, mint lant zengő dallama, 
kórus hívó szólama, szférák zenéje,  

táncot lejtő lányok fején a glória sugara,  
aranykor, szépség, asszony íze. 

Mondd, vársz rám? 
 

Lant és líra. Költő és dalnok, 
férfi, ki bajnok és csak igazat szól, nőt és gyermeket véd. 

Van ilyen még? …vagy csak álom, hogy várod, de nem jön. 
Forgolódsz, gondolkodsz, de nem remélsz. 

Mondd miért?  
 

Mesékben nem hiszel, felnőttél elhiszem, 
gyermek sosem voltál. Tündérkert illata, sejtelmek sugallata, 

mesélők garmada, mire jó? Vitéz harcos ígérete – történetek idézete: 
dán királyfi lehet lány is. Vadászhat hobo is.  

Mondd, merre jársz? 
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Jadviga párnája, szívem minden órája, öreg cseléd sóhaja, 
ki bölcsebb uránál, s tanácsot ad. 

Mit remélünk, felülírják, történeted megmásítják, 
ki tudja az igazat? Fontos még? 

Mondd miért?   
 

Láthatsz színtisztán, szemedet befogják, 
füledben ólom. Nem szívedben, mit megkötöttél. 

Gondolatod hajthatja szélmalom, szívedet az óhajod, mire vágysz? 
Elméd áttetsző, szíved drágakő, mit ajándékba adtál. 

Mondd, kinek?  
 

Költőre, bajnokra, zenére, munkára, szépségre, 
mondd, mire vágysz? Mindre rábólint az Isten? 

Elvenni senkitől nem akartál, mégis magadra maradtál, 
pedig csak adtál.  Jó ez így? 

Mondd, kinek? 
 

Hogy mit adtál?  
Mosolyt, örömöt, szépséget, jót, gyermeket, jól végzett munkát. 

Észrevették? Néhányan talán… 
Siker és élmény elmúló, tehetség – mondják örök – veszendő, 

pénz sokszor koporsószegnek sem elegendő. 
Mondd, miért? 

 
Kagyló a vízben, nyelven a kavics, 

mégis süket és néma vagy.   
Jó ez így? Nincsen, ki gyógyítsa, szíved orvosa távolban, messze jár.  
Tánc, öröm, élet,  múlandó, kő, kavics porladó, acél örökkön tartó. 

Szíved körül.   
 

Kagylóban a gyöngy, gyöngyben a könnyed, 
könnyben a só, mint mély bányában az erő, gyógyító. 

Akarod még a gyöngyöt? Nyisd szét a kagylót! 
S nem kérdezem többé… 

miért… 
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Rosa Maria B. • Éj 
 

Mély, sötét,  
fénytelen végtelen, 

mámorom bársonyos, 
 álmodok égtelen végtelent. 

Esztelen, nesztelen 
foglyul ejt, fogva tart,    

akaratlan takaratlan, fedetlen keblekkel 
ellibben előtted éjjeled asszonya. 

 

Fekete lepelben 
arcodba bámulva, 

álmodat kémleli, vágyaid kutatja. 
Lényedbe markolón paplanod alá búj, 

hajadat simítja, füledbe fúj, 
bőröd cirógatja, talpadat csiklandja, 

incselkedik veled,  
míg álomba ájulsz. 

 

Ciróka-maróka 
huncutkodik veled éjjeled asszonya. 

Hangtalan, parttalan provokál, 
szalmaszállal füledbe fúj. 

Ajkával ajkadat érinti,  
szemével szemedet szemléli,    

haját hátraveti, 
füledbe harap. 

 

Ébredel éjjeden, 
s éberen álmodol tovább. 

Szedáltan, szédülten, vágyva és őrülten  
öleled éjjeled s álmaid asszonyát. 

Félkörös forgatag, forróság fogva tart, 
kábultan, ájultan vágtázol lovadon tovább… 

Végtelen éjszaka, fények a távolban, 
tüzes karikán keresztül ugratsz át, 
s izmaid feszítve viszed magaddal  

álmaid asszonyát. 
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Rosa Maria B. • Küzdelem 
 

Szelekkel szembeszállni, 
vihart bőrödön érezni, 

embert próbáló 
harc. 

 
Hazugokkal játszani, 

igazságot tiporni, 
hitet próbáló 

gazság. 
 

Érzések színlelése, 
magukat megjátszóktól, 

játéknak tűnő 
ábránd. 

 
Történeteket mesélő,   
lényeget nem ismerők, 

a jót széttépő 
vakok. 

 
Volt-e valaha máshogy? 
Lesz-e valaha másképp?  
Reménykedhetsz még 

talán… 
 

Reményed lehet hited. 
Hited miből meríted? 

Barát, bor, vallás? 
a pénz? 

 
Pénzed elgurult arany, 

borod lyukas hordóban, 
barátod maga dolgán 

fut már. 
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Vallásodból merített, 
belső meggyőződésed 

ad-e még hitet? 
Mondd már!  

 
Válasz nincs, 

 a csend üres szobában  
kong, s számolod perceid 

magad… 
 
 

Rosa Maria B. • Pille 
 

Könnyűnek tűntél, mert tréfáltál, igazat mondtál, sosem hazudtál; 
mindig nevettél, gonddal nem terheltél, felhőket egemre nem rajzoltál. 

Szárnyaltál, röpültél, mindig felém, hozzám. 
Vártalak, minden nap, minden reggel, csak hogy láthassalak. 

 
Életünket gonosz emberek megirigyelték, maguknak követelték, 
de csakis a szép részét, a rosszat – mint egy filmből – kivágták,  

s mondták, ezután a jót majd ők játsszák. 
Másokat vakító hamis prókátorok, szemfényvesztők. 

 
Pille súlyban voltál, Neked enni adtam, befogadtalak.  

Te rohantál hozzám, mikor hívtalak. 
De elfelejtettelek, hagytam, hogy megtévesszenek 

érdekemberek, a pénz s vagyon után vágyók. 
 

Rabszolgájuk lettem, azzal kelek s fekszem, 
 mit ők határoznak meg. 

Észre sem veszem, becsukom szemem, 
 hazudok magamnak s felejtek. 

 
Dolgozom a kertben, pille száll mellettem, 
bámulom könnyű röptét, hímpora ezüstjét, 
szememet lefogom, a napot árnyékolom. 

Ránéznem mily szép, s hogy fáj… 
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Rosa Maria B. • Farkasok 
 

Hé, farkasok! 
Haraptok-e még, maradt-e fogatok? 

Elég húst téptetek a koncból, 
tele a gyomrotok? 

 
Tépőfogunk elég éles, 

a gyomrunk korog, megint éhes. 
Van még a nyájban elég jerke, 

mit ki lehet ragadni, ha az őrző gyenge. 
 

Újra megjött az étvágyatok? 
Maradt még elég hús az áldozaton, 

vagy csak a csonton és bőrön marakodtok? 
 

Fázunk, soványak vagyunk, 
kiégett a legelő, nincs táplálékunk. 
Bundánkat többször lenyírták már, 

bőrünk majd kilátszik, az akol is összedől már! 
 

Őrzőkutyánk egyikét elcsalták egypárszor oda, 
hol adakozóbb volt a gazda, 

a másikat megmérgezték, mert nagyon csaholt, 
a sok hozzáértő meg csak papolt. 

 
Keressük, hol a pásztor. 

Nincs több bőr, mit rólunk lehúzni lehetne. 
Király! Nem lesz nyájad, mire felébredsz reggel! 

   



 
23 

 

Rosa Maria B. • Szikra 
 

Parázs! Izzítsd a levegőt! 
Parázs! Melegítsd az otthont nem lelőt! 

Parázs! Óvd a lelkeket! 
Parázs! Adj élelmet és meleget! 

Parázs! Érleld a szikrát! 
Parázs! Hordozod a mélység gondolatát. 

 
Szikra! Gyújts engem lángra!  

Szikra! Szállj a parázsba! 
Szikra! Égesd el lelkemet! 

Szikra! Nyugalmam nem lelem. 
Szikra! Éleszd a lángot! 

Szikra! Gyújtsd fel a világot! 
 

Láng! Perzseld a mezőt! 
Láng! Gyógyítsd a szenvedőt! 

Láng! Izzítsd a szíveket! 
Láng! Gyújtsd fel a fényeket! 

Láng! Kísérd a holtakat! 
Láng! Melengesd a hontalant! 

 
Fény! Világíts nekünk! 

Fény! Nélküled nem élhetünk! 
Fény! Tudás, elme világossága. 
Fény! Zsarnokság halandósága. 

Fény! Sötétség kioltója. 
Fény! Szellemünk táplálója, 

légy mindig velünk! 
Fény, Szikra, gyermekünk! 
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Rosa Maria B. • Tűzmadár 
 

Égő tűz színe a tollad. 
Felborzolta a dac, a bántás, a harag, 

amit akkor éreztél, mikor a sértés metsző élét torkodnak szegezték, 
s belül fájt és szíved hasította ketté az álnokság,  

mit veled szemben tettek.  Szóval-tettel megköveztek 
olyanért, amit el sem követtél.     

Tűzmadár! Vörös-e már a tollad?  
Felszállsz-e a magas toronyba? 

 
Hangod rikolt, fülem sérti. 

Palotám ablakát becsukom mégis: 
ne halljam a szegények panaszát,  

a koldus néma megalázkodását, az ember elállatiasodását. 
Termeimben a sok vendég nekem hódol, kiszolgál sok szolga, 

a torony magasan van, oda fel nem ér a nép hangja. 
Tűzmadár! Felborzoltad-e már a tollad?  

Felszállsz-e a magas toronyba? 
 

Elefántcsont az a torony, 
onnan az Isten hangját is hallhatom. 

A tömeg haragjának zaja ide fel nem ér, 
hadd morogjon lenn a földön csúszómászó söpredék. 

Véd engem a katonaság, a tornyot bevenni úgysem tudják, 
s a veszélyt csak magukra hozzák.   
Tűzmadár! Izzik-e már a tollad?  
Felszállsz-e a magas toronyba? 

 
Katonáim keze a fegyveren, 

A tömegbe lövetni nem merek. 
Várom, mikor szabadul el a pokol,  

s a feszült pillanatot megrázó robbanástól 
 mikor omlik össze a torony. 

Tűzmadár! Lángol már a tollad!  
Felszálltál a magas toronyba! 
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Onnan rikoltottad szerte, 
  az embert az anyja azért szülte,    

az életét méltósággal élje, 
merjen nézni ember embernek szemébe,  

legyen a szegénynek támasza,  
a betegnek vigasza,  

gyermekének nevelője, 
szerelmének szeretője, 

…zsarnokságnak gyilkosa.  
 
 

Rosa Maria B. • Kereszt 
 

Hátadra vetted sorsod minden kínját, 
utadat megkezdted, hátra nem fordultál. 

Kiáltoztak feléd, köptek is utánad százan, 
de nem vettél tudomást róla, ha sokan meg is aláztak. 

 
Homlokodról a verítéket kendővel letörölték, 

nem nézted kitől kaptad, kínod enyhét miért enyhítették, 
egy percre megálltál, nem érezted a fájdalmat, 

s azt sem, mikor töviskoszorúval megkoronáztak. 
 

Kiáltásod szállt az égbe Atyád felé, 
mikor csuklódba s lábadba vasszöget verék, 

vizet kértél, ecettel törölték homlokod s szádat, 
s senki nem hallotta az Atyához szálló imádat. 

  
Fájdalmad verejtéke könnyként mossa a földet, 
feledted már, hogy itt e földön megvesszőztek, 

korbáccsal ütöttek, hajtottak utadon, 
 s gúnyolódtak rajtad sokan, várván, mi ezért az égi jutalom. 

 
Kivégzésedért Pilátus mossa kezeit, 

kereszted lábánál anyád hullajtja könnyeit, 
a harminc ezüst sestertiust Júdeiában kifizették, 

árulódnak a vérdíjat átadták életedért.    
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 Istennek báránya, elveszed a világ bűneit, 
juttass az Úr országába, vedd el bűneim. 

Latrok módjára éltem életem,  
most imát mondok, Uram, halljad énekem! 

 
Agnus Dei, vasszögekkel verettél, 

bűntelenül éltél, bűnösök áldozata így lettél, 
megtértem én is Uramhoz, bűnös útonálló, 

sóhajom a tiéddel száll az égbe, Te, mindent megbocsátó. 
 

Urunk és Istenünk, Istennek báránya, 
ki elveszed a világ bűneit, 

hallgasd könyörgésem, bocsásd meg vétkeim!  
 
 

Rosa Maria B. • Hazaszeretet 
 

Számít-e, ki volt apád, s anyád? 
Számít-e, mi volt az iskolád? 

Számít-e honnan jött családod, s milyen nyelvet beszélsz? 
…vagy az számít, amit teszel, s szemed előtt mi a cél. 

 
Számítanak-e a barátok, 

észreveszik-e, ha a haza beteg és kiáltod, 
megbecsülik-e a jól végzett munkát, 

vagy szűklátókörűeknek osztják a lapot s a haza sorsát?  
 

Szavaidat kimondhatod-e bátran? 
Kérdezheted-e a tanárt az iskolában? 

Véleményt mondhatsz-e közügyben úgy, hogy meghallják? 
…vagy szavad elhalkul, mert tudod, nincs válasz rá. 

 
Ki szereti hazáját, akarhat-e rosszat? 

s ha rosszat nem akar, miért hallgat a nem-tudókra? 
Fecsegő felszínnek mély a kútja, 

nem szabad hallgatni a valót eltagadókra. 
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Látszat ország látszat katonái varratott mentéjét 
fércelik megalázott honleányok  bérén, 

a köz vagyonát viszik  új pénztőke kezére, 
a vőfély új menyasszonyt árul fátyolban s mesével. 

 
Új gazdagság, új öröm, új feltámadás? 

…vagy csak a folyó felszínén csillan másképp a napsugár? 
Semmi sem változik vagy minden átalakul? 

Hangossá válik-e minden vagy elhalkul? 
 

Nem sok e kérdés, ismered a választ: 
minden elporlad az izzó parázsban. 

Levetetté válik az úri gőg s a varratott mente, 
megvénül a régi s az új  generációk lelke. 

 
Porhüvelyed megsemmisül az égő tűzben,  

lelked eltávozik  földi útvesztőkben, 
életed könnyeit a sötét föld beissza, 

a Haza szeretetét feledtetni veled senki nem tudja. 
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Szabados Kinga 
 
Szabados Kingának hívnak, 1992-ben szület-
tem Miskolcon. Születésemtől fogva Kazinc-
barcikán éltem, egyetemi tanulmányaim kezde-
tekor költöztem Budapestre. 2016 tavaszán 
„summa cum laude” minősítéssel jogi doktori 
diplomát szereztem. A sors 2016 nyarától is-
mét a borsodi megyeszékhelyre vetett, azóta 
jogi főelőadóként dolgozom. Hatalmas a tu-
dásszomjam, szabadidőmben szívesen végzek 
különböző jogi témákban kutatásokat, lehető-

ségeimhez mérten publikálom őket. Ősztől az angol nyelvtudásom felfrissí-
tésével telnek a délutánjaim, az esték pedig szórakoztató irodalom, ismeret-
terjesztő magazinok olvasásával. A táskámban mindig lapul egy izgalmas 
olvasmány. Kedvenceim közé tartoznak Agatha Christie s Meg Cabot 
könyvei, valamint a skandináv krimik. Hosszú terjedelmű, ámde gyermeteg 
történetek írásával kezdtem tizenéves koromban írói „pályafutásomat”, 
majd hosszú évek után ragadtam ismét tollat. 2014 őszétől aktívan írok. 
Novelláim ihletője a szeretet, amelynek ereje úgy vélem mindig, minden 
körülmény között megoldást jelent a problémákra. A „Kezdődik a róka-
tánc” című írásomat egy számomra nagyon kedves személy nagypapájának 
emlékének ajánlom, hiszen ő az a barát, aki belém vetett hite, biztatása 
indított el újra az írás útján.  
 

