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M. Simon Katalin 
 
Olvasó-író nyugalmazott tanítónő vagyok. 
Sepsiszentgyörgyön születtem és élek, Erdély-
ben. Olvasok, mert szeretek boldog lenni. 
Írok, mert úgy érzem, van mondani valóm a 
világnak.  
Mióta írok? Tanítói tevékenységem idején 
születtek első gyermekekről gyermekeknek 
írott verseim.  Azóta is nagy szeretettel írok 
olyan verseket, meséket, amelyekben gyermek, 
szülő és pedagógus egyaránt örömét lelheti. 

Ezeket az alkotásokat olvasva, a gyermek olyan színes világban találja ma-
gát, amelyet ő szeret, ahol kiélheti mozgásvágyát, a benne tomboló egész-
séges energiát, amely minden ritmusok és rigmusok forrása.  
Gyermekverseim megjelentek elemi iskolás tankönyvekben is. 
 

M. Simon Katalin •A legszebb madárdal 
 

Apánk hordott egyenként  
nyoszolyának venyigét. 
Egy szál széna, egy szál szalma – 
így készült a fészek alja. 
                     
Fészekalja melegében 
anyánk oltalmazó teste 
idegen szemektől óvott, 
s álmodott nekünk jó sorsot. 
 
Álmait dalába szőtte,  
ez volt az ő drága kincse, 
örökségül hagyta reánk  
a világ legszebb madárdalát. 
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Lipcsei Mária 
 
Szeretem a könyveket. Sokféle formájú, 
színű, tartalmú könyvet. Szeretem, ha né-
hány percre, órára, napra elvarázsol; elkalau-
zol egy varázslatos, a mindennapi életünktől 
oly más világba. 
Immár felnőtt gyermekeimnek a mindennapi 
mesehallgatás hatására lételemévé vált az 
olvasás szeretete. Tanítóként szívesen olva-
sok mesét, verset tanítványaimnak is. Időn-
ként tágra nyílt szemük, csillogó tekintetük, 

máskor csilingelő kacajuk visszaigazolás számomra, hogy irodalmat magyar 
nyelven közvetíteni gyönyörűség. 
Az pedig külön ajándék, ha alkotóként is részese lehetek e csodának. 
 

