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Hutás Mihály 
 

Aranydiplomás, jelenleg is aktívan dolgozó or-
vos vagyok. Reumatológus. Diákkorom óta aktív 
pihenésként kezdetben főleg zenével, majd iro-
dalommal, főleg versek írásával foglalatosko-
dom. Zene szeretetem töretlen. Maradék időm-
ben nagy családommal és állóképességem fenn-
tartása végett sportolással is kiegészítem tevé-
kenységemet. Verseskötet, filmnovellák, vala-
mint naplóregény kiadása lektorálás alatt van. 
Verseim témája Pilinszkit idézve: a költészet 

nem más, mint szeretet. A test gyógyítása mellett a lélek gyógyítása a célja 
írásaimnak. 
 

Hutás Mihály • Advent 
 

Kint állok a ködös-nyirkos budai utca sarkán 
Gyanús árnyak imbolyognak a lecsupaszított kertek alján 
Mit rejthetnek homlokuk mögött 
Hova viszi sorsuk lépteik sorát 
A távolban fényárban úszik a város 
Mit összemos a természet, mint az üstökös csóváját 
Esti harangszó vecsernyére invitál 
Hívó szava mintha át lenne hangolva 
Lerázza magáról a város szennyét, baját 
Félelmeimtől megszabadít, oxigént pumpál a légbe 
Reménysugárt önt az elfáradt szívekbe 
Megédesíti a várakozás perceit 
Felkeresi az éhezőket a csüggedőket 
A szomjazók ajkát megnedvesíti 
A fájdalmat enyhíti, az álmatlanokat álomba szenderíti 
Felébreszti az alvó lelkiismeretet 
Bűnbánásra hajtja a büszke-gőgös tekintetet 
Életet lehel a haldoklóba 
S ismét megszólal a Béke szózata 
Mert akiért szól az esti adventi  harangszó 
Fogantatásunkkor lelkünket átkarolta 
Magával hozta a szeretet és a béke olajágát 
S belénk oltotta a feltámadás reménysugarát. 
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Hutás Mihály • Tavaszi áradat 
 
A Tisza fáradtan, s békésen ballag lefelé 
Árvíz veszélye most nem kínozza, 
Az Alföldnek békés kezet nyújtva 
Lassan télbe forduló ködös álmát alussza 
 
A Tisza olyan, mint a szülőanyja 
Olyan, mint a széles rónaság 
Napban mosolyt fakasztó búzamezőivel 
S a szikes szomjazó foghíjas legelőivel 
 
Ha felbosszantják duzzogva tárja ki karját 
Tör, zúz, semmi sem tartóztathatja fel útját 
Magába rántva hömpölyög élőt és élettelent 
Mintha birtokba szeretné venni a végtelent 
 
Szilaj természete, szabadságra vágyik     
Zabolátlansága az elemek áldozatává válik 
Szíve együtt dobban a magyarok szívével 
Kéz a kézben  harcolt századok küzdelmével 
 
Ha mellékfolyói békésen közelítenek 
Akkor a tájat tiszavirággal szinesítenek 
Az áldott nap sugarai játszanak tükrében    
Partja mentén a magyar élhet tovább  békében 
 
Lázad: rombol, ha megrohanja idegen áradat      
A nép is szabadságáért kaszát, kapát ragadt 
Békésen tűri, ha partjait méltósággal szabályozzák 
A magyar is hálásan köszöni, ha csak jóra tanítják 
 
A kikelet fölött a szivárvány színű délibáb 
Átkarolja embert, a Tiszát s a természetet 
Tartsd meg Uram nékünk a folyó tündöklő varázsát       
Testvér szövetségben levetkőzhetjük bűneinknek átkát 
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Hutás Mihály • Bodorka 
 
A part menti füredi sétány téli kopaszra nyírt nyárfái    
Szinte fogják kezem, mert az út mentén kihunytak lámpái 
A hideget utálom, de a füredi táj lehűti haragom 
A megtört téli napsugár piros színt varázsol arcomra    
A kéken csillogó víztükör jó hatással van hangulatomra 
A sétány varázsát nem cserélném a Champs-Elysées csillogására 
Az úton ballagó elegáns hölgyek s urak fénylő lábnyomára 
A tihanyi Apátság beragyogja a horizontot 
S onnan áradó András királyunk emléke emeli a hangulatot 
Mert itt járt őseink hősi példáikból éltünk századokon át     
Bajban, átokban hűséggel őrizték a nemzeti megmaradás álmát 
A nyárfák, mint szép szál, büszke legények      
Kiket nem homályosítanak el a pislákoló fények 
Nemes fegyelemmel állnak párhuzamban    
Mintha harci múltat idéznének gondolatban 
A sétány méltósága büszkeséggel s bátorsággal tölti el szívünket 
Mert ha kell életáldozattal is megvédjük magyar tengerünket 
Most csend és béke uralja az utat övező parkot, szobraival   
A sétány közepén apró padok állnak kicsiny múzeummal 
Az üvegfalak mögött a Balaton élővilága büszkélkedik magára           
A kövek között  megbújik a Bodorka, mint hősi múltunknak virága 
A, ragadozó-nagyhalak bármennyire felkavarják az éltető vizet 
Ravaszsággal és fürgeséggel mindig sikerrel védte az életet 
Ez a kis hal méltán magyarságunk büszke jelképe    
Példáját követve népünk bölcsessége a bajt mindig kivédte. 
S várjuk kéz a kézben a tavasz érkezését, mi érleli hangulatunkat 
Mikor színes virágkoszorú övezi a sétányt, s a parti lugasokat      
S a hazai és külhoni vendégsereg is érzékelni tudja      
Ez a nemzet életre született ezt bizonyítja jelene és múltja. 
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Hutás Mihály • Karácsony 
 
Négy kicsi pislákoló gyertya halvány fényén át 
Látomás édesíti elszálló karácsonyi perceim, 
Elhagyott szeretteim integetnek, s a távolból csókot hintenek 
Mely, mint a betlehemi jászolnál a pásztorok lehellete: melegítenek 
S apró gyermekeim körülállják a feldíszített karácsonyfát 
Fenti látomásom elűzi múltam felgyülemlett bánatát 
Mennyi szürke böszmeség gátolta ifjúi terveim 
Ám minden fájdalmas könnyem letörölték szeretteim 
Az éjféli harangszó visszazökkentett a józan jelenbe 
Sorsommal való megbékélés, melegség szállt a lelkembe 
A jászoltól a keresztfáig hosszú, nehéz út vezetett 
Ami követésére szólít nem más, mint a szeretet 
A kijelölt úton már mellettem bandukolnak unokáim 
Sokszor Cirenei Simonként viszik helyettem a terheket 
Csak mosolyuk jelent mára csupán örömöket 
Ami fájdalmas, s megbocsáthatatlan számunkra 
A pásztorok utunkat kijelölő éji dalának elmaradása 
Ha ezt követtük volna, nem gyilkolná testünk-lelkünk 
A békétlenség, a háború, sajnos hamar elfeledtük 
Dicsőség Mennyben az Istennek 
S békesség a földön a jóakaratú embereknek 
Hagytuk, hogy megszülessen a pénz Istene 
S a hatalmat a másik felett nem szolgálja a Béke 
Pedig ezért született a Földre a megváltó 
S kereszthalála ezt az üzenetet szentesítette 
Egyetlen vigaszunk, hogy igéi élnek örökre 
Számunkra a jászolban a Kisded ezt jelképezze. 
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Tálas-Tamássy Tamás 

Budapesten, a József Attila Gimnáziumban érettsé-
giztem 1958-ban, majd hat év múlva az orvosegye-
temen kaptam diplomát. 1964 őszétől 2015 tavaszáig 
sebész és általános orvosként dolgoztam. Az írás a 
kilencvenes évek közepén kezdődött, néhány publi-
cisztika, interjú, novella, és egy regény lett belő-
le.Talán lesz még egy. 

 
 
 

 
Tálas-Tamássy Tamás • Feltételes megálló 

 
- Hajtás volt idén? – a szemüveges a nyitott ablakon át figyelte az elhanya-
golt kukorica táblát, mintha a vadász fegyvere elől iszkoló nyulat lesné a 
gaz között. 
- Á, dehogy. Két éve jött össze a társaság utoljára, amikor egyszer itthon 
voltam… Ákos hívott a szokásos körvadászatra. 
- Hogy van a fiú? 
- Megvan. Elment hivatalnoknak. 
- Hogy-hogy? 
- Elúszott mindene. A húsz hold szőlő is. 
- Azt hittem, abbahagyta. 
- Dehogy. Soha nem fog belenyugodni a sebesülésébe. 
- Végül is mi történt vele? 
- Századparancsnok volt és rögtön az elején egy támadásnál meglőtték. 
Alig élte túl. Az egyik lába ott maradt valahol… 
A szemüveges a szántókból kinőtt tanya fáit nézegette. 
- Micsoda murik voltak!... Emlékszel az utolsóra? Hajnalban még nedvesek 
voltak a levelek, a gesztenyefákon kis rózsaszín karácsonyfák ültek az ágak 
végén. Hazafelé Ákos felmászott az egyikre virágot szedni. 
- Igen. És nem tudott lejönni. Szegényt a Bach Stefi tűzoltói hozták le 
létrával… Talán igaz sem volt. 
A szalmakalapos is a földeket nézte. 
Az üvegen túl megjelent az egyenruhás, elhúzta a kupé ajtaját. 
- Uraim, van, aki leszáll az alsó állomáson? Csak feltételesen állunk meg, ha 
van leszálló. 
A szalmakalapos a katona felé fordult. 
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- Nem tudja, a kisvasút jár mostanában? 
- Közlekedni közlekedik, de a menetrend bizonytalan. Egyre kevesebb 
járat indul, és ezért az indulás ideje folyton változik… Ezek szerint az úr 
leszáll? 
- Igen. Kérem, hogy jelezze… 
- A család mióta van ott? – kérdezett közbe a szemüveges. 
- Nyolc hónapja… És két hónapja hírt sem hallottam felőlük… A kicsik 
meg sem fognak ismerni. 
- Ne aggódj! Ezen a vidéken nem történhet semmi baj… Emlékszem, 
egyszer korán reggel utaztam a kisvasúton. Akkor, amikor a nap éppen 
emelkedni kezd és a levelekről még nem száradt fel az éjszakai eső. A szí-
nek melegek és élénkek. Na, ilyen volt a völgy, amikor hirtelen hibátlan 
szivárvány bukkant fel a fák lombja közül, széles ívet húzott az égbolton, 
aztán eltűnt a fűben, közvetlenül a vágány mellett… Mint a mesékben… 
Az elhanyagolt pálya és a kopott vasabroncsok csattogása monoton dü-
börgéssé mosódott össze a poros szántóföldek között. A két férfi álmosan 
hallgatva emlékezett. 
A süvöltő hang mintha megszorult torokból tört volna elő. Ijesztően erő-
södött, beletépett a dobhártyákba, idegekbe, aztán elmélyülve elhalkult, de 
nem halt el teljesen. Újra erősödni kezdett, most más irányból és egyre 
magasabban. Közeledett. Megint az idegtépő sivítással. A szemüveges 
öntudatlan mozdulattal ledobta magát a padlóra. A fedélzeti géppuska 
lövedékei kemény csattanásokkal végigkopogtatták a vagon  lemezfalát. A 
szalmakalapos is lehúzódott, hátát nekitámasztotta a mosdó falának. A 
gépzaj mélyebb lett, halkult, majd eltűnt a távolban. 
- A hálókocsiban van egy csomó matrac. Valami fedezéket kellene csinálni 
belőlük – mondta a szalmakalapos, miközben feltápászkodott a padlóról. 
- Talán véd valamennyire – tette hozzá a másik leginkább magát biztatva. 
A szemüveges szánalmas volt, ahogy négykézlábra állt, majd kapaszkodva 
felegyenesedett. 
- Meglátjuk…   
A szalmakalapos fülelt, figyelte, nem hallatszik-e újra a távolból a hang. 
Felvette a seszínű, gyűrött vászonzakót. Elindultak hátrafelé. A szerelvény 
rángatózva fékezett, majd csikorogva megállt a nyílt pályán. A vágányok 
két oldalán árok húzódott, mellette földút, kukoricatáblát szegélyezve. A 
vagonajtók kinyíltak, sokan leszálltak, átvágtak az árkon, földúton és bevet-
ték magukat a magas szárak közé. A szemüveges előrement, a másik követ-
te a csomagjaival. Átcsattogtak a vagonokat összekötő vaslemezeken. A 
szalmakalapos feljebb húzta az impregnált rolót az ablak előtt, nézte, 



 
11 

ahogy kint, túl az árkon az utasok behúzódtak a növények takarásába. 
Aztán összefogott néhány matracot, a szemüveges meg elkezdte körberak-
ni a fülke oldalát. Most, mintha újra zümmögni kezdett volna az ég alja, 
aztán a hang erősödött. A kukoricalevelek között eltűntek az emberek. A 
hang egyre magasabb lett. 
- Menjünk mi is? 
- Már késő. Néhány másodperc és itt vannak. 
A mozdony mögé kapcsolt platós kocsi géppuskája szólalt meg először. A 
gépek most nem jöttek annyira közel, mint az előbb. Kissé távolabbról, 
oldalról engedték el a sorozatot, néhány pillanat alatt verték végig a vagon 
oldalát. A matracfészekbe húzódva várták a támadás végét. Hirtelen ke-
mény ütés hangja csattant a matracok mögött, a kupé sarkában. A géphang 
sikításból mélyebb búgásba váltott, majd egyre csendesebben eltűnt valahol 
a semmiben. 
Kibújtak a matracok közül. Kint egy-egy kiáltás hallatszott. A szemüveges 
feljebb húzta a rolót, kinézett. 
- Valami történhetett elől.  
A szalmakalapos a ruháját igazgatta. 
- Menjünk, nézzük meg. Nem valószínű, hogy még egyszer visszajönnek. 
A gépek eltűntek. A vonat vége felől is többen igyekeztek előre a földúton, 
a platós kocsi mellett népesedő csoporthoz. A letaposott kukoricaszárak 
között szürkehajú, sovány férfi feküdt viaszsárga arccal. Nem mozdult. A 
vonatparancsnok őrnagy egy civil ruhás férfivel beszélgetett. 
- Valami igazolást írjon, doktor úr!… Jegyzőkönyvet is felveszünk… Két 
tanú is írja alá.  
Az őrnagy körbenézett, rábökött a két legközelebb álló emberre.  
- Uraim, lesznek szívesek?… 
A szemüveges a pergamenszínű arcot nézte, aztán a mintás pulóveren 
éktelenkedő sötét foltot.   
- Nem tehetünk mást, itt kell eltemetnünk.  
Az őrnagy ezt a vonat személyzetéhez tartozó egyenruhásoknak mondta, 
aztán szétnézett.  
- Személyes ismerőse van önök között?  
A körben ácsorgók egymást nézegették, senki sem jelentkezett. Az őrnagy 
témát váltott.  
- A jelek szerint a támadás nem ismétlődik meg. Ha végeztünk, indulunk. 
Kérem, mindenki foglalja el a helyét a vagonokban… 
A csoport kezdett szétszéledni, néhányan még ácsorogtak a halott körül. 
Ők ketten hátraindultak. 
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- Egy golyó idecsapódott valahová.  
A szemüveges a matracokat nézegette. Megtalálta a tépett szélű lyukat. A 
harmadik matracon csak egy nyílás volt. A szalmakalapos elővette a bicská-
ját, a hegyével beleturkált a felbontott matracba. A kés hegye megakadt. 
Szótlanul nézte az ellapult lövedéket és a semmibe hátrált, merev tekintetet 
látta a letaposott kukoricaszárak között… 
A mozdony füttyentett, majd egy rántással a szerelvény elindult. Az alsó 
állomáshoz közeledve a szalmakalapos összeszedte a csomagjait. 
- Hát, akkor további jó utazást, kevesebb izgalommal.   
A szemüveges hallgatott, a szokásosnál hosszabban tartotta a feléje nyúj-
tott kezet, majd néhány tétova pillanat után átölelte és gyengén hátba vere-
gette a szalmakalapost. Az sem szólt többet, csak csendben kitolatott a 
fülkéből. 
A kisvonat indulását későbbre ígérték, de érdemes volt megvárni. A döcö-
gő járművel így is hamarabb odaér. A kihalt megállóban egyedül ácsorogva 
fagyos szorongást érzett szivárogni a torka táján… Mi lehet a családdal?... 
A gyerekeket az asszonnyal már hónapokkal előbb elhozta az öreg erdész-
házba. A hatalmas ártéri erdő fölfogta a háború történéseit és zaját, egy-egy 
légi bevetés távoli zümmögése emlékeztetett csak arra, hogy túl a folyón 
nincs minden rendben. 
Közben befutott az apró, néhány kocsiból álló szerelvény. Csak egy-két 
utas szállt le róla. A játék mozdony sisteregve került egyet. Elindultak. A 
keskeny völgy szomorúan fogyott a koszos ablakkeretben. Kint későnyári 
fakó színek mosódtak egymásba poros ég alatt. 
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Tálas-Tamássy Tamás • Ezüstlakodalmas 
 
Épphogycsak-életek törmeléke közt összefutva 
– helló helló – 
napról napra tengve-lengve, 
ki-ki a maga módján azt gondolja, 
vigaszágon megtalálja zsák a foltját. 
Erre-arra még jók vagyunk talán. 
Ám a más-más múlt konok kolonc: 
újra és újra be-beszól, 
így ami közös lehetne – nyögve-nyelve – 
végül is idegen emlékek visszhangos végjátéka, 
semmi más. 
 
Aztán elment rá két és fél évtized. 
S hogy elszaladt! 
Szűkös időkre jó lett volna hagyni magunkból, 
de nem maradt. 
Kölcsönös eltartási szerződés börtönébe zárva 
– mint egymás büntetése – úgy ahogy elvagyunk. 
Tanulgatunk. 
Tanuljuk azt, 
a tévedésnek is van számlaszáma, 
s fizetünk kamattal. Mindhiába. 
Jól nevelt, hazug szélcsendben 
kushadva várjuk, 
de az üres estéktől nem kapunk több lapot. 
A játszma már osztásnál elbukott. 
Várunk hát. 
Várunk tovább múlttalan utolsó holnapot. 
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Horváth Krisztina Éva 
 
A gondolkodás szeretetét szüleimtől örökölhet-
tem. A költészet felé irányuló vonzalmamat 
meghatározták a szüleimmel átélt élményeim, 
mindketten irodalomszakos tanárok révén első 
gondolati ébredéseimet és észleléseimet befolyá-
solták olyan élmények, mint a közös verselemzé-
sek, hétvégi Juhász Ferenc versek felolvasásai 
vagy éppen az aktuális óravázlatuk közös meg-
beszélése. A költészet mellett megtanítottak a 
művészet szeretetére és arra az igényességre és 

igényre, amit egy művészeti alkotás által közvetített dialógus értelmezése 
jelent. 
Első próbálkozásaim gimnáziumi éveimben kezdődtek és fokozatosan 
váltak egyetemi éveim alatt szórakozássá eleinte, majd az évekkel és élet-
eseményekkel a szórakozásból mély gondolati interpretációvá avanzsáltak. 
A természet szépségei iránti vonzalmam már kisgyermekkoromban meg-
nyilatkozott, belegondolva sok kép pereg le a szemem előtt, emlékfoszlá-
nyok érzelmi kötődésekkel. Egyik kedvenc könyvem Virginia Woolf: Hul-
lámok című regényében találtam meg ezeket a gyermekkori obszervációs 
élményeket, melyek verseimben is megjelennek. 
Választott hivatásomban a természet és az ember egységének szemlélete a 
kínai orvoslásban való elmélyedésemhez kötődik. Személyiség fejlődésem-
ben ez az irány az akadémikus orvoslás mellett teljessé tette a gyógyítás 
örömét. A versírás számomra olyan mély gondolati kifejezési forma, mely-
ben az életem során ért eseményeket fordítom közös lelki nyelvre, így min-
denki, aki olvassa, megtalálja a sajátját bennük. 
Jelenleg Berlinben élő magyar festő barátnőm képeihez írok rövid verseket, 
akihez több mint 20 éves barátság köt. 
Budapesten élek családommal, a neurológia mellett kínai orvoslással foglal-
kozom, a nyugati és keleti szemlélet ötvözetével való gyógyítást igazi mű-
vészetnek tartom, hiszen minden testhez és lélekhez megtalálni az utat 
jelenti számomra a legnagyobb örömet. 
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Horváth Krisztina Éva • Hullám 
 
Megnyílt a sziluett kapuja, 
Tükörhullámként állt meg a gondolat. 
Sziluett kabát a fogason, 
Gondolattükör a kalapom, 
Percruhám a fasoron, 
Szavak a kifinomult lemenő napon, 
Fénykeretem a harangburkom, 
Ölel a fasoron. 
Sziluettképem a pergő gondolathalom, 
Megáll a tükörhullámon. 
Percruhám a karon, 
Gondolatom a fogason. 
Fénytükröm, mondd meg hová tűnt a gondolatom? 
Percsóhajom átvitt a berlini falon. 