Szabados Kinga • „Kezdődik a rókatánc” 
Emlékül 

 
Sovány, szemüveges kisfiú igyekszik megpakolt hátizsákkal a hátán a ka-
nyargós úton felfelé. Cipeli a nehéz táskát, néha a kezében viszi, mikor 
megfárad egy kicsit megpihen – de nem sokat, hiszen a nagymama főztjé-
nek gondolatára hangosan kordul meg a gyomra, a nagypapával vívott 
sakkjátszmák felidézésekor pedig átjárja a kétely, eljön-e az az idő, mikor a 
nagyapát végre legyőzheti. Sietve baktat tovább, a táska egyre nehezebbnek 
tűnik. „Azok a fránya tankönyvek” – morfondírozik magában, de rögvest 
megbánja e gondolatát, hiszen mindig ki van éhezve az új ismeretekre, de a 
város túlfeléből igyekszik már egy órája a nagyszülőkhöz, hogy náluk töltse 
a hétvégét és az apró termetű kisfiú egyre jobban kimerül.  
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Rendben tartott, módos családi házak között ballag el, melyek udvarán az 
ott lakó lurkóknak saját játszóterük van, de a kisfiú csak nevet magában 
egyet: semmiért nem adná a panelkockák árnyékában megbúvó mászókákat 
és az elrozsdált rácsokkal körbevett focipályát. Ruhája kicsit nagy rá, de 
sebaj, a nagymama majd kicsit átalakítja, hogy ne lógjon annyira és remél-
hetőleg ad egy kis zsebpénzt is, hogy az újságosnál meg tudja venni a leg-
újabb képregényt is, amit hetek óta kinézett magának. 
A nagyszülőkhöz érvén a nehéz táskából előkerül egy sakk készlet. A fiú a 
cipőjéből éppen hogy kibújik és már szalad a nagypapához: karjaiba ugrik 
és kérleli, hogy játszon vele. A nagypapának megannyi készlete van, de a 
kisfiú minden látogatásakor viszi magával a sajátját is, amit szeretett nagy-
apjától kapott. „Kisfiam, az ebéd kihűl, gyere először ebédeljünk meg, 
aztán addig sakkozzunk, míg le nem győzöd nagyapádat” – nevetett az idős 
bácsi. A kisfiú tisztában volt vele, hogy bármennyire koncentrál és bárm-
ennyit gyakorol, a nagyapát nem lehet legyőzni. A fiú másodpercek alatt 
eltüntette a nagy tányér húslevest, majd a rántott húsból két adagot is me-
gevett, majd rohant kezet mosni és már száguldott is a nappaliba azt kur-
jantva „Papa, kezdődik a rókatánc”. Ugyan sosem tudta mit rejt e mondás, 
de a mondat felcsengése mindig a játszmák kezdetét jelentette. Megannyi 
játszma után sem tudott a kisfiú nyerni, de a nagypapa kedvesen kuncogott 
rajta, s mindig megsimogatta a fejét, mondván „eljön még az idő kisfiam, 
hogy legyőzöd a nagyapádat”. 

* 
Az évek teltek- múltak. A kisfiú felcseperedett: a szemüveget felváltotta a 
kontaktlencse, a nehéz iskolatáskát az aktatáska, a lógó ruhákat az elegáns 
öltönyök, a soványságot a testedzéstől kimunkált külső, képregények he-
lyett már komoly irodalmat olvasott, de egy valami mégsem változott: a 
nagyszülők s a sakk iránti szeretete. Túllépte a harmincat, de a nagyapát 
még mindig nem sikerült legyőzni. A nagypapa néha elgondolkodott en-
gedje-e az unokáját győzni, de látta rajta, hogy minél többet veszít, annál 
többet gyakorol és égeti a vágy, hogy egyszer nyerhessen.  
A látogatások egyre jobban ritkultak, a kisfiú immár fontos beosztású hiva-
talnokká vált, rengeteg teendővel, megannyi baráttal, betáblázott hétköz-
napokkal és hétvégékkel. A sakk játszmákra már csak pirosbetűs ünnep-
napokon került sor, a látogatás legtöbbször már csak egy gyors ebédből állt 
s a sietségből. A fiúnak hiányzott a játék, a nagyszülőkkel töltött megannyi 
önfeledt és boldog hétvége gyermekkorából. 
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A fiú ezen gondolatai közepette, az irodájában egy aktakupac felett a tele-
fon csörgésére riadt fel. „Gyere azonnal, a papának már nem sok lehet 
hátra” – szólt bele halkan nagyanyja a telefonba. A fiú körül megfagyott a 
levegő, nem tudott magához térni. Azonnal felpattant az asztalától és a 
munkahelye előtt egy taxit fogott. Utazás közben lepergett előtte a gyer-
mekkora, az emlékek csak kavarogtak a fejében. A lakásba érve mérhetet-
len szomorúság és sötétség fogadta. A fiú berontott a hálószobába, ahol a 
nagypapa takarók közé bugyolálva feküdt a félhomályban, kimerülten, 
megfáradtan. Az ágya mellett az orvos és a nagymama, aki halkan sírdogált 
s nem akarta elengedni férje kezét.  
A fiúcskát egyedül hagyták nagyapjával. Leült az ágy melletti székre, meg-
fogta nagyapja kezét, könnyek áztatták a szemét, majd a nagyapja száját 
elhagyta a jellegzetes mondat „Kisfiam, kezdődik a rókatánc! Hozd a sak-
kot, hadd győzzelek le egyszer még utoljára!” A fiú látta, hogy nagyapja 
nagyon kimerült, de engedelmeskedett a kérésnek. A nagypapa lassan ját-
szott, de erősen koncentrált, közben szakadatlanul mosolygott. Az utolsó 
lépést elvétette, de úgy tűnt, nem vette észre. A fiú életében először nyer-
hetett volna a nagypapa ellen, de torkában gombóc nőtt, a sírást elfojtotta, 
nem volt képes az utolsó nyertes lépést megtenni. A nagypapa mindeköz-
ben csak mosolygott. Ehelyett úgy lépett, hogy a nagypapa győzzön. „Ho-
hó, nézd csak papa, te nyertél, már megint!” – kiáltott hangosan fel a fiú, 
mosolyt erőltetve az arcára. A nagypapa megfogta a kezét, elmosolyodott s 
csendben ezt válaszolta „te nyertél kisfiam, büszke vagyok rád, de a róka-
tánc most véget ért.” Megszorította unokája kezét, majd lecsukódott a 
szeme és örökre elaludt.  
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Méry Anne 
 
Foglalkozásom jogász, 32 éve vagyok a pályán. A 
Miskolci Egyetemen szereztem meg doktori 
oklevelem, és Budapesten szakvizsgáztam. 
Házasságom „egyidős” a hivatásommal, ugyanis 
az utolsó egyetemi évek alatt házasodtunk össze. 
Férjem üzletember, teljesen más gondolkodással, 
elvekkel és szemlélettel. Két fantasztikus 
gyermekem van: a fiam meteorológus, a lányom 
szociológus. 
Irodalmi pályafutásom igazából a Miskolci 

Úttörőházban kezdődött az 1970-es években, amikor is a színjátszókör 
tagjaként egy karácsonyi darabban „A téli erdőben” egy barna mackót 
kellett alakítanom, akinek a brummogás mellett komoly prózai szerepe is 
volt. Hatalmas sikert élhettek meg a szereplők, jól éreztem magam 
gyermekszínészként, amikor a közönség ünnepelt. Aztán tinikoromban 
elkezdődtek a szárnypróbálgatásaim, a versmorzsácskák, amiket elsősorban 
az érzelmi életem minden részéből sepregettem össze, és írtam elsősorban 
magamnak. Érettségi előtt az 1980-as években a miskolci irodalmi élet oly 
kiválóságai, mint például Papp Lajos a Napjaink című folyóirat 
főszerkesztője, Fecske Csaba és Mészáros István költők és még mások is 
olvastak tőlem és biztatgattak. A Miskolci Egyetemen az Egyetemi Újság 
szerkesztő bizottságának tagjaként rövid, de csattanós egyetemi 
történéseket írogattam, sokak ámulatára, hogy hogyan merek bátran írni 
arról, hogy az egyetemi vizsgákon milyen kivételezések történtek. Ezen 
újságok már igencsak megsárgultak a fényképalbumomban, szinte 
ereklyeként őrzöm őket.  
Mindeközben verbális készségemet is állandóan fejlesztettem, próza és 
szavalóversenyeken is indultam. Jó néhány I., II. és III. helyezést, valamint 
külön díjakat is szereztem. 
50 éves koromra rájöttem, hogy nem nekem való a jogászi hivatás az, amit 
évtizedeken keresztül végeztem. Ezért megkezdtem az önmegvalósítá-
somat, amit egy jós jóslata elősegített. 20 éves koromban ugyanis egy 
javasasszony azt jósolta, hogy nagyon fiatalon fogok meghalni. A jóslat óta 
életem minden napját maximálisan élem, kihasználom, és élvezem. 
Több szálon futott az önmegvalósításom: először is beiratkoztam egy 
magán természetgyógyászati iskolába, és 3 év alatt kiváló eredménnyel 
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oklevelet szereztem. Ma az egyik országos egészségügyi team tagjaként 
barátaimnak, ismerőseimnek és a rászorulóknak is segítek. Bekapcsolódtam 
az egyházi, illetve vallási életbe is. Az egyházközösségünk beválasztott 
képviselő testületi tagjai közé. Egy bensőséges, meghitt ünnepség 
keretében Egerben az Egri Egyházmegye püspöke beiktatott a 
tisztségembe. Még nagyobbra tárult ki a szívem, nemcsak azért, hogy oda 
befogadtam az Istent, hanem azért is, mert az Isten által küldött szeretet 
közvetítenem kell az arra szomjazóknak, a szeretetleneknek. Tagságom 
része, hogy minden vasárnap és ünnepnap a szentírás olvasmányaiból és 
szentleckéiből olvasok fel a templomban.  
Aztán jött az írás... Hatalmas csalódás ért a munkahelyemen, amit a mai 
napig nem tudtam teljesen feldolgozni. Próbálom, nagyon nehéz, többek 
között úgy próbálom, hogy kiírom magamból, ami fáj. Abból a célból, 
hogy aki olvassa, az tanuljon az eseteimből, merítsen belőlük erőt, és én, 
aki írom, szabaduljak a kínjaimtól, a félszeimtől, és attól a sok-sok 
gyalázattól, amit a mindennapjaim rám ragasztottak.  
Mit jelent számomra írni? Szabadság, hit, remény, mérföldkő, lélektisztaság, és a 
beszédkalapácsok ütéseinek visszaverője, a gonosz cselekedetek pellengérre állítása, 
létforma, életforma, így teljes az életem. A szavakkal a mögötte rejlő értékekkel kezdem 
magam megtalálni, és remélem, hogy az életem első és egyben utolsó jóslata egy darabig 
még nem teljesül, és írhatok, és írhatok...! 
 

Méry Anne • 30 év az ügyészségen 
avagy szakmai felemelkedésem és bukásom története 

 
Alapvetően művészalkat vagyok. Már 8 éves koromban városi színjátszó-
kör tagja voltam, és első nyilvános szereplésem több száz néző előtt egy 
karácsonyváró műsorban, egy erdőben eltévedt, tűznél melegedő mackó 
alakítása volt. 9 éves koromban kezdtem el zongorázni, és mindenfajta 
előképzettség és fokozat nélkül egyedül megtanultam – a szomszéd néni 
zongoráján – Beethoven: Für Elise-t, majd előadtam egy iskolai műsorban, 
amikor is az énektanárnőm néhány nap múlva elvitt egy zongoratanárhoz. 
Dr. Nádassy Lászlóné drága zongoratanárnőmhöz, aki hallatlan tudásával, 
végtelen szeretetével, nagy türelmével tanított engem a zenére, elindított 
zenei pályafutásomon úgy, hogy semmifajta előképzés nélkül (nem jártam 
szolfézsra, zeneiskolába), de néhány év múlva már Chopin keringőket, 
Bach invenciókat, Bartók műveit játszottam, szárnyaltam, mert fél vagy 
egész napokat is gyakoroltam. Zongora szerepléseimmel bejártam az or-
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szágot, rengeteg elismerést, díjakat, kupákat, okleveleket kaptam, és büszke 
voltam, hogy Kocsis Zoltán, Ránki Dezső mellett lehettem, velük találkoz-
hattam, dolgozhattunk együtt. Az általános iskola után a városi elit gimná-
zium ének-zene tagozatos tanulója lettem, de úgy, hogy mellette végeztem 
a zeneiskolát is. A színjátszáshoz való vonzódásom is megmaradt, verseket, 
novellákat és irodalmi tanulmányokat is írtam. Papp Lajos A Napjaink 
folyóirat főszerkesztője, valamint Mészáros István festőművész és költő 
foglalkozott a szerzeményeimmel, biztattak, erőt adtak, irányítottak, sokat 
tanultam tőlük. 
 
Dr. Tusnády László professzor úr a középiskolában felfigyelt irodalmi 
érdeklődésemre és szavalóversenyekre, megyei- és országos középiskolai 
anyanyelvi, irodalmi, szép kiejtési versenyekre nevezett be, amelyen számos 
dobogós helyezést értem el. Fodor András költőtől és Szabó Lőrinc költő 
fiától „Lóczitól”, Juhász Ferenc költőtől és még sorolhatnám, hogy milyen 
irodalmi téren neves emberektől kaptam bátorítást és erőt arra, hogy a 
színpadon a helyem. „Lóczi” az egyik szép kiejtési versenyen azt kérdezte 
tőlem, hogy kitől és hogyan tanultam meg ilyen szépen beszélni. Pici töp-
rengés után rávágtam: az Édesanyámtól. A teremben mély csend volt, mert 
senki sem számított erre a válaszra. Az országos irodalmi középiskolai 
tanulmányi versenyen Juhász Ferenc: Babonák napja csütörtök, amikor a 
legnehezebb… című versét elemeztem, és azt a kiváló értékelést kaptam, 
hogy „egyedülálló, színvonalas munka, csak kár, hogy a forrást nem jelölte 
meg, amiből az ötleteket merítette hozzá”. Hát a forrás az én magam vol-
tam. A költeményt ugyanis zeneisége miatt színes ábrákkal lerajzoltam, és 
úgy mondtam el a következtetéseket a ritmikus sorokra, gondolatokra. A 
pályázatokon kívül továbbra is erőteljes önképzést folytattam a zene terüle-
tén. Szolfézsból és összhangzattanból Engi István zeneszerző és karmester 
úr lánya, Homródiné Engi Zsuzsanna tanárnő oktatott, és egyben mint 
énekkari tagot végig szerepeltetett fél Magyarországon Ikervártól Gyuláig. 
Azt, hogy nem lettem zongoraművész, csak egy szerencsétlen kézsérülés-
nek köszönhettem. Másfelé kellett orientálódnom, és elhatározásom a 
Debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetem magyar-történelem szakja 
volt. A felvételi eredményem érdekes pontokat mutatott, fellebbeztünk. A 
fellebbezés miatt a szüleim Pozsgai Imre, akkori oktatási minisztert keres-
ték föl, aki fogadta őket. Debrecenből bekérte a felvételi dolgozataimat, és 
megrökönyödve állapította meg, hogy abból oldalakat „elfelejtettek” a vizs-
gáztatók kijavítani. A kolosszális hiba miatt – amely az országban addig 
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még soha nem fordult elő – elnézést kért a szüleimtől, és az ország bármely 
általam választott felsőoktatási intézményében – kivétel oda, ahová jelent-
keztem, mert oda az előfelvételis, katonaidejüket töltő hallgatókat is bele-
számolva, többszörös volt már a megengedett létszám – felajánlott egy 
hallgatói státuszt számomra magyar-történelem szakon nappali tagozaton. 
Az ajánlatát nem fogadtam el... 
 
Ezt követően elmentem képesítés nélküli nevelőnek egy vidéki város álta-
lános iskolájába. A hetedik osztály osztályfőnöke, magyar-ének-történelmet 
oktató tanára és énekkari vezetője lettem. Egy év elég volt ahhoz, hogy 
gondolkozzam, hogyan tovább. A következő évben felvételiztem az Állam- 
és Jogtudományi Intézetbe. Közel maximális ponttal egyetemi hallgató 
lettem. 
 