Lipcsei Mária • Tündér-mese 
 
Toccs, toccs, toccs. 
Hazafelé caplattam az egyre gyorsabban potyogó esőcseppek sűrűjében. 
Megnyíltak az ég csatornái, csuromvízben állt a világ. 
Toccs, toccs, toccs. 
Gumicsizmáim nagyokat cuppanva hagyták el a járdát, majd tértek vissza 
újra és újra. 
Tocsi, tocsi, tocsi, tocsi – hát ez meg ki lehet ebben a szakadó esőben? 
Csak nem egy másik kislány? Olyan gyerek nem járhat egyedül, aki ilyen 
aprókat tottyan! 
Nem, tényleg nem kisgyerek. Hátrafordulva láttam, hogy egy aprócska, 
fehér, zsinóros szőrű puli követ. Vajon hol lehet a gazdája? Apró gomb-
szemei csak véletlenszerűen villantak elő vakító bundájából, de akkor úgy 
éreztem, mondani akarnak valamit. Megálltam, egymásba fonódott a tekin-
tetünk. Intett, hogy kövessem a résnyire kinyílt kertkapun át – és én nem 
tudtam a hazafelé vezető utat választani. 
A ház, amelynek kertjébe kerültünk, a legkülönösebb építmény volt az 
egész utcában. Hagymakupolás tornyocskái, különös erkélyei szinte von-
zották a tekintetet. És az ablakok! Kecses, tüll ruhás virágtündérkék rep-
kedtek benne, s kis kosárkáikból virágszirmot szórtak az arra járókra. Meg-
figyeltem, hogy a virágeső után az addig mogorva, morcos emberek moso-
lyogva, jókedvűen dudorászva sétáltak tovább. Az erkélyek állatokat for-
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máztak: bal oldalán egy sas, a jobbon pedig egy griffmadár nyújtogatta 
felém hatalmas szárnyait. A hagymalevelek időnként kinyíltak, majd be-
gyűjtvén a lehullott lombot, a levegő oxigénjével a kupolába zárva fűtő-
anyaggá alakították azt.  
A ház melletti óriás fa egy ember nagyságú üreget rejtett. Lupi – így hívták 
a kutyust – orrocskájával betaszigált az odúba, majd az oxigénfát szőrének 
zsinórjaival körbetekergetve elzárta a nyílást a külvilágtól. Mielőtt a munka 
végére ért, még sikerült megpillantanom a kert végében egy hasonlóan 
különös, de inkább hátborzongató vityillót. Ablakai vicsorgó sárkányok-
ként tátogtak felénk, kupolái varangyokként terpeszkedtek a tornyokon, s a 
legmagasabbikon kígyózászlót lengetett a viharossá vált szél. 
Ekkor a puli barátságos hangon megszólalt: 
- Írj üzenetet az anyukádnak, hogy a barátnődnél leszel, míg a vihar elül. 
Annyira elcsodálkoztam a beszélő kutyus láttán, hogy szó nélkül teljesítet-
tem a kérését. 
- És most ülj a földre, és kapaszkodj, mert indulunk! 
- Hová? – szerettem volna megkérdezni, de már csak arra volt időm, hogy 
Lupi szőrébe kapaszkodva igyekezzem túlélni az utazást. A fatörzs aljában 
a talaj megnyílt, és mi egy ferde csőben suhantunk lefelé. Áááá… – ordítot-
tam. Aztán a sötétben már csak a fogaim összekoccanását hallottam. 
Szerencsére gyorsan megérkeztünk. Ahogy az irányból kiszámítottam, kö-
rülbelül a tündérkés ház pincéjében landoltunk. Káprázatos látvány tárult a 
szemem elé. Az ablakban látott tündérek ide-oda repkedtek hártyás szár-
nyacskáikkal, és finom vízfátyollal permetezték a csigák házába ültetett, 
hangszert formázó virágpalántákat. A víznek olyan színe volt, mint a tün-
dérek ruhájának, és minden öntözés után egy kevéske aranyport szórtak a 
növényekre. A helyiség közepén ült trónusán halkan hárfázva a tündérki-
rálynő. 
- Örülök jöttödnek, Flóra kisasszony! Fanny vagyok, a tündérek királynője. 
Gratulálok, te vagy a kiválasztott.  
Az ámulattól a szavam is elakadt, így csupán ennyit tudtam kinyögni: mi… 
mi választott? 
Aztán már annyit sem, mert Fanny királynő magához intett egyet a terem-
ben bodorodó párafelhőcskék közül, megsimogatta, és az ugyanolyan uga-
tó szőrgombóccá változott, mint Lupi. 
- Felszég, összetelelhetem a szigákat? – kérdezte erősen selypítve a kutyus-
ka, miközben farkát hevesen csóválva próbált közelebb araszolni a lassan, 
de annál elszántabban szétszéledő csiganyájhoz. 
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- A virágok most pihennek, Pulián, szunyókálj te is egy kicsit – simogatta 
meg a csöppséget, és máris békés hortyogás töltötte be a termet. 
- Gyere, Flóra kisasszony, elmesélem, miért hívattalak.  
Magához kérette a legnagyobb felhőt, és az a földre leszállva puha párna-
ként azonnal ülőhelyül szolgált a kislánynak. 
- Bizonyára meglep, hogy tündérekkel találkoztál. Hosszú ideje élünk az 
emberek világában, fák gyökerei közé vájt odúkban, földalatti üregekben, 
vagy pincékben. Szeretünk a föld alatt tüsténkedni, hiszen minél mélyeb-
ben vagy, annál erősebb a mágia. Igyekszünk rejtve maradni az emberek 
szeme elől, mert a felnőttek már nem hisznek a csodákban. Mégis szüksé-
gük van rá – anélkül kell hát eljuttatunk hozzájuk, hogy tudnának róla. 
Tündérkéim fáradhatatlanul dolgoznak: a virágok, amiket nevelünk, va-
rázsport termelnek, ezt szórják a járókelőkre az ablakokból, ahová felröp-
pennek napközben. Éjjelente pedig zenével, tánccal, kacajjal ünneplünk. 
Én Fanny vagyok, a nevem virágkoszorút jelent. Ezért lehetek a virágok és 
a tündérek királynője. Flóra pedig annyit tesz: virág. Te vagy a virágok és a 
tavasz hercegnője. Ezért csak te tudsz segíteni nekem. Nagy bajban va-
gyunk – duruzsolta halkan a felség, miközben Puliánt simogatta. 