 

 
Horváth Krisztina Éva • Édesanyám 
 
Aranyarcodon a kék ér, 
Igen, mint üstökös csóva 
Hullott földi életemre, 
Kezed kék nefelejcsének illatát 
Beitta vergődő szívem. 
Köszönöm az életemet. 
Lényed megigézett, 
Örök mécsesálmom fohászát küldöm 
Isteni angyalaidnak 
Édesanyám, köszönöm az életemet. 
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Zöld Attila 
 
1958. január 1-jén Erdély szívében, Székelyföl-
dön születtem, ahol gyerekkoromat is töltöt-
tem. 
Iskoláimat Marosvásárhelyen végeztem. A 
Bolyai Farkas Líceumban érettségiztem, majd a 
marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetemen diplomáztam. 
1990-től élek Magyarországon, jelenleg Szil-
vásváradon. Az ózdi Almási Balogh Pál Kór-
ház Sürgősségi Betegellátó Osztályán osztály-

vezető főorvosként dolgozom.  
Az írott szó, az olvasás szeretete 9 éves koromban, a szüleimtől karácsony-
ra kapott első könyvemmel (Gárdonyi Géza: Egri csillagok) kezdődött. 
Habár a reál tantárgyak álltak közel hozzám, az irodalom szeretetét tanára-
imnak köszönhetem. Gimnáziumi éveim alatt a kolozsvári irodalmi folyó-
iratban (Utunk) jelentek meg verseim. 
Majd tanulmányaim és munkám lekötött, ezért nem foglalkoztam írással. 
Az évtizedek alatt felgyülemlett érzelmek kis bátorításra 2013 augusztusá-
ban előmerészkedtek. 
Azóta több pályázaton szerepeltem sikeresen alkotásaimmal. Három anto-
lógiában jelentek meg verseim, 2016-ban Magamból magamba címmel 
önálló verses kötetem jelent meg, mely az Irodalmi Rádió szerkesztésében 
az elektronikus könyvtárban netkötetként tekinthető meg. Ez a kötet 2016 
decemberében nyomtatott formában is megjelent. Írásaim belső énem 
rögzített beszélgetései a külvilággal. 
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Zöld Attila • elmosódott, csapzott hajnal 
  
ajtófélfám hasadékán szivárog a tavasz,  
hallani a surranást, ahogyan küszöböm 
előtt matat az elmosódott, csapzott hajnal,  
feltámad a szél, álmaimat hordja szét, 
elcsordult szavakban tocsog a tenyér,  
(félbemaradt szerelmet gyúr egészbe), 
s míg csontokon csorbul a kibontakozó 
reggel, szétforgácsolódnak percek,   
lépteim lábujjhegyen követnek – nincs  
önálló életem – megnyúlnak lassan ujjaim,  
mélységek titkai egymásra rétegződnek, 
mozdulatlan állok, s akár lábnyomaim, 
észrevétlenné válok, ereim medrében  
áradatként sodródom sejtek rejtekébe,  
mint szembe-széllel, amikor vastagon  
feszül rám minden: levegő, ing, bőr,  
hús, érzelem, a szélcsend mögöttem, 
rád gondolok és azt az almát eszem,  
melyet neked szántak, magamra vállalva 
mindent – már majdnem kimondtam: 
szeretlek, de ez nem egy szerelmes ének, 
csak álmatlan éjszakáimról mesélek, 
ajtófélfám hasadékáról, tavaszról, hogy 
feltámadt a szél, hogy elmosott, csapzott 
hajnal matat küszöböm előtt, hogy  
veled belaknám a világot. 
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Zöld Attila • puha, fehér reggel 
 

eső szállong odakint,  
felbukkan a ködös messzeség,  

beterít minden moccanni kívánó vágyat,  
újságpapírból kioldódnak mondatok,  

sodródnak az árral, 
mint farönkök hóolvadáskor,  

görcsbe rándul légzésem,  
szegycsontom feszül szakadásig,  

próbálom megérteni pulzusod lüktetését,  
hagyom hozzád idomulni szívverésem,  

ugyanabból a pontból érkezünk mindketten, 
vibráló homályban, szédelgő csendben, 

lépkedek önmagam mögött, 
sóhajod vállamon cipelve, 

 minden egyéb elhanyagolható, 
még az is, hogy odakint eső szállong, 

hogy végpontok beleolvadnak 
a túlexponált messzeségbe. 

 

Zöld Attila • Szövetségben 
 

Amint  
kiszűrte éj feketéjét   

a pókháló szőtte hajnal,  
irányba kerülnek 

 terek, házak,  
útkereszteződések,  

ahonnan visszaköszönnek  
öntudatlanul hátra hagyott  

egymásba feledkezések, 
s még mielőtt  

bőrünk alá fészkelődne  
a titkok felfedezésének  

érdektelensége, 
ajtót tárunk egymásnak, 

 hogy tegnapi lámpák fényei  
holnapjaink tükörképein 

visszaverődhessenek.  



 
19 

Zöld Attila • Hosszú, rideg játszma 
 
Csend szegletében, félhomályban,  
két kávé, két pohár fehér, ahogy beszél 
megriaszt a távolság, a hangfoszlány 
cigarettafüst hullámzásán jut el hozzám, 
bágyadt lebegéssel, bocsánatkéréssel, 
elolvad kávénkban a bizalom,  
cukorral, tejszínhabbal édesül,  
az érzés mégis keserű, akár a kávé,  
melyet mindig túlpörkölnek,  
igyekszem odafigyelni, de  
csak a kávé és bor kavarog félúton  
gyomromban, mellkasomban feldúltan 
feszülnek egymásnak légvételeim –  
szemlesütve jönnek újabb érvelések, 
majd együtt érző, felszabadult nevetés,  
szememben hálát keres, visszajelzést az 
őszinteségére – nem értékelem – de minek is? 
egyébként ki, kit szabadít fel? – ugrásra  
készen állok, a valóság rég darabokra hullt… 
csend… egymásra vár érdek és hatásszünet, 
én még várok, gyomromban tovább liftezik 
kávé, bor, érzelem – talán most kéne kipakolni,  
úgy ahogy van, mindent – még mindig csend, 
nem kezdeményezek, némán ülök, figyelek, 
csend szegletében, félhomályban, 
két dimenzió közt pattanásig feszülten – 
valami olyasmit vártam, hogy összerándul 
bennem a gyötrelem, hogy elárul testem,  
de csak ölembe hulltak a dráma kellékei,  
s elhajolt a tér, elhajolt az idő,  
cigarettafüst kicsordult a csend szegletéből. 
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Zöld Attila • Lázadás  
 
Szavak mélyén, hamis hatalmak  
emésztenek igazságérzetet,  
lélek rongyait gyötrik, s valójában  
ma sincs menekvés, minden egyes lázadó  
gondolat halott, szél hordja szét jajszavait,  
hiába tör ki tűz, láz, némaság ajkán sarjad  
tovább a bűn, nincs határ, tátong a csend,  
a többi ragacsos máz, esendő fényszilánk 
a szabadság reménye, hullámverés tükrében 
viharokkal dacol. 
 
Viharvert szélkabátban múltunk figyeli   
a jövőt, folyton arra kell számítani,  
hogy holnap nem lesz saját szavunk,  
kiűznek belőle, más szavakat adnak,  
észre sem vesszük, már nem apánk,  
nem anyánk fogja kezünket (őket rég elvitték),  
vagy ugyanazon félelmek pókhálója merevíti  
szótlanságba őket, mert félni szükséges.  
 
Az idő hiába emészti önmagát,  
sehol egy kikezdhető részlet,  
belekapaszkodásra alkalmas szöglet,  
a lényeg mindig ugyanaz,  
változatlanok a maszkok, történelmi köpenyek: 
uniformis, sujtás, paszomány, öltöny,  
öltöny-nyakkendő egyre megy,  
nem változik a tónus, a hanghordozás,  
jöjjön bárki, mozdulatlanok maradnak a 
régi beidegződések, küldetéssé érlelődnek, 
egyszerre húznak mindenkire színházi maszkot,  
egyszerre lesznek elégedettek arcok, 
egyszerre ingatják fejüket, 
egyszerre bólogatnak, 
egyszerre tapsolnak, 
egyszerre,  
egyszerre, 
egyszer nem… 
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Ottlakán Aurél 
 
Írói álnév: Rel Calvados 
Húsz éve kezdtek foglalkoztatni a könyvek, legelő-
ször Merle: Két nap az élet c. műve került a kezem-
be egy antikváriumban. Mindig is szerettem a régi, 
karakteres kiadásokat, azóta is rendszeresen böngé-
szek hasonló helyeken. 
Gyermekkoromban két évig éltem New Orleans-
ban, a jazz iránti határtalan szeretetem valószínűleg 
ennek köszönhető. Olvasás közben is mindig hall-
gatok zenét. 

Az írást saját magam szórakoztatására kezdtem el, belső kényszert éreztem 
a realitással szövődött fikció papírra vetésére. 
A mai napig nagyon kevesen tudják, hogy szoktam írni, sohasem éreztem, 
hogy ezt a nyilvánosság elé kellene tárnom, azonban az a néhány ember, 
aki (többnyire véletlenül) elolvasta ezeket az írásokat, mind pozitívan jelzett 
vissza. 
Számomra nagyon fontos, hogy az, amit írok, másokat szórakoztasson, 
szerintem akkor jó egy írás, ha az olvasó maga előtt lát mindent, ami a 
papírlapokon történik. 
Az írás számomra önmagától értetődő, teljesen természetes emberi meg-
nyilvánulás, a lélegzetvételhez tudnám leginkább hasonlítani. 

 
Ottlakán Aurél • Délutáni rutin 

 
Elmerengtek az iroda füstjében. Lágy délután volt. Lassú. Ritkaság. 
Az utcán borzolta a fákat a szél, a levelek kelta-táncot jártak. 
Mindketten tudták mi következik.  
Szó nélkül felálltak és elindultak az utca másik oldalára, Al bárjába. Nők, 
ital, cigaretta füst, élet. Szimpla és gátlásoktól mentes ízek. 
Valami ócska olasz melódia hallatszott ki a bárból. 
Rátelepedett mindkettőjükre. Lecsorgott a térdükön. 
Festék illat terjengett zamatosan. Ricky az irodában, lakatrazárt ketrecében 
morog. A kutyák ziláltan és megtörve fel-alá sétálnak az utcákon. Laza 
fogak, céltalan arckifejezés. Meglebbenő ballonkabát. 
Húsz éve, London esős utcái. A megoldandó ügy homályos, vállon csüngő 
szörnyetege. 
Valamelyik téglablokkos házból zongoraszó szűrődik a fáradt utcára. 
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Meztelen lárma. Térfoglaló folyamat az alsónadrágban. 
Jóllakottan a bágyatag álmoktól. Az agy lassan feladja a realitás felügyeletét. 
Séta közben ácsorognak a járdán. A bőrtalpú cipők gyengéd állapotjelző 
oszlopai lassan mind felborulnak. Csendes együttérzés. Egy örökkévaló-
ságnak tűnik az idő, míg azon a pár méteren az irodától, az utca másik 
oldalán lévő lebujhoz érnek. Beérnek a bárba. Törzsasztal. 
Al személyesen jön a rendelésért. A szokásos. Vizespohár Bourbon, spó-
rold ki a jeget. Két sör. Szürkületi hangulat, délután négykor. Al mindenre 
hajlandó csak, hogy jól menjen a hely. Lányok jönnek a kissé ingatag, tölgy-
fa asztalhoz. Kérdezősködés. A szokásos. 
Ma is, mint mindig. 
- Hová? 
- Ma az alagsorhoz van kedvem. Neked mi a véleményed, Dick? 
- Én még ücsörgök egy kicsit, aztán Pammel elmegyünk hátra dumálni. 
- Rendben. Hagyjak pénzt fügére? 
- Ja. Az jó lenne. Befutott már a hajó az áruval? 
- Melyikre gondolsz? 
- Még júniusban rendeltem két csomag fügét, meg egy doboz tikfa fülpisz-
kálót Limából. 
- Nem tudom, megjött e már. Állítólag a négyes dokk a lerakat. Este tízre 
fut be a hajó. 
- Lehet. Addigra talán én is végzek Pammel. Egyébként Ricky kapott ma 
enni? 
- Ma víznapot tart. Kissé felszedett mostanában. Meg állandóan összepisz-
kítja az asztalomat, eléggé meghajtja a füge, meg az a sok szeletelt, cukro-
zott görögdinnye. De hát Istenem, egyszerűen imádja a cukrozott gyümöl-
csöt. 
 
Valami mart. Belülről. A kisagyamban éreztem. Valami nem hagyott nyu-
godni. Gyomorsav túltengés, erotikus lázálmokkal vegyülve. Ödémás 
agyam úgy lötyögött a fejemben, akár egy lavor víz egy tovaszáguldó exp-
ressz vonat egyik félreeső hálófülkéjében. Felfalt a vágy. 
Rossz irányba mozdult el a középtengelyem. Visszanyeltem egy adag heges 
köpetet. Szétkarcolta a nyelőcsövemet, de kitisztultam tőle. Át az utca má-
sik oldalára. 
Szeles üvöltés, barna kirakat spektrum. Fel az irodába. Dick jól el lesz még 
egy ideig Alnél. 
Síró utcakövek, az iroda felé menet. Andalgó sötétség. Az iroda. Testide-
gen kényszer ma a munka. [Azzal az íróasztalon lévő embernagyságú, meg-
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sárgult papírhalmazt a földre borítja. Rágyújt egy Gauloises-ra. Mélyre szív-
ja. Lassan. Halk szívzörej. Szúrás a bal clavicula alatt három centivel. Az 
asztalhoz ül. Egy vadonatúj, bontatlan üveg Jameson-t vesz elő a jobb alsó 
fiókból. Elsőre szorul a fiók, hatalmasat rúg bele. A fiók kiesik az íróasztal-
ból.] 
A méregzöld üvegen az olvasólámpa sárgásbarna kócsagtánca. Mézédes. 
Forgácsillat. 
Ricky bágyatag nevetése. Karmolássza a rézketrecet. Az orvos két évvel 
ezelőtt gégerákot diagnosztizált Rickynél. Állítólag papagájoknál irodalmi 
ritkaság. 
Pedig már tíz éve, hogy letette a cigarettát. Igaz ugyanaznap, amikor abba-
hagyta, rászokott a pipára és sokszor rágott dohányt is. Sercintéseivel tele 
volt az iroda kopott hajópadlója. 
A kórházban egy hónapot jósoltak neki. Még mindig kicsattan az egészség-
től. Kivételes gének. Gondolatáramlat. Fémkattogás a lomha írógép smin-
keletlen arcán. Az akta. Nincs előrelépés. Lekezelő morgás Ricky ketrece 
felől. Megint részeg. Rágós, sárga árnyalatú, nyúzott papírt nyel a fémsod-
rófa. Szőnyegbe ivódott whiskey szag párolog a szobán át. Egyenesen az 
agyat célozza. Ritmustalan zaj a lépcsőfeljáróból. 
Dick kemény, hasított kacsabőr cipőjének múltszázadi léptei. Cukrozott 
fánk a kézben, esőáztatta filckalap. 
 
- Elkezdett esni. Elugrottam egy kis kajáért. 
[A kopott szőnyegre dob egy szétázott papírdobozt.] Jerry kifőzdéje. 
- Bacon és vörösbor. Melyiket kéred? 
- A bor most jót tenne. Évjárat? 
- Nem tudom, papírdobozos. Csak az áll rajta, hogy vörös bor. Johnny 
ajánlotta. Azt mondja viszik, mint a cukrot. Már majdnem eljöttem, úgy 
dobta utánam. 
- Veszteséges a bolt, Frank. Mégis valamilyen megmagyarázhatatlan kény-
szert érzek arra, hogy folytassam a munkát. Ha ez az akta bejön, akkor kint 
vagyunk a sárból. 
- Nem értek máshoz, Dick. Már a nagyapám is ezt csinálta. Akkoriban is 
veszteséges volt. 
- Ez életforma. Meddő harc a zsarukkal és a lével. 
- Mégis. Rájöttem valamire. 
- Hallgatlak. 
- Szerintem Johnnynál csúnyán átvertek. Egy huszast adtam és… Már 
megint átvert a visszajáróval az a rohadék! 
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- Azt hittem az üggyel kapcsolatos a mondandód, Dicky! 
- Ja, igen, persze! A múlt héten épp Alnél voltam, amikor bevillant valami. 
Nem azt mondtad, hogy azt a stricit az M-nél lőtték a vízbe? 
- De igen. 
- Meghogy a fodrászát is, mert állítólag évek óta félre nyírta hátul a haját és 
hogy úgy fest, hogy eredetileg csak a fodrászt akarták kinyírni. 
- Igen. 
 
Ricky vakkantása a háttérben velőtrázó. Felizzik a ketrec az indulatoktól. 
Megint rohama van. Kint az esőben lomhán villog a zöldes-kék Frank& 
tsa. Magándetektív Iroda felirat. 
Az „F” kiégett. 
 
- A strici zsebében volt egy Szent Kristóf medál, nem? 
- De, és? 
- Semmi, csak ezek szerint katolikus volt. 
- Igen, éééééés??? 
- Te figyelj! Egy mélyen vallásos strici sohasem tenne ilyet a fodrászával, 
főleg azért nem mert az általában egyben a gyóntatópapja is. 
 