Az egyetemen tovább folytattam írói pályafutásomat, a helyi egyetemi újság 
szerkesztőbizottságának tagja és lelkes írótársa lettem. Speciális tárgyakat 
vettem föl, igazságügyi orvostant, büntetés-végrehajtási jogot tanultam a 
mindennapi tanulmányok mellett. Az 1980-as évek közepén ismerkedtem 
meg az ügyészi munkával. Két nagy tudású, színpatikus fiatalember, mind-
ketten ügyészek – ma az egyik jó hírű, neves ügyvéd, a másik már sajnos 
nincs közöttünk – vezetett be az ügyészség és az ügyészi munka, az ügyészi 
hivatás mindennapi életébe és rejtelmeibe. Mindig lenyűgözve bámultam a 
városban a tiszteletet parancsoló ügyészségi épületet. Tetszett a fegyelem, a 
magas szintű, felelősségteljes munka, a szakmai irányítás magas foka, a 
társszervekkel való együttműködés. Izgalmas volt számomra, amikor meg-
hallottam, hogy az ügyészeknek saját önvédelmi fegyverük van, és még 
töltényeket is kapnak hozzá. Jeles és kitűnő félévek és év végék, népköztár-
sasági és ügyészségi ösztöndíjak, summa cum laude diploma. És még jóval 
a rendszerváltás előtt kinevezés a városi ügyészségre, mint fogalmazó. Bele 
egyből az egyik legkeményebb jogi munkába, a büntetőjogi szakágba, s 
egyenes út a szakvizsgáig. Rengeteg segítség, a szakmai irányítás felső foka, 
minden, ami egy sikeres szakvizsgához vezet, ezt kaptam az akkori ügyészi 
szervezettől. Igaz, nehéz volt a gyermeknevelés és a munka mellett szak-
vizsgára készülni, de szorgalommal és kitartással minden elérhető. Sose 
felejtem el, a fiam 2 éves volt, amikor a büntető szakvizsgámra készültem, 
mellettem ült egy hokedlin, rajzolgatott, és egyszer csak minden átmenet 
nélkül megszólalt: „Mama, én unom már eszt a sok büncsejekmént”. A 
szakvizsga után tovább folyik a munka folyója. Kinevezés büntető szakági 
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ügyésznek. Nagyon elégedett voltam és örültem. Azt gondoltam, megtalál-
tam az életem egyik értelmét, a Hivatásomat. Testestül-lelkestül vetettem 
magam a munkába, mivel a munka alaposságához nem volt elég számomra 
a napi 8 óra, szatyrokban vittem haza az aktákat, hétvégeken készültem fel 
a tárgyalásokra, jegyzeteltem, statisztikai lapokat töltöttem. Nem ritkán a 
karácsonyfa alatt, az újévi szerencsemalaccal a tányérom mellett dolgoztam, 
lelkesen, céltudatosan. Kiváló emberek voltak a vezetőim, magas kvalifi-
káltsággal, nagy tudással, tele emberséggel, segítőkészséggel, udvariassággal. 
Bár két gyermekem van, soha nem voltam velük betegszabadságon, bébi-
szitterekkel, nagyszülőkkel oldottam meg a gondoskodást. Saját jogomon 
se voltam soha táppénzen a 30 év alatt, pedig volt, hogy 39 fokos lázzal és 
tüdőgyulladással mondtam perbeszédet egy sokvádas, foglyos ügyben. 
Előtte szóltam a bírónak, ha rosszul lennék perbeszéd közben, az a magas 
láz miatt van, ezért, amikor szólásra emelkedtem, megengedte, hogy ülve 
mondjam el a végindítványt. A száznál is több vádlottas ügyben hangszalag 
és hörgőgyulladással heteken keresztül úgy képviseltem a vádat, hogy sut-
togva tudtam csak beszélni, de a bíróság mikrofont szereltetett a tárgyalóba 
a tárgyalás idejére, csak hogy én tudjam képviselni a vádat. Ezeket nem 
azért írom le, hogy a mártírkodás látszék benne, hanem, hogy kifejezzem, 
milyen fontos számomra a hivatástudat, a megbízhatóság, a pontos mun-
kavégzés. A városi büntetőjogi ügyészi pályafutásom 1992-1997-ig tartott, 
amikor is főügyészségi ügyész lettem, előbb kirendelés, majd kinevezés 
útján. 
 
Első főügyészségi feladatom egy több vádlottas kábítószeres ügyben a 
vádképviseleti tevékenység ellátása volt. A főügyész-helyettes előzetesen 
történő referálást követően igen megdicsért azért, hogy alaposan, ponto-
san, gyorsan (1 nap alatt kellett felkészülnöm több száz oldalas nyomozati 
iratból, és több száz oldalas bírósági jegyzőkönyvből) történő felkészülé-
sért, a helyes perbeszéd, és a büntetési indítványok megszerkesztéséért. 
Még akkoriban a vádiratban a joghátrányokra vonatkozóan nem kellett 
részletes indítványokat írni. Az ország egyik legnagyobb kábítószeres ügyé-
ben több száz oldalas vádiratot készítettem, amit több mint egy napon 
keresztül kellett ismertetni a tárgyaláson. A bíróság díszterme is kicsinek 
bizonyult, csak a vádlottak és a védők bevonulásakor. A TV, a rádió és a 
sajtó naprakészen közvetítette a tárgyalási történéseket, ekkor szerepeltem 
először ügyészként a televízióban. Nehéz ügy volt. Fenyegettek, figyeltek. 
Gyakran a bírósági biztonsági őröknek kellett átkísérni az ügyészség épüle-
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tébe, mert életveszélyesen megfenyegettek. Több alkalommal követtek az 
ügyészség épületétől hazamenve a tárgyalóteremből szabadlábon eltávozó 
vádlottak. Féltem. Legfőképpen a családomat féltettem. Akkoriban kezdett 
elterjedni az internethasználat és a mobiltelefonok. Üzengettek nekem, 
írtak rólam, emiatt szinte hetente változtattam a hajviseletemet, az öltözkö-
dési stílusomat, és kéthavonta a telefonszámomat. A kábítószeres ügyemen 
túl is megfenyegettek. Az ügyészségi épületbe az asztalomra jött egy fenye-
gető levél, amiben „egy hetet adtak nekem az életből”, s mindenféle nyom-
dafestéket nem tűrő jelzőkkel illettek, becsméreltek mint ügyészt. A városi 
rendőrkapitánysággal tárgyalásokat folytattam egy golyóálló mellény be-
szerzése és viselése érdekében. Édesanyám sírva jött be a főügyész-
helyetteshez, hogy a szervezet védjen meg, hiszen két gyermekem van, 
akiket fel kell nevelni. Ezzel egy időben megkezdődtek a különböző társ-
szerveknél az előadásra való felkérések. Évek hosszú során büszkén 
mondhatom, hogy megszámlálhatatlan előadást tartottam a fiatalkorúak és 
gyermekkorúak bűnözése tárgyában, az ezzel összefüggő ügyészi munkáról, 
a jogalkalmazói gyakorlatról, a bírósági tárgyalásokról. Közben Kozma 
pályázatot is benyújtottam, ahol dobogós helyet értem el. A város és a me-
gye társszervei, oktatási intézményei számtalan konferenciára, tanácskozás-
ra, rendezvényekre hívtak meg. Tiszteletet vívtam ki a szakmámnak, hiszen 
az ügyészséget, a hivatali munkát, annak kiemelkedő fontosságát, szakmai-
ságát, rejtelmeit és buktatóit, és olykor szépségeit, és megható történeteit 
adtam elő, adtam tovább úgy, hogy mindenhol a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoztak szervezetünkről és az ügyészi munkáról. Ezután hivatásomban 
az írásbeli elismerések következtek, főügyészi és legfőbb ügyészi dicséretek, 
publikálások, felnőttoktatás és egyetemi katedra. Az elismerések után érett-
nek és szakmailag felkészültnek éreztem magam, hogy közel 20 évi ügyészi 
munka után vezetői pozícióra nyújtsam be a pályázatomat, amit fk. cso-
portvezetőként el is nyertem.  

 
Vezetői pályafutásomat úgy indítottam, hogy próbáltam megszervezni egy 
szakmailag magas szinten álló, jól működő, magas számú csoportot, olyan 
embereket, akik minden nap lelkesedéssel, örömmel végzik munkájukat. Az 
fk. csoport munkája különösen azért volt nálunk nehéz, mert a nagyon 
nagy (statisztikai mutatókkal mérhető) munkateher miatt ember nem volt, 
aki önszántából ide szeretett volna jönni. A csoportban néhány év leforgá-
sa alatt két fiatal kollégám elhunyt, tragikusan, hirtelenül. Egy kolléganőm 
pedig idegi okok miatt lerokkantosította magát. Nehéz időket éltünk. Volt, 
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hogy egy nyugdíjba vonulás előtt álló kolléganővel, egy fiatal, gyesről visz-
szajött kolléganővel hárman vittük a hátunkon a megye fiatalkorú ügyeit. 
Mindenkit bevállaltam fk-s ügyészként, áthelyezettet, gyakran táppénzre 
menőt, kismamaság előtt, után lévőket. Minden hónapban értekeztünk a 
jogszabályváltozásról, a problémákról, intézkedés-mintákat gyártottunk. 
2010-2011. évre létre is jött a városi ügyészség legnagyobb 12 fős csoportja, 
akkor a helyi ügyészségen a legnagyobb számú csoport lettünk. A sok-sok 
munka ellenére kollégáim becsületes, szorgalmas, hivatástudat magas foká-
val rendelkezve jól vették az akadályokat. Bizalommal fordultak hozzám 
akár hivatali munkáról, akár magánéleti gondokról volt szó. Bárki jöhetett, 
bármiről referálni, bármikor (akár munkaidő előtt, ebédidőben, vagy mun-
ka után), amikor csak szükségét érezte. Az instruálások, a vizsgálatok szín-
vonalas, minőségi munkát állapítottak meg, és nem egy instruálás név sze-
rint is kiemelt és megdicsért, mint vezetőt. Ezeket az értékeléseket mindig 
felolvastam a havi értekezlet alkalmával, és együtt örültünk, a csoport. Ha 
valamit elnéztünk, figyelmetlenek voltunk, kijavítottuk. Alapelvemként, 
mindig hangsúlyoztam, hogy minden problémának van megoldása, és már 
javítottunk is. A beosztottjaim a szobámba nem gyomorgörccsel jöttek be 
ha valamiért behívtam őket, hanem készséggel, örömmel, mert tudták, 
hogy nem letolás jön, hanem tanulás lesz. Nagyon sok fogalmazó tanult a 
kezem alatt, és egyetemisták töltötték nálam a szakmai gyakorlatokat. Táb-
lázatokat gyártottam az új jogintézményekről (pl. a vádhalasztásról), hogy 
azt a gyakorlatban gördülékenyen tudjuk alkalmazni. Az OKRI-ba mikor 
megbeszélésre hívtak, büszke voltam, hogy az országban nálunk van a 
legnagyobb számban ilyen ügyészi intézkedés. Balatonlellén továbbképzést 
tartottam az fk. ügyész kollégáknak, mely olyan jól sikerült, hogy jutalmul a 
legfőbb ügyészség nemzetközi konferencián való részvételt ajánlott fel. 
Minden szépen, jól, zökkenőmentesen ment. Azt hiszem, a megelégedett-
ség érzése foghatja el azt, aki hivatásában erre a csúcspontra érkezik. 
 
És jött a 2014. december év végi értékelés. A saját borítékomat kinyitva 
hátra kellett dőlnöm, mert nem hittem a szememnek... Tízig magamban 
számoltam, és bementem a közvetlen felettesem, a vezető-helyettes 
ügyésznőhöz, tisztelettel megkérdezve: „Mi a probléma a munkámmal, mit 
csináljak másképpen, mi a gond velem?” Azt mondta, hogy a vezető ügyész 
döntött egy személyben a csoportvezetők értékeléséről, nem ő. „De nem 
kérdezte meg a két helyettesét?” – érdeklődtem. A válasz az volt, hogy a 
másik helyettes szabadságon volt, amikor dönteni kellett, de őt nem kér-
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dezte meg. Megköszönve a választ, elhatároztam, hogy elmegyek a vezető 
ügyészhez, és őt is megkérdezem erről. A vezető ügyész komor arccal fo-
gadott, és hangot adott annak, hogy várt már rám. Elmondtam ugyanazt a 
kérdést, de ő szabadkozott, hogy nem egy személyben döntött, hiszen 
megkérdezte azt a vezető-helyettest, akitől éppen jöttem. A vezető-
helyettes két percen belül ott ült velünk a szobában, és mélyen a szemembe 
nézve rezzenéstelen arccal letagadta, hogy olyat mondott volna nekem, 
hogy a vezető ügyész egy személyben döntött. Ezután elhatároztam, hogy 
megkérdezem a főügyészt is, mi a baj a munkámmal, mit csinálok rosszul. 
Hogy micsoda tortúrán kellett keresztül mennem, míg 5 percre bejutottam 
a főügyészhez, arra kevés volna 5 oldal iromány. Néhány történés: 12 alka-
lommal telefonáltam a titkárnőjének, hogy szóljon, ha fogad engem a fő-
ügyész. 25 percet várakoztam a folyosón, mert kiküldött még a szobája 
előteréből is azzal, hogy pár perc múlva kiszól, de aztán elfelejtkezett ró-
lam. Kétszer felrendelt határozott időpontra, de mindkétszer elküldött a 
titkárnője egy újabb időponttal. Megunva ezt a sok gyalázatot, végül beül-
tem a főügyész szobája előtti elnöki szobába azzal, hogy nem jövök ki 
onnan, amíg nem beszéltem vele. Ilyen fondorlatos módon sikerült bejut-
nom. A kérdés ugyanaz volt azzal a kiegészítéssel, hogy mindezt azért kér-
dezem, hogy az elkövetkezendőkben tudjak azon javítani, ha hibáztam, 
hogy még egyszer ne forduljon elő, ha rosszul tettem valamit, és hogy egy-
általán mit tegyek, hogy hivatásom és vezetőim elégedettségére legyek. A 
főügyész először azt mondta, hogy ő nem köteles indokolni és megmagya-
rázni az értékelést. Majd miután ezt tudomásul vettem, azért mégis ismétel-
ten, és nagy tisztelettel megkérdeztem, az elvégzendő munka érdekében 
van szükség arra, hogy megtudjam, mi a probléma a munkámmal. Ekkor a 
főügyész előadta, hogy a vezető ügyész nulla százalékra értékelte a 2014. 
évi munkámat, csak ő „szánt meg”, és ő tudja a statisztikai mutatókból, 
hogy milyen munkát végzek mennyiségileg, a főügyész nem tudta miért 
értékelt engem a vezető ügyész nullára, de tiszteletben tartotta a döntését. 
Azzal, hogy talán valamit mégis megérdemlek, az értékeléses borítékom 
később mégsem volt üres... „A magyarázatot” illedelmesen megköszöntem, 
és kijöttem a szobából. Elgondolkodtam, 3 vezető mutogat egymásra, senki 
nem tudott a szemembe mondani semmi indokot erre az értékelésre. Nem 
tudom ki és miért hazudott, ki és mit takargatott, ki és mit akar. Egy éjsza-
kát gondolkodtam azon, hogy mit tegyek. Közel 30 éve vagyok ennél a 
szervezetnél és nagyon sok mindent átéltem. Az elvégzett és a felmutatott 
eredmények már történelem, 3 évtized. 3 évtizedet dolgoztam együtt 4 
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főügyésszel, a ranglétrán történő emelkedéssel. Hogyan tudjak ilyen hazu-
dozások közepette és őszinteség nélkül vezetőként tovább működni? Ezt 
követően a legfőbb ügyészhez címeztem egy levelet, melyben leírtam eddigi 
pályafutásomat, leírtam neki azt is a végén – indoklás nélkül –, hogy ment-
sen fel a vezetői pozícióból „olyan időponttól fogva, ahogyan azt a hivatali 
érdek megköveteli”. 
2014. december 23-án reggel a vezető ügyészhez bevittem az írásbeli le-
mondást. Nem kérdezett semmit, pedig a lemondás nem volt indokolva. 
Vártam, hogy valamit mond, vártam, hogy kérdezi, miért? Én azt hittem és 
azt hiszem, hogy vezetőként tudtunk együtt dolgozni. Tudtunk együtt jól 
dolgozni, ügyészként és emberként is. Ő nem kérdezett azonban csak any-
nyit: „vegyük ezt lemondásnak?”. Néhány perc múlva benézett a szobám-
ba, jelezve, hogy a főügyész általa üzeni: „írd már le egy külön lapra, hogy 
ez lemondás, mert ez az irományból nem olyan egyértelmű”. Én már mást 
nem szeretnék hozzátenni – mondtam, és vártam... 
 