- Biszony, biszony, cak te tucc szegíteni – motyogta a kutyus megerősítés-
képpen. 
Mivel megszólalni sem tudtam, a tündér folytatta. 
- Nem is olyan régen Tündérviola utcának olyan zenekara volt, hogy csodá-
jára jártak a világ tündérei. Virágtündérkéim nevelték a hangszer-virágokat, 
a karmester, Vidorc pedig apró kis magvacskákból a hangszereken játszó 
manókat. Egyszer azonban szörnyű dolog történt.  
- Szölnyű, szölnyűszég! – erősítette meg az álmosan nyújtózkodó Pulián. 
- Vandál gyerekek beszöktek Vidorc úr pincéjébe, növényeit elpusztították, 
manóit megsebesítették. Ő rettenetes haragra gerjedt: ruházatát, házát sö-
tétségbe borította, a kertjébe hívatlanul betévedő összes csemetét pedig 
kővé változtatta. Velük díszíti sziklakertjét, egyedül neveli a manókat, és 
senkit nem enged a háza közelébe sem. Azóta Komorcnak hívják… Ma 
van Szent Iván éjszakája, a nyári napforduló ideje. Az év legrövidebb éjsza-
káján rendezett virág-koncert bűbájos hatású, megtörné Komorc úr varázs-
latát, és ismét jó manóvá válna.  
- És én mit segíthetek ebben? – kérdeztem halkan, miután felocsúdtam az 
ámulatból. 
- Van egy tervem. A hengercsúszdán titokban meglátogatod Komorc urat a 
varázshárfám segítségével. Ha sikerül meglepned és ámulatba ejtened a 
hárfajátékoddal, a kővé változott suhancok emberek lesznek újra, a manók 
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pedig jóságuknál fogva ismét képesek lesznek zenélni. Ha pedig megtartjuk 
a koncertet, Komorc visszaváltozik Vidorccá, és az utcánk lakói boldogok 
és mosolygósak lesznek megint. Segítesz nekem? 
- Hát persze – bólintottam félszegen. Aztán a tündérkék, virágok és kutyu-
sok éljenzése közepette kezembe nyomták a hárfát, és már suhantam is 
lefelé a csúszdán. Az utolsó pillanatban Lupi utánam ugrott segítőnek. 
Nagyon gyorsan megérkeztünk. Úgy éreztem, a szívemnél hangosabb 
hangszer nincs pillanatnyilag a világon, és zakatolása mérföldekre hallat-
szik.  
Félelmetesnek tűnt itt minden. A nyílással szemben egy tűzokádó sárkány-
szájat formázó kandallóban magasra csaptak a lángok, mellette egy dene-
vér-karosszékben maga a rettenetes Komorc úr szunyókált. A sziklakertből 
hallani véltem a gyerekek nyöszörgését, mellettük a manók szunyókáltak kis 
cserepeikben. Szárított csirkelábak, kígyóbőrök, halálos álmot hozó növé-
nyek lógtak mindenütt. 
Behunytam a szemem, és megjelent előttem egy emlékkép. Az első balett-
fellépésem jutott az eszembe. Tél volt, az iskola udvarát belepte a hó, a 
puha, fehér takaró apró madárlábak nyomát őrizte. Szívesen játszottam 
volna én is odakint a fiúkkal – ehelyett a színpadot eltakaró hatalmas vörös 
függöny mögött kuporogtam, az arcom maszatos volt a könnyektől. Na-
gyon féltem, rengetegen eljöttek! A tanító néni próbált megnyugtatni, de 
mindhiába… ám egyszer csak valaki hátulról megkocogtatta a vállamat. 
Anyukám volt az. Szorosan átöleltem, és kértem, hogy vigyen haza. Ehe-
lyett megfogta a kezemet, a tenyerem egészen picinek tűnt az övében, majd 
ennyit mondott: 
- Hiszek benned. 
Először nem értettem. Hinni a Télapóban szokás! Meg talán a húsvéti nyu-
sziban, de hogy egy kislányban… 
Hirtelen visszazökkentem a valóságba, ugyanis Lupi megnyalta a könyö-
kömet. A kutyus előbb rám nézett, majd jelentőségteljesen az alvó főmanó 
felé bökött orrocskájával. Elfintorodtam. A kezem túlságosan remegett, 
nem tudom megcsinálni… 
- Hiszek benned – hallottam anyukám hangját a fejemben. És egyszerre 
elárasztott a nyugalom. Hiszen már értettem. Lenéztem a kezemre, ami 
most már biztosan tartotta a bűvös hangszert. Elmosolyodtam, és hagytam, 
hogy az ujjaim fel-le vándoroljanak a csengő húrokon. Komorc felriadt a 
hangra, de addigra a találékony kis puli már a székéhez kötözte szőre hosz-
szú indáival. A főmanó izgett-mozgott, morgolódott, de kiszabadulni se-
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hogy sem tudott, miközben a hárfából egyre csak áradt a varázslatos mu-
zsika. 
És egyszer csak megtörtént a csoda! A sziklakert kövei megmoccantak, 
görögni kezdtek, és egy-egy bukfenc után gyerekké változtak! Kedves, mo-
solygós, jó gyerekekké. A zene elhalkult, beözönlöttek a tündérek, és sietve 
kihordták a manókat a kertbe. Itt várt minket az utca apraja-nagyja, ugyanis 
a tündérkék sietve szétkürtölték a koncert hírét. Ott volt az anyukám is, és 
nagyon büszkén mosolygott rám, mintha csak tudta volna, mi adott nekem 
erőt.  
Kicipelték Komorcot is, akinek minden tiltakozása ellenére meg kellett 
hallgatnia a Szent Iván éji koncertet. Ami kiválóan sikerült – a manók örül-
tek, hogy újra zenélhetnek, ezért egész este szívvel-lélekkel játszottak. 
Végül minden jóra fordult: a rossz gyerekek megjavultak, Komorc megbé-
kélt és újra Vidorcnak szólította mindenki, a manók esténként a kertben 
zenéltek – az utca lakói pedig boldogan hallgatták a gyönyörűséges dalla-
mokat. 
Ha sétálni indulsz, járj nyitott füllel! Ha varázslatos muzsikát sodor feléd az 
esti szellő, és mosolygós emberekkel és jó gyerekekkel találkozol, állj meg 
egy pillanatra! Lehet, hogy a ti utcátokban történt mindez? 