Nehéz csend a szobában. Frank ismét kortyol egyet a Jameson-ból. Eddig 
úgy tűnt nyugodt éjszaka elé néznek. Úgy tervezte, hogy akár két-három 
órát is képes lesz aludni. Húsz éve nem aludta ki magát. Nyomasztják az 
emlékek. Képtelen szabadulni tőlük. Nyálkás csöpögésként indultak és 
mostanra kacsákkal teli lüktető folyammá duzzadtak. 
És Frank képtelen volt ártani a kacsáknak. 
Háromnegyed részt leengedett redőny. Álmos hajnali fény szűrődik be a 
fogak között. Ismét ruhában aludt el. Már évek óta. Felemás zokni, a bal 
oldali a nagy lábujjnál lyukas. 
Jóleső, hűvös szél járja át a szobát.(Az utcára néző falat félig lebontották. 
A múlt héten ugyanis a szomszéd ház helyett, tévedésből az övére lendítet-
te rá a golyót a bulldózer. A biztosító szándékosságra hivatkozva nem fi-
zet.) Csupasz lábujja fázik. 
Reggel 6:45. Ideje leeröltetni a reggeli torkot karcoló aranyfolyamot. 
Jég nélkül. Mindig. A félig üres cigarettásdoboz a tölgyfa asztal sarkán, félig 
lelóg, egy szál baionette-ként a semmibe mutat. 
Rozsdás öngyújtó, némi melegség a kezdethez. Mélyen leszívja. 
Csuklóig felkapaszkodó nikotinfolt. Tömény füstfüggöny a szobában. Bar-
na teveszőr ágytakaró, nyugodt gondolatok örök ismerője. 
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Dörömbölés az ajtón. Vera, a házvezetőnő. 
Harminc éves francia-guyanai fuvallat. Kávé és tej, sok cukor. 
Ázott rántotta négy tojásból, könnyfakasztó hagymával dresszírozva. Két 
paradicsom, dupla Martini olajbogyóval. Nagy tál import cseresznye. 
Vera. Szájában hetykén lógó filter nélküli cigaretta.  Sohasem hamuzik, a 
hamu csak úgy leválik a cigaretta testéről és beteríti a házat. 
Tíz éve, minden reggel ugyanaz. Mindig pontban ugyanakkor. 
 
Dick morgása a másik szobából behallatszik. Megint félrenyelte a reggeli 
csikket. 
Ricky vérbenforgó szemekkel sürgeti a reggeli magvakat, meg persze a 
szokásos Valium adagját. Szeret napközben mélyen aludni. Ópiumszag. 
A szomszédok is lassan ébredeznek. 
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Sasváry Erzsébet 
 
1943-ban születtem Budatétényben. 
Később a háború miatt Vácott kötöttünk ki. 
Itt jártam általános- és középiskolába. 
A nyári szünidőket Jákon töltöttem, nagyszü-
lőknél, csodás szabadságban és a gyönyörű 
templom közelében. 
Mivel sokat voltam beteg, hamar megismer-
kedtem az orvosokkal, és én is gyógyítani 
akartam. A zene, irodalom és a nyelvek szere-
tete próbált eltántorítani ettől, de az orvostu-

domány győzött. Budapesten végeztem az Orvostudományi Egyetemen, 1967-
ben. 
Balassagyarmat, Debrecen, Salgótarján a főbb állomások,. belgyógyászat, 
endokrinologia, diabetologia a szakterületem. 
18 éves koromig zenét is tanultam, sajnos nem jutott időm a folytatásra. Még 
mindig dolgozom, teljes munkaidőben. 
Az olvasás, írás szeretete belém ivódott, mióta az első ABC-s könyvemet meg-
kaptam, úgy 4-5 éves koromban. A benne lévő versikéket rögtön meg lehetett 
tanulni, és hasonlókat gyártani szüleimnek „ajándékba”. Öniróniával azt szok-
tam mondani, hogy lám, nem sokat fejlődtem azóta. Most is szeretem a ríme-
ket, a vers ritmusát, egyszerűségét, közérthetőségét, de nem szeretem azokat a 
verseket, melyeken órákig kell töprengeni, mit is akart a költő mondani. 
Gyermek- és ifjúkoromban egy-egy próza, egy-egy vers születetett az aktuális 
életérzésnek – hát persze, hogy legtöbbször a szerelemnek –megfelelően. Ezek 
a nagy érzés elmúltával elenyésztek valahol. 
Aztán sokáig hallgatott a Múzsa, a munka, a családi élet bonyodalmai lekötöt-
tek minden szabad vegyértéket. Ebben az időben naplórészletek, vagy hosszú 
levelek készültek csak, versek alig, vagy nagyrészt kidobásra kerültek. 
Mikor aztán a szeretteim közül egyre többen távoztak el az örökkévalóságba, 
és a szabadidőmben többet tudtam a saját egyéni életemmel, gondolataimmal 
foglalkozni, újra megkísértett az írás. 
Eleinte csak az íróasztal fiókjának írtam, rövid történeteket, novellákat, néhány 
verset. 
Aztán egyszercsak gondoltam egyet, és egy barátnőm unszolására jelentkeztem 
a MOKK-ba. (Magyar Orvosírók és Képzőművészek Köre.) Itt a „zsengéi-
met” bátorítóan fogadták, és azóta tagja vagyok a körnek. 
A fiatalság viharában kissé háttérbe szorult keresztény hitem felnőtt fejjel újra 
megerősödött, és ennek az élménynek hatására rengeteg „istenes versem” is 
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született. E versek számos egyházi kiadású folyóiratban megjelentek (sokszor 
névtelenül), vagy rendezvényeken elhangzottak. 
A MOKK antologiájában 3 éve jelennek meg az írásaim. Rendszeres szerzője 
és társszerkesztője vagyok a Tál és Kendő c. keresztény lapnak, de rendszere-
sen írok az Aranypor c. dunántúli térségi lapba is. 
Önálló kötetem még nem jelent meg, de tervezem, mert nagyon sokan kérik, 
és nagy az anyag. 
Sokáig gondolkodtam azon, hogy érdemes-e írnom, emberi fogyasztásra al-
kalmasak-e a verseim, novelláim? Hátha csak a barátaim dícsérik őket? Van-e 
objektív mérce? Utóbb úgy láttam, hogy ismeretlen emberek is szívesen olvas-
sák az írásaimat. Nekem pedig ez egy csodálatos hobbi, ami nagyon sok örö-
met okoz. Boldog vagyok, hogy az Irodalmi Rádió néhány munkámat alkal-
masnak találta a bemutatásra. 

Sasváry Erzsébet • Orvosnak lenni 

Nem tudtad még, hogy a kedves doktor, 
Sok műszerével mit tehet? 
Tán, mint kis beteg, elnézted sokszor: 
Ilyennek lenni szép lehet! 

Nem tudtad még: itt semmi sem játék 
Míg ide jutsz, az küzdelem 
S amint rájöttél az értelmére: 
Megérintett a  Kegyelem! 

Tanultál nappal, tanultál éjjel 
Könyv mellett ért az ébredés 
Nem sajnáltad, hisz érezni kezdted:: 
Orvos leszel, s ez Küldetés. 

Elmaradt randi, mozi és színház 
Hányszor üres volt az ülés! 
De tudtad jól, és nem siránkoztál: 
Orvosnak lenni Küldetés! 

Hogy a testeknek Te légy a gyógyír 
Beteg lelkeknek vigasz, és 
Szemed előtt mindig lebegjen: 
Nemcsak  munka ez. Küldetés! 
Hogy megfejtsd, mi bántja azt, ki szenved 
S hozzál számára enyhülést 
Sok jajszavához legyen türelmed 
Ne feledd el a Küldetést! 
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Bár messze honba elszaladnál 
Mert tán kevés a fizetés 
Maradj itthon betegeid közt 
Hazádban dolgozni Küldetés!            

Időd és erőd sosem kímélted 
És íme az elismerés: 
„Salus aegroti”, s lelkedben béke 
Így teljesül a Küldetés 

Fáradt napjaid ha egybefolynak 
És megkísért a csüggedés 
Arany csengettyű csendül szívedben: 
„Orvosnak lenni: Küldetés”! 
 
Sasváry Erzsébet • Kórházi éjszaka 
 
A folyosón csak halvány lámpa ég 
Hogy ne süssön az alvók szemébe  
Hisz  gyűrött, átizzadt párnák között 
A kín is elszunnyad immár, végre 
Pitty-pitty: az oxygén bugyborékol 
És a maszk alatt az orrba szisszen 
Egy kis élet még, egy kis haladék 
A fürge csepp is cseppre-cseppen 
Műszer nyugtázza a szívdobbanást 
Egy beteg nem mozdul, már nem érez 
Nővér oson be halkan, csendben 
Tesz még csepegő gyógyszeréhez 
Nem adjuk fel, bár kicsi a remény! 
Egy sötét árny riadtan visszahőköl 
Mert az ablak felől csillan a Fény 
S a Vendég libbenő köntöséből  
Mennyek illata száll a szobába 
– Szárnysuhogását csak lélek hallja – 
S keresztet rajzol angyalkezével 
A kihúnyó Élet homlokára… 
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Sasváry Erzsébet • Út, zivatar után 
 
Csodás szivárvány kibomló, szépséges íve alatt 
Egymásnak vetették hátukat a dombok 
Ébredve nyújtóztak rajtuk a felüdült rétek 
S a repceföldek teli sárga virággal 
Fészkükből kezdtek kibújni lassan a méhek 
S bár a zivatar hűs cseppje csillant még meg a fákon 
Gőzölgőn sóhajtott már fel a végtelen aszfalt. 
 
Futott az autó, csendes duruzsolással, 
Szinte szállt velem, sebesen, akár az élet. 
Akkor, hirtelen, az esőszagú friss levegőben  
Valami nagy-nagy, szent öröm áradt 
Mintha a menny most a földet magához ölelné 
Isten karjaként fonódott rá a szivárvány 
Az élő és élettelen földi világra 
 
A marcona felhő immár rongyosra szakadott. 
Álarca mögül kitört a fénylő Nap sugara 
Glóriát vont a szelíd arcú, megázott, 
Utunkat áldóan őrző Krisztus fejekre 
Keresztekről kik néztek rám üdvöt üzenve 
S mintha mellém ült volna az anyós-ülésre 
maga az Úr, az Áldás, az isteni Béke: 
Nagy boldogság költözött a szívembe. 
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Ludwig Géza 
 
Születtem 77 éve, Kassán – ami akkor ismét/még 
Magyarországon volt, februárban, a névnapomon. 
(Szökőév volt.) 
Voltam gyerek Miskolcon, Pécsett, kamasz, ifjonc 
Óbudán. 
Innen jártam az Orvosegyetemre, és ha villamossal 
mentem, gyakran eltérített a Lukács fürdő. Még 
télen is. 
Voltam orvos – azaz központi megyei belgyógyász 
gyakornok Pápán két hétig, s minthogy Balatonfü-

red orvost keresett, felkerekedtem, odautaztam. Csaknem 20 évet töltöttem 
ott. 
Ott (illetve Veszprémben) született leányunk, Rita, aki – fájdalom – már 
nem él. 
Aztán Budapest, majd 1990-ben Érden lettem háziorvos. 
És most nyugdíjas – „teljes állásban”. 
Szerettem fotózni, (kiváló Prakticám kitűnő Zeiss lencséivel a végsőkig 
kitartott – akkor is csak digitális világ szorította háttérbe), zenéltem citerán, 
mandolinon, spanyol-gitáron, sőt rövid ideig szájharmonika-együttesben is. 
Rajzolgattam, festegettem. Néhány ceruzarajzom megmaradt, tusrajzaim 
elvesztek, csak egyetlen maradt meg tömörítve egy merevlemezen. 
Írtam verset siheder koromban is, néhányat még ma is őrzök ezek közül – 
sok elveszett. 
Kevés született orvosi praxisom ideje alatt – szakmai írások inkább, és 
feleségemhez írt verseim. 
Az elmúlt évtizedben kezdtem írni ismét, verseket, esszéket – ezek több-
nyire etikai-filozófiai indíttatásúak voltak. Verseim is hasonló érzelműek. 
És, ha már leírtam, akár vers, akár próza, ha tudnak mondani, átadni vala-
mit, hát mondják el, adják át másnak is… 
Némelyik írás megjelent különböző internetes portálokon. 
Tagja vagyok az érdi Irodalom-kedvelők Klubjának (IRKA). 
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Ludwig Géza • Versbeszéd 
 
A vers szavakból áll, miként a próza, 
Míg a próza rendezett szavak sora, 
És szavak kavargó lomja közbeszéd, 
A hírnek jut hamisra fűzött lánca. 
Miért, hogy vers a vers és nem egyéb? 
 
Miért van az, hogy formázott szavakban 
Oly szépet hallunk, amit semmi másban? 
Miért tömörré öntött hangzatoktól 
Izzik fel lelkünk jobban s elragadtan 
Lángoló tüzet tud rakni szóból? 
 
Hogy tömör sorok el nem veszítenek 
Magukból semmit, sőt a mélybe törnek 
Kibontva ritmust, a nyelvnek dallamát, 
A szó s mit formáz, összecseng. A versnek 
Ki kell hányni minden hordalékszavát. 
 
Ha nem maradt már más, csupán a lényeg, 
Az úgy tud szólni hozzád, mint egy ének. 
A nyelv legszebb ruháját is felöltve, 
Így hangja lesz a szóba zárt zenének: 
Versbeszéd az – a lelki tűzre rőzse. 
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Boga Bálint 
 

Budapesti nyugdíjas általános orvos. 
 

Boga Bálint • Az élet őszében 
(Haiku-csokor) 

 
Mottó:  A múlt falán a rések átengedik a fényt. 

Nádasdy Ádám: A múlt falán a rések 
 

A nyár hevében 
Érlelődött a sorsunk: 
Az elvirágzás. 
 
Tavasz, nyár, ősz, tél:                                             
A menetrend örök, nem                                          
Tehetsz ellene.        
 
Ím, itt vonulnak 
Éveim, mint díszszemlén 
A hű katonák          
 
Láttál háborút 
S rezsimeket, s maradtál 
Változva is egy. 
 
Lehetsz atléta, 
Lehetsz zseni, már rajtad 
Kronosz kéznyoma  
 
A ráncot dísznek 
Tartsd, ne idők jelének, 
S érdemrended lesz. 
 
Tarisznyádban sok 
Ékszer s kacat. És gyűjtöd 
Még?! Hová viszed? 
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Mozdonyt cseréltem, 
Élet-vonatom fut még 
Régi kocsikkal. 
 
Vándorutamnak 
Végső szakaszánál még 
Felnyergelt ló vár. 
 
Hegytetőn a vár, 
Még egy kaptató… nem baj,  
Így még tart az út. 
 
A nem-várt eső 
Felfrissít s tán virágba 
Is borulok még. 
 
Hol lennék már, ha 
Nem ragyognál felettem, 
Örök-szív csillag!? 
 
Szelektől hajlong 
A csupasz fa: a Múlás 
Ingatja testünk. 
 
Amikor a szél 
Abbahagyta, megjött az 
Est, rezzenetlen. 
 
Látnod kell borzolt 
Világunk, hogy könnyebben 
Tudd itthagyni majd. 
 
Már most hallom az 
Árván hagyott könyveim 
Halk zokogását. 

 
Jövendő szelek 
Széthordják házam falát. 
Pincém megmarad! 
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Puhán hullámzol, 
Mint az óceán felé 
Igyekvő folyam. 
 
Baktatsz vagy rohansz? 
Mindegy, sorsod nyomodban… 
Nem hagyhatod el. 
 
Felhőtlen, tiszta 
S befogadásra készen 
Áll az ég. Készülj! 
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Katona Márta 
 

Nem először ragadtam tollat, hogy leírjak egy 
történetet. 
Orvos vagyok, több évtizede dolgozom, mint 
gyermekgyógyász; súlyos állapotú újszülötteket 
és szívbeteg gyermekeket gyógyítok. 
Munkám során, az intenzív osztályon számos 
elgondolkodtató, vagy éppen megrázó emberi 
sorsnak, megindító eseménynek voltam tanúja, 
amely mellett nem tudtam csak úgy egyszerűen 
elmenni. Időnként kikívánkoznak belőlem ezek a 

történetek, hogy másokkal is megosszam, természetesen név nélkül, és 
beazonosíthatatlanul. Néhány alkalommal már megjelentek írásaim, és az 
olvasók visszajelzése nyomán volt rá érdeklődés. 
Ez bátorított arra, hogy ismét írjak néhány sort a kis betegeimmel kapcso-
latos emóciókról, akiknek sorsa különösen mély nyomokat hagyott ben-
nem. 
De az egészségügyben eltöltött évek olykor keserű, néha azonban nagyon 
jó tapasztalatairól is kell szólnom, hogyan éli meg ezt egy orvos, aki a má-
sik oldalon áll, és mi történik, ha ő is átkerül a betegek oldalára. 
 