Vártam, hogy a vezető ügyész, megkérdezi, hogy miért. Vártam, hogy a 
főügyész magához hív és ugyanezt kérdezi. Vártam, hogy a legfőbb ügyész 
elbeszélgetésre hív, hiszen több mint egy évtizede vagyok vezető. Vártam 
és vártam, hogy valakinek majd elmondhatom, hogy milyen megaláztatás-
ban, milyen tisztességtelenségben, milyen becstelenségben, milyen ember-
telenségben volt részem. De senki sem kérdezett, hanem jött 2015. január 
közepén egy hivatalos értesítés, hogy a legfőbb ügyész elfogadta a lemon-
dásomat. A főügyész ekkor felhívott, a kezembe nyomta a levelet, majd 
néhány köszönő szót „motyogott”. Bár a csoportvezetői munkaköröm 
megszűnésének ideje 2015. február 1. napja volt, a levél kézhezvételétől 
számított néhány percen belül a megye összes vidéki ügyészsége és valam-
ennyi ügyészi és nem ügyészségi alkalmazottja már megtudta a hírt. Még 10 
perc sem telhetett el, amikor csörgött a telefonom, egy vidéki ügyészség 
vezetője keresett. Felemelve hangját azt kérdezte: – „mi a fene történt nála-
tok?” Ezután sorra jöttek be a beosztottjaim és értetlenül álltak a tények 
előtt. Egy kolléga a szabadságát megszakítva jött fel hozzám felháborodva, 
hogy mi a baj. És onnantól fogva ma is gyakran jönnek be kollégák, alkal-
mazottak, mert meg szeretnék tudni, hogy mi történt. Aki nem merte meg-
kérdezni tőlem, az a vezető-helyettestől tudakolta az okot, aki mosolyogva 
ezt válaszolta a kérdezőnek, és terjesztette valótlanul: – „megunta a pozíci-
ót”… Most ugyanabban a csoportban vagyok beosztott ügyész, ahol több 
mint egy évtizedig csoportvezető voltam. Hozzáteszem, többen határozot-
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tan a tudomásomra hozták, hogy ők „örökre a vezetőjüknek tekintenek”. 
Bár voltak próbálkozásaim, hogy más ügyészi tevékenységet végezzek, mint 
a büntetőjog, de vezetőim nem támogatták.  
 
Hát ez a három évtized rövid története. Szerettem volna a szakmában az 
általános etikai szabályoknak megfelelő, a szakmában tanúsított előmenete-
lemnek és eredményeimnek befejezést, egy olyat, amilyet az az ügyész ér-
demel, aki lelkesedéssel, szorgalommal, nagy hivatástudattal emberi, ma-
gánéleti és szakmai példamutatással végig dolgozott 30 év után megérde-
mel. Miféle világot élünk? A törekvő, a szorgalmas és becsületes munka, az 
eredmények felmutatása az ügyészségen ennyit ér? Hát senki nem figyel fel 
a hozzám hasonló sorsú emberekre? Hát nem kéne mutogatni és ünnepelni 
azt az ügyészt, aki egy szervezetnél eredményesen ledolgozik 30 évet? Nem 
kéne ezeket az embereket fokozottabban megbecsülni? Nem kellett volna 
megkérdezni, hogy miért döntöttem így, és ez a vezetők közül senkinek 
sem jutott eszébe? Hát már nem érvényesül az a Kozma Sándor által meg-
fogalmazott alapelv, hogy „Az ügyész nem peres fél, aki ellenesén 
mindenáron diadalmaskodni akar, hanem közege annak az erkölcsi 
hatalomnak, amely igazságot kutat és követel.” Hat évem van a nyug-
díjig, és zárszámadást végeztem e történés után. A lelkem romokban hever, 
a becsületem oda, a hírnevemet tönkre tették, megaláztak, szembe hazud-
tak, megtapostak, és ami a legborzasztóbb, még mindig nem tudom, hogy 
MIÉRT? 
 

„Hiszek abban, hogy az élet folyton tesztel,  
és ha valamit nem kapok meg, 

csak azért van, mert sokkal jobb dolog vár rám!” 
(Oravecz Nóra) 
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Pánti Irén 
 
Püspökladányban születtem, az általános és a 
középiskolát ott végeztem el. A szüleim fizikai 
munkakörben dolgoztak, hárman vagyunk 
testvérek. A családból és a távolabbi rokonságból 
is én voltam az első, aki tovább akartam tanulni 
Nem volt könnyű ehhez a szülői támogatást 
megszerezni. A József  Attila Tudományegyetem 
Jogi Karán szereztem diplomát Szegeden. A 
püspökladányi Járásbíróságon kezdtem pályafu-
tásom Hamarosan férjhez mentem, és a férjem 

munkahely-változásait követve dolgoztam a makói Járásbíróságon, a 
békéscsabai Városi Bíróságon, a szolnoki Munkaügyi Bíróságon, a szolnoki 
Megyei Bíróságon, majd a fővárosi Törvényszéken innen mentem 
nyugdíjba. Két gyermeket neveltünk fel, míg kisebbek voltak, 
jogsegélyszolgálat vezetőként is tevékenykedtem. Nyugdíjazásom után 
kezdtem el írni. Rendszeresen jelennek meg cikkeim a Szitakötő nevű 
gyermek folyóiratban. 
Mélyen kötődöm szülővárosomhoz. Feldolgoztam a város híres 
szülötteinek így Karacs Ferencnek a neves rézmetsző és térképkészítő 
mesternek, és családjának, Csenki Imrének a Kossuth Díjas karmester és 
zeneszerzőnek, és testvérének a Csenki Sándornak a jeles cigány folklór 
kutatónak ez életét. Írásaimban megidéztem a régi Sárrét titokzatos világát 
és a hétköznapi emberek életének apró villanásait. Néhány antológiába is 
bekerültek írásaim. 
 
Ars poétikámat Cyrano de Bergerac szavaival így fogalmaznám meg. 

„Egy szóval: csúszó inda-szerepet 
Nem vállalok halálomig!... Lehet: 
Tölgy nem vagyok, nincs bükk-természetem, 
De egyedül növök, ha már magasra nem!” 
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Pánti Irén • Segélykiáltás a páncélból 
 
Laura vagyok, 15 éves. Csaknem egy éve páncélban élek. A páncélos 
lovagok csak a csatákban viseltek páncélt, nekem reggeltől-estig, sőt még 
éjszaka is viselnem kell. Remélem már csak egy évig. Akkorra csontjaim 
megerősödnek és látványos javulás nem várható. Hogy miért vagyok 
viselésére kárhoztatva? Mert gerincferdülésem van. 
Milyen betegség a gerincferdülés? A gerincoszlop kóros oldalirányú 
elváltozása, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása okoz. A 
betegség kiváltó oka az esetek 85 százalékában ismeretlen, 10-12 éves 
korban jelentkezik. Előfordulása a lányoknál kétszer gyakoribb. A betegség 
jellemző tünete, hogy az egyik oldalon a váll vagy a csípő magasabban 
helyezkedik el ezáltal rossz tartás alakul ki emiatt, fáj a hátunk 
fáradékonyabbak leszünk. Kezelése a gerinc görbületének mértékétől függ, 
ha 20 foknál kisebb a görbület, elég csak a gyógytornára járni, és otthon a 
speciális gyakorlatokat elvégezni, de ha a görbület 20-25 foknál nagyobb, a 
gyógytorna mellett fűző, a (korzet) viselése elkerülhetetlen. A korzet 
műanyagból készül, testre szabottan alakítják ki, kemény és merev, így tudja 
a gerincoszlopot tartani és a sérülésektől a betegeket megvédeni úgy, hogy 
közben a görbületekre is nyomást gyakorol. A korzet az a páncél, melyet 
nekem is viselnem kell, éjjelem és nappalom megkeserítője! Hogy 
történhetett ez éppen velem? Kérdezem azóta is magamtól. 
Imádom a mozgást mióta eszemet tudom. Még óvodás sem voltam, mikor 
könyörögtem Anyának, hogy tornafoglalkozásokra hordjon, nagyon 
élveztem az ott töltött időt, de azt sokkal jobban, hogy ezt kis társaim 
társaságában tehetem. A húgom is elkísért ezekre az órákra, ő is kedvet 
kapott hozzá, azóta lett szenvedélyünk a sport. 
Óvodás korunkban balett órákra jártunk, mikor iskolások lettünk 
egyesületbe igazoltunk. A ritmikus gimnasztika varázsolt el bennünket. 
Kezdetben hetente négy alakommal jártunk edzeni, majd naponta. A 
versenyek hétvégeken voltak. Edzés után ültünk neki a tanulásnak, 
szerencsére eredményeinken nem látszott a sporttal töltött idő, sőt volt 
erőnk iskolai tanulmányi versenyeken is részt venni. Mindketten szép 
sikereket értünk el. Én tízévesen a korosztályomban országos második 
lettem karikával, később labdával országos bajnok. A csapatunkkal is 
sokszor álltunk a dobogón. Leírhatatlan boldogság volt a dobogó 
különböző fokain állni, a Himnuszt hallgatni, utána a gratulációkat fogadni! 
Értek kudarcok is, ömlött a könny a szememből, mint a zápor, ám később 
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megedződtem, fegyelmezettebb lettem. Tavaly az edzőtáborban vette észre 
az edzőm, hogy nem szimmetrikus a mozgásom és a gerincoszlopomon a 
ferdülés szemmel látható. Alapos kivizsgálás után a szakemberek a 
gerincferdülés súlyosabb fokozatát diagnosztizálták nálam. Úgy éreztem: 
vége a világnak! Tudtam, ha mindez igaz, a versenyzést abba kell hagynom! 
Próbáltam elhitetni magammal, nem is olyan súlyos ez a probléma! Hiszen 
én sokat mozogtam és fájdalmaim soha nem voltak, ráadásul rendszeresen 
jártam sportorvosi felülvizsgálatra. Ha a gyógytornát el is tudtam  fogadni, 
a korzet viselése ellen végsőkig tiltakoztam. Szakemberek lelkiismeretes 
törődésének köszönhetem, hogy már viselem a páncélomat, de 
megbarátkozni vele mai napig sem tudtam. Fokozatosan szoktattak hozzá. 
Először abban kellett aludnom. Mintha a fakírok ágyában aludtam volna! 
Aztán nappal is viseltem, de csak otthon. A legnagyobb gyötrelem az volt 
számomra, mikor az osztályban is fel kellett vállalnom ezt a másságomat. 
Úgy tűnik elfogadták, nem cikiznek miatta, legalábbis szemtől szemben 
nem. Ha kigúnyolnak miatta, túl sem élem! Bő ruhákat hordok, hogy 
elrejtsem, és próbálom elkerülni, hogy hozzám érjenek, nehogy utána 
„koppanjanak”. 
Viselése nemcsak fájdalmas, mozgásomat is korlátozza, merevvé teszi. 
Néha ösztönös mozdulataimat nem engedi megtenni, emiatt kibillenek 
egyensúlyomból, és volt már, hogy elestem, legurultam a lépcsőn. Ijedten 
segítettek fel, közben halkan köszönetet is mondtam kínzómnak, hogy 
sértetlenül megúsztam ezt a kalandot. Lehajolni valamiért, esetleg cipőt 
kötni? Esélytelen! No és milyen tortúra vele a mellékhelyiség használata! 
Gyakran a szünet ideje kevés ahhoz, hogy lefejtsem magamról, és újra 
magamra öltsem. Rendszeresen járok gyógytornára és masszázsra, emellett 
naponta a speciális tornagyakorlatokat is el kell végeznem ha tetszik, ha 
nem! 
Sokszor fellázadok, tehetetlen düh fog el, a korzetet a börtönömnek érzem, 
később azonban rájövök, nemcsak fogva tart, de általa esélyt kapok arra, 
hogy felnőttként teljes életet éljek. Ha meggyógyulok, szekrényem mélyére 
rejthetem, és büszkén kijelenthetem: „Ég veled kedves korzetem, nem 
kellesz már nekem!” 
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Lesetár Dávid 
 

,,Verba volant, scripta manent – A szó elszáll, az írás 
megmarad” – tartja a híres latin közmondás. Az 
idézet eredeti jelentése, hogy az írott szövegek, tör-
ténetek fennmaradnak évszázadokon, évezredeken át 
is. Az emberiség feladata, hogy leírja érzéseit, gondo-
latait az életről, megörökítsen a számára fontos dol-
gokból minél többet – az utókor ugyanis csak így 
szerezhet tudomást arról, hogy mi történt azokban 
az időkben, amikor még egy másmilyen világ létezett. 
Számomra azonban mást is takar ez a szólás. Az írás 

örökérvényű. Még a mai modern, az internet által behálózott világban is 
olvasnak az emberek. Még napjainkban is van igény versekre, regényekre, 
könyvekre. Ha nem is mindenki, de igenis sok ember vágyik arra, hogy 
jobban megismerje az őt körülvevő világot, művelődjön, vagy csak egysze-
rűen jól szórakozzon. S amíg van Olvasó, addig van Író is. A mi feladatunk, 
hogy ne tűnjön el a szépirodalom a művészet színpadáról, hogy ne csak 
fennmaradjon, hanem egyszer majd újra felvirágozzon, s visszakerüljön 
arra a méltó helyére, ahová egykor tartozott. S legfőképp, hogy szórakoz-
tassunk. Az írónak az (is) a kötelessége, hogy a maga módján jobbá tegye a 
világot: akár elszomorít, megnevettet, akár megbotránkoztat, avagy rácso-
dálkoztat valamire a műveivel. Mindemellett feltétlenül szükséges, hogy ő 
maga is szeresse és tisztelje az irodalmat, magát sose tartsa többre a művé-
szetnél. Ne öncélból, csupán saját maga örömére vesse papírra gondolatait; 
hanem mert tudja, érzi, hogy ezt kell tennie. 
 A tehetség nem jog, hanem kötelesség.  
 

Lesetár Dávid • Antananarivo fényei 
 
Alkonyodott. Március volt; ez Malgas (a mai Madagaszkár) szigetén forró, 
csapadékos nyarat jelent. Ám ezen a napon nem esett; a szárazság úgy per-
zselte az emberek bőrét, hogy valósággal azt érezték, lángtenger között kell 
járkálniuk a főváros utcáin. Ahogy azonban a Nap leszállt, s az égbolt vakí-
tó sárga színei vörösessé váltak, úgy engedett a kínzó hőség is az erejéből. 
Közeledett az éjszaka. 
Nem messze a piactól, a belvárosban, a megannyi üzlet között állt a város 
leghíresebb bordélyháza. Éjjelente impozáns türkiz és citromsárga neonfé-
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nyekben úsztak a ház nevének betűi. Maga az épület sárgás-piszkosfehér 
falai viszont ósdiak, lerobbantak voltak. Ezzel szemben kellemes csalódás 
volt belül a szalon: kifejezetten elegánsan és tetszetősen volt elrendezve – 
már amennyire igényes lehet egy ilyen helyiség Afrika egyik legszegényebb 
országában. Lassan tizenhárom esztendeje volt már, hogy az ország 1960. 
június 26-án kivívta függetlenségét a franciákkal szemben. A nyomorral 
szemben azonban nem tudta. 
A bordélyban dolgozó lányok többsége már javában készülődött az estére. 
Öltözködtek, sminkeltek, fecserésztek. A fürdőszobából gyors léptekkel 
egy elbűvölő lány lépett ki. Ő volt a legragyogóbb nő valamennyiük közül. 
Megállt a szalonban található egyik nagyobb tükör előtt, és felvette leg-
szebb fülbevalóját és nyakláncát. Rózsaszínű ruháját viselte aznap este; ez 
volt ugyanis a legkedvesebb öltözéke. Elégedetten tetszelgett magának. 
Szíve azonban egyre hevesebben vert. Iszonyatosan izgatott volt. 
- Nomena! Gyere csak be a szobámba, kérlek! – szakította meg gondolat-
menetét egy erőteljes női hang.  
Kénytelen volt befejezni az ábrándozást és megindult arra, amerről szóltak 
neki. 
A Madame hívatta, aki az íróasztalánál ült egy fotelen és teát iszogatott. 
Kissé meghízott, a negyvenes évei végén járó nő volt. Szigorú pillantásokat 
vetett a lányra. Nomena pontosan tudta, hogy a Madame nincs rózsás han-
gulatban. 
- Mit óhajtasz Tiavina? – tette fel a kérdést tiszteletteljesen, de félelmét 
nem tudta palástolni. 
- Az a francia pasas, aki ma is jön hozzád, nagyon kinézett magának. Nem 
tetszik ez nekem. Nem ígért neked semmit? Miért keres fel téged ilyen 
sűrűn és miért nem érdekli a többi lányom? Tudod Nomena, nem most 
kezdtem a szakmát. S jól ismerem a férfiakat, akár a tenyeremet. Látom a 
szemében, hogy valamiben sántikál. Ő nem csak úgymond, ,,céltalanul” 
szórakozni jár ide, mint sok más férfi. Akar valamit. Mit tudsz nekem erről 
mondani? 
- Semmit, asszonyom – válaszolta a lány megszeppenve. – Nem mondott 
nekem semmit. Csak szeret velem lenni, ennyi az egész. 
Szavai közben észrevette, ahogy egész testén végighömpölyög a lebukás 
miatti félelem szinte maró érzése. Nem akarta, hogy a Madame rájöjjön, 
hogy a férfival sokkal szorosabb a kapcsolata, mint más vendéggel. Tiavina 
és a tulajdonos sem tűrte a bordélyban a szerelmet. Állítólag még valamikor 
az ötvenes években egy leszerelt angol katona megszöktetett egy lányt a 
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házból. Abból okulva a tulajdonos elhatározta, hogy ha túl sokszor találko-
zik egy férfi valamelyik nővel, akkor nyomozásba kezd, és ha szükséges, az 
eltiltást sem rest alkalmazni. Ez annyit takart, hogy a vendéget eltiltották az 
általa eredetileg kiválasztott lánytól. Muszáj óvatosnak lenniük. 