 
11 

Bajkán László 
 

Eredeti végzettségem szerint alkalmazott nyel-
vész vagyok angol specializációval, a nyelvről 
azonban ma már az az igen fontos kérdés jut az 
eszembe, vajon azért van nevük a dolgoknak, 
mert beszélünk, vagy azért beszélünk, mert a 
dolgoknak van nevük. És kezdem elhinni végre, 
hogy ez az ember egyik alapvető képessége a 
szabad akarat mellett. Hiszem, hogy képesek 
vagyunk megtalálni a teremtés szavait és kimon-
dott, leírt szavainkkal teremteni bírunk. Képesek 

vagyunk megérezni és kimondani a jelenségek belső lényegét: a nevét. Be-
szédünk és írásunk segít megtalálnunk mindent, ami igazán fontos, a titko-
kat, amik a szemnek szinte láthatatlanok. A költők Isten kémei. Első ver-
seskötetem Forrás a száj címmel látott napvilágot a szülővárosomban, Haj-
dúböszörményben Komjáthi Balázs A tűnődés ára című könyvének párja-
ként. Azóta mást is írtam, sokféle könyveket, például a legendás Titkos 
Angliát. Tavaly a könyvhétre jelent meg Az egyenes út  című művem, amely 
az érzékeken túli világról szól és arról, hogy elérkezett az idő: nekünk is 
hozzá kell tennünk ehhez a láthatatlan titokzatossághoz valamit. Fordítok 
is mostanában, verseket, regényeket. Jelenleg éppen az Ifjú Sherlock Holmes 
lélegzetelállító kalandjain dolgozom. Egy kicsit most ebben élek. Az írás 
elragad, mint egy utazás. Az utak megkeresése végigkíséri a mindennapjai-
mat. Utazás a kultúra és a kreatív lehetőségek között. Ezek alapvető fon-
tossággal bírnak az életemben.  
A nyarakat egy jó évtizede már Angliában töltöm, ahol különböző csopor-
tokkal járjuk a szigetország rejtelmes helyszíneit. Igyekszünk megérteni 
mindazt, ami körülöttünk látható, és hozzátenni a saját részünket is a távla-
tokhoz odakint, és a mélységekhez idebent. Magukkal ragadnak a régi le-
gendák és az ősi rejtélyek. A táj szentsége, a régmúlt és a jövő szellemisége, 