Katona Márta • Az igazi anya 
 

Még sokan vártak az ambulancián, láttam, hogy nem tudom befejezni a 
rendelést időre, akkor sem, ha csak húsz percet szánok egy-egy betegre. 
Persze mindig jöhet olyan eset, ami komplikált, és az átlagosnál jóval több 
időt kell fordítani rá. A következő éppen ilyen volt, bár ezt még nem sejtet-
tem, amikor belépett az ajtón egy jól öltözött asszony tinédzser lányával és 
egy elegáns fiatal nővel. Ruházatuk alapján nem volt nehéz megállapítani, 
nem átlagos életszínvonalon élő család érkezett. Szóltam a kislánynak, vet-
kőzzön le derékig, és feküdjön a vizsgáló asztalra, amíg én kikérdezem 
édesanyját a panaszokról. Egyáltalán nem látszott betegnek a lány, ezért 
bíztam benne, hogy hamar végzek a vizsgálattal és hívhatom majd a követ-
kező gyereket. Nem a kislányt kell vizsgálni, szólt rám az anya, látván 
azonban a meglepődött tekintetemet, gyorsan hozzátette, hogy valójában 
mégis őt, csak nem úgy, ahogy én gondolom. Gimnazista lánya terhes, 
későn tudták meg, már nem lehetett megszakítani a terhességet, hacsak a 
magzatnak nincs gyógyíthatatlan szívbetegsége is. Mit ért azon, hogy is – 
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tűnődtem magamban – de aztán kérdezés nélkül is elmondta, hogy a babá-
nak súlyos fejlődési rendellenessége van, amit azonnal meg kell operálni, ha 
megszületik. Ha lenne egy súlyos szívbetegsége is, akkor az abortusz még 
elvégezhető. Hosszasan vizsgáltam ultrahanggal a magzat szívét, nagyon 
eleven, mozgékony baba volt, egy pillanatra sem akart egy helyben marad-
ni, végül azért sikerült jól szemügyre vennem. Egészséges a szíve –
mondtam örömmel, nekik azonban ez nem volt olyan jó hír, mint amilyet 
nekem okozott. A lány továbbra sem szólt egy szót sem, csak az anya be-
szélt, néha a nővére is közbeszólt. Semmiképpen nem akarják megtartani a 
gyereket, lemondanak róla, állami gondozásba fogják adni. Nem vihetik 
haza, ennek a kislánynak folytatni kell a tanulmányait, most kihagy egy 
félévet, beteget jelentenek, egy időre elköltöznek, de jövőre újra kezdi az 
első osztályt, és minden megy tovább. Nagy terveik vannak a jövőre vonat-
kozóan. Ahogy az anyát néztem, azon gondolkoztam, hogy olyan fiatal, 
ereje teljében levő asszony, még maga is szülhetne gyereket, miért nem 
neveli fel ő, hisz mégiscsak a saját unokája. A kislány nővére már férjezett, 
van egy két éves kisfia. Ő is felnevelhetné – gondolkoztam tovább –
sajátjaként is, hiszen az édes testvérének a gyereke. Ilyesmi azonban ben-
nük egyáltalán nem merült fel, sziklaszilárd elhatározással érkeztek, a kér-
dés már eleve el volt döntve. Ruházatuk alapján meg kellett állapítanom, 
nem anyagi gondok akadályozzák őket, hogy felneveljék ezt a babát. Pró-
báltam finoman érdeklődni, valamilyen más megoldás szóba jöhetne-e, de 
ettől szigorúan elzárkóztak. Természetesen semmi nem jogosított fel rá, 
hogy véleményt nyilvánítsak, nem avatkozhattam a magánéletükbe, nem 
ezért jöttek hozzám, az én feladatom más volt. Szomorúan vettem tudo-
másul, hogy elhatározásuk megingathatatlan. Megírtam a leletet, elköszön-
tek, én pedig behívtam a következő beteget. Soha többé nem láttam őket.  
Néhány hónap múlva megszületett Zsolti. Gyönyörű kisfiú, igazi szerelem-
gyerek, csak egy súlyos fejlődési rendellenességgel sújtva. Azonnal átkerült 
az intenzív osztályra, ahol megkezdődött a kivizsgálása, majd három napos 
korában megtörtént a sürgősségi műtét. Zsolti első hetei lélegeztető gépen 
teltek, óriási küzdelmet folytatott az életéért, a gyógyulása nagyon vontatot-
tan ment. Soha senki nem érdeklődött róla. Az évek során alkalmam volt 
megtapasztalni, milyen ereje van a szülői szeretetnek egy beteg gyermek 
gyógyulásában, legyen az akár egy újszülött is. A szeretet és ragaszkodás, a 
gyógyulásba vetett hit átsugárzik a kis betegekre, és csodákat művel. A 
legreménytelenebbnek látszó betegségből is meg lehet gyógyulni, csak 
akarni kell. Egy kisgyerek helyett ezt a szülőnek kell megtennie. 
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Ekkor jelent meg Ilona. Egyszerű, tiszta ruhában, félénken kopogtatott az 
ajtón. Na azért nem teljesen váratlanul, csak úgy az utcáról sétált be az 
intenzív osztályra. Telefonált a kezelőorvosa, és hivatalosan is megkért 
minket, engedjük be Ilonát az osztályra, Zsoltihoz jönne, őt szeretné meg-
látogatni. Hallott róla, hogy van egy kisbaba, akit nem visznek haza, és 
szeretné örökbe fogadni. Ilona egy súlyos nőgyógyászati betegség miatt 
olyan műtéten esett át, hogy többé nem lehetett gyereke. Harmincegy éves 
korában rokkantnyugdíjassá nyilvánították, férjével azonban nem tudtak 
beletörődni abba, hogy ne neveljenek fel közösen egy kisgyereket. Elmond-
ta nagy bánatát kezelőorvosának, és kérte, próbáljon meg segíteni, ha tu-
domására jutna, hogy valaki lemond az újszülött babájáról. Félszegen jött 
az intenzív osztályra, leült az inkubátor mellé és csak nézte Zsoltit, le sem 
vette a szemét a parányi emberkéről. Minden nap pontosan érkezett, a 
látogatás kezdetekor már ott állt az ajtó előtt, és csak a legvégén ment el, 
néha emlékeztetni kellett, hogy lejárt a látogatási idő. Zsolti elkezdett 
gyógyulni, lekerült a lélegeztető gépről, kihúzták belőle a csöveket, már 
cumiból is próbált enni. És eljött a várva várt pillanat, amikor infúzióra 
már nem volt szükség, és Ilona először vehette kezébe Zsoltit: Boldogan 
ölelte magához. Az osztály dolgozói körbeállták őket, volt, akinek könnybe 
lábadt a szeme.  
Ilona sugárkezelése néhány hét múlva befejeződött, közben elkezdte intéz-
ni a gyámhatóságnál a hivatalos papírokat. Úgynevezett nyílt örökbefoga-
dásra készültek, ez volt a leggyorsabb módja, hogy elvihessék a babát haza. 
Zsolti rohamosan javult, mondanom sem kell, hogy az osztály kedvence 
lett. Nagyon haragosan tudta követelni a magáét, már messziről megismer-
tük a hangját, zengett az egész kórterem, ha csak néhány percnyit is késett 
az etetés. Csodák csodája, sikerült néhány hét alatt az összes hivatalos en-
gedélyt beszerezni, majd elérkezett a várva várt nagy nap, a hazaadás napja. 
Ilona a férjével együtt vitte haza Zsoltit. 
Eltelt néhány hónap, egyik nap az utcán véletlenül Ilonába botlottam, aki 
éppen babakocsit tolt, Zsoltit sétáltatta. Ilona öltözéke most is egyszerű 
volt, ő maga azonban ápolt és tiszta. Hanem a babakocsi, és benne a gye-
rek, az magáért beszélt. Groteszk módon, ma már nemcsak a lakás és az 
autó számít státusz szimbólumnak, hanem a babakocsi is, elárul egysmást 
arról, ki fekszik benne. Zsolti hófehér, fodros sapkában és csipkés ingecs-
kében, puha takaróval borítva, békésen aludt a kocsiban. Árgus tekintettel 
fürkésztem, vajon hogy megy a sora. A gyönyörű, jól fejlett, pufók csecse-
mő nyitogatni kezdte a szemét, gőgicsélt és azonnal rám mosolygott, ahogy 
odaléptem a babakocsihoz. Kell-e még ennél több bizonyíték egy kritikus 
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szemű gyerekgyógyásznak? Megnyugodva vontam le a konzekvenciát, 
Zsoltit szeretik és igencsak jól bánnak vele. Vajon hogyan kuporgatta össze 
a rokkant nyugdíjából a babakocsi árát Ilona? Valószínűleg egyebeket meg-
vonva magától. Csak álltam és néztem utánuk… 
Eltelt néhány év, sokáig nem hallottam róluk, már kontrollra sem kellett 
járniuk, Zsolti teljesen meggyógyult. Egyik nap megint találkoztunk az 
utcán, és megszólítottam Ilonát, ugyan mondjon már valamit magukról, 
hogy vannak, mi újság van velük. Zsolti nagy kópé – felelte – imádja a 
gyerekeket, nagyon szeret játszani, nemrég íratták be az óvodába. Már egy 
hónapja járt oda, amikor egyik reggel két anyuka összesúgott a hátuk mö-
gött, és az egyik megjegyezte, hogy ez nem is az igazi anya. Sajnos elég 
hangosan ahhoz, hogy Zsolti is meghallja, aki, mint egy kis radar, itta ma-
gába a szavakat és az új információkat, mindent tudni akart, állandóan 
kérdezgetett, mindenre magyarázatot követelt. Elengedte Ilona kezét, 
szembefordult vele, szeme várakozással telt meg és neki szegezte a kérdést:  
„Mama, mit jelent az, hogy igazi anya?” 



 
39 

Varga János 
 
A múlt században születtem, 1940-ben, Bu-
dapesten. ’56 szele mint tizenhat évest meg-
érintett, de a külvároson hamar átszáguldot-
tak az orosz tankok, csend maradt utánuk. 
Gimnázium, érettségi, majd Pécsre jelentkez-
tem Orvos Egyetemre, helyhiány miatt ta-
pasztalatszerzésre küldtek, az idegsebészeten 
mint műtős segéd tanultam az életet egy évig. 
Következtek a SOTÉN, Budapesten az egye-
temi évek. Egri majd budapesti kórházi évek 

után belgyógyászati szakvizsga, és szerettem volna saját lábra állni. 
Cinkotán állást hirdettek, jelentkeztem, és évek múlva az ott élők is elfo-
gadtak. Tisztelem és szeretem a betegeimet, és azt hiszem Ők is viszonoz-
zák. Feleségem orvos, fiam és lányom is orvos, öt unokám van. Mindenki 
háziorvos a családban, így gyakoriak a konzíliumok, szerencsére nem felet-
tem. Így jött el az aranydiploma, amit tavaly átvehettem. Gyakorlatilag 
mindig írtam ha öröm, ha bánat ért, kiírtam magamból, persze csak ma-
gamnak. Kerületi újságok állandó szerzője voltam, orvosi felvilágosító 
cikkek, szösszenetekkel az emeberi természetről. 
Egyszer már bekerültem esélyes szerzők közé, évekkel ezelőtt, orvos írói 
pályázaton. A Tudományos Akadémián volt egy vacsora a helyezetteknek, 
ott abból a pompából, amivel fogadtak minket, megérezhettem mekkora 
megtiszteltetés írónak lenni. 
Most, hogy tagja lehetek egy szerzői csapatnak, talán többször lesz lehető-
ségem megmutatni magam. 
 

Varga János • Megnősült a doktor 
 
A nagyváros szélén, annak oldalához simulva, évszázadok óta él egy kis 
község, ma mint a nagy város kerülete, egy a sok közül, de őrzi múltját és  
jelene mint a nagyvilágé, folyamatosan változik. Ahogyan a nem túl régen 
odakerült fiatal doktoré is. Az emberek jelentős része oda ajándékozta 
bizalmát, már kezdetekben nem mentek sokfelé a szomszéd községekbe, 
peremvárosi kerületekbe, más doktort keresni. 
Kicsit fiatalnak tartották, aztán néhány látványos gyógyulás után kezdtek 
visszaszállingózni a bizalmatlanok. 
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Híre ment, hogy jó diagnoszta, a közeli kórház is erősítette azzal, hogy 
elmondták a betegeknek: korszerű a gyógyszerhasználata, jól képzett, más-
felől is érkeztek kérések, tartozhatnának-e hozzá. 
A fiatalabb hölgyektől, de gyakrabban az idősebb hölgyektől, a szemrevéte-
lezés után mindig jött a kérdés: doktor úr, van családja? Felesége, gyerme-
kei? – A válasz változatlanul így hangzott: idős szüleim és egy nővérem 
van. A doktor okos, képzett és talán jóképű is volt, mivel sokáig a hivatás, a 
tanulás, a vizsgák foglalták le, nem volt ideje a női lélekkel foglalkozni,  
ezen a téren képzetlen volt. A téma az elmúlt években nem kötötte le, volt 
amikor megakadt a szeme néhány formás női idomon, a látványnak nem 
volt folytatása, eddig nem okozott problémát az életében. A betegek, még 
ha csinos hölgyek is voltak néha közöttük, a tilos kategóriába tartoztak. 
Azt még elmondta búcsúzóul az öreg doktor: tisztelt fiatal kollégám, bete-
gekkel ne kezdj, az olyan mint amikor a vadász dupla söréttel lövi magát 
fenékbe. Szabadidejében a falu melletti tóra ment horgászni, ott előfordult, 
a nem hátsószándék-mentes kínálás, apát, fiútestvért elkísérő hölgyektől 
származó szendvics, sütemény, üdítő. 
Gyanútlanul megköszönte, és mivel nem követte ismételt beszélgetés, kez-
deményezés, nem igazán ismétlődött. Arra is figyelmeztette az öreg, ne 
fogadj el ebéd- és vacsora-meghívásokat, arra ott van a tiszteletes úr. Ne 
csatlakozzál pártokhoz, a fele betegedet elvesztheted, a meggyőződésed 
tartsd meg magadnak, templomba viszont menjél, és kérd a Jó Isten sege-
delmét, mert arra néha nagy szükséged lesz. 
Ezen szabályok mellett sikerrel telt el az két-három év, ami alatt lassan 
minden családot megismert. Eljárt, a nem elmulasztható ünnepségekre, ha 
felkérték előadásokra, ment a gyülekezeti házakba. Római katolikus, evan-
gélikus, baptista kedves emberek közé kívánság szerinti előadásokat tartani. 
Vöröskeresztbe: elsősegély, sürgősségi ellátás; iskolákba: arról amire a igaz-
gató megkérte. 
Egyszóval lett volna lehetősége ismeretségeket szerezni, de senki nem volt 
aki megérinthette volna. Aztán amikor látták, hogy nem kergeti az asszo-
nyokat, lányokat, néhány eltérő érdeklődésű férfi is megkörnyékezte, de 
enyhén faragatlan küldés ezt az oldalt is lenyugtatta. Belenyugodott a falu, 
látták nem sok kedve van a nősülésre, békén hagyták. 
Az idősebb asszonyok közül az alig jóindulatúak mondogatták egymás 
között, majd hoz valami pesti puccos dámát, azt még megláthatjuk. 
Aztán ez is elmaradt, elkönyvelték agglegénynek, van ilyen is. 
Eltelt az öt év, és ahogyan a rendelet előírta, mennie kellett a szakvizsga 
megtartó 3 napos tovább képzésre. Sikerült egyeztetnie a szomszéd körzeti 
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kollégával a helyettesítésről, és akkor szinte megdöbbenve vette észre, nem 
volt eddig szabadságon sem. A gondolat, hogy néhány napra elmegy, meg-
lepte, de aztán már örült egy kicsit, körülnézek és találkozom a kollégáim-
mal, nem lehet rossz. Előtte nap összekészült, reggel korán indult, majd-
nem elsőnek ért a továbbképzés helyére. 
Puccos szálloda nagytermében tartották, eleinte szinte megrémült, de aztán 
hamar visszatértek a medikus és kórházi évek  tapasztalatai, feltalálta ma-
gát. 
A szoba, amit kapott, egy másik kollégával volt közös, de rögtön szimpati-
kusak voltak egymásnak. Mindketten azt érezték, legalább nem vagyok 
egyedül. Lement a nap, a vacsora után a kolléga nekiállt öltözködni, öltöny 
nyakkendő, cipőcsere, nézte-nézte aztán megkérdezte: te hová mész? 
Gyere velem, lemegyek a bárba, zene, csinos kolléganők, tánc. 
Elgondolkozott, táncolni nem nagyon tudok, de a többi érdekel, menjünk. 
Kicsinosította magát és a tükörbe nézve egy jóképű harmincas nézett 
szembe vele. Lementek, csillogás, halk zene, táncoló párok, asztaloknál 
beszélgető társaságok. Senkit nem ismert. A kolléga már ment is egy társa-
sághoz, neki voltak ismerősei. Integetett, hogy jöjjön, de visszaintett, hogy 
nem szeretne, és leült egy asztalhoz, közel a bárhoz, nézegetett. 
Kicsivel távolabb négy fiatal hölgy nevetgélt, beszélgettek. 
Próbált visszaemlékezni, de nem látta őket a továbbképzésen. Volt köztük 
egy barna, mintha ismerős lett volna. Elindult a zene, mentek táncolni a 
párok, a szomszéd asztal mellől is mindenkit felkértek, akit ő ismerősnek 
nézett, ülve maradt. Valami lökdöste belülről, menj kérd fel. 
Maga sem értette, honnan jött a bátorság, de nekiindult. 
Megállt, kissé meghajolt és kérdezte: felkérhetem táncolni? 
A hölgy meglepetten ránézett, aztán megszólalt: doktor úr, maga mit keres 
itt? A meglepetéstől lerogyott a székre, továbbképzésen vagyok. 
De honnan ismer? 
Ejnye doktor úr, többet kellene bejárni a patikába, nem csak mindig telefo-
nálgatni, ha kell valami. 
A hang ismerős volt, jaj csak nem maga az új gyógyszerésznő, a Zoli bácsi 
mellett? Tényleg, már hónapok óta nem voltam ott. 
Pedig láttam már, mintha a vöröskereszt ünnepségen mutatták volna, ő az 
új gyógyszerész nő. De aztán a nagy keveredésben eltűnt. 
Náthás voltam, hazamentem. Nekem is mutatták magát, azt mondták egy 
magányos bölény, nem ismerkedik, nem jár sehova, csak tópartra, meg a 
betegekhez. 
Hát ez igaz lehet, de maga hogy kerül ide? 
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Ma van a születésnapom, meghívtam a barátnőimet, legalább ilyenkor rúg-
junk ki a hámból. De az első hívó szóra úgy itt hagytak, mint a csuda, már 
rezgett a lábuk, hogy táncoljanak. 
Nekem is rezeg a lábam, de csak azért mert már nagyon régen nem táncol-
tam, de azért ha el mer jönni velem, újból kérdezem, jön? 
Menjünk, új cipő van rajtam, nagyon ne tiporja le. 
Így kezdődött a doktor bukása. Táncoltak, mindenről tudtak beszélgetni, 
pletykálkodni, hiszen mindenkit ismertek. 
Az asztalnál bemutatták a többi lánynak, imigyen, ez a bölény, akiről már 
beszéltem nektek. De emberformája van, ugyan táncolni nem tud, de min-
den sztorimat ismeri, és közelről elég jóképű. 
Jaj, ne hallgasson rá, eddig azért nem vitték el a férfiak, mert kiállhatatlan a 
modora, előbb szúr mint mosolyog. 
Való igaz, már hallottam, hogy mondták a patika, már nem az öregasszo-
nyos motyogás helye, „panaszkodjon de gondoljon arra, nekünk munkánk 
van, maga mögött meg állnak” – ezt a táblát Zoli bácsi levette. Sajnos, 
pedig nagyon igaz volt. 
De ne csépeljetek tovább, inkább menjünk vissza táncolni, falábú de tanít-
ható. 
Éjfél után mindenki búcsúzott, ment a szobájába. 
Másnap már hiába kereste, nem volt. Hiányzott. 
A továbbképzés végén igyekezett hazafalé, persze a patika zárva. 
Alig várta a másnapot, rendelés után ment, beköszönt, Zoli bácsi kedvesen 
mosolygott: de örülök, hogy láttalak végre, régen nem jártál felénk. 
Van új kolléganőnk, legközelebb bemutatlak neki, most elment egy hét 
szabadságra. Lányom az első házasságomból. 
Férje, gyereke van-e? 
Dehogy van, olyan a modora, hiába csinos, okos, nem marad partnere. 
Doktorban elindult a mondat, de nem mondta ki. 
Egy életem egy halálom én bizony megpróbálom, mint a mesében.  
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Trager Mária 
 

Budapesti nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvos. 
 

Trager Mária • Nem én akartam 
 
Címnek elég titokzatos, még szerencse, hogy három üres lap áll a rendelke-
zésemre a magyarázatára. Többféle cím is megkörnyékezett, ajánlgatták 
magukat. A második helyezett egyszerűen ez volt: „Negyedik”, mivel e 
pályamunkám három után a negyedik, a ráadás. 
De az igazi rábeszélés nem a címek vetélkedője, hanem maga a tartalom 
volt. Álomszerűen keltek életre kedves gyermekeimnek tartott leveleim: 
kellették magukat, könyörögtek, szinte letámadtak: „Engem is küldj el, 
hiszen én a barátságról szólok!” „Orvos vagy te? Akkor miért mellőzöl 
engem?” „A karácsony neked már nem is számít?” „Haragszol rám? Hol 
van a híres szereteted?” „Csak pont én nem férek be a három oldalba? 
Majd karcsúsítom magam.” És ez így ment tovább. 
Eredmény: ráálltam az alkura, ha a zaklatás nem is egészen győzött meg. 
Gondoltam, hogy a negatív eredményt (szebben hangzik, mint a „kudarc”) 
az ő nyakukba varrhatom. 
A felajánlott témák viszont nem választhatók külön, mindegyikben van a 
másikból is, remélem, hogy szinte mindegyik sorból kitűnik a barátság, a 
szeretet. És ha véletlenül a sorokból nem, akkor a sorok között olvasva. Ez 
vonatkozik arra is, hogy egy orvos írja. Éppen az orvos kapja, jelenleg is, a 
nagy feladatot, hogy igazságosan és empatikusan csoportosítsa a várakozó-
kat. Igyekszem nyugtatni a tolakodókat, hogy sorra fognak kerülni, de ha 
valamelyikük a mostani besorolásból kimarad, később eljön az ő ideje is. 
 

* 
 
Mivel most kánikula van, jöjjön egy kis frissítő havazás! 
 
2010. február 3. 
 