 
Tizenegy óra elmúlt, amikor Marley Brest és Walid Girard befutott. Har-
mincas éveikben járó, igen tehetős francia sportvadászok és kalandorok 
voltak, akik több hete már Malgasban tartózkodtak. Ennek egyszerű oka 
volt: megszerették az országot, a tájakat, az embereket, de a legjobban ezt a 
bordélyházat. Visszatérő vendégekké váltak. Walid váltogatta partnereit; 
Marley azonban egy ideje már megállapodott: csak Nomena-val volt haj-
landó lefeküdni.  
- Akkor te maradsz a szokásosnál? – kérdezte Walid, miközben már két 
lány kezdte ölelgetni.  
Poharat nyomtak a kezébe és a kedvencét, édes pezsgőt töltöttek neki. 
- Így van. Te csak szórakozz nyugodtan! – válaszolta Marley.  
Közben tekintete már vadul fürkészte a sok lányt, próbálván kiszúrni közü-
lük a leggyönyörűbbet. 
-  Hát akkor… sok szerencsét, cimbora! – kiáltotta Walid.  
Csalódott volt, hiszen tudta, hogy jóbarátja aznap éjjel lehetetlenre vállal-
kozik. De már túl késő volt, hogy újra kísérletet tegyen arra, hogy lebeszélje 
képtelen tervéről. A két lány magával húzta. 

 
Végre megtalálta őt. Nem vitás: nincs nála szebb nő ebben a házban. Talán 
egész Antananarivoban sem. Ki tudja, az is lehet, hogy az egész szigeten se. 
Akármilyen hatalmas. 
-  Gyere kérlek! – szólította meg Nomena.  
Máskor majdhogynem kislányos ujjongással várta a férfit, alig bírta leplezni 
örömét a Madame és a többi lány előtt; ám most valami baj volt, és ezt 
tudta Marley is. Hagyta, hogy felvezesse őt a második emeleten lévő szobá-
jába, és csak akkor szólt hozzá, amikor Nomena kulcsra zárta mögöttük az 
ajtót. 
- Mond Kedves, mi a baj? Mi bánt?  
- Tudja. A Madame tudja. Gyanút fogott. Kémkedni fog utánunk. Még az is 
lehet, hogy nem találkozhatunk többet.  
Szomorúan lehuppant az ágyra. Reménytelenül nézett a férfira. 
- De honnan? Ezt egyszerűen nem hiszem el… Pont most… 
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A férfi hátat fordított szerelmének, karjával, s fejével nekidőlt a falnak. 
Nem tudott rájönni, honnan jött rá ez a zsarnoki nő, hogy mi jár az ő fejé-
ben. 
- Hogy érted, hogy pont most? Mit akarsz ezzel mondani Marley?   
A lány folyékonyan beszélt franciául. Egy ilyen híres helyen, mint ahol ő is 
dolgozott, követelménynek számított, hogy a törzsi nyelv, a malagaszi mel-
lett Malgas másik hivatalos nyelvét, a franciát is minél jobban elsajátítsák a 
lányok.  
- Figyelj rám Nomena! – fordult felé a férfi. – Átgondoltam mindent. 
Nincs más választásunk. El kell jönnöd innen velem Franciaországba. Már 
meséltem neked: egy békés vidéki városban, Nantes-ban élek. Meg fogod 
szokni. Nagyon szép hely. Új életet kezdhetnél. Te ennél sokkal többet 
érsz, mint hogy egy ilyen nő az uralmában tartson téged. Tanulhatnál, rá-
láthatnál a világra. Lehetne később egy tisztességes szakmád is. Előtted a 
világ Kedves, csak kérlek szépen, gyere innen el, hagyd itt végre ezt a nyo-
morult lepratelepet! 
- Istenem, Marley, nem, ezt te sem gondolod komolyan. Hát nem figyeltél 
arra, amit mondtam az előbb?! A Madame végez velem, ha… 
- Nem érdekel engem az a disznó Madame! Egy-kettőre golyót repítek belé 
a puskámmal, ha fogja egyáltalán azt az elefánt bőrét a golyó! – csattant fel 
a férfi. – Elviszlek innen. Bármi áron. 
- De hogy akarod ezt mégis? Ez őrület! 
- Igen az.  Te őrjítettél meg. Meg foglak szöktetni. Minden készen áll hoz-
zá. 
- De Marley, ezt nem lehet… Ha sikerülne is – bár én ezt sem hiszem –, 
mond, mégis mit kezdenék én a te országodban?! Nem vagyok odavaló. Itt 
élek huszonnégy éve, sehol máshol nem jártam a világban. Nem kérheted, 
hogy hagyjam itt az egész életemet! 
- Mégis milyen élet ez Nomena?! Hát nem látod?! Örökké arról fog szólni 
minden egyes napod, hogy kedvére teszel boldog-boldogtalannak, aki be-
esik az ajtón?! Te ennél többet érdemelsz. Gyere velem, és felejtsd el ezt a 
szerencsétlen országot!                
- Nem, Marley, ezt nem kérheted tőlem.                                                             
Szavai közben felkelt az ágyból, és megindult szerelme felé, hogy még egy-
szer, utoljára megérinthesse.  
- Jobb lenne… ha most elmennél. 
Elfordult, mert elsírta magát. Nem akarta, hogy a férfi így lássa. 
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- De Nomena… én szeretlek téged! Tudod mit jelent ez?! Nem gondolha-
tod komolyan, hogy itt maradsz, és életed végéig prostituáltként élsz ebben 
a koszfészekben! Vagy te nem is érzel semmit irántam? Mond meg légy 
szíves: szeretsz egyáltalán engem? Vagy csak hazudtál ez idáig? 
A lány nem felelt. Visszament az ágyához, ráfeküdt, és zokogni kezdett. 
Marley odament hozzá, átkarolta, majd vigasztalni próbálta. Lassan múltak 
a percek. Nomena csak sokára szedte össze magát ahhoz, hogy újra beszél-
ni tudjon: 
- Most el kell menned. Többet nem találkozhatunk. Könyörgök neked 
Marley, legyen itt most vége! Elmondtam, hogy miért. Keress magadnak 
egy neked való, művelt, kulturált lányt. Engem pedig hagyj békén. 
- Nomena, ezt most… 
- Marley! Vége, érted?! 
A férfiba szinte belehasítottak ezek a szavak, mintha késsel vágná fel a 
testét egy kegyetlen sebész, aki nem alkalmaz semmilyen érzéstelenítőt. 
Tényleg vége volt. Feladta a küzdelmet. 
 
Két nap múlva Marley és Walid elhagyta a várost. A tervük az volt, hogy 
hazatérnek Franciaországba, rövid szünetet tartanak, és kipihenve fáradal-
maikat, ismét útnak indulnak valamelyik egzotikus ország felé újabb kalan-
dok után. A hazaút azonban nagyon hosszú volt. Marley számára egyene-
sen végtelennek tűnt. Szenvedett, mint egy kutya. Egy hóhér kínozta; de 
nem a karját, lábát szaggatta, törte kerékbe. A Reménytelen Szerelem Hó-
héra a szívével tette mindezt. 
- Mond meg nekem, miért nem jött el velem? – kérdezte egyik este a tenge-
ren Marley, nem sokkal azelőtt, hogy elérték volna a Jóreménység fokát. – 
Miért nem akart ő is engem? 
- De Marley, ne kezd már megint. Átbeszéltük már milliószor. Szeretett, 
sőt imádott téged. Csak félt. Nem is igazán a szökéstől. A változástól. Bele-
ragadt abba a környezetbe. Magával rántotta a sivár élete, mint egy mocsár. 
Te mindent megtettél, de ennél többet már nem lehetett. Ne magad okold. 
A világ a hibás, hogy engedi, hogy így menjenek tönkre a többre hivatott 
emberi sorsok. 
- De akkor is… Lett volna lehetősége változtatni; én segítettem volna neki. 
Mond Walid, miért nem fogadta el a segítségem?!  
- Tudod barátom, azt hiszem egy egész országot könnyebb felszabadítani 
az elnyomásból, mint egy lányt kimenteni a bordályházból. Malgas ki akart 



 
49 

 

törni a rabságból, ahová mi kényszerítettük őket. Nomena viszont nem 
akart. Nem akart, mert nem mert. Gyere, jobb, ha lefekszünk. 
Walid átölelte maga alatt lévő barátját, majd lassan elvonultak kabinjukba, 
és nyugovóra tértek. S miközben Marley könnyek között, nagy nehezen 
elaludt; valahol, egy óriási sziget nagy városának központjában szerelme 
valaki mással töltötte az éjszakát. Egy házban, amelynek fényei messzire 
ellátszódtak a sötét éjszakában. ,,L’attrait des lumiéres (Letre de lümier)”(,, 
A fények csábítása” ) –  hirdették a neonlámpák a ház elején a bejárati ajtó 
felett. S valóban: mint ahogy az éjjel ébredő rovarokat vonzzák magukhoz 
a lámpák erős fényei a vaksötétben; úgy csábította a férfiakat a házba az 
egyik lány – a kellemes hangjával, karcsú alakjával, gyönyörű szemeivel. 
Azokkal a szemeivel, amelyek könnyben áztak még azon az éjjelen is.  
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Tóth János 
 

Jegyző, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke. 
 

Tóth János • Háborúban meztelen… 
 
Szívemen sebek díszlenek, mint fekély; 
Bizalmatlanság, sajnálat, türelmetlenség. 
Mert csatában találtam magam, éktelen; 
Meghátrálni nem fogok, hát térdre kényszerítenek. 
 
Démonokkal küzdök, kik vereségre ítéltek; 
S nem tudni, honnan a csapás, a napra kitettek. 
Dicstelen a harc, hisz lábamon mázsás kövek; 
Tenyerem átlőve, fülemben ólom, szám bekötve. 
 
Mint kivert kutyának; Hallgass!, a nevem; 
Ne láss, ne érezz, ne gondolj, ne kérdezz! 
Szívem, mint a rosta; fuldokol a tengeren; 
De gondolataimat elzárni a vágyak elől nem lehet. 
 
Szitává lőtt lepel fedi testemet; 
De Virág nyílik lelkemen.  
Hű szövetségeseim a betűk; 
Ez az egyetlen fegyverem! 
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Tóth János • Kettesben a magánnyal 
 
Bolyonganék vele, mint eddig is céltalan; 
Hiszen vele lennék mindig csak egyedül. 
Társam a magány, ki olykor tanácsokat ad; 
S ha társra lelnék, oly egyedül lenne Ő. 
 
Pedig Ő nem okoz fejtörést, de meg sem ölel; 
Ő nem okoz felfordulást, de nem is keresem; 
Érte nem fáj a szívem, de lelkem sivár; 
Miatta nem kell bujkálnom, de meg sem talál! 
 
Két szemével nem lelkesít, de el sem taszít. 
Emléke nincs, és nem fáj, de el sem hagyhatom. 
Cipelném magammal az élet mezejére fesztelen; 
Ha vele volnék, mindig máshol járna eszem. 
 
Üres a szék, s karom ki hiába tárom; 
Mert tova ült a magány, s melléje az est betért. 
AZ est, s a magány belopóztak nesztelen az életembe, 
Mert eljönnek ők, ha útjukon az óra körbejár. 
 
Reggelre az est köddé válik csendesen; 
Csak a magány marad velem, s tombol érzéketlen. 
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Fenyvesi Csaba 
 

PTE ÁJK egyetemi docens és egyéni ügyvéd 
 

Fenyvesi Csaba • Perbeszéd Rákóczi Ferencért  
(Ha én lettem volna a fejedelem védője…)    

 
Bevezetés 
 
Szinte minden magyar tudja, hogy nagy elődeink közül a legnevesebb, Rá-
kóczi Ferenc (1676-1735) a törökországi Rodostóban. Azért is közel állt és 
áll a szívemhez, mert a Hunyadi János gimnázium előtt a II. Rákóczi Fe-
renc általános iskolába jártam Bácsalmáson. No meg azért is, mert most, a 
születésének 340. évfordulóján elképzeltem, hogy ha én lettem volna a 
védőügyvédje a (meg nem tartott) büntető bírósági tárgyalásán, mit mond-
tam volna a védelmében.  Íme a védbeszédem, gondolat-kísérletem a nem 
mellesleg kiváló szónoki képességekkel bíró kuruc fejedelemért, aki ugyan-
úgy Magyarország szabadságáért, függetlenségéért harcolt, mint a török 
ellen százötven évig küzdő elődjei.  
 
Tisztelt Tekintetes Ítészek! 
 
Bizton állíthatom, hogy ez a per, ez az ítélkező tanács szerepelni fog a tör-
ténelemben, a jogtörténeti tankönyvekben, hiszen olyan személy áll a T. 
Bíróság előtt, aki maga is történelmet formált és akit egy ország népe soha 
nem fog elfelejteni. Ez adja az ítélkezés felelősségének súlyát is, amelynek 
alapja csakis a törvényes, elfogultság mentes és ugyanakkor bölcs döntés-
hozatal lehet, melynek létében a védelem hisz is.  
 
A vádlott nem pusztán egy mozgalom, egy szabadságharc vezetője, hanem 
erdélyi fejedelem, a Szövetkezett Rendek Vezérlő Fejedelme, hadvezér, 
diplomata és egyúttal a művészetekben is jártas író. Már a genetikai megha-
tározottságán túlmenően, gyermekkorától magába szívja – szó szerint – a 
történelmet, hiszen anyja, Zrínyi Ilona munkácsi várában már kilenc éves 
korától várvédők küzdelmét látja testközelből, hús-vér valóságában több 
éven keresztül. A sikertelen harcot a családjától való elszakadás követi, 
majd az osztrák jezsuiták nevelő iskolái. Csak nagykorúságakor tud innen 
kiszakadni, visszatérni szülőföldjére, Sáros vármegyébe. Köszönhetően 
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jelentős mennyiségű (I. Rákóczi Ferenc, volt fejedelemtől örökölt) földbir-
tokainak és karizmatikus személyiségének, főispáni széket is elnyer. Ekkor-
tájt döbben rá, hogy milyen nyomor jellemzi a magyar jobbágysorsot, hogy 
mily kemény a Habsburg elnyomás, a mindennapi sarc, mily sok áldozattal 
jár a függetlenség, a szabad Magyarország hiánya.  
1694-től számára egyértelművé válik – amit eddig is sejtett, érzett – a kül-
detése; segíteni a magyarokon. Kivívni a magyar függetlenséget! 
Eszméje, ideája rabja lesz, a függetlenséget lábbal tipró Habsburg hatalom 
szemében pedig ellenség, nemkívánatos személy, rebellis, lázadó kuruc. Ezt 
vetik szemére, ezzel vádolják és maga a per tárgya sem más, mint Rákóczi 
szabadságvágya, a magyar függetlenség kivívásáért élő, lankadni nem szűnő 
aktivitása, örök mozgása, szervezkedése a fennálló rend, hatalom ellen.  
 
Minderre tanúként hallgatta ki a bíróság a fél világot, legfőképpen az ellen-
ségeit,  hiszen Rákóczi az elmúlt 15-20 évben szinte egész Európát bejárta 
célja megvalósítása érdekében. Szervezkedett, paktumokat kötött, hadsere-
geket toborzott, hadvezérkedett, csatákat, háborúkat folytatott. Nem vitá-
san azonban okkal és joggal tette mindezt a védelem megítélése szerint, 
mint ahogyan azt maga a vádlott is kifejtette részletes, következetes vallo-
másában, mindannyiszor ahányszor kérdezték. Hittel, tűzzel, szenvedéllyel 
állt ki igaza mellett most is, fejét büszkén tartva nézett szembe vádlóival és 
a T. Bírósággal. Számára már régen világossá vált, amit a magyar nép csak 
érzett. Vagyis, hogy másként kell élni, illetve, hogy másként is lehet élni. 
Szabadon, jogtiprás, lelki és fizikai elnyomás, veszélyérzet, félelem nélkül.  
 