meghívnak egy‐egy gondolatra. Az utunk vezet minket, hogy elvigyen egy 
ismeretlen világ felé. Olyan elbűvölő helyeket sikerült felfedeznünk, ahol a 
mai napig érzékelhető bizonyos átjárhatóság a szellemi világ és a mi vilá-
gunk között. Benne keressük a válaszokat a múlt kihívásaira, és korunk 
kérdéseire. És ezáltal önmagunkra is. És biztos vagyok benne, ha valamit 
mégsem találunk meg odakint, az majd itt lesz idebent.  
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Bajkán László • Visszaság 
 

Itt most vályog dűl 
És hull a vakolat 
 
És odaki úgy áll a kútkáva 
Száraz lehelletében a kába est 
Akárha minket várna ott 
 
A beléhajigált szeméttel 
Rossz kocsikerék a nyáridő 
 
A mersz kijönni elhagyott 
Tanyánkra nagy volt – 
Nagyapám halott 
 

Úgy feküdt az ágyba 
Naphosszat évek óta 
Apám beretválta néha 
Szappanhabos pénteki estefélen 
 
Belépni oda hol ágyának vetve?  
Száján cigarette 
Fújta a füstöt a büdöst a rossz fogsor közül 
És szárazságba fogta a szobája odva 
 
Csókolom csak bekiabáltunk és rohantunk túlnan 
Vacsorára nem jön, Istennek hála alszik, csendítsd a rádiót lelkem 
 
Kinyargaltunk Csókolom a lépcsőn, ahol a tesóm a fogát kitörte 
Sódert vitt a házba épp vödörbe a hároméves szőke napsugár 

 
Gyöngyik gyűltek a papírdobozba  
És ezerláb lak minden kő alatt  
Évek óta már 
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Ameddig ellátsz az én földem az ott 
Csalit szeder kutyatej és szíkfű 
Tehénjárta érpart kórók országában 
Tévedhetetlen szántás itt a végtelen 

 
És itt vagyunk ím a régi birtok szemmel vételére 
Göröngyös rög közt lábad a szemünk 
 
Szakadt szakajtó porlik most a csűrbe 
Macskáknak volt kölykes fekhelyül 
Úgy veszett itt minden iszalag futja körbe 
És por lengi a lábunk nyomait 
 

A háztetőre fű nőtt  
És odvasodik már az emlék gerendája 
Be sem járjuk így a gaz között a kertet 
Hol reves lánc akadt és tört cserép  
És lepattogzott a fehér meszelés 
Csillagozódik már az égi vászon  
És gyűlik a sötét a pókos zegzugokban 
 
És odaki úgy áll a hullámos gödörnél  
Botjával görbén Asztalos Mihály 
Rossz fehér ingébe szürke szűk gatyába  
Mintha minket várna 
Amér beteg arcát akkor  
Nem csókoltuk össze 

 
Ott volt koszos mosdótálba leberetvált borostája 
S kiöntöttük az udvarra a kútkáva oldalába. 
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 Bajkán László • Emberség olvasásra 
 

Fenn a fény 
Benn a bűn 

 
Jobbra jó 
Ver a vér 

 
A láb lapos 

A térded tárgy 
 

Az ér ereszt 
A szív hajlék 

 
A tér terem 
A sár arany 

 
Az elme alma 

Élő öllel 
 

Ín indít 
Újak az ujjak 

 
Ennyi az egész 

Tenyér tányérján 

 és lenn a lény 
és kinn a kín 
 
és balra baj 
és forr a fő 
 
a mell meleg 
a kar kereszt 
 
a haj hajol 
hol benn lakol 
 
a vér verem 
a könny erény 
 
az álma körte 
ölel körbe 
 
téged is újra 
és készen a kéz 
 
meg alvó lélek 
írás az élet. 