Még havazik sajnos, és hideg is van. Furcsa, hogy télen van tél, már elszok-
tunk tőle. 
Nagyon örültem a levelednek, de kevésbé annak, ami benne van. Szinte 
csoda, hogy idáig nem okozott problémát a gyógyszered. A kihagyással 
legalább javultak a panaszaid? Valami középutas megoldást kell találnod. 
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A vasalásodról jut eszembe, hogy annak idején Rónafőn akkor álltam neki 
vasalni, amikor valami nagy bánatom lett. Úgy emlékszem, hogy sohasem 
volt túl nagy elmaradásom. Most már kifejezetten rutinná nőtte ki magát, 
újabban nem tévét-hallgatok, hanem franciát, kazettáról. Amikor meg a 
konyhában dolgozom, akkor az angolcédé megy rogyásig. Időnként elő-
jönnek az angol mondatok úgy, hogy nem is tudom részleteiben vagy rög-
tön, hogy mit is jelentenek. 
[Beszámolódat olvasva] én se merek nekiállni a fokhagymás oldalasnak, 
pedig nagyon csábító volt. Talán ez az egyetlen olyan étel, amelyet szívesen 
ennék időnként, pedig nem illik bele az étrendi normámba. […] 
Kívánom, hogy vasárnap tudjál egy kicsit hóban sétálni. A havon nem fog 
múlni, mert az, úgy tűnik, szépen kitart még. 
Nehezen tudom elképzelni, hogy belátható időn belül utazási kedvemet 
meghozó időjárás legyen. Fiam legközelebbi ügyelete a születésnapján lesz, 
ezt jól eltalálták – talán kinézték az adatlapjáról –, ő meg persze ilyenért 
nem szól. Tehát aznap nem akarok leutazni, különben is szombatra esik. 
Magamban fogok ünnepelni, és fogadom a gratulációkat. 
Várva az újabb leveledet, szia, barátnőm! 
 

Mária 
 

* 
 
Ha tél, akkor legyen egy karácsony környéki: 2011. december 26. 
 
Tárgy: A harmadik napra 
 
Kedves Zsuzsanna! 
 
Lehetett volna, hogy ezen a napon is (meg az első kettőn) annyira elfoglalt 
lennék, hogy a gépre se tudnék pillantani. De ettől megkíméltettem. 
Első nap valóban volt elég elfoglaltságom családom kis létszáma ellenére. 
Aznap délután fél kettőkor megszűnt a magányom másnap reggelig. Máso-
dik nap délután fél háromtól nem voltam egyedül úgy öt óráig. Aztán, ha 
jól emlékszem, fél kilenc felé újra összejött egy együtt elköltendő vacsorára 
az egész család. Ma reggel – nem reménykedve valami nagy közösségi 
együttlétben – kiderült, hogy este, nem túl későn ülhetünk az ünnepi asz-
talhoz, egy nálunk nagyon megszokott ebéd-vacsorára. […] 
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Körülöttem nagy csendesség, fülnek, szívnek egyaránt. Locsolgatok, fotóz-
gatok, és receptet keresgéltem arról, hogyan lehet a krumplipüréből sült 
vagy főtt köretet készíteni a töltött paprikához, amely már péntek óta tü-
relmesen vár saját felszámolására. Egyébként nagyon festői, és amikor 
készítettem, legalább fél napig terjengett az illata méretes lakásunkban. […] 
Töménytelen aprósütemény maradt az elrághatatlanokon kívül is. Utóbbi-
ak, napi egy-kettőt tejbe áztatva, eltarthatnak akár húsvétig. 
Tegnap olvastam el azt a könyvecskét, melyet az előző években ádventben 
szoktam kis adagokban végignézni. Dickens Karácsonyi éneke angolul, 
francia gyerekeknek, szószedettel. Ez egyben az angol „nyelvtudatlansá-
gom” szinten tartója. Még egy ádventi könyvem van, világi tartalmú, de 
nem mellőzi az eredeti karácsonyi vonatkoztatásokat, ezt naponként szok-
tam olvasni; idén elmaradt. Tegnap egy-két kedvenc részletét átnéztem. 
Ezek mind a közös vacsorára való várakozás idejében történtek. 
Mára egy filmet néztem ki 14:25-kor a Duna tévén, Csendes éj címmel. 
Osztrák dokumentumfilm. Felidézi képekben és tartalomban három-négy 
évvel ezelőtti, háromnapos ádventi ausztriai utamat a Csendes éj nyomában 
címmel. Olvasni is fogok valamicskét biztosan. […] 
Most pedig, a levél után felteszem a fotókat a gépre, és küldök belőlük 
néhány helyre. Lehet, hogy csak neked, ha továbbra sem jutok el hozzátok. 
Ahogy emlékszem, még ma közösségi napotok van, holnap kelnek útra 
családotok ifjabb tagjai. Akkor nálatok is elég nagy csend lesz az előzőkhöz 
képest. Persze ahol két ember marad, ott nem nehéz megtörni a csendet. 
Nálam sem kivitelezhetetlen, mert már nagyon jól rávitt a sorsom magam-
mal kommunikálni, nemcsak gondolatban. A hangmoderálás sem fontos 
feltétlenül, mert jó vastag falakkal vagyunk körülbástyázva, és van középső 
szoba is, ahol a karácsonyfa álldogál. 
Most váltott az óra a mi irányítószámunkra: 11(:)11 van. A fotók is nagyon 
kínálkoznak a feldolgozásra. Sok feleslegeset, ismétlődőt készítek, hogy 
majd ki tudjam választani a legmegfelelőbbet. Aztán úgy vagyok velük, 
mint a „Melyiket a tíz közül?” Jókai-novella szülői (vagy csak az özvegy 
apa?): többnyire mindet megtartom. 
Ákosnak üzenem, hogy a Ti karácsonyi képeiteket is várom. És ne csak 
csendéletet küldjön; ez a téma maradjon meg nekem. 
Jó pihenést és szép ünnep utáni napokat kívánok Neked és Nektek! 
 

Mária 
 

* 
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Ünnepet egyénibb ünnep kövessen! 2016. január 26-a, egy házassági évfor-
duló. 
 
Kedves jó Barátaim, Zsuzsanna és Ákos, együtt és külön is! 
 
Zsuzsa az első megszólítottam nemcsak a női nem elsőbbsége, hanem 
barátságunk okán is, ezért Ákos elnézését kérem! Ha kibogoztátok ezt a 
mondatomat, akkor folytatom. 
Éppen leültem, hogy köszöntselek BENNETEKET (a nagybetűk nem 
félreütések, hanem az ünnephez méltóak!), amikor a gépem jelzi, hogy 
ajándékom érkezett. Tudniillik nekem minden levél, e-mail ajándék. Ráadá-
sul képek, különlegesek jöttek, és legtöbbjük nagyon szép is. Aki küldi, 
megsejtette volna, hogy hegyezem a (modern) tollam, és már előre köszöni 
azt, ami csak ezután fog érkezni? 
Szégyellem magam, hogy ilyen lusta voltam, és hagytam magamat meg-
előzni. Most aztán törhetem a fejem, hogyan kompenzáljam a lemaradá-
somat. Ha ismernék valamilyen szép lakodalmas köszöntőt! Az eléneklését 
már nem ajánlanám, bár a mezzoszoprán hangom egy kis alt beütéssel 
rendkívül barátságos, de némi zenei képzést még elbírna. Tehát marad a 
próza – még nem is vers –, viszont a sajátom! És a TI saját használatotokra 
szól, kérem nem továbbítani! 
Még mielőtt elkezdeném a méltatásotokat, már hallom lelki füleimmel Zsu-
zsa tiltakozását, hogy félreismertelek benneteket, mert nem Ti vagytok a 
házaspárok gyöngye szeretetben, kitartásban és minden más jóban (amit 
most hirtelen nem tudok, vagy nem is akarok felsorolni). Mindenesetre ha 
újra kezdeném a levelem, akkor találóbb megszólítás lehetne: „Kedves 
Pater Familias és ugyanaz Materben!” Itt a sorrend nem az én tiszteletemet 
jelzi, hanem az évszázados szokásrendet. De most jobbnak találom, hogy 
visszaállok az eredeti köszöntésre, hiszen ez komoly dolog, nem illik elhu-
morizálni. 
Az éveiteket nem számolom, nem kevés. De annál nagyobb az értéke a 
közösen, jóban-rosszban eltöltötteknek! Számomra a Ti kicsiny otthonotok 
a család jelképe. Nem akarom fitogtatni irodalmi ismereteimet, de akaratla-
nul is eszembe jut egy Arany Jánosnak írt vers néhány sora: „Akkor 
eszembe jutott alacsony hajlékotok, ebben / Mind kicsinyecske, de a gaz-
dának lelke nagy és szép!” [Itt] a fejlődő építéstechnikát is be kell számítani. 
Illetve „gazdáknak”, többes számban. 
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Hát én innen, a nagy Duna mentéből köszöntlek Titeket még egyszer, és 
nagyon szeretném ismételni még sokszor, jó néhány évig, esetleg személye-
sen is – mert a fantáziám az működik! 
Zsuzsát kérem, egyezzen bele, hogy virágjáról készült fotókban én is gyö-
nyörködhessek. „Szingli” barátnőtök (kinek valamelyik szomszédba kell 
mennie, ha veszekedni akar saját korosztályával) szeretettel küldi a fentie-
ket: 
 

Mária 
 

* 
 
Most ismét jelen időben szólok. Megértem, ha az olvasók hiányolják a 
kimaradt évszakban (ősz) írott leveleket, és a tél is kicsit háttérbe szorult. 
Más barátaimnak, kollégáimnak is küldtem emlékezetes sorokat, sőt még 
közel- s távolabbi rokonaimnak is. És reményem szerint még nem fejeztem 
be, mert lesznek még évszakok, írásba foglalandó gondolatok, és levelet 
várók. Maradjunk ennyiben, ez a zárómondatom. 
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Fodor Domonka Gabriella 
 
Fodor Domonka Gabriella vagyok. Nevem 
központi kérdésként kísért utamon. 
Szüleim teremtményeként 1954-ben születtem, 
Szegeden. Gyermekből felnőtt, felnőtt civilből 
orvos lettem. 
Jelenleg a nyugdíjasság szabadsága felé tartok. 
Sokat írtam, régen naplót, leveleket, elbeszélése-
ket és szösszeneteket, könyvet szerkesztettem. 
Az utóbbi néhány évet leszámítva, amikor elra-
gadott a verselés mámora, mindig prózában 

fejeztem ki magam, mellékesen. Verset sem az eredményért, hanem a versírá-
sért kezdtem művelni. Más örömöt okozott, más húrokat pengettem meg 
magamban. Megjelentem, világhálós felületeken, írtam rájuk, de igazi, saját 
blogra nem szántam rá magam. Orvos voltam-vagyok: civil, nem író. Műked-
velő közérzettel, kis várakozással fordulok saját írásaim felé, újra. 

 
Fodor Domonka Gabriella • Sárga és vörös okker 

 
Sárgás okker savók 
Locsognak szívem rejtekén 
Ajkamról bordó vér csorog 
Számban, a hiányzó láncszem  
Grízesen serceg, ropog  
Lefejel csavaros gondolat 
Agytekervényeim között 
Fut opálos sejtelem 
Sejtjeim táplálja, átfolyik 
Létemen. 
 
Kövér bélkacsok zubognak 
Puffasztják böjti szelek 
Szám szélén nyál csöpp fityeg 
Tekintetem alól kicsordul a gyanú 
Löttyedt szívem rejtekén ityeg 
S távol az ég peremén, mint délibáb 
Hívogat, de fáradt testem 
Most ellenáll 
Szél ellen bélelt overall. 
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Oxigén festi véremre a pirost 
Oázis zöldje lebeg szemem előtt 
Összeszorítom, fogam és szám 
Ne csapjon belém a villám 
Szájam sötét mélyre kékül 
Tésztát majszolok villa nélkül  
Mák feketesége foghíjamon 
Agytekervényeim közén 
Hézagos pöttyösen ottreked 
Az nevet ki utoljára 
Nem mondja ki neved. 
 
Ősz hajszálak hullnak a földre 
Hengeres forgácsként  
Gurulnak mezőkön át,  
Gondolat tehenek  
Kérődznek, nem nő fű 
Nekem, s neked 
Gyomromba lyukat üt az ideg 
Géptáncot jár a múlt,  
Minden, ami elmúlt,  
Csikorgó cipőm talpa alatt  
Recseg. 
 
Hiány szemcsék takarják 
Az eget és Napot, mindenkinek 
Holdkóros jó napot, 
Törött ág, száraz falevél integet 
Avarba hullik a fonnyadt 
Kihűlt érzelem, viszi a szél 
Sivítva reped a fájdalom 
Bennem és kívülem. 
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Töpped az élet, éle csorba 
Utat tör a félelem 
Kiönt a szív, gágog az agy  
Olykor nevetés, néha sírás 
Jut, s marad,  
A kérdés, igen-e vagy nem  
Csorog a sűrű sáfrány savó 
Habosan fröccsen ajkamon 
Abszint-zöld foltok táncolnak  
Petyhüdt, ráncos bőröm rostjain 
Tengerkék vizek sóját szomjazom 
 
Rohamra, velőt rázzon 
A sikoly, örvénybe hullik, 
Széles sugárban zubog a lét 
Vércsíkot húz maga után, 
Lógó belet, kifordult húst 
Szemgödörbe húzódott  
Vak szemet, fújja a szél 
A bűzös, oszló szemetet 
Jön a vihar, szél ellen 
Csukott száj, a test ellenáll 
 
Sápadt szikár csönd közeleg 
Repedt, kecske rágta a terep,  
Mekeg, a kagylóba zárt múlt,  
Cuppan a meztelen csiga jelen 
Bazalt füstöt liheg a ványadt idő, 
Buggyan a nullás vér, hegyes a fű 
 
Ajkamon bordó vér alvad 
Homlokomról patakokban ömlik 
Keserű izzadtság tengeri sóhaja 
Savanykás taccsszavak marnak 
Hajra kent sérelmek, fénylenek, 
Számokkal hurkolva az évek. 
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Fodor Domonka • Élet vizek 
 
Életem medrét kivájtam 
Zuhogó sodrásban hánykódtam 
Magas partfalak vesznek körül 
Kitartott fejem örvénybe kerül 
Majd pörgő erő föltaszít 
Tüdőm robbanása előtt magasba röpít 
Életem medrében sok a hordalék 
Magam mögött hagyom, mielőtt meghalnék. 
 
Szűk meder, folyó meder 
Mit véremmel töltöttem fel 
Mélyét  
Körmömmel kapartam, 
Ezer sebbel takartan 
Erős sodrás magával ragadott 
Lábam ugyanoda taposott 
Mondják, kétszer nem lehet 
De én mindig ugyanazon  
A vadvízen evezek. 

 



 
52 

Desits Imre 
 

Nyugdíjas gyermekorvos vagyok, Sárváron élek.  
A rendszerváltás után kezdtem írni a helyi lapban, 
majd egy-egy írás  egészségügyi lapokba mint a 
Házi Gyermekorvosok lapja, a Családorvosi Fó-
rum  kulturális melléklete, Patika Magazin. Ké-
sőbb az Orvosíró Antológiákba,  a Webdoki  
Szabadidő rovatába, Budapesten szerkesztett 
közéleti antológiákba  és orvostörténeti sorozat-
ba. 
1991 és 2006 között 7x másfél hónap orvosi 

munkát végeztem trópusi országokban egy német humanitárius szervezet-
ben. Ebből lett első könyvem 2009-ben Sztetoszkóppal a világ körül cím-
mel. Nyugdíjba menetelem után állítottam össze  Nevető medicina c. 
könyvemet a napi munkát érintő humoreszkekből és egyéb írásokból.  
Verset általában nem publikálok, mert féltékenyen őrzöm belső világomat. 
 

Desits Imre • A félkegyelmű a parkban 
 

Papírgalacsint hajigál  
és jókedvében dünnyög, 
rámered mint a hörcsög 
egy arrajáró ha meg-megáll. 
Odábbszökken ha papot lát 
hányja sűrűn a keresztet, 
ám a kéményseprőtől retteg 
bár az is feketében jár. 
A sapkája ócska roskatag,  
finánctól örökölte. 
A simlédere kopottas 
 
ki hívja meg egy sörre? 
a képe kerek, holdvilág 
gyerekek űzik a parkon át. 
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Stefán Viola 
 
Diósdi pszichológus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stefán Viola • Vesztettem 