Rákóczi Ferencnek volt bátorsága, mind anyagi, mind lelki ereje, hogy eze-
ket nem kímélve, ezekből nem spórolva juttasson másoknak, másokért. 
Már 1697-ben megszervezte a kudarcba fulladt hegyaljai felkelést, ahonnan 
Bécsbe, majd a francia királyhoz menekült újabb segítségért. Udvari árulás 
miatt börtönbe is vetették Bécsújhelyen, ám hitét szegni nem tudták. Meg-
szökött és küldetését Lengyelországban folytatta. Addigra nyughatatlansá-
ga, hazaszeretete ismertté tette egész Magyarországon, ahonnan a tiszaháti 
jobbágyvezetők, Esze Tamás és társai megkeresték. Közös kiáltványukban 
az egész országot harcba hívta a Habsburg elnyomás ellen. Szavait tett 
követte, maga állt a felkelő csapatok élére. Nem vitásan – ahogyan a tanúk 
is megerősítették és a lefoglalt tárgyi bizonyítékok, okiratok is utalnak rá – 
ő vezette (büszkén) a tiszántúli, bácskai hadjáratot, Tokaj, Szatmár, Szeged, 



 
54 

 

Esztergom várának ostromát, a nagyszombati, a pudmerici, a zsibói, a 
trencséni és a romhányi csatákat.  
 
A karjában levő erő mellett azonban szellemével is mindent megtett a 
nemzeti állam, a merkantilista gazdaságpolitika és a reguláris hadsereg meg-
teremtésére. Nagyságát jelzi, hogy felmerült királlyá választása is, azonban 
az 1705-ös szécsényi országgyűlésben a főnemesek – javarészt féltékeny-
ségből, érdekeik védelmében, sokkal kevésbé féltésből – meghiúsították 
ezt, korlátozták fejedelmi hatalmát is. A császári udvar is felismerte súlyát, 
erkölcsi és politikai hatalmát, ezért béketárgyalásokkal, illetve családtagjai 
befolyásolásával, mondjuk ki megfenyegetésével is megpróbálta jobb belá-
tásra bírni, visszavonultatni. Őt azonban más fából faragták. Kuruc habitu-
sa nem engedett a szabadságharc ügyéből, a szent célból. Önzetlensége és 
hazaszeretete mindenek felett állt, a küzdelmet töretlenül folytatta. Gon-
doskodott a szabadságharc indokainak és eseményeinek nem csak belföldi, 
hanem külföldi hiteles ismertetéséről, hívek, támogatók szerzésének remé-
nyében messzi földön is.  
 
1707-ben az ónodi országgyűlést a megalkuvó békepártiakkal szemben a 
szabadságharc folytatása és a Habsburg-ház trónfosztása mellé állította. A 
sárospataki országgyűlésen pedig minden katonáskodó jobbágyot felszaba-
dított a földesúri függés alól. Mindez nem volt elég a végső cél, a független 
Magyarország eléréséhez, amihez – úgy vélte – nem elég erős a hazán belül. 
1711-ben külső, orosz segítségért folyamodott, azonban háta mögött, tá-
vollétében a hazai ellenlábasai megkötötték az elvtelen szatmári békét, amit 
egészen haláláig nem tudott elfogadni és emiatt megbékélni. Innentől jog-
fosztottá vált. Elvesztette hátterét, erejének alapját, a magyar népet. Nem 
volt nehéz üldözőinek, örök ellenségeinek, a habsburg labancoknak elfog-
niuk, börtönbe vetniük, és mostanra már halálos véggel fenyegető vád alá 
helyezni, jelen bíróság elé állítani.  
 
Tisztelt Ítélkező Bíróság! 
 
Elmarasztaló, egyúttal – a vádló által követelt – halált hozó végítéletükkel 
önmagukat is marasztalnák. Voksot tennének a jogtiprás, a népek önren-
delkezésének megsértése mellett. Ne feledjék,  a történelem csak a bátor 
ítéleteket hozókat jegyzi fel és őrzi meg az arcképcsarnokában. A minden-
kori elnyomó hatalomhoz való igazodás, az elvtelen elvárásoknak való 
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megfelelés nem jár mannával. Talán ma, rövid távon igen, azonban holnap, 
hosszú távon már semmiképpen. Gondoljanak a holnapra, a holnaputánra, 
bízzák magukat tisztes emberi gondolataikra és érzelmeikre. Ne engedjék, 
hogy a szabadságért, az emberi jogok alapvető tartalmáért, fundamentumá-
ért való küzdelem káros, hamis színben tűnhessen fel, hogy annak elretten-
tő hatása legyen. Ellenkezőleg, felmentő ítéletükkel mutassák meg, hogy a 
nemes célért való harcnak,  bátor, tiszta jellemmel és módon való megvívá-
sa humánus cselekedet, melyet sokkal inkább erkölcsi piedesztálra kell 
helyezni, semmint veszélyesnek tartani, megvetni, üldözni, bitófára juttatni.  
Ezen gondolatok reményében és fényében – bűncselekmény elkövetésének 
hiányában – indítványozom II. Rákóczi Ferenc vádpontok alóli felmenté-
sét. 
  

Lejegyezte:  
 

F. Csaba 
2016 júniusában 

tíz török utat követően 
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Réczey Kata 
 

Csoportvezető bíró a Budapest Környéki Törvényszéken. 
 

Réczey Kata • KerekeRdő 
avagy „kíndarab” arról, hogyan Nem lehet egy nőből anya 

 
I. felvonás 

 
Flóra anya szeretett volna lenni. Szimplán, egyszerűen anya. Nem jelentett 
ez újdonságot a világtörténelemben, az univerzumban, a „Nagyszakállú” 
által nézett képernyőn. Így voltak, vannak és lesznek ezzel nők milliói. 
Mikor kiderült, hogy természetes úton nem működik a csoda megteremté-
se, Flóra beengedte életébe az addig meglehetősen távol tartott orvostu-
dományt. Jöjjön, aminek jönnie kell. A lombikközpont által megkövetelt 
első feltáró beavatkozást (mint később kiderült) altatásban is lehetett volna 
végezni, de az orvos előzetesen csak annyit közölt: „Jöjjön fel a rendelőbe, 
Flóra, este fél 7-re, egy óra alatt végzünk.” December eleje volt, a bírósá-
gon a szokásos őrültek háza, de Flóra ehhez már hozzászokott. Szerette a 
bírósági falak, szobák és iratok „illatát”, a nyilvántartásból feljövő aktaku-
pacokat, a magányosan szorongó utóiratokat, a (nem foci) szerelésre váró 
tértiket, a harmadik kávé után is karikás szemmel néző bírák, jegyzők, iro-
dások, kézbesítők ezerszer hallott poénjait. Biztonságot jelentett számára 
ez a közeg, akkor már több mint tizenöt éve.  Nem úgy az a hely, ahová 
készült. De boldog volt, nem félt, csak a cél lebegett a szeme előtt. A be-
avatkozás fájdalmasra sikeredett. Az orvos és asszisztens viccelődött köz-
ben, milyen jó így az ember belsejét kamerán keresztül nézni, de Flóra 
sziszegve reagált: „Nagyon örülnék, ha már át lehetne kapcsolni a híradó-
ra.” Az eredmény végül biztatónak számított, egy rövid altatásos műtét, s 
Flóra később eséllyel teherbe eshet. A karácsonyi szünetben, az ünnepek 
alatt végre is lehet hajtani (az összeget készpénzben kéri az orvos), január-
ban már visszatérhet a bíróságra frissen. Nem volt választás, Flóra decem-
ber végén (csak a család és a barátnő tudomása mellett) bevonult, műtét 
sikerült, készpénz átadva, kezdődhetnek a kezelések. S megkezdődtek. 
Akik ismerik a lombikközpontok működését, annak nem kell magyarázni, 
akik nem, azok pedig maradjanak meg a boldog tudatlanságban. Elegendő 
csak annyi, hogy rutin lett a hajnali vérvétel és utána a bíróságra való roha-
nás, a vizsgálatok, a váróteremben ismeretlenül is egymásnak való szurko-
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lások, a reggeli és esti injekciózások („Gyerünk, beszúrod, van ott elegendő 
hely és háj.”), az érett peték számolgatása, a kábulatból való felébredés a 
pihenőágyon, a beültetések, az azt követő, reményben és hassimogatásban 
eltöltött napok. Három inszemináció és három beültetés. És egy CSODA. 
Flóra nem hitt a szemének a hajnali teszteléskor, ez nem lehet igaz, áprilisi 
tréfa (április 1-je volt). De igen! Két csík, remegő kézzel fényképezés, a kép 
küldése annak, aki fontos. Megkezdődött Flóra életének legszebb szakasza. 
Végre azt érezte, hogy KEREK az élete. KEREKEDŐ a világ és önmaga 
is, a szó átvitt és tényleges értelmében egyaránt. Minden reggel mosolyogva 
ébredt és minden este mosolyogva aludt el. Beszélt a CSODÁhoz. Vigyá-
zott rá a családja, a barátai, a jegyzője, a kollégái. Semmi sem takarta el a 
kék eget. A 8. héten a kontroll rendben volt, bár Flórát aggasztotta, hogy 
az orvos nagyon keresi a szívhangot, egy másik műszeren is ellenőrizték, 
közölték, nincs semmi gond. Flóra elkergette a rossz érzését. A 12. hetes 
vizsgálatra, mint minden kismama, Flóra is nagy-nagy izgalommal várt. 
Éppen azon a napon búcsúztatták egyik munkatársát, volt evés-ivás, tud-
ták, hová készül délután, még Ő is kapott ajándékot búcsúzó kolléganőjé-
től. 
A vizsgálatra a húga kísérte el, csendben és boldogan várakoztak, Flóra 
felfeküdt, s elhangzott az a mondat, aminek hallatán úgy érezte, nem, ez 
nem vele történik meg, ez egy film, amit néz (pocsék rendezés) vagy egy 
álom, aminek vége lesz: „Nincs szívhang.” Flóra szó nélkül felöltözött, 
kimentek a levegőre, sírt, majd felhívta a szeretteit, végül az orvosát. Más-
napra megbeszélték a gyors kórházi bevonulást, egyeztetés időpontról, 
pénzről. (Csak később, abszurd módon jutott eszébe, hogy az ajándék ott 
lóg a rendelő fogasán, de már nincs is értelme.) A barátok és a kollégák 
közül kettőnek-háromnak rövid sms, ezt követően két hétre kikapcsolta a 
telefonját. A művi befejezés (legyünk jogász módjára precízek) gyors volt, 
fájdalom- és érzelemmentes. Igaz, a műtét előtt bejött egy egészségügyi 
dolgozó azzal, hogy a KSH-nak adatokat kell felvennie. Flóra röviden és 
hidegen diktálta, amit kellett, majd az érzelmes(nek szánt) mondatokra 
reagálva csak annyit kért, hagyják magára (nem tette hozzá, ezek az utolsó 
percek, amit még a kicsijével tölthet). Amikor a szülői házba hazatért, látta, 
az édesanyja óvatosan eltett mindent, ami emlékeket ébreszthet, a vitami-
nokat, a kismama magazint. S Flóra megtanult belül sírni, vagy akkor, ami-
kor senki nem látja. Két hét múlva, a legnagyobb júniusi melegben vissza-
tért a bíróságra, csak ölelést kért a kollégáktól, semmi többet, s folytatta a 
munkáját ott, ahol abbahagyta. 
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Függöny 
 

II. felvonás 
 

Egy év telt el, mondhatjuk úgy is, a gyászév, de Flóra nem tett le arról, 
hogy gyermeke legyen. Sokat olvasott az örökbefogadásról, mint lehetőség-
ről, mérlegelt, gondolkodott, s egy októberi napon (egyedülállóként) beko-
pogtatott a nyóckerben lévő gyermekvédelmi szakszolgálathoz. Fáradt 
ügyintéző, kicsiny irodában, rendezetlen papírok között felvette az adatait: 
„Egyedülálló? Igen. Tudja, hogy így nem kaphat újszülöttet? Igen. Vállal 
nagyobb gyermeket is? Igen. Milyet szeretne? (Mint a piacon.) Öt éves 
korig fiúgyermeket. Fiút? Igen. Jó, a pszichológus majd úgyis megvizsgálja. 
Remegek a félelemtől.” Gyors papírozás, tájékoztatás arról, hogy mindent 
postai úton kap, nincs e-mail címe a szakszolgálatnak. Egy héttel később 
Flóra érdeklődött, a korábbi ügyintézőt már áthelyezték máshova, új ügyin-
téző adott időpontot a pszichológushoz. Ez a beszélgetés volt a legkelle-
mesebb a teljes procedúra során. Tíz perc múlva a vizsgálat már beszélge-
téssé alakult, tegeződtek, a pszichológusnak négy éves kisfia volt, s megál-
lapította, Flóra is olyan „fiús anyuka”. Megadta a legjobb minősítést, s csak 
egyet tanácsolt: „Soha ne alkudj meg! Ez egy életre szól!” A környezetta-
nulmány simán ment (jó, nem kell vizsgálni, hogy Flóra mit dobott be a 
szekrénybe, örült, hogy az ajtó ellenállt a belső nyomásnak). Ezt követően 
húsz órás pszichológiai tanfolyam: „Hogyan legyen jó örökbefogadó szü-
lő?” A tanfolyamot azon a két hideg, téli hétvégén négy házaspár és két 
egyedülálló jelentkező teljesítette a nyóckerben, egy levegőtlen padlástér-
ben, bedöglő kávéautomata mellett. Flóra megfigyelte, hogy az alsóbb eme-
leteken gyerekek pihennek, hallotta is a vékony hangokat, sírtak-nevettek. 
(„Ott feküdhet az enyém is?”) Elsőfokú határozat kész, jöhet a másodfo-
kon eljáró gyámhatóság. Az ügyintéző közölte, hogy nem jön ki újabb kör-
nyezettanulmányra (a szekrény megúszta). A másodfokú határozattal kap-
csolatban Flóra lemondott a fellebbezési jogról, várta a jogerős végzést. Az 
csak nem érkezett, telefonos érdeklődésre az ügyintéző arról tájékoztatta, 
hogy a gyermekvédelmi szakszolgálatnak is van fellebbezési joga. Flóra, 
még szelíden, feltette a kérdést, hogy amennyiben maga a szakszolgálat 
javasolta őt örökbefogadása alkalmasnak, ugyan mit fellebbezne meg a 
hatóság. A válasz ennyi volt: „Ez nem jogszabályon alapul, most jött le a 
körlevél, így kell eljárnunk.” A jogerős végzés után jött az a bizonyos, min-
den, örökbe fogadható gyermekre váróra rászakadó, légüres tér. Nincs 
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információ, nincs sorszám szerinti haladás, csak a várakozás. Félévente a 
kapcsolattartó elvileg jelentkezik, mivel ez rendszeresen nem történt meg, 
Flóra telefonált, a reakció mindig ugyanaz volt, nincs előrelépés, kevés a 
gyermek, sok a várakozó. Két év telt el így. Természetesen közben Flóra 
dolgozott, szabadidejében „zaklatta” a nem állami, örökbefogadást közvetí-
tő szervezeteket, amelyek sorra elutasították: „Egyedülálló? 40 év feletti? 
Kizárt!” Flóra folytatta, írt hatóságoknak első- és másodfokon, mél-
tó(ságo)knak és kevésbé méltóknak egyaránt, de a választ mindig a sor 
végén álló főosztálytól kapta. A címzéssel már nem kellett fáradnia a soros 
ügyintézőnek, csak az indokolást variálta egy-két kifejezés erejéig. Számos 
tanácsot kapott: „Le kell fizetni őket!”, „Kössél névházasságot!” vagy (a 
legegyszerűbb, magyaros megoldásként) „Borítsd rájuk az asztalt!” Két év 
telt el, Flóra csak várt-várt, s egy nap – mikor bent dolgozott a bíróságon – 
megszólalt a telefonban a kapcsolattartó: „Flóra! Van egy kisfiú.” 