 
 

Bajkán László • Feneke fonákján 
 

Dagadt degesz dirib‐darab 
Kocka kecske kerek kalap 

 
Eleven halovány alig van valahány 

Ingatja engedi mély kútban nem leli 
A finnyás fanyalog förgeteg forgatag 

Feneke fonákján a nadrág szétszakad. 
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Bajkán László • Az öltések helyén 
 

Tű húzza cérnányi időnket majd végig 
A napfényre álmunkból minden reggelen  

 
Fércelni könnyebb mindig jó napot 

Ha az öltések helyén nincsen semmi sem 
 

Mert varrott kelméket úgy ölt magára lelkünk 
Hogy gyűszűnyi elménknek rejtély az öltözet 

 
Mert minden öltés az éghez visz közel 

S kék vásznunk meglebben a sápadt föld felett. 
 
 
 
               Bajkán László • Alvóvíz 
 
 
Tó vizében a nyála béka 
Ladik szemén a szél árnyéka 
 
Szemed mögött örök körök 
Pihennek még álmot török 
 
Napdióból jövök hozzád 
Megtört idő felnyílt lelke 
Agyam alján meggyűlt rosszát 
Az utadból elseperte 
 
A szél hossza fodrot rajzol 
Amikor még ott bent alszol 
 
Álmodj szépet víznek alján 
Hínár teker körbe kajlán. 
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Sárváry Mariann 
 
Sokszor éreztem már, hogy a könyveknek lelke 
van. Mennyi érdekeset tudnának mesélni, ha meg 
tudnánk szólítani őket! Ez a 2017-es antológia is 
egy olyan könyv, aminek lelke lett. Benne az 
enyém is hat művem erejéig. 
Rólam ezt meséli: 
Életünk a kozmikus titokzatosság, a kiszámítható-
ság és a boldogságkeresés szent hármasságára épül 
fel. Mindhárom tényezőt nagyra tartom, de kiegé-
szül életkorunk előrehaladtával a magánnyal és a 

játékossággal. A magánnyal azért, mert az rászorít minket arra, hogy épít-
kezni tudjunk a minket körülvevő harsogó, fogyasztói magatartásra silányí-
tó világunk ellenére is, a játékossággal pedig azért, mert idővel mindenki 
rájön arra, hogy nem szabad magunkat túl komolyan venni. 
Mikor 14 évvel ezelőtt 40 éves lettem, azt írtam, hogy beléptem egy érték-
őrző életszakaszba. 
Még azóta is hiszek abban, hogy a tanítás is olyan, mint a vers: soha nem 
válik fölöslegessé és értéktelenné.  
Az eltelt másfél évtized csak megerősített abban, hogy minden hibája elle-
nére szép a világ, hogy az emberi kapcsolatrendszerek mennyire bonyolul-
tak és árnyaltak.  
A nagyot változó tágabb és szűkebb környezetünkben nap mint nap sze-
mélyes példamutatásunkkal sugalmazni kell: vannak biztos eligazodási pon-
tok az életben. Véleményem szerint ezek a következők: becsület, szolidari-
tás, szerelem, szeretet, hűség, a gyökerek megismerése és a valahova tarto-
zás tudata, a mások iránti nagyvonalúság, segítőkészség, valamint a tudás és 
a kitartás. 
 A költészet számomra az önmegismerés világát jelenti.  
Kedves Olvasók!  
Tartsatok velem, átnyújtom lelkem hat darabját az alábbi oldalakon. 
 

Sárváry Mariann • A megelégedett 
 
Már napok óta nagy pelyhekben esett a hó. Ez a vakító kristálypalást elfed-
te a város minden szennyét, csönd borult az utcákra. Az autósok inkább el 
sem indultak, nehogy útközben elakadjanak valahol. Szokatlanul nyugodt 