 
Péntek délután ráérősen bandukolok a Körúton, gyönyörködöm a csodála-
tos okkersárgás-vörös színű falevelekben, melyek beragyogják az utcát 
széltében-hosszában. festeni sem lehetne szebbet, ismét ősz van – és miu-
tán tovább gondoltam volna az évszak szépségeit-terheit, egyszer csak  
belém nyílalt a felismerés, vár rám a kislányom az oviban, sietnem kell. 
Jaj, uram, istenem, hát már megint én  hozom el  utolsóként a gyerekemet 
– nagyon rossz anya vagyok – és míg szidalmaztam magam, egyre szapo-
rábbra vettem a lépteimet, így talán rövid idő alatt elérem az óvoda épületet 
– gondoltam. Nahát, máris megérkeztem, én vagyok a szuper anyuka! 
Áh, már megint túlzok, fényezem magam, nagyon messze állok ezen titu-
lustól – és akkor rohanás fel a második emeletre. 
A csoport szoba ajtaja nyitva van, a lányom kisírt szemekkel az ajtóban áll, 
vár rám. Óh, édes kincsem – szóltam szégyenteljes, szomorú hangon, és 
legalább ezerszer bocsánatot kértem az én okos, ügyes, csodaszép 
bogyókámtól. 
- Édesem, kérlek ne haragudj, nem kések el soha-soha többé, ígérem. 
Miután nem győztem különböző módon a lányom bocsánatáért esedezni, 
egyszer csak megszólalt. 
- Mami! Nem azért sírtam mert elkéstél. 
- Hát akkor miért? – kérdeztem kicsit megkönnyebbülve. 
- Mert Mónika beleharapott a karomba. 
Liza rögvest feltűrte a kis karján az inget és megmutatta a harapás nyomát. 
Majd hozzátette. 
- Nagyon fáj – majd beszélsz az anyukájával?  
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- Igen, ahogy találkozunk, azonnal beszélek vele. 
A lányom ezek után beszaladt a hátsó szobába és egy pillanat múlva már 
jött is ki egy ősz hajú, vékony, ráncos bőrű, kissé bódult nővel. Még ki sem 
ért Liza a szobából a hölggyel, odakiáltotta nekem: 
- Mami, ő a Mónika anyukája, úgy hívják Edit néni, most ő az óvó néni. 
Ígéretemhez híven beszéltem az Edit nénivel, aki mellesleg a „gaztevő” 
Mónika anyukája. Elmeséltem neki, megharapta a lánya az én Lizámat, aki 
nagy fájdalmat érez. Közben kijött a csoport szobából Mónika is, riadtan, 
zavart tekintettel, szégyenkezve odaállt mellénk a lépcső korlátjához. 
Ahogy közel jött a gyerkőc, az anyuka azon nyomban felé fordult és leke-
vert neki egy akkora pofont, hogy majd leesett a lépcső tetejéről. 
Ledöbbentem, nem hittem a szememnek, majd dühösen megkérdeztem  
tőle. 
- Ezt miért csinálta? Hogy tud megütni egy pici gyereket? Ilyen verekedés 
előfordul. – mondtam elcsukló hangon. Rögtön jött is a dühös, értelmetlen 
válasz Edittől, az anyukától.  
- Megérdemelte. Tudnia kellene, hogy nem szabad harapni. 
Ezek után értetlenül, szomorúan, könnyes szemekkel elsiettem Lizával a  
helyszínről. 
Hétfőn alig vártam, hogy beérjünk az óvodába, egy gyors átöltözés után 
beengedtem a csoportjába Lizát és sietősen indultam az óvodavezető szo-
bája felé. – Hála istennek benn van. 
- Tud most fogadni néhány percre? – kérdeztem. 
- Igen. – válaszolt – Baj van? – kérdezte. 
Elmeséltem a vezetőnőnek, mi történt pénteken és egyben érdeklődve 
kérdeztem, most már minden nap ő lesz délután a gyerekekkel? 
Nyugodjon meg anyuka, csak néha lesz a kicsikkel, és ne aggódjon, szem-
mel fogom tartani Edit nénit – hangzott a katonás válasz. 
Sajnos nem lettem maradéktalanul nyugodt, még ha ritkán is, de ő fog vi-
gyázni a manókra délutánonként. Minduntalan ez pörgött a fejemben, bor-
zasztóan nyomasztott a tudat, hogy mit csinálhat a gyerekekkel ez a nő 
részegen, ha nincs ott egy másik felelősségteljes, tiszta tudatú, lelkű felnőtt. 
Óh, jaj, ez nagyon  ijesztő, ezért úgy döntöttem, figyelni fogom az anyát és 
lányát. Az óvodás évek alatt Liza és Mónika között szoros barátság alakult 
ki. Ez a későbbiekben is megmaradt. Általános iskolában osztálytársak 
voltak, majd ugyanabban a gimnáziumban tanultak tovább, bár később 
csak  évfolyamtársak lettek, de így is megmaradt a barátság a két lány kö-
zött. Én pedig  továbbra is szinte megszállottan figyeltem a kislányt. Az 
anya állapota is egyre rosszabb, most már minden nap totálisan részeg, mi 
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lesz ebből – elkönyvelhető a tragédia – Ebbe bele hal valaki – mormoltam 
magamban. 
Pszichológusként nagyon sok furcsa dolgot láttam az anyán és a gyermeken 
is. Jeleztem a pedagógusoknak az oviban, de semmi, később az általános 
iskolában majd a gimnáziumban is. Nem történt semmi. Szétszakít a düh! 
A gyereken mély depressziót látok, az anya alkoholbeteg, segítségre van 
szükségük – Felháborodva mondtam. Sajnos legyintettek, sőt az általános 
iskolában a kamaszkorral magyarázták a viselkedését és lelkiállapotát, az 
anyuka felnőtt ember, az ő dolga mit tesz az életével, utasítottak vissza. 
Annyira csalódott vagyok, de nem adom fel, tovább folytattam a kántálást. 
Az anyával nem tudok mit kezdeni, de talán a kislányt még megmenthetem 
– reménykedem. Végre! Elértem egy kis eredményt, a gimnázium első  
évében  Mónika osztályfőnöke helyt adott a jelzésemnek és az iskolapszi-
chológushoz irányította. Közben kiderült, hogy a családi anamnézis nem a 
legfényesebb. Mónika, egy házasságban élő embertől született, aki bipoláris 
zavarral küszködik, ráadásul több öngyilkossági kísérlete volt már. Edit, az 
édesanya alkoholista, aki üti-veri egy szem gyermekét. Tehát nagyon trau-
matikus a családi háttere, annyira látszik a kislányon, egyedül érzi magát a 
világban, tehetetlen, szorong, fél és nagyon úgy fest, nincs akire számíthat-
na. Ez kikészít engem, iszonyatosan nyomaszt, anyaként is és pszicholó-
gusként is. Mit tegyek – állandóan ezt kérdem magamtól.  
Jött ismételten az arculcsapás, csekély siker, nagy visszaesés – gondoltam – 
az iskolapszichológus felmérte Mónika pszichés státuszát, de ő nem vett 
észre aggasztó viselkedést a kislányon. Kitűnően tanul, a magatartása is 
megfelelő, ezért nem látta indokoltnak a további megfigyelést. Ennek elle-
nére én továbbra is kötöttem az ebet a karóhoz, mondván a gyerek nagy 
bajban van, segítségre szorul. Ezt egyre erőteljesebben hangoztattam, sőt 
követeltem a gimnázium igazgatójától, foglalkozzon vele a pszichológus, 
vagy ha meghaladja a kompetenciáját, akkor küldje tovább pszichiáterhez. 
A gyereknek szüksége van pszichoterápiás megsegítésre, elképzelhető, hogy 
gyógyszeres kezelésre is, de mindenképpen segítségre szorul – toporzékol-
tam az igazgató szobájában. 
Futottam az anyához, hogy elmondjam, nagy bajban van Mónika, tennie 
kell valamit, sőt biztosítottam arról, hogy én mellette állok, támogatom őt, 
de folyamatosan részeg volt, látszott rajta, nem jut el a tudatáig, hogy baj 
van és a lányának borzasztóan szüksége van rá. 
Elfogyott az erőm, fáradt vagyok és úgy érzem, szélmalomharcot vívok, 
nincs semmi esély – kezdtem feladni az egészet. Miközben engedtem volna 
elhatalmasodni a negatív érzést magamon, egyszer csak arra lettem figyel-
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mes, hogy Liza egyre többet kérdez a depresszióról és tanácsot kér, hogyan 
lehet meggyógyítani az ilyen „betegeket”.  
Felcsillant a szemem, örültem, hiszen tudtam, csak is Mónika kérhetett 
segítséget Lizától, tudván, az anyukája pszichológus. 
Sokat meséltem lányomnak a depresszióról, tünetekről, kezelésről. De azt 
is hozzá tettem, hogy ha nem kezelik, akkor súlyos következményei lehet-
nek. Liza ijedt szemekkel nézett rám. 
Jaj, mit tettem! Megrémítettem a gyerekemet! – felkiáltottam. 
Lányom az általam elmondottak alapján be tudta azonosítani a Mónikán 
látszódó depressziós tünetek némelyikét, majd nagyon ügyesen kifundálta, 
hogyan is tudna segíteni a kis barátnőjén, és persze ebben én lettem a cin-
kosa. 
Október végén lesz a lányom születésnapi bulija, meghívta Mónikát is, aki  
természetesen elfogadta az invitálást. 
Hurrá! Végre találkozhatok a kislánnyal anélkül, hogy árgus szemek figyel-
nék minden mozdulatomat. Nagy izgalommal vártam, hogy beszélni tudjak 
a kislánnyal. 
Óh, Istenem, itt van, olyan izgatott vagyok, ugyanakkor felemelő érzésem 
is van, mint friss diplomásként az első kliensemnél. Elkezdődött a kom-
munikáció Mónikával, semleges témáról. Hogy megy a suli – például. Az-
tán úgy irányítottam a beszélgetést, hogy elnyerjem a bizalmát, érezze a 
segítő szándékot és, hogy számíthat rám. Ez az akcióm sikerült, bár gya-
nakvás nélkül, de eleinte visszafogottan, majd miután mélyült a bizalma, 
egyre nyitottabban beszélt magáról, érzéseiről, az édesanyjával, édesapjával 
való kapcsolatáról, iskoláról, barátairól, szóval mindenről, ami nyomasztot-
ta vagy felemelte. Több órán át csevegtünk. A beszélgetésünket azzal zár-
tuk, hogy minden, ami bántja a kis lelkét, leírja egy naplóba és amikor  
ismét találkozunk, át fogjuk beszélni. Aztán a  kislány jókedvűen, mosoly-
gósan csatlakozott a többi gyerekhez, majd boldogan távozott a szülinapi 
buli végén. Azonban valamelyik „jóakaró” szülő elárulta Mónika édesany-
jának, hogy több órán át „pszichoterápiát” tartottam a lánynak, ezért be-
ment az iskolába és feljelentett az igazgatónál, majd megbüntette a gyereket 
és onnantól kezdve nem mert sem Lizával, sem velem szóbaállni. Ennek 
ellenére azért kiharcoltam az igazgató úrnál, hogy foglalkozzon a pszicho-
lógus a kis csajjal, mert szüksége van rá. Így ígéretet kaptam, hogy segíteni 
fogja Mónikát a pszichológus, de cserébe be kell fejeznem a gyermek és az 
anya zaklatását – mondta. 
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Nem értettem, miért mondta az igazgató, hogy zaklatom Editet és Móni-
kát, a szándékom jó és csakis arra irányult, hogy felhívjam a kompetens 
személyek figyelmét a „szörny” ordító jeleire, ami nem kímél senkit. 
Egyébként már olyan rossz állapotban van a kislány, hogy ezt csak az nem 
veszi észre, aki nem akarja. 
Nagyon égeti a lelkemet, testemet, agyamat a felelőtlen, érdektelen viselke-
dés, amivel szembesültem az évek során a szakemberek részéről. Egy évti-
zede nyomonkövetem a kislány fejlődését, lelki állapotát, figyelmeztettem, 
kértem, könyörögtem, követeltem, hogy segítsenek rajta, mert nagy bajban 
van, de hisztis, tudálékos, hülyének tartott mindenki. 
Mit tegyek?! – Magamra maradtam,va családom is neheztel rám, kérik  
hagyjam abba, elhanyagolom őket, a munkámat, és hát magamat is. Már az 
őrület határán vagyok, de még mindig meg akarom menteni ezt az ártatlan 
gyermeket.  
Megkerestem a gyámhivatalt, elmondtam az ügyintézőnek, hogy több éve 
figyelem Mónikát, és mint pszichológus azt látom, veszélyben van a lány, 
nyugtatgatott, aztán hozzátette, sokkal jobb ha a szülővel van a gyerek mint 
ha állami gondozásba kerülne. 
Természetesen ez így van, ha biztonságos családban nevelik a gyereket – 
válaszoltam. 
Ez a gondolkodás, hozzáállás megőrjít, a tehetetlenség pedig felőröl.  
De folytatom… 
Az igazgató ígéretéhez híven kérte az iskolapszichológust, hogy figyelje 
meg  Mónikát és ha szükséges, kezelje. Persze ezt tudomásomra is hozták, 
ezzel megelőzve az újabb „zaklatást”.  
Majd néhány hónap síri csönd, nem bírtam tovább, faggatni kezdtem Lizát 
- Mit tudsz Mónikáról? Látsz változást? 
- Nem, de vezeti a naplóját – Morogta a „bajsza” alatt. 
- Az iskolapszichológus tud a naplóról? – kérdeztem. 
- Igen, el is akarta kérni a Mónikától, de ő nem adta oda. 
- Hogyhogy? – emelt hangon vágtam rá. 
Csodálkoztam, biztos vagyok benne, hogy nem alakult ki megfelelően a  
bizalom közöttük. Ha meg lenne a pszichológus felé a bizalom, akkor 
megmutatja neki a naplóba leírtakat. 
Ennek ellenére nyugodt voltam, tudtam, foglalkoznak vele, így nagy baj 
nem lehet… gondoltam. 
Elérkezett 2001 február vége, borús, hideg, esős nap volt. Semmihez nem 
volt kedvem, csak  merengve bámultam ki az ablakon. Liza ajtócsapkodása 
vetett véget a bambulásomnak. Hazaért az iskolából és azt mondta: Olyan 
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rossz érzésem van mami, pedig boldognak kellene lennem, olyan jó kedve 
volt Mónikának, végre hosszú idő után beszélgettünk, minden gyerek elkér-
te tőle a matek füzetet, amiből „puskát” készíthetnek, mert dolgozatot  
írnak. Ő boldogan segített nekik, sőt még a pszichológus néninek is oda 
akarta adni a naplóját, hogy elolvassa, pedig a múltkor kérte tőle, de nem 
mutatta meg neki. Most viszont a pszichológus néni nem fogadta el tőle. 
- Mami, miért van még is olyan rossz kedvem – kérdezte értetlenül Liza. 
- Egyelőre nem tudom – válaszoltam – Drágám, most menjünk aludni, 
majd reggel okosabbak leszünk. 
Egész éjjel nem aludtam, nem csukódott le a szemem, bármennyire is akar-
tam. Azt éreztem, mintha valaki kitámasztaná egy seprűnyéllel a szemhéja-
mat. 
Soha életemben nem vártam még ennyire a reggelt, félelem lett úrrá rajtam, 
körbejártam a lakást, hátha nem zártam be valahol az ablakot, vagy az ajtót. 
Aztán visszacsoszogtam a hálószobába és folyamatosan a bejárati ajtót 
figyeltem, mintha várnék valakit. 
Rám virradt a reggel, annyira tűkön ültem, nem is értettem a viselkedése-
met. Aztán hirtelen felkiáltottam Lizának az emeltre. 
- Kicsim, ébredj, elkésünk a suliból, elaludtunk. 
- Liza álmosan, halkan leszólt, hogy jó mami, már öltözöm. 
- Hogy a csudában aludtunk el, mikor én egész éjjel ébren voltam – értetle-
nül kérdeztem magamtól. 
Rohanás az autóhoz és padlógázzal indulás az iskolába. 
Ahogy közeledtünk az iskola épületéhez, azt vettük észre, hogy minden 
gyerek, szülő, tanár kinn áll az épület előtt és az ajtóban egy rendőr tartóz-
kodik, aki nem enged be senkit az ajtón. 
Leparkoltam az iskolához közeli utca sarkán és arra kértem Lizát, hogy ne 
hagyja el az autót amíg nem adok rá engedélyt. Majd odamentem az egyik 
szülőhöz és megkérdeztem félve: 
- Mi történt? 
- Szipogó hangon azt válaszolta: öngyilkos lett éjjel a Virág Mónika. 
Nem hittem a fülemnek, úgy éreztem álmodok, több kiló súly nehezedett a 
testemre, nem bírtam megmozdulni, csak mereven álltam és néztem ki a 
fejemből. 
Az iskola igazgatója odajött hozzám és azt hajtogatta: „Bocsásson meg, 
bocsásson meg!” Képtelen voltam bármit is válaszolni neki. Majd nehezen 
vissza vonszoltam magam az autómhoz, ahol Liza már zokogott és azt 
kérdezte: „Mónika marhaságot csinált?”  
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Sírtunk, egymás nyakába borulva üvöltöttünk fájdalmunkban, ő mindvégig 
tanúja volt annak a 10 évig tartó reménytelen küzdelemnek, amit a barát-
nőéért folytattam. Szörnyű lehetett neki ezt végignézni. Próbáltam néhány 
megnyugtató szót előkotorni magamból, hallhatóan csillapodott a kislá-
nyom üvöltő sírása, Liza fülébe suttogtam, visszamegyek a suli elé, hogy 
megkérdezzem, miben tudok segíteni. Lassan, komótosan ballagtam az 
iskola épülete felé, amikor azt vettem észre, hogy három rendőr kilépett az 
iskola ajtaján, kezükben néhány átlátszó nejlonszatyor, benne Mónika füze-
tei, ruhái és a naplója. 
Megrendülten odasétált az egyik rendőr az igazgató úrhoz és arra kérte, 
menjen be velük a rendőrkapitányságra, hogy közösen átnézzék a kislány 
lefoglalt személyes holmiját.  
Az igazgató felém fordult és azt mondta: „Kérem Panni, jöjjön velem!” 
Visszanéztem Lizára és könyörgő tekintetével arra kért, hogy menjek be én 
is a rendőrségre. Mintha hallotta volna az igazgató hozzám intézett szavait. 
Végkép elhagyott az erőm, nem tudtam megszólalni, csak bólintottam 
egyet a fejemmel, jelezve, hogy igen, megyek. 
Mónika ruháit, füzeteit, könyveit átnéztük, majd következett a naplója. De 
mielőtt kinyithattam volna, a rendőrök közölték velünk, hogy mikor és 
hogyan találtak rá. Rengetek fotót készítettek a  kislányról és a helyszínről 
is. Majd a nyomozó hozzátette, előbb a naplóba olvasson bele és majd a 
végén megmutatom a kislányról készült képeket is. 
Hihetetlen félelemmel nyitottam ki ezt a könyvecskét, most végre kiderül, 
mi volt a kislány lelkében valójában – Gondoltam. 
Miközben olvastam a szerencsétlen kislány naplóját, egyre sűrűbben hullot-
tak a könnyeim, odaértem egy mondathoz ami sokkolt. 
„A sok hülye gyerek tőlem kér segítséget és egyik sem látja, hogy igazából 
nekem lenne szükségem a segítségükre.” 
Elöntötte szemeimet a víz, úgy éreztem, önti valaki rám a dézsából. Ez egy 
rossz álom, fel akarok ébredni, nem bírom tovább. 
Nem tudtam tovább olvasni a gyermek írását, annyira kegyetlenül rávilágí-
tott 16 évesen az emberi gyarlóságra, gonoszságra és felelőtlenségre. 
Az óriási sokk akkor ért, miután elém rakta a nyomozó a képeket. A csoda-
szép okos lány egy sállal akasztotta fel magát a házuk oldalán felállított 
gerendára, majd a nyakába akasztott táblán ez a felírat állt. 
„Kedves megtalálóm, kérlek hívd fel a 00376218995 számot és mondd meg 
az anyámnak, hogy felakasztotta magát a lánya” 
Miután elolvastam ezt a feliratot, összeomoltam, kihívták hozzám a men-
tőket és kaptam egy nagy adag nyugtatót. 
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Úristen, milyen kegyetlen, dühös, elszánt volt ez a 16 éves kamasz lány. 
Halálával bosszút állt az édesanyján és az  önző, gyáva embereken, akik 
nem figyeltek  rá és nem vették észre, hogy segítségért kiált nap mint nap.  
 
Szolgáljon ez az igaz történet tanulságul minden ember számára, figyelnünk 
kell egymásra és ne rohanjunk el a bajok elől. Vegyük észre a bajban lévő 
embertársunkat még akkor is, ha az egy gyermek és komolytalannak gon-
doljuk a problémáit. Mindenki  kerülhet  ilyen vagy hasonló helyzetbe, ezt 
soha ne feledd! 
 

Vége 
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Bárdosi Attila 
 
Statisztikailag nézve, elég későn kezdtem el köl-
tészettel aktívan foglalkozni. 
De úgy gondolom (inkább remélem), a verselés 
tudományában – hisz minden tudomány klasszi-
kus értelemben művészet is (ez fordítva is érvé-
nyes) – nem a mennyiség a meghatározó tényező, 
jól lehet korunk „fejlődése“ sajnos ebbe az irány-
ba mutat. 
Hogy hány éves vagyok? – Nem jelent semmit! Már 
elég öreg ahhoz, hogy komolyan gondoljam azt, 

amit leírok, de még elég fiatal ahhoz, hogy azt gondoljam, van értelme 
leírnom, amit gondolok. 
Hogy mi a foglalkozásom? – Nem költő, patológus. 
Hogy mikor kezdtem el verseket írni? – Nem fontos, a lényeg az, hogy írok! 
Hogy miért? – Mert nem tehettem mást! 
Hogy miről írok? – Nem a madárcsicsergésről, nem az illatozó virágról, nem 
a kikeletről, nem a napsütésről és a kék égről, nem a felhőtlen boldogság-
ról, nem a beteljesült vagy reménytelen szerelemről, a szép szemekről (bár 
erről írtam már egy verset), nem az önzetlen barátságról, nem a halott vagy 
még élő hősökről, nem a hazaszeretetről, a dicsőséges múltról és hogy 
miért volt jobb vagy rosszabb a tegnap, nem az eszmékről, a bronzba vagy 
gondolatba öntött emlékművekről. Az istenről? Hát néha-néha, de nem 
úgy, ahogy szokás. 
Egy mondattal: nem arról, ami nem zavar! 
 