 
Függöny 

 
III. felvonás 

 
A hívás ilyenkor csak arra vonatkozik, hogy X.Y. megyében van egy kisfiú 
(történetünkben két éves Máté), kéri-e a jelentkező, hogy az anyagát elküld-
jék a megyei teamnek, amely dönt a kiajánlás sorrendjéről. Flóra beleegye-
zett, a kapcsolattartónak azt is megígérte, hogy nem éli bele magát, de azért 
este megnézte a Máté név jelentését. Semmilyen válasz nem érkezett, Flóra 
már elengedte ezt a történetet is (oly sok mindent megtanult elengedni), 
mikor két hónap múlva újabb hívást kapott. Ennek értelmében Mátéról 
semmilyen információ nem jutott vissza, de most Y.Z. megyében van egy 
Dániel nevű, négy éves kisfiú. Eljárás ugyanaz, itt azonban volt visszajelzés 
is. A megyei team álláspontja szerint „hasonló korú fiúgyermek helyes 
irányú fejlődése teljes családot igényel”. Flóra mindezt a telefonban kapta a 
„pofájára”, s mivel az e-mail továbbra sem tört be a gyermekvédelem vilá-
gába, kérte a dicsérő megállapítás postázását részére. Tombolt, ismeri a 
Ptk.-t (talán), de akkor miért kapott alkalmassági határozatot? Nem egysze-
rűbb, ha kimondják az elején, hogy neked irány a Taigetosz? Hasonló korú 
gyermek? 20.000 gyermek vár örökbefogadásra! Miről beszélünk? Helyes 
irányú fejlődés??? Barátnői egyedülállóként neveltek fel most már huszon-
éves és harmincéves, tisztességes srácokat. Hetekig gondolkodott a megol-
dáson, s végül megtalálta azt. Nincs értelme már harcolni. Tudja, hogy 
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sokan tanácsolják és tanácsolnák a folytatást, de Flóra csak a fair play, a 
fegyveregyenlőség elvét ismeri, ezt tanulta és vallotta egész életében. A 
folyamatos harcban pedig éppen a lényeg(e) tűnik el. Szereti a családját, a 
barátait, a hivatását, imádja a hajnalokat és az estéket az albertfalvai béké-
ben (még akkor is, ha a szomszéd olyan hangosan dobja le a szemetet, 
hogy ha ez nem ébreszti fel a házat, akkor a többi lakótárs reagálása bizto-
san). Szeret kockás abroszos falatozókban „világot megváltani”, az estébe 
hajló Budapesten kocsikázni vagy éppen órákon át az élet értelméről be-
szélni. Szereti az olasz zenét, az olasz autókat, Toscana semmihez nem 
hasonlítható hangulatát, Firenze utcáinak, templomainak világát. De ahhoz, 
hogy az életét így, szeretettel tudja leélni, ki kell jönnie a KerekeRdőből. 
Elteszi tehát az álmokat, a szerencsét hozni szándékozó kiscipőt, s kilép 
végre, hogy lássa a kék eget. Mert ahhoz egyedül is joga van… 

 
Függöny     
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Svébisné dr. Fekete Magdolna 
 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. – belső adatvédelmi felelős 
 

Svébisné dr. Fekete Magdolna • Eltékozolt élet 
 
Már érzem, hogy múlik az idő tova, 
Mint észrevétlen fájdalmas kis csoda, 
Ami pusztítja, elemészti testemet, 
Cserbenhagyva megrémült, riadt kis lelkemet. 
 
Szorongatom kezemben a zörgő pénzeket, 
Már nem vennék magamnak mást: csak éveket. 
Visszavenném rongyos kis múltamat, 
Újrajárnám még egyszer göröngyös utamat. 
 
Ülök az avarban, a néma csendet hallgatom, 
Tudom, hogy menni kell  tovább kijelölt utamon. 
Nehéz a teher, mit cipelek görnyedt hátamon, 
Miközben a halál érkezik felém vágtázó lovakon. 
 
Zsákomban életem, mi oly gyorsan elszaladt, 
Belőlem is már csak egy halovány emlékkép maradt. 
Kiáltanék: „Hé emberek én tudom, hogy még vagyok, 
A lelkem él, csak fáradt, elgyötört testem halott!” 
 
Kiáltanék igen, de elfogyott a szavam, 
S én suhanó árnyként kergetem önmagam. 
Óh! A testem sem enyém, eggyé vált a földdel, 
Zokog a lelkem, de már nem veszekszem 
A rohanó, ádáz, kegyetlen idővel… 
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Juhász Katalin 
 

Ügyészségi megbízott a Heves Megyei Főügyészségen. 
 

Juhász Katalin • A vágy, mint a lélek temploma 
 

A Héthatáron túl lakik egy kis öreg házban egy vénkisasszony, de inkább ne-
vezzük egyszerűen kisasszonynak, vagy Amália kisasszonynak.  Egyedül él 
évek óta, társ és család nélkül, magányának sötét óráit a természet állatai teszik 
színessé.  A madarak csicsergése, a kutyák csaholása, a bagoly huhogása mindig 
örömmel tölti el az erdő lakóit, az öreg ház tulajdonosát különösen.    
Amália kisasszony valamikor gyönyörű leány lehetett, igaz még most sem lehet 
oka panaszra, de az elmúlt évek viharai, az egyedüllét nehéz órái  nyomott 
hagytak bájos arcán. Gyönyörű fekete szemei azonban, mint gyémánt világíta-
nak az ódon ház sötétjében, barna haja fátyolként omlik a vállára. Ezek a kül-
sőségek azonban egy magányosan élő vénkisasszony számára nem jelentenek 
semmit sem.  Amália egy érett, csinos nő, aki már évek óta eltemette magát, 
hiszen úgy érezte, az élete félresiklott, nem kapta meg mindazt az élettől, ami 
megillette volna. A lelke tiszta volt, nem ismerte a gyűlöletet, a haragot, a bosz-
szút. Így él egy kisasszony a kerek erdő közepén, az idő koptatta kicsi házban, 
ahol mindig meleg van, mert a szeretet sugarai jól „befűtenek”. Lufi kutya 
mindennap megjelentik a reggeli – kötelező – jutalomfalatért, mert tudja, nem 
csalódik, ha Amáliánál kezdődik a nap. A madarak tudják, hogy védelmezni 
kell a házat, csicsergésükkel felvidítják a ház gazdasszonyát, hogy szép napja 
legyen. Így telik nap nap után, amikor egyszer Amália kisasszony sétálni indult, 
de közben a nap már nyugovóra tért. Megtörtént az, ami sohasem, eltévedt a 
ház úrnője, és a  fénylő, fekete szemekből, könnyekkel áztatott homály lett, a 
lélek reszketni kezdett.  
A csend szinte fájt, amikor Amália kisasszony belépett az erdő közepén elha-
gyatottan álló templomba. Csodálkozott, hogy nem volt lakat, ajtó, csak nyitott 
kapuk, és a végtelenségbe mutató, valami megmagyarázhatatlan reménysugár. 
A sötét félelemmel töltötte el szívét, de a remény megcsillant, amikor a félho-
mályból egy alakot vélt felfedezni. Közelebb merészkedett, a templom belseje 
kezdte nyugalommal eltölteni, és el is felejtkezett, hogy nem az öreg házban, az 
otthonában van, hanem valahol, ahová eddig sohasem merészkedett. Az alak 
élő volt, megmozdult, és kinyújtotta a kezét Amália felé.  Egy kisasszony tudja 
az illemet, ezért a kézfogás viszonzásra talált, különös érzés fogta el, bizalmat 
érzett az ismeretlen felé.   A kezek játéka több volt udvariasságnál, talán két 
szív is egymásra talált abban a pillanatban, amikor még azt sem tudták, honnan 
jönnek és hová tartanak. Az „egymásra találásban” a sötét már nem is tűnt 
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annyira ijesztőnek, és lassan egy gyertya lángja megvilágította a kíváncsi arco-
kat. Két őszinte szempár, két botladozó kéz, két magányos ember találkozott. 
Az ajkak is megnyíltak, és kiderült, hogy egy remete és egy vénkisasszony talált 
egymásra. 
Jön egy férfi, egy remete, és megváltoztat mindent. Elég egy pillantás és felforgatja az addigi 
életemet. Ezek a gondolatok futottak át a vénkisasszony testén és lelkén, aki 
talán nem is olyan vén, mint gondoltuk volna.   Remete úr állandóan valami 
furcsa vágyat érzett, hogy megérintse Amália kisasszony fürtös haját, mely 
eltakarta válla hibátlan szépségét.   
 
Egy kisasszony tiltakozik, így tette ezt az öreg ház eltévedt lakója is, de nem 
sokáig, mert a vágyakozás kölcsönös volt. A vágy bennünk él, olykor a mély-
ségben, majd lassan a felszínre került és akkor nincs megállás.  Kétségek cikáz-
tak át a „magányosok” gondolatában, oly annyira, hogy a  templomban kisü-
tött a nap, pedig ablak sem volt, mely beeresztette volna.   
Mi az, hogy szerelem? Kérdezte Remete úr Amália kisasszonytól. A kérdés hallga-
tásra talált, a szavakat keresni kellett, de aztán megeredt a „vénkisasszony” 
nyelve. Szerelem az, amikor önmagunk lehetünk, amikor a lelkünk páncélja lehull, és 
nagyot koppan. Remete úr tekintete csak úgy csillogott, és elfogadta a választ.  
Hebegett, habogott, hogy az ő „hivatásában” nem létezik ez a szó, ő még nem 
volt szerelemes, nem tudja hogyan kell viselkednie. Amália biztosította – hi-
szen ő már átélt ilyen csodát fiatalkorában –, hogy nem kell gondolkodnia, 
csak a szív szavát kell követnie. 
Remete úr tökéletesen értette – még akkor is ha korábban nem volt benne 
része – a mondanivalót, azt, hogy csak önmagunkat kell adni, és akkor nem 
érhet meglepetés. Nehezen merte bevallani, hogy élete legizgalmasabb napja 
volt, amikor egy eltévedt vénkisasszony a templom csendjében megtalálta őt.  
Az egyetértés hevében „megkeresték” az öreg kicsi házat, ahol Lufi kutya már 
nagyon várta őket, a madarak hangversenyt adtak, mert tudták valami különös 
van készülőben.  
Évek múlva gyereksírástól lett hangos a kis ház, melyben nagy volt az öröm, a 
napfény, a szeretet, a megértés. Az életben az a legfontosabb, hogy szenvedély-
lyel éljünk, halljuk meg a lelkünk hívó szavát, ahogy tette ezt a Héthatáron túl 
egy kisasszony és egy úr. 
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Bátyi Zoltán 
 

A Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára. 
 

Bátyi Zoltán • Külvárosi ária 
 
Mondja Zoli bácsi, aztán milyen a nagy Szov-
jetunió? – repült fel a kérdés egészen a függő-
folyosónkig. Majer úr küldte, miközben bá-
mult felénk, az irigyelt második emeletre, aho-
vá nem csak szoba-konyha-spájzos lakásokat 
építettek a háború előtt a mesterek, hanem 

olyan luxust, amibe még fürdőszoba is belefért.  
-  Milyen lenne? Hát nagy... – válaszolta apám nevetve, és két kézzel emelt 
fel egy dobozt, de olyan óvatosan, mintha az angol királynő legdrágább 
kristályvázáját rejtené a ládika, vagy talán még annál is értékesebb kincset. 
Közben persze azon gondolkodott apám, hogy elégé megfontolt és átgon-
dolt volt-e a válasza. Mert hogy Majer úr akkoriban éppen ideológiailag 
pallérozódott a pártiskola alapfokú tanfolyamán, s amikor apám dobozt 
emelgetett, hazatérvén delegációs útjáról, Majer úr éppen egy sámlin ülve 
olvasta Lenin elvtárs valamelyik fontos művének kivonatos változatát. Sőt 
mi több, talán be is magolta a fontosabb részeket, mert hogy a házkezelő-
ségnél tudtára adták: ha nem bővíti ismereteit világnézetből kifolyólag, 
nagyon könnyen elveszítheti a házmesteri beosztását, és vele együtt azt a 
lakását is, amit az egyre izmosodó néphatalom utalt ki számára. Már pedig 
aki Lenint olvas… 
- És persze töretlenül fejlődik – tette hozzá apám a biztonság kedvéért, 
miközben a doboz, amiben magam sem tudtam még milyen kincs érkezett 
a messzi Odessza városából, még mindig ott emelkedett apám feje fölött. 
- Ki fejlődik? Mi fejlődik? – bukkant elő Ábrahámné Piroska néni szép 
kövér feje is az első emeleti, udvarra néző ablakból, ahogy Kulcsárék gyö-
nyörű kamasz lánya is megállt egy pillanatra. Mintha arcát kínálta volna a 
Napnak – Na, ide süss, mert ilyet még te sem láttál! –, pedig csak a hírből 
– Zoli bácsi megérkezett a Szovjetunióból – szeretett volna lecsippenteni 
kicsivel több információt. 
Két perc sem telt el, már az egész ház népe fontosnak érezte, hogy a gang-
ról, vagy az udvarról szemlélje apámat, akit a Szegedi Konzervgyár delegált 
bele egy élelmiszeripari küldöttségbe. Oly erős volt a párttitkár biztatása – 



 
65 

 