Egy rövid jellemzés fölfogásomról: Nem vagyok híve a verbális zsonglőr-
ködésnek, amely csak a hangzás „aha“ effektusaiból él. Számomra egy vers, 
egy „kerek“, lezárt gondolat (a kerek formák közé néha-néha elbújik egy-
egy szögletes is) amelynek konkrét kezdete és vége van. Hogy tartalmilag 
mit közvetítenek verseim, az mindig attól a pillanattól függ, amikor és ami-
lyen körülmények között megszületnek. Ez nem előre megtervezett, hanem 
spontán döntés. Szemléletesebben megfogalmazva, egy vers egy olyan 
hangulati, érzelmi tükörkép, amit egy adott pillanatban, egy virtuális tükör-
ben magamról látok. A tükörkép kontúrjait nem csak arcom változó voná-
sai szabják meg. Sokkal nagyobb hatást gyakorolnak rájuk azok a történé-
sek, amelyek a közvetlen környezetben, a háttérben zajlanak le; úgy mond-
va vállam mögött a tükörképben fölvillannak. 
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Van közöttük személyes élmény, de kirajzolódnak bennük olyan motívu-
mok is, amelyekben a figyelmes olvasó saját képmásának vonásaira lelhet. 
Hogy kinek írok? – Annak, aki méltónak talál arra, hogy elolvasson. 
Hogy hogy írok? – Azt az olvasó dönti el! 
 
Bemutatkozásul azt hiszem elég is ennyi. Nem! Talán még valami: Német-
országban élek 35 éve; hazát, nyelvet nem cseréltem, csak lakhelyet, és 
államrendszert, amiknek nincs közük a hazához. 
 

Bárdosi Attila • Ma eltűnt… 
 
Ma eltűnt egy nap megint az életemből; 
 
reggel még láttam, itt téblábolt mellettem, 
rám kacsintott, szememben csillogott, fénylett, 
én gondot feledve jókedvvel nevettem, 
és a sötétből hirtelen megint fény lett. 
 
Ma eltűnt egy szó a mondat közepéből, 
 
ami értelmet adna a kimondottnak; 
te úgy döntöttél, megtartod önmagadnak – 
habár százszor ismételted, megfontoltad –, 
így helyette csak dadogó őőők maradtak. 
 
Ma eltűnt egy emlék az agysejtjeimből; 
 
érte a kell utolsó zugot átkutat, 
és felidéz illatot, képzelve orrba, 
de az akarat nem talált hozzá utat, 
így beállt a hosszú, elfelejtett sorba. 
 
Ma eltűnt egy csillag a felhőtlen égről; 
 
számolni kezdek, mert biztos csak tévedtem: 
tizenegy, százezer, millió, milliárd –, 
végül belátom, elnyelte a végtelen, 
egy fekete lyukban az égi biliárd. 
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Eltűnt egy ember a daloló tömegből, 
 
a kórusban hiányzik egy szólam, egy hang, 
a szelíd hangulat üvöltésbe megy át, 
s a dallam lassan-lassan hamisan elpang, 
míg a csőcselék kéjtől fölajzva meghág. 
 
Ma eltűnt egy jó barát a közelemből; 
 
körbevesz a szűkülő egyedüllétem, 
keresek, kapkodok, támaszt majd hol lelek? 
és ha magamon egyszer keresztülléptem, 
keblemre vonom az elvesztett holt lelket. 
 
Ma eltűntem magamból, észre sem vettem, 
 
vissza egy lassan porladó hüvely marad, 
hogy miért tűnik elhasználtnak, kopottnak? 
mert a papírra vetett rímelő szavak 
tintába fakult közhellyé zsugorodnak. 
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Széchey Rita 
 
A pillangószárnyú tigris című alkotásával nyerte 
meg 2015-ben orvos pályázatunkat, s így lett 
„Az év orvos írója” abban az évben.  
Budapesten, a Semmelweis Egyetem Szemklini-
káján dolgozik klinikai szakorvosként. 
 
  
 
 
 

 
Széchey Rita • Láz 

 
- A gyereket gyógyítsa, ne a lázat – nézett rá az orvos komoly pillantással. – 
A láz nem ellenség – magyarázta türelmesen, miközben a lázcsillapító re-
ceptjére nyomta a pecsétet –, a láz természetes dolog, a szervezet gyógyító 
reakciója, védelem. Nem csak a betegek, a kórokozók sem szeretik a lázat – 
mosolyodott el –, azoknak éppen pusztító… a gyereket figyelje tehát, őt 
kezelje, ha szenvedne, a láz meg teszi közben a dolgát.  
 
Lázról álmodott, amikor felébredt. Forró volt a teste, de tudta, nem beteg, 
a maga köré tekert paplan és az álom nyugtalansága fűtötte fel csupán. 
Újból ez a láz, gondolta, valamiért nem múlik, nem hagyja a gondolat, pe-
dig a Kisanna már napokkal korábban meggyógyult, mit izgatja hát ennyire 
ez a láz-dolog, töprengett.  
Aztán eszébe jutott a szavalóverseny, és az a régi, a sosem múló, a har-
minchat fokos… 
 

*** 
 
Hogy lehet, hogy egy híres költő ilyen butaságot ír, forgatta kezében a ver-
seskötetet a felsősök szavalóversenyére készülve. Bármilyen, hozzád közel-
álló verset választhatsz, nézett ki a szemüvege fölött Kati néni, nem baj, ha 
nem tananyag, értsd, amit olvasol, mondd értelmesen, hangosan, tagold, 
hangsúlyozd, ennyi elég a sikerhez. 
Hát, ha neki elég ennyi, ő sem fog többre igyekezni. Majd csak lesz vala-
hogy. 
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Tulajdonképpen nem szeretett szavalni. Versenyezni sem. Nem is akart 
sem versenyezni, sem szavalni. Nem is tudja igazán, miért tette föl a kezét, 
amikor összeírták a jelentkezőket. Talán, mert sejtette, melyik verset sze-
retné elmondani. Amit annyiszor elolvasott, hogy érezte, akár készülés 
nélkül is kívülről tudná, miért ne jelentkezne hát. Fogalma sem volt, miért, 
de amióta apáék megvették az új versgyűjteményt, vonzotta a könyvespolc, 
le-leemelte a kötetet, és ehhez az érthetetlen, össze nem illő színekből szőtt 
vershez tért vissza újra és újra. Sokat elolvasott a könyvből, néhányat értett, 
volt, amit érteni vélt, többet méltatlankodva félretett, minek ír valaki olyan 
dolgokról, aminek semmi értelme, hogyhogy a semmi ága, az olyan, mint a 
nulla fele, vagy ilyesmi. De az a lázas vers? Azt mindig újra kellett olvasnia. 
Jó-jó, annyiból érthető, hogy a költő anyjáról szól, aki meghalt. És ugye, 
neki is meghalt az édesanyja. És ez talán valamiféle magyarázat, miért ér-
deklik a szomorú versek. Igen, mindig is vonzották az ilyen témák, akkor 
úgy érezte, talán vannak valahol valakik, akik értik őt, ismerik a szomorúsá-
gát, ilyenkor nem érezte magát annyira lehetetlenül kívülállónak, mint más-
kor. Mert a lányok az osztályban aranyosak voltak, de olyan dolgok miatt 
bánkódtak, hogy nem kaptak rágót a német rokonoktól, vagy nem elég 
kopott a farmer, amit kiédeskedtek a nagyszüleiktől a születésnapjukra.  
Hogy értették volna meg, milyen az, anya nélkül felnőni, szüntelenül vágyni 
valamire, ami nem születésnap és nem karácsony, és ezért nem is jön el 
soha?  
És ez a vers… olyan ismerős, de mégis furcsa. Ő legalábbis alig érti, miket 
ír benne a költő, de mégis szép. Pedig értelmetlen. Kezdve rögtön a har-
minchat fokos lázzal. Az nem is láz. Harminchét öt, látod, ha túlszalad a 
higany a piros vonalon, az a láz, magyarázza valaki a régmúlt homályában, 
hogy ki, nem tudja, csak sejti, forró körülötte minden, egy szőke kis copfot 
lát maga mellett, égszínkék masnival, a húga lehet, ő nem volt beteg akkor, 
el is küldte a kedves hang az ágyától, és ez jó volt, mert édesanya végre vele 
foglalkozott, csak vele… 
És annak sincs semmi értelme, hogy valaki haragudjon az anyukájára, azért, 
mert meghalt. Hát szegény, nem tehet róla, arról meg, hogy mosónő volt, 
pláne nem. És arról sem, hogy nem bírta megvárni azt a csirkét. És egyálta-
lán, nem félt, hogy leesik a vonatról? Az még felszállva is félelmetes, a pe-
ronon, hogy utálta ő is egész gyerekkorában, amikor egy állomáson nem 
volt peron, úgy húztak el mellettük az óriás vassárkányok, dübörögve, za-
katolva, hogy édesapa maga is remegve fogta őket magához, és ordította, 
hogy ne mozduljatok. 
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Semmi értelme elmondani egy ilyen értelmetlen verset. Ha legalább úgy 
tudna szavalni, mint Orsi, aki ha elkezdte, hogy eldobtam egy gyufát, s legott… 
mindenki látta a kis büszke lángot, ahogy libegett-lobogott a mohaszőnye-
gen, és nevetni kellett, hogy milyen bátor, és sírni, mert meghalt ő is, a kis 
láng, fiatalon, mint édesanya… 
                                                                                                                                                       
Ha legalább ötöst lehetne kapni a szavalóversenyért, de nem lehet, Kati 
néni a költészet napját szeretné megünnepelni, azért találta ki az egészet. 
És ő még ötösért is utál szavalni, hát még ingyen. Egyáltalán, mások előtt 
beszélni is utál.  
 
És hogy lehet elszavalni olyat, hogy kukacok meg hideg nyirok, fúj. Így 
nem gondolunk egy édesanyára, aki korán elsuhant az angyalok közé. Az-
tán meg miért akarja valaki, hogy kiabáljon vele az anyukája? Pláne, hogy 
már meg is halt. 
 
És igen, ő is sokat gondol rá, de attól még nem ostoba, gondolta, míg ki-
nyitotta és becsukta az aranyfedeles könyvet. Nem, ő nem ostoba, csak… 
szomorú. 
 

*** 
 
Semmi baj, majd legközelebb, vigasztalta Kati néni a verseny után, majd 
jobban kigyakoroljuk, és akkor nem jössz zavarba, ez egy nehéz vers, a 
költő siratja az édesanyját, nem kisgyereknek való, talán mégsem volt jó 
ötlet, így még korai, hogy szabadon választottnak írtuk ki a versenyt… 
Talán csalódtál, mást vártál az első ilyen élménytől, egy versenytől, de nem 
baj, még csak ötödikes vagy, rengeteg lehetőség van még, hogy bizonyíts, 
no ennyit tényleg nem ér az egész, ne sírj. 
Még otthon is sírt. Kit érdekel a verseny, gondolta, kit érdekel, hogy László 
Aliz bűbájosan elszavalta a Kisbalázst, nevetett mindenki, és tapsolt, ami-
kor a végén lehunyta a szemét is, mintha ő lenne a fáradt anyuka. Aliz 
mindig ötöst kap, mindenben ő az első, hát persze, hogy most is, ráadásul 
még szép és kedves is, nem is azért volt csalódott, mert mást várt, vagy 
mert nem kapott még csak emléklapot sem, azért volt csalódott, mert hiába 
várt. 
 
Attól, hogy róla szavalt, hogy érte és neki szavalt… még nem volt ott… 
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És azért sírt, egész délután, vigasztalhatatlanul, mert akkor, ott, amikor 
nagy ásításokat elnyomva hallgatta őt a bíráló bizottság, és Kati néni bizta-
tóan mosolygott ugyan felé, de látta, hogy meglesi közben az óráját a pad 
alatt, és kipillant a kávéfőző felé is, mert Aranka néni a szünetben megkér-
dezte, hogy melyik kollégának hozhat feketét, és ő volt az első, aki vála-
szolt… ott, a teremben, szemben a térképpel, alján a felirat, hogy 
Kogutovitz Manó… miközben szavalta a verset, amiről nem is tudott szá-
mot adni, még magának sem, hogy miért kell elmondania, megértette, hogy 
igazat ír a költő, Édesanya nem jön vissza többé, és ebbe igen, ebbe tényleg 
bele kell halni… 
 

*** 
 
Felült az ágyban. Már nem fájt ugyan friss sajgással a seb, odaadta a soha 
meg nem kapott öleléseket másnak, a tanítványainak, mindenkinek, akinek 
lehetett, néhány éve pedig már anya volt ő is, saját csemetéit vigasztalva a 
lelkében élő valamikori riadt kis árvát is elringatta már, de a hideg évek 
emléke hirtelen megborzongatta forró testét. Nyújtózott egyet, megropog-
tatta a hátát. A hajnali tétova derengésben bizakodva pittyengetett egy tava-
szi boldogságra éhes kismadár. 
Fölkelt, bekapcsolta a laptopját, és beírta a keresőbe a címet. Ez jó lesz, 
gondolta, újra tanulni, és olyan türelmetlenség fogta el, hogy legszíveseb-
ben azonnal indult volna, hisz annyi mindent meg kell még tudnia arról, 
amit most még csak sejt, tudni vél, de még nincs okosan rendszerbe foglal-
va benne. 
Még egyszer átfutott a feltételeken, ellenőrizte az adatait, megnyugodva 
nyugtázta, hogy jól emlékezett, van még néhány óra a határidőig, aztán 
elégedett sóhajtással megnyomta az entert, és elküldte a jelentkezését a 
mesterképzésre.  
 
Mellette ne legyen majd olyan kisgyerek, akit senki sem kérdez meg, miért 
szavalja alig tizenegy évesen a Kései siratót… 
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Parajdi Attila 
 
Háziorvos Kunhegyesen. 
 
Parajdi Attila • Mondják 
 
Mikor szerelmes az Ég, 
sínek csókjától töltésen remeg, 
lehet komoly a napszemüveg, 
talpfák olaját is magára kenné. 
Susogva nyárfákkal éjszakákon át, 
elfelejti, hogy szeptemberi hajnalokhoz 
kell a könnyű kardigán. 
 
Halk sípszóra elindult egy vonat. 
Álmában lendíti karját, 
s kacsint a vén csibész. 
Lekapcsolta vagonodat. 
 
 
Parajdi Attila • Valahol 
 
Már nem tudom hol, hányadik szolgálati lakásban, 
repedések mélyén arcát megbújni láttam. 
S mikor az éj mindig álmot hoz, 
bolyhokon porleány jött ágyamhoz, 
majd sóhajon szállva tükröm kérdezte: 
Mondd, hogy… szellemünk lesz-e? 
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Szohner Gabriella 
 
1973-ban szakérettségiztem, majd az Albert 
Schweitzer Kórház dolgozója lettem, Hatvanban. 
1974-ben felnőtt szakápolói képesítést szereztem. 
1978-1991. között üzemi ápolónőként dolgoztam, 
a Lőrinci Erőműnél. 
1991-2001. között az A. S. Kórházban kezdtem 
újra dolgozni, képesítést szereztem, 1996-ban 
gasztroenterológiai szakvizsgát tettem. 
2000-2014. között a Szent Erzsébet Idősek Ott-
hona főnővére lettem. 2004-ben felsőfokú szakké-

pesítést szereztem, mint mentálhigiénés szakasszisztens. 
2014-ben nyugdíjba vonultam. 2014-tól jelenleg is önkéntes beteglátogatói 
szolgálatot teljesítek a helyi kórházban. 
 
Családi állapot: férjezett 
Gyermekek: két gyermekem született, egyik lányom 1975-ben, a másik 
1982-ben.  
Férjemmel 2001-ben kötöttünk házasságot, ő is két gyermeket hozott kö-
zös életünkbe, a fiú 1976-ban, a leány 1977-ben született.  
A négy gyermek azóta családot alapított, három unokánk született. 
 
Hobbi: kézimunka, ezen belül a gobelin és a kötés, de szívesen hímezek is. 
Szeretem a kreatív dolgokat, magam is készítek lakásdíszeket az ottho-
nunkba, és ajándékba az unokáknak. 
Örömest alakítgatom és szépítem a környezetem. Jól érzem magam a kert-
ben, a virágok, a kerti bútorok között, boldogan kertészkedem. Vonzódom 
a zenéhez, az irodalomhoz, sokat olvasok. 
Nagy szerelem az utazás, belföldön-külföldön egyaránt. 
Különleges képességeim: hit, empátia, segítőkészség, tűrőképesség, ösztö-
nösség, kreativitás, rugalmasság, munkabírás, kíváncsiság, titoktartás. 