Bátyi elvtárs, ennél nagyobb kitüntetés nem érhet ma Szegeden, de Ma-
gyarországon egy embert –, hogy apám egy szóval sem merte emlegetni 
szent fogadalmát, miszerint ő ugyan rá nem teszi a lábát ukrán földre. Járt 
már egyszer ott, bakaruhában, Dálnoky Miklós Béla I. magyar hadsereg-
ének katonájaként 1944-ben, és bizony, ha lehullott Szegedre karácsony 
táján az első hó, még mindig megrázkódott. Mintha azok a békésen szál-
lingózó fehér pelyhek az ukrán hómezők dermesztő hidegét, a domb mö-
gül földrengésszerű robajjal előbukkanó harckocsikat is hoznák magukkal.  
Így aztán utazott, és a mosolyát elnézve, nagyon nem is bánta meg. Vagy 
csak annak örül, hogy épségben hazaért – magyarázta anyám Kocsisnénak, 
közvetlen szomszédunknak, aki az ajtófélfának támaszkodva törülgetett 
egy tányért, és csupán foghegyről vetette oda: 
- Zoli bácsi, tegye mán le azt a dobozt, mer’ még leejti az udvarra, oszt 
agyoncsap véle valakit. 
- Nem doboz ez Mariskám – fordult apám Kocsisnéhoz, immár felé 
nyújtva a ládikát –, hanem egy lemezjátszó. 
- Nem mondja…! –  jajdult a szó Kocsisnéból. –  Hallják, emberek, Zoli 
bácsi lemezjátszót hozott a ruszkik…, szóval a nagy Szovjetunióból – 
kiabált le az udvarra, az alattunk körbefutó függőfolyosókra. Az emberek 
meg úgy tátották a szájukat, mintha a lemezjátszótól elvárnák, hogy sült 
galambot is röptessen, egyenesen az ő arcukba. 
- Nincs ezen mit csodálkozni. A szovjet lemezjátszógyártás a világ élvona-
lába tartozik – kommentálta az ügyet Maczelka úr. 
- Ebben a házban akkor is ez az első – dörrent Ábrahámné hangja. 
- Hát éppen itt volt már az ideje. Az amerikaiak már a Holdra is leszálltak 
tavaly nyáron, akkor nekünk is kijár egy lemezjátszó – mordult az öreg 
Dömötör a lépcsőházból. 
Meg is állt a levegő az ő mozgásában, mintha még a nyári melegre is ráfa-
gyott volna néhány jégcsap ettől a néhány szótól. Mindenki Majer urat 
figyelte, de ő egy vállrándítással elintézte az ügyet. Az öreg Dömötör iszá-
kos alak, a múlt csökevénye, észre sem veszi a nagyipari mezőgazdaság 
hatalmas sikereit, téeszesített földjét siratja, tanyáról szédült be a városba, 
vele nem kell törődni – mondta Majer úr korábban már többször is. A 
vállrándításból az is kiderült: néhány, Amerikát dicsőítő szóval, különösen 
olyan szóval, ami az öreg Dömötör szájából esik ki, nem lehet felszaggatni 
a szocializmus szorgos munkával lerakott alapjait.  
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- És a zenét, a lemezjátszó hangját mikor hallgathatjuk meg? – nevette el 
magát a Kulcsárék gyönyörű szép lánya, mint aki egy szép dal reményében 
máris édes bizsergést érez a fülében. 
- Hamarosan. De még nem most. Ahhoz lemez is kell, nem is akármilyen 
– nevetett apám is, majd eltűntünk a lakásunk gyomrában. 
Teltek a napok, de apám lemezjátszója néma maradt. 
- Talán irigyli tőlünk a faterod a lemezjátszó hangját? Vagy kiderült, hogy 
rossz? Esetleg titokban hallgattátok, de már el is romlott? – ütöttek arcon 
az udvaron játszó kölykök kérdései, amikor délutánonként letévedtem 
közéjük. 
- Még én se hallottam. Azt mondta, nem kell kapkodni, mert még a végén 
leverek valamit – toltam ki a választ szégyenlős kínomtól vörösödő fejem-
ből. 
A kölykök persze egy szavamat sem hitték el, mint ahogy apjuk, anyjuk, 
vagy éppen az öreg Dömötör sem, aki egy este megragadta a karom, bor-
szagú leheletétől eltorzult az arcom. 
- Mondd mán mög az apádnak, hogy köllene mán az a zene, hadd 
táncojjunk. 
- Osztályvezető a konzervgyárban. Mégis mit vártál tőle? – hallottam meg 
Soós bácsi szavait, amikor a következő szombaton délután Ábrahám Jani 
bácsit hívta focimeccsre. Rám nézett közben, mögöttük elsuhanó árnyam 
nem zavarta. És még köpött is a lépcsőház kövére, mintha egy köpéssel el 
lehetne intézni minden fájdalmat, megaláztatást, csalódottságot. 
- Az én apukám nem ilyen! – kiabáltam vissza, hónom alatt egy Dózsa-
pályáról elemelt, rongyosra rugdosott bőrfocival. Majd… 
Majd megállt az idő, megállt az időben minden mozdulat.  
Megszólalt a lemezjátszó, méghozzá kristálytiszta hangon. És a lemezját-
szóból előbújt a dal. Előbb csak halkan, mintha valamitől tartva, óvatosan 
szeretne körbelépdelni a függőfolyosókon, alászállni az udvarra, ahol a 
frissen teregetett ruhákat éppen langyos szellő puszilgatta. Majd mind 
nagyobb erővel törte szét a szombat délutáni lusta csöndet, csalta ki az 
embereket a dohos lakásokból.   
Az első mondatokat – Mint száműzött, ki vándorol a sűrű éjen át, s vad 
förgetegben nem lelé vezérlő csillagát – alig hallottam. De mire az énekes 
már arról dalolt, hogy az emberszív is úgy bolyong, oly egyes-egyedül, úgy 
tépi künn az orkán, mint az önvád itt belül – már visszarohantam az ud-
varra, és szaladt velem Soós bácsi és szaladt Ábrahám Jani bácsi is. Min-
den ajtón tódultak ki az emberek, az arcok a második emelet felé fordul-
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tak, ahol egy kis asztalkán állt az én apám Szovjetunióból hozott lemezját-
szója, amiből áradt, repült, szárnyalt a zene.  
- Simándy. Ez a Simándy József – sírta el magát Ábrahám néni. – Én még 
láttam, amikor Szegeden volt kezdő operaénekes, bizony, hogy láttam... – 
magyarázta, de komor tekintetek csöndre intették. 
- Csak egy nagy érzés éltetett sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és 
hős nevem szeplőtlen megmarad – röpültek ki az újabb hangok a lemez-
játszóból, én meg csak bámultam ki a fejemből, mert fel nem foghattam, 
miért csillognak annyira a szemek, miért áll szinte vigyázz állásban min-
denki azon a billegős téglákkal kikövezett udvaron Szeged szegénységsza-
gú bérházában. Ott, ahol még soha nem hallottam operáról, Simándyról, 
de még a szegedi színházról sem sokat. 
- S míg ott töprenkedem, hazám borítja szemfödél, s elvész becsületem… 
– énekelt Simándy, de úgy ám, mintha ott állna közöttünk. Amikor pedig 
felcsendült – Hazám, hazám, te mindenem, tudom, hogy mindenem neked 
köszönhetem… – az udvart, a függőfolyosókat megtöltők előbb halk dú-
dolásba kezdtek, majd ez a furcsa morajlás egyszer csak átváltott halk 
éneklésbe. Olyan halkba, ami nem bánthatja meg Simándy Józsefet, és 
egyetlen hangot sem takarhat el csodálatos dalából. Apám magasra emelt 
kézzel nézett le ránk. Anyám, aki annyiszor elátkozta már ezt a világot, 
amikor hullafáradtan hazaért a lecsószagú gyárból, sírt, ahogy sírtak ott 
még vagy öten.  
- Arany mezők, ezüst folyók, hős vértől ázottak, könnytől áradók. Sajgó 
sebét felejti Bánk, zokog, de szolgálja népe szent javát – énekelt Simándy, 
és láttam az arcokon, ők már nem egy bérházban bámulnak a függőfolyo-
sónk felé. Színházban állnak, fent egy csodásan díszített színpadon, és 
apám már nem a konzervgyár osztályvezetője, hanem egy híres karmester, 
akinek minden mozdulatát lesi Ábrahám néni, meg Kocsis néni, meg Ma-
rika néni, a Király Feri bácsi felesége, de még a szépséges Kulcsár lány is. 
Közben – te jó ég! – a ház emelkedni kezdett, mint aminek a kéményeire 
hatalmas léggömböket kötöztek. Én is emelkedtem vele, mint ahogy 
emelkedett Majer úr is, kezében a kivonatolt Lenin könyvvel, ami soha 
nem volt olyan súlytalan, nyomtathatták bármilyen papírra is, mint abban a 
pillanatban, amikor ama bizonyos Simándy József beleénekelte tikkasztó 
nyarunkba – Magyar hazám, te mindenem! Szép érted élni, érted halni, Te 
hős magyar hazám… 
A dal végén (amiről megtudtam később, nem dal az, te gyerek, hanem 
ária...) apám leengedte a kezét, ujjai a nadrágja szárához simultak. A sosem 
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volt léggömbökből kisurrant a levegő, házunk megint ott állt a Kossuth 
Lajosról elnevezett sugárút páros számokkal megjelöl házai között.  
Az öreg Dömötör meg úgy sírt a lépcsőházi lakásának lépcsőjén ülve, mint 
aki attól retteg, soha többé nem látja meg reggel a ház sarkánál égre ka-
paszkodó Napot. 
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Császi Zsüliet 
 
Szegedi egyéni ügyvéd. 
 
Császi Zsüliet • Leltár 
 
Nem törtem porcelántányért 
nem kaptam mindig ráért 
bárányfelhőt az eredményért? 
nem futottam orvosságért 
az el nem feledett hibákért 
senkit nem érdekelt a miért 
minden olyan kimért  
Nem vártam a csodára 
tettem bizonyára  
nem adtam a tanácsra 
a szabad cellarácsra 
nem másztam égig érő 
veszélyesnek tűnő 
kósza gyümölcsfákra 
nem lett senkinek kára  
csak a dögcédulám ára 
de azt én fizetem mára 
nem lettem magamnál se több 
a homokfúvott üvegidő eltörött 
A leltár kész, ki felel a hiányért? 
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Necz Dániel 
ügyvédjelölt, Budapest  

 

Necz Dániel • Féltestvér 
 

Ma is ugyanolyan hangtalanul szitál az eső. Pont, mint amikor utoljára lát-
tam. Azóta közel húsz év telt el, és semmi sem lett könnyebb. Nem érzem 
magam tapasztaltabbnak vagy bölcsebbnek, mint nyolc évesen, és rá is csak 
úgy emlékszem, mintha halála napjáig egy viharvert tekintetű, tizenkét éves 
fiú maradt volna. 
Ahogy kiszállok a kocsiból, lassan kirajzolódik a régi ház a kora reggeli 
félhomályban. Előbújik a málló, vöröses barna kerítés, a pettyezett 
sárosfehér falak és a komor hegedűtokra emlékeztető feketeszín háztető. 
Egy tégla sem változott. Újra a vékony, terméskő út kísér át a kerten. A 
szabálytalan kődarabokat néhol benövi a fű, egy-egy helyen pedig csak 
sekély kis földvájat tátong.  
Egy vékony, harminc körüli nő vár az ajtó előtt. A bőre halvány, szinte 
áttetsző fehér, a haja pedig fekete fátyolként omlik le a vállain.    
- Nyolcra beszéltük – jegyzi meg köszönés helyett. A hangjából nem tudok 
sem haragot, sem türelmetlenséget kiolvasni.  
- Nagy volt a forgalom – vetem oda, és követem. A hallgatag előszobán át 
a nappaliba kísér. Egy fakó terítővel díszített ebédlőasztal, és két régi, karfa 
nélküli szék fogad minket. A falakon olcsó, névtelen művészek által készí-
tett festmények és néhány megsárgult trófea. A többségét még a nagyapám 
lőhette. Valahonnan egy felkapcsolva hagyott villany fényfoltja ömlik szét a 
padlón, és megvilágítja a repedéseket. 
- Nem sok vendéget fogadunk – kezd bele a nő. Talán Grétának hívják. 
Nem emlékszem, pedig a telefonban is bemutatkozott. – Igazából csak az 
orvosok jártak hozzá az utóbbi egy évben, de már az se sokat számított. 
Minden reggel úgy ment ki az erdőbe, mintha az utolsó napja lenne. Hom-
lokon csókolt, és csak úgy itt hagyott. 
Miközben Grétát hallgattam, arra a régi napra gondoltam, amikor anya 
felvitt Pestre. Egyszerűen csak betett a kocsiba, én pedig a hátsó ablakon át 
figyeltem, ahogy Áron szalad utánunk az esőben, hangtalan, rohanó lép-
tekkel, néma, kék kiáltással a szemében. Anya szerint ő más nőtől volt, de 
ezt valamiért sohasem akartam elhinni, pedig végső soron nem volt sok 
jelentősége. 
- Azóta, hogy elmentél, nem találkoztatok? – kérdezte Gréta, én pedig már 
előre szégyelltem magam a válaszomért. Erre egyszerűen nem volt menthe-
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tő magyarázat. Persze eleinte zavart, hogy nem láthattam, de az idő múlá-
sával éppúgy megszoktam a hiányát, mint annak idején a jelenlétét, mintha 
csak egy rég elvesztett végtag lenne. Magányos gimnazista, majd még ma-
gányosabb egyetemista lett belőlem. Elvégeztem a jogi egyetemet, utána 
pedig egy banknál helyezkedtem el. Szerettem a szakmámat, de nem tud-
tam élni vele. Egy hete a mennyasszonyom is elhagyott, és tegnap tudtam 
meg, hogy Áront legyőzte a rák.  
- Egyszer sem. Igazából azt sem tudom, most mit keresek itt – feleltem 
lesütött tekintettel. Semmit sem tudtam a testvéremről. Csak annyit hallot-
tam, hogy vadász lett, ahogy előtte apa és a nagyapa is, és néha ilyen-olyan 
munkákban a helyieknek is segített, hol szívességből, hol ígéretért.  
- Azt hiszem, ő tudta, vagy legalábbis megérezte – felelte szelíd mosollyal 
Gréta, majd a szomszédos helyiségbe ment, és egy gyűrött cipős dobozzal 
tért vissza. Egy marék bontatlan levelet emelt ki belőle. – Még egy csomó 
ilyen van fent a padláson. A halála napjáig írt, de mindegyik válasz nélkül 
jött vissza, még csak fel sem bontották őket – mondta, majd a helyükre 
tette a leveleket, és az egész dobozt egy barna kartonfedéllel lezárta. 
Tudtam, hogy anya küldte vissza a leveleket, ettől azonban mégsem érez-
tem magam kevésbé vétkesnek. A halála kellett ahhoz, hogy megismerjem 
a testvéremet. Ahogy hazafelé vezettem a hegyeken át, végig arra gondol-
tam, hogy most én vagyok az kisfiú, aki könnyekkel a szemében szalad, és 
próbálja utolérni a múló időt. 
Rá egy pár napra újra felkerestem Grétát, és az egész napot végigbeszélget-
tük. Elmondta, hogy éltek itt Áronnal, mivel teltek a napjaik, és hogy egy-
egy esős délután mivel ütötték el az időt. Mondatról-mondatra tárult fel 
előttem a testvérem élete, és közben a környéket is egyre jobban megismer-
tem. Az első hónapban minden hétvégén kijártam, aztán már hétközna-
ponként is egy-egy este. Talán egy félévbe tellett, hogy ideköltözzek, és 
lassan Gréta is magához engedett. Ügyvédi praxisba kezdtem a szomszéd 
városban, és a helyieknek is segítettem, ha kisebb-nagyobb gondjuk akadt a 
törvénnyel. Többekkel még együtt is vadásztam. 
- Mindet elolvastad már? – kérdezte Gréta egyik este, miközben az újszü-
lött fiunkat ringatta.  
- Már csak egy maradt. A legelső. Ezt hagytam utoljára – feleltem, miköz-
ben kiemeltem a mállott, sárgás borítékot az utolsó cipős doboz belsejéből. 
Éreztem a benne lévő gondolatok súlyát a tenyeremben. 
- Olvasd nyugodtan. Addig lefektetem Áront, és fent megvárlak – mondta 
Gréta halkan, majd kisétált a halvány villanyfényben. 
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Rab Ferenc Levente 
 

Ügyész a Fővárosi Főügyészségen. 
 

Rab Ferenc Levente • Éjszaka 
 
Éjszaka, mennydörgés, fülemben zihálás,vagy más, t’án tébolyult sikoltás? 
Keresem a hang forrását egyre, futok, rohanok fel a hegyre. Ezer kés a 
jéghideg zápor, ilyen mikor az ember bátor? Lehet, hogy csak az ösztön 
hajt: megelőzni még több bajt. Én mondtam, hogy az út rövidebb, mint 
körbe a lapályon, miattam kelnek át ezen a borzadályon. Hisz a hegy él, 
eleven, csak most beteg, mi lesz veletek naiv emberek? De nem, mégsem 
tehetek róla, nem tudhattam, hogy igaz a régi nóta, amit nagyapám dörmö-
gött egykor: ,,Átkozott a csúcs, akár az egész kor”. Azt hittem buta legenda 
az egész, mit megcáfol az emberi ész. Mégis recsegett a rádió: ,,Segítség… 
hahó!” 
Órák óta bolyongok a záporban, köröttem a természet úszik a mámorban. 
A mámorban, mit a pusztítás szült, létrehozni a halott űrt. Az űrt mások 
lelkében, az űrt a gyász csendjében, mit azok éreznek, kiknek szerettei ide-
fent vesznek… 
 
Ni, mi fény az ott, mely a sziklapárkány alatt ragyog? Megvagytok? Meg-
vagytok! Mindenki életben. Imákat rebegünk, ez több mint véletlen.    
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Varga Borbála 
 

Már gyerekkoromban is írtam verseket, 
de igazán komolyan kislányunk, Alíz 
megszületését követően kezdtem komo-
lyabban foglalkozni ezen tevékenységgel. 
Elsősorban a gyermekeket körülvevő, 
leginkább megérintő témákról szólnak 
verseim, igyekszem az ő szemszögükből, 
az ő nyelvezetükön megfogalmazni azo-
kat. Célom, hogy a verseim nyújtsanak 
nekik szép és tartalmas perceket, segítse-

nek saját gondolataik megfogalmazásában, ezáltal értéket közvetítve nekik 
és családjuknak. 

 
 

Varga Borbála • Az erdő  
 
Télidőben erdőnk fázik, 
hópaplanba burkolózik, 
lehullottak a levelek: 
bokrok, fák mind meztelenek.   
Békés a táj, az állatok 
szenderülnek téli álmot. 
Óvatos nesz hallatszódik, 
egy gímszarvas közeledik. 
Halk fuvola dallama szól, 
hűvösen fúj, jön északról. 
Szarvasunk csak áll-álldogál, 
vén fa törzsén háncsot talál, 
nagy hidegben remeg lába, 
jégcsappá fagy két agancsa. 
Fuvolaszó hint hópihét, 
szerte-széjjel szín ezüstjét, 
hamarosan továbbfújja, 
tavaszt hozván szarvasunkra. 
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Tavasszal az erdőnk ébred, 
fák és rétek kizöldülnek, 
előbújnak az állatok,  
hátrahagynak puha vackot, 
nyújtózkodnak, ébredeznek, 
eleséget keresgélnek. 
Csiripelnek a madarak, 
fütty-koncertet vígan adnak, 
szól kórus és zeng szólista, 
messzire száll a muzsika. 
Jó illatú fuvallattal, 
lágyan bongó hárfaszóval, 
meglibbennek gyenge rügyek, 
ágak végén így bölcsőznek. 
Hárfahúrként zengnek-pengnek, 
madárpárok kergetőznek, 
erdő mélyén fészket raknak, 
várják a kis fiókákat. 
 
Nyár eleji zivatarban 
erdőnk felett villám csattan: 
beledörög, belefárad, 
Holdfény csillan pocsolyában. 
Beindul a zene-bona, 
éjszakai szöcske-nóta, 
húzza-vonja hegedűjét, 
andalító szép zenéjét. 
Öreg bagoly huhogása  
altatódal pagonyságra. 
Csillagfényes nyári éjen 
fény világít bogár végen, 
tűzbogarak táncot lejtnek, 
hegedűre keringőznek. 
Reggel békák kuruttyolnak, 
nagy vidáman vaklármáznak, 
dobszólóznak, meg brekegnek 
fényes napot köszöntenek. 
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Elmúlt a nyár, erdőnk őszül, 
be-befedi avaros tüll, 
a levelek színesednek 
ezernyi színt megfestenek. 
Száraz bogyók préselődnek, 
tört faágak megreccsennek: 
trombita szól és kolompács, 
közel járhat már a vadász, 
fut, robog a vaddisznó raj, 
fület sértő földi robaj, 
menekül a nyuszi család, 
elhagyták a nagyfa odvát, 
róka , kacsa most barátok: 
csúf vadász a közös átok. 
Lassan erdőnk elcsöndesül, 
őszi tájra sűrű köd ül, 
az állatok mind megbújnak, 
hűvös éjen virrasztanak. 
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