 
Szohner Gabriella • Mákszemnyi lét 

 
Úgy fortyogott Ildikóban az indulat, mint a tűzhányók mélyén az izzó láva. 
Vissza kellett mennie a hivatalba, másodszor is neki kell vágnia a városnak, 
kollégái figyelmetlensége miatt. Nem készítettek össze megfelelően egy 
elintézésre váró ügyiratot. Péntek volt, a pótlása hétfőig nem várhatott. 
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Csalódott is volt, magával is elégedetlen, már hónapok óta nem találta meg 
a módot, amivel rávegye beosztottait a hiánytalan munkavégzésre. Marcan-
golta az önvád is, miért nem vizsgálta át előbb a csomagot. Vakon megbí-
zott a beosztottakban, ez óriási hiba volt. A hiányosság láttán azt gondolta, 
a munkáját, a munkahelyét, a jó hírüket érte a csorba. Szégyellte magát. 
Amint visszatért a városból, rákérdezett, ki volt a felelős a slendrián mun-
káért, de mindenki hallgatott. Hallgattak akkor is, amikor ebédnél kijelen-
tette, a hiányt még ma pótolni kell. Beosztottai egyszerre másról kezdtek 
beszélni, minden zavar nélkül folytatták az ebédjüket. Az ő főnöki szava 
elment a fülük mellett, fittyet hánytak rá. Ildikó megalázónak, utálatosnak 
és még lázadónak is érezte a jelenetet. Hirtelen hányingere lett. 
Dacból, utálatból, fásultságból nem szólt hát többet, nem kért, nem is uta-
sított. Jobbnak vélte, ha ő intézi el a dolgot, ha ő megy el ismét. A tőle 
most elforduló emberekkel nincs is miről tárgyalnia. Majd eljön annak is az 
ideje – gondolta – és abban bizony nem lesz irgalom. Fogta hát a hiányzó 
aktát és nagy sietséggel kabátot kanyarított magára. Nagy mérgében észre 
sem vette a kinti időváltozást. A szél a déli időben megerősödött, a hőmér-
séklet hirtelen lezuhant, a kezdődő hóesésben mérgesen táncoltak a jeges 
hópelyhek. Már az első sarkon szembe kellett feszülnie a fagyos széllel, az 
megtépte a haját, bebújt a kabátja, a pulóvere, a nadrágja alá. Legszíveseb-
ben elsírta volna magát. Kíméletlenül hideg januári délután érkezett. Az 
összevissza cikázó fagyott hópelyhek az arcába, sál nélküli, takaratlan nya-
kába vágódtak. Lökésszerűen, a viharos szél szárnyán érkeztek a szúrós 
hideg, jeges tűpelyhek, kíméletlenül csípték az arcát, a nyakát, kesztyűtlen 
kezét. Szemeiből könnyeket csaltak elő, a hideg cseppek némelyike odafa-
gyott a szempillájára. Rázta a hideg, a lökdösődő szélrohamban a bőre alatt 
is didergett, még a fogai is egymáshoz koccantak, mire a másik hivatalhoz 
ért. 
- Normális ember ki se teszi a lábát ebben az időben – dohogott magában, 
amíg a nehezen nyíló ajtót feszegette – én meg újra itt vagyok, nehogy szó 
érje a ház elejét. A francba, de hideg van! 
Az irodában felmelegedett egy kicsit, de sem indulatát, sem az ebédnél 
rátörő rosszullétét nem tudta kordában tartani. Erős hányingere volt, leve-
gőért kapkodott, egyfolytában didergett. Miután elintézte a dolgát, meg-
nyugodott valamelyest, rosszulléte viszont nem múlt el. Egy meleg ágyra, 
forró teára vágyott, haza szeretett volna menni. Nem is ment vissza a 
munkahelyére, ma már senkire nem volt kíváncsi. Mire visszaérne, amúgy 
is bőven lejárna a munkaideje. 
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Nem tudta, hogyan érkezett haza. Szédült is már, émelygése egyre inkább 
fokozódott, izmai, csontjai megfájdultak. Otthon bezuhant az ágyba. 
- Influenzás leszek – mondta bágyadtan a férjének, aki azonnal hozta a 
lázmérőt. 
- Nincs lázam – szabadkozott Ildikó. 
- Majd meglátjuk – válaszolta Géza és elindult teát főzni.  
Ildikó valóban nem volt lázas, de talpon maradni sem bírt. Kínlódva kor-
tyolgatta a teát. Folyamatosan csukva kellett tartania a szemét, ha kinyitot-
ta, táncolt vele a világ. Géza már jól ismerte ezt a helyzetet, felesége az 
utóbbi időben majdnem minden hétvégén ilyen állapotban ért haza. Ki is 
kérdezte az asszonyt, aki tőmondatokban, küszködve a levegővételekkel, 
elmesélte, mit tett ma a mundér becsületéért. Ha nem lett volna ennyire 
beteg, kapott is volna Gézától jókora szidást. Ezt most megúszta. Géza 
csak annyit mondott:  
- Jó lenne, ha gatyába ráznád már őket. 
- Jó lenne, tényleg jó lenne a dolgokon változtatni – sóhajtotta Ildikó – de 
az már nem én leszek. Nekem már nincs erőm harcolni. 
Késő este, amikor Géza már aludt, Ildikó rosszabbul lett. Minden kijött 
belőle, talán még a tegnapelőtti nap is. Csak tántorgott a szobától a fürdőig 
erőtlenül, folyamatosan hányt, vagy ment a hasa. Reggelre valamelyest 
jobban lett, de nem bírt felkelni. És nem bírt délelőtt sem, meg délután 
sem. Nem tudott sem enni, sem inni, abban a pillanatban mindent kiadott, 
amit nagy nehezen letuszkolt a torkán. Délután ügyeletet kellett hívni hoz-
zá, Géza telefonált az orvosért. A zsinór másik végén egy hang azt vála-
szolta: ,,nincsen orvos, millió hívása van, jöjjön be a beteg”. 
Hogyan sikerült Ildikónak valamelyest rendbe tennie magát és eljutni az 
ügyeletig, nem tudta. Csak a férje erős karját érezte, amire támaszkodhatott. 
Sokáig várakoztak, mire orvos elé került. A doktor megvizsgálta nagyon 
alaposan, megszúrta valamivel, és kérte, maradjon még legalább fél órát. 
Ha az injekció ha,t hazamehet, ha nem, akkor kórházba kell vonulnia. Fél 
óra elteltével nem történt semmiféle jobbító fordulat, Ildikó úgy észlelte 
mennek valahová, aztán, hogy az ultrahangon van, majd befektetik egy 
ágyba. Látta megérkezni az orvost, most egy másikat, aki jól megnyomkod-
ta a hasát, és ő a fájdalomtól az ájulás küszöbére került. Messziről érezte, 
hogy a karját szúrják, és infúziót raknak fölé. Mintha megérkezett volna 
nagyobbik lánya is, valahonnan előkerült egy az otthoni hálóingek közül, és 
őt átöltöztetik. 
Nagy csendben, koromsötétben és alattomosan érkezett a köhögés. Megál-
lás nélkül köhögött, azt hitte, kiszakad a mellkasa. 
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Szörnyű fájdalmai voltak a mellében, a hasában. Hullámokban érkezett a 
csend, a sötétség, a köhögés, és a hasító fájdalom. A nővér nem adott 
semmilyen gyógyszert, hiszen alig volt vérnyomása. Bizonyára attól félt, 
hogy az a kicsi is elmúlik, ha görcsoldót, vagy fájdalomcsillapítót ad Ildikó-
nak. Reggelre egy cseppet magához tért, felült az ágyban. A világ egy 
szempillantás alatt elfeketedett előtte. Gyorsan feküdt vissza. A vizit után 
mellkasröntgenre vitték. Aztán hallotta az orvosokat. Annyit már sikerült 
megtudnia, hogy sebészeten fekszik, és ahogy az orvostól hallotta, az ő 
betegsége nem kíván sebészeti beavatkozást. A belgyógyásszal folyt a kon-
zultáció, aki a déli órák valamelyikén, nem túl lelkesen átvette őt az osztá-
lyára. 
Hétfőn, a tüdőgyógyászati konzultációt követően elmondták neki a diag-
nózisát; nagy kiterjedésű gyulladás van a jobb oldali tüdején, igen közel a 
szívkapuhoz. Homályban peregtek az események. Gyógyszerek, infúzió, 
foszlányos ébrenlét és fájdalom. Estére megérkezett a láz, és ezután min-
den nap megérkezett. Minden reggel, és minden este, ahogyan gyerekkorá-
ban a közeli állomásra a gyorsvonat. Az infúziók, a maréknyi gyógyszer 
bevétele nagy küzdelmet okozott Ildikónak. Bizalmatlan volt velük szem-
ben, gyűlölte mindet. Volt belőlük bőven, antibiotikum, szteroid, köhögés-
csillapító, nyákoldó, fájdalomcsillapító, lázhúzó, vitaminok, és ki tudja mi 
még. Szinte mindig öklendezett, hányinger gyötörte, meg mindenféle kínzó 
mellékhatást is érzett. A tudata lassacskán kitisztult. Emlékezett már az 
ominózus mulasztásra, a péntek délutánra, amikor annyira, de annyira fá-
zott a jéghideg városban a dühe és a hiányos öltözete miatt. Emlékezett az 
ügyeletre, az osztályra, a családjára. Egy telefont is sikerült felidéznie, talán 
a munkahelyét hívta, ne várják őt, a kórházban van. 
Megkérték, ne zuhanyozzon a huzatos és hideg fürdőszobában, csap mel-
lett mosakodjon, ahogyan bír. Nehezen boldogult, erőtlen volt, többször is 
le kellett ülnie, mire végigtörölgette magát, meg tiszta ruhába bújt. Csim-
bókokban állt a haja, nem bírt rendesen fésülködni sem. A délelőttöket 
jótékony delíriumban töltötte, részben a reggeli fáradtságtól, részben a 
gyógyszerektől. A hatodik napon megszűnt a láza, akkor tiszta ágyneműt 
kért a nővérektől, orrát facsarta már az izzadságától megsavanyodott ágy 
szaga. A lányai húzták fel a friss huzatokat. 
A család rendszeresen látogatta. Jött a férje, jöttek a lányok és ő annyira, de 
annyira félt, hogy az amúgy is járványos időben behurcolnak még valami-
lyen fertőzést, vagy a család kapja el tőle a betegségét okozó baktériumot. 
Jöttek a munkatársak is, sajnálkoztak, jobbulást kívántak. Amikor egyedül 
volt a szobájában, kívánta a társaságot, amikor pedig vele volt valaki, a 
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pokolba kívánta látogatóját. Bármennyire is szerette a családját, érzéseit 
nem tudta megosztani velük. Nem érezheti azt egyikük sem, amit ő érez, 
ezen az átkozott ágyon neki kell küzdenie, egyes-egyedül. Küzdenie magá-
val, a betegségével, a gyógyszerekkel. Szörnyen magányos volt. 
Egyik éjszaka, talán a hetedik, vagy nyolcadik napon, arra ébredt, hogy nem 
kapott levegőt, a mellkasa égett, lüktetett, úgy fájt, ahogy csak tudott. Kín-
zó kényszerességgel, fuldokolva köhögött. Azt hitte itt a vég, hideg félelem 
futott végig a gerincén. Már majdnem nővérért kiáltott, amikor a roham 
csillapodni kezdett. Lassan levegőhöz jutott, erős köhögése is csitult. A 
szájába meleg valami tolult, enyhén sós ízzel. Zsebkendőért nyúlt, felitatta 
az ajkaira buggyanó cseppeket. A hófehér, puha papíron vérfoltok piroslot-
tak. Félelmetes rettegéssel, forró könnyekkel vánszorgott az éjszaka, ráérő-
sen, öregesen, sötéten érkezett a hajnal. 
A reggeli viziten a doktor röntgenbe utalta, majd délután elmondta, nem 
javul az állapota, a gyulladást fenntartja valami, ami lehet tbc, vagy valami 
más, akár tumor is. Nem volt sem együttérző, sem kíméletes, még Ildikó 
ijedelme, sápadt arcán csordogáló könnyei sem hatották meg túlságosan. Új 
terápiát indított, Ildikó pedig zokogva közölte a családjával a vészterhes 
hírt; meg fog halni. 
Azon az estén vagy elszenderedett, vagy a gyógyszerek okozta delíriumban 
vergődött, mindenesetre erőteljesen érezte, ahogy a lepedője egyszerre csak 
felemelkedett az ágyról, s mint egy varázsszőnyeg, vitte magával őt, elgyö-
tört vékonyka testét, szobájának hatalmas ablakán át az éjszakára készülődő 
városba. Körbenézhetett az estében, aztán feljebb és egyre feljebb emel-
kedtek. Ildikó testét elhagyta a fájdalom, a kín, szenvedés. Az ágyban, vagy 
a szendergő városban hagyott mindent, ami a testéhez, annak anyagi részé-
hez kapcsolódott. Nem érzett szomjúságot, sem éhséget, se semmilyen más 
szükséget. Jól érezte magát egyszeriben, hiszen elhagyták a kínok. Kicsivel 
később az erő, ami kivette őt az ágyból és a gyötrelemből, még magasabbra 
emelte, már a felhők között jártak. Ildikó látta a városokat, a felhőkarcoló-
kat, a parányi embereket, akik vélt, vagy valós szükségleteik után loholtak. 
Gyorsítottan látta, ahogyan mozogtak, szorgoskodtak, mint milliónyi han-
gya a kerti bolyban. Rájuk csodálkozott, megsajnálta és meg is szánta 
mindahányat. 
- Mennyi szépet, mennyi örömet elveszítenek ebben a rohanásban! – gon-
dolta, és emlékezett, hogy ő is ezt tette, amíg egészséges volt. Míg ezen 
gondolkodott, teste egyre könnyebbé vált, aztán meg mintha már nem is 
lett volna. Csak a gondolataival foglalkozott. Az eszéből eltűnt minden 
boldogtalanságot kiváltó, fájdalmas dolog. Megszabadult a haragtól, a bosz-
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szútól, a hiúságtól, a büszkeségtől, búcsút intett minden kísértő és rossz 
érzésnek, szokásnak, amit összegyűjtögetett a néhány évtized alatt. Mire 
mindez befejeződött, ő már csak egy mákszemnyni volt. Egy mákszemnyi 
ego, egy mákszemnyi én, ami tiszta volt, könnyű, és ártatlan, mint egy új-
szülött gyermek. Benne volt a természet sok csodája, a tengerek, a hegyek, 
a fák és az állatok, eddigi életének minden gyönyörű tapasztalata. Ott 
ücsörgött egy tenyérben, mérhetetlen bizalommal, könnyedséggel és olyan 
szeretettel, amit eddig még soha nem érzett. Szeretve volt és belőle is a 
szeretet áradt. 
- Meg kell tudnod, hová tartasz – hallotta messziről. 
Az emberi markot formáló valami átsegítette megszabadított lelkét a boly-
gó határain. Ildikó parányi léte látta az univerzumot, a bolygók sokaságát, 
és csak repült, csak repítette a kéz egyre csak tovább és tovább. Az útjába 
került kisebb és nagyobb bolygók hívogatták: 
- Maradj velem, maradj itt, olyan magányos vagyok! – hallotta innen is, 
onnan is. Ő nem hallgatott rájuk, annak az egynek a tenyerébe fúrta magát, 
őt akarta. Őt, aki kiemelte a betegágyból, és megmutatta neki a teremtett 
világot. 
- Nézd csak, milyen pirinyó vagy! – szólította most meg a hang, - nézd csak 
a mindenséget! Emberke, érzed már? 
Ildikó kereste, de nem találta a mindenség végét. Valahonnan tudta, hogy 
olyan nincs. Most pedig meg is tapasztalta, hogy ezt a csodát ember bizo-
nyosan nem alkothatta és nem tarthatja egyben. Megértette, hogy egy em-
beri élet milyen szánalmasan pici a világegyetemhez képest, neki pedig 
egyszer, ha eljön az ideje, csakis errefelé kell tartania. Itt ő a legjobb helyen 
lesz. 
Aztán, ahogyan elkezdődött a varázslat, lassan véget is ért. Mire Ildikó 
visszatért lepedőjén az ágyába, elmúlt a biztonság, a bizonyosság, a köny-
nyedség, még a szeretet is. Újra magára szedte a lelki bajokat, és visszakapta 
a testieket is. Ismét fájón, könnyezve szenvedett. A kezet azonban, ami 
valamennyi időre kiemelte a bajból, megtisztította, és elvitte egy boldogabb 
létezésbe, nem feledte el. Nagyon is valóságosnak érezte. Bízott és remény-
kedett, hogy ezen túl mindig vele marad. Itt lesz vele, a betegágyban, szere-
ti, és segíti is folyamatosan. Ő az egyedüli, aki megérti a kínjait, ő a kapasz-
kodó, ő kíséri majd, ha mennie kell, és ő tartja majd a tenyerén az örök 
létezésben. 
Ildikó a jelenés után biztos volt abban, hogy ami rajta múlik, megteszi a 
saját gyógyulásáért. Meg azért is, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot arról, 
hogy milyen hatalmas a teremtett világ, és van létezés a földin túl. Tanúsá-
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got arról, hogy az élet végén semmit nem vihetünk magunkkal, még saját 
testünket sem. Tiszták leszünk, nem lesz bennünk semmi emberi. Mák-
szemnyi, vagy még attól is kisebb állapotba kerülünk, de velünk marad 
egyfajta furcsa, megelégedett és bizalommal teljes szeretet, amivel ott, a 
messzeségben biztonságban létezhetünk, ha itt a földön már nem lehetünk. 
 
Hosszú hetek lábadozása után Ildikó meggyógyult. Az utolsó kontroll vizs-
gálaton kiderült, nincs semmiféle komolyabb betegsége, ami fenntartotta a 
gyulladást. Amint ereje megengedte, munkába állt. Nem is emlékezett már 
arra a régi péntekre, sem az akkori önmagára. Később önkéntes betegláto-
gatónak jelentkezett. A betegeknek, ha csak tehette, elmesélte a csodát, ami 
egy nagy betegségben megtörtént vele. A hosszú, szolgálatban töltött éve-
ken át bizton állította, hogy az emberek a betegágyban, a bajukkal való 
küzdelemben, a gyötrelmek magányos perceiben, a reménytelenségben 
nincsenek egyedül. Senki nincs egyedül. 
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Nagy Talautre 
 

1996. január 17-én születtem egy magyar kis faluban, apám féléve érkezett 
haza Indiából. Pécsen kezdtem tanulmányaimat, s jelenleg felsőoktatásban 
Budapesten tanulok. Irodalommal a gimnázium alatt kezdtem el foglalkoz-
ni. Nem szeretek sokat beszélni magamról, ha valakivel beszélek, általában 
kerülöm a tekintetét, de ez nálam nem az érdektelenségem jele. 
 

Nagy Talautre • Paradicsom 
 

Reggelihez ülök. 
Felöltöztem már kenyerem 
vágom, s a nap besüt. 
az ablaküvegen kacsintva  
pillantom meg. 
Azóta nevet rám, hogy 
kopogtatására először 
beengedtem. 
 

Reggel; 
milyen szép, a szó reggel, 
és még gyönyörűbb a csend. 
 

A nap legfontosabb pillanata 
első benyomás, 
mérföldkő – jó leülni rá – 
új kedv, új számítás, új pillanat, 
régi kösszmondások. 
De így van jól, ilyenkor van rendjén. 
 

Felállok onnan, 
s ahogy a napsugár ültemben újra ölembe kuporodik, 
te is megérkezel. 
Lecsuktad az estét, pedig szeretsz, 
de igazából mégse jó sokat aludni. 
Persze nem ismerheted el, 
jobb, ha inkább te kerekedsz felül, 
mert kitűntetsz minden megadással, 
és ez nekem számít. 
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Rád mosolygok, így köszönünk; 
Csendben, mosollyal, reggel. 
Mert a szavaktól hamarabb elfáradunk. 
 
Megfogom a kést és paradicsomot 
szelek egy parány darabot, 
amit megoszthatok veled, 
ma csak ezt a napot, 
de ha eljön az este, 
már nem kell sokat várni a holnapig. 
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Könyvajánló 
Dr. Nyéki Gabriella • Tangó & Dió 

Tánccal az Alzheimer-kór ellen 
 

A szerző, dr. Nyéki Gabriella – oly sok 
orvoshoz hasonlóan – a gyógyítás útját 
járja. Ausztriában dolgozik egy gyógy-
szállodában. Itt találkozik a 82 éves Lisa 
nénivel, aki nagyon fél az Alzheimer-
kórtól és hogy megelőzze a demenciát, 
a hét minden napján táncolni jár. Majd 
meghívja a Doktornőt birtokára, és egy 
hónapon át együtt járnak tánciskoláról-
tánciskolára, önkéntes munkával segítik 
az Alzheimer-otthon lakóit, kirándul-
nak, nevetnek, diót esznek és mind-

eközben életbölcsességeket szívnak magukba Luciával, az argentin orvos-
tanhallgató lánnyal, aki cserediákként egy hónapot tölt Bécsben… 
Egy belső hang azt súgja neki, hogy küldetése van. E spirituális élmény 
sorsfordító lehet az egész világra. Egy hajnalon arra ébred, hogy valóra 
váltja nagyszabású álmát, mindenkinek elárulva, hogy egy új útra indulunk a 
mai reggelen. 
Tánccal az Alzheimer-kór ellen – elindításával szeretné felhívni a világ 
figyelmét e XXI. század pusztító, oly sok család közérzetére kiható, óriási 
társadalmi és gazdasági terheket is jelentő betegségre. 
 

A könyvet megrendelheti: 
E-mail: tangoesdio@gmail.com 

Telefon: +36 30/466-06-27 • 4032 Debrecen, Cívis utca 18., Pf. 13. 
www.alzheimer-tanc-konyv.com 

mailto:tangoesdio@gmail.com
http://www.alzheimer-tanc-konyv.com/
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Könyvajánló 
Dr. Ócsai Antal • Emléklapok 

Adács – Pannonhalma – Hatvan  
 

„Nem akartam könyvet írni, még ke-
vésbé visszaemlékezést.  
Azonban amikor június 27-ére virradó 
éjszaka betegségem következtében nem 
tudom, mennyi időre eszméletemet is 
veszetettem, másnap reggel ellenállha-
tatlan késztetést éreztem, hogy megírjak 
néhány emléklapot.  
„Sponte sua carmen numeros veniebat 
ad aptos” – magától jöttek a gondola-
tok.  
Adács, Pannonhalma, Hatvan. Ezek 
voltak az előtuloló képek rosszullétem 

alatt, így ezekről írtam. Később rájöttem, ezek földi életem fogódzói. 
Amit kezében tart a tisztelt olvasó, nagyjából egy hét alatt íródott, közben 
meggyógyultam.  
Kitárulkoztam, bár nem ez volt a szándékom.” – írj a szerző könyve elő-
szavában. 
 

A kötet megrendelhető a szerzőtől: 
drocsai@gmail.com 

mailto:drocsai@gmail.com
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