 
17 

lett minden. Előkerültek a szánkók a pincékből, gyerekkacagástól vissz-
hangzott a park, ahol a lucfenyő élt. 
Formás fenyő volt, minden évben nőtt legalább két arasznyit. Egyre több 
madár választotta a magas ágait fészekrakó helynek. Békében élt önmagá-
val, de advent idején, amikor az emberek elkezdtek készülődni a karácsony-
ra, mindig elfogta valamilyen megmagyarázhatatlan vágy, hogy egyszerű 
fenyőfából karácsonyfává válhasson. 
Ilyenkor sóvárogva nézett be a környező házak ablakain, irigykedve nézte 
szépen feldíszített fenyőtársait. Amikor közeledett a szenteste, halkan fo-
hászkodott magában: 
- Bárcsak egyszer én is ott állhatnék egy szoba közepén égő gyertyákkal, 
színes gömbökkel felékesítve! 
Fohászát egy arra elsuhanó angyal meghallotta, és hófehér szárnyával meg-
legyintette: 
- Indulj, elég nagyra nőttél, ezen a télen már te is boldoggá teheted az em-
bereket! 
Az angyal érintése után a fenyő azt érezte, hogy gyökerei engednek a szorí-
tásból. Hirtelen képessé vált arra, hogy lépkedjen. Körülnézett, merre is 
induljon, aztán meglátta, hogy a közeli téren egy alkalmi karácsonyfaárus 
próbál túladni maradék fenyőfáin. 
Odasétált, beállt a feketefenyők közé és várt. Szépségével hamar felhívta 
magára a figyelmet. 
- Hát ez meg hogy került ide? Nem is vettem észre, hogy ekkora lucfenyőm 
is van még! – kiáltott fel meglepetten az átfagyott árus.  
Hamar megvették, boldogan vitte haza egy apuka a nagyfiával. Szokatlan 
volt számára a meleg lakás. Sőt, kifejezett fájdalmat érzett, amikor fejszével 
formára vágták a törzsét, hogy beleférjen a karácsonyfatartóba. 
Aztán elkezdődött a díszítés. Régi dobozokból szebbnél szebb angyalok, 
üveggömbök, jégcsapok kerültek elő. A szobában a falon lévő tükörben 
egyre csodálatosabbnak látta magát. 
A rácsíptetett színes izzók kicsit szorították a tűleveleit, de nem törődött 
vele. Csak gyönyörködött a saját szépségében. Végre átélhette, hogy az ágai 
alatt okoztak boldogságot egymásnak az emberek. Kellemes gyantaillata 
betöltötte az egész lakást. 
A meleg azonban egy hét múlva egyre elviselhetetlenebbé vált a számára, 
levelei egyre hullottak, formás ágai megereszkedtek. Amikor a második 
üveggömb esett le róla, ezt hallotta: 
- Holnap leszedjük a karácsonyfát, mielőtt az összes dísz lepotyog róla! 
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Másnap arra ébredt, hogy durván szedik le róla a díszeket. Szánalmasan 
nézett ki csupaszon az üres szaloncukor papírokkal. Az igazi csapás csak 
ezután következett, amikor a második emeleti teraszról ledobták az utcára. 
Nagyot nyekkent, amikor földet ért. Sorstársai gúnyolódva fogadták: 
- Te is megérkeztél közénk! Jó kis tűzifa lesz belőled hamarosan! 
Szegény lucfenyő, nagyon szégyellte magát a többiek előtt. Leszállt az éj, 
fázott ennyire kopaszon. Gonosz társai csak nyugtalanították: 
- Talán holnap még nem szednek össze, megvárják a Vízkeresztet. 
A fenyő dideregve újra fohászkodni kezdett: 
- Milyen ostoba is voltam, amikor nem becsültem eléggé a parkban a he-
lyemet. Mit nem adnék érte, ha még egyszer ott állhatnék a régi helyemen! 
Megszánta őt az angyal, aki korábban is segített rajta. Kiemelte a többi 
lecsupaszított karácsonyfa közül, lábra állította, és megsuhintotta a szár-
nyával: 
- Menj, elég bölcs lettél ahhoz, hogy értékelni tudd egyszerű életedet. 
Az emberek által kidobott fenyő ismét elindult, ahogy lépkedett, újra kinőt-
tek a levelei. Mire a parkba ért, ismét a régi volt. Megrázta magát, és örült, 
hogy vége lett a rémálommá változott régi vágyakozásának. 
Akkor vált igazán boldoggá, amikor tavasszal újra fészket raktak az ágai 
között. 
 

Sárváry Mariann • Kapszulás időutazás 
 
Kedvenc városomban a múlt héten megnyílt a legmodernebb Nespresso 
kávézó. Szép, nyárvégi délután volt, amikor én is eljutottam, hogy kipróbál-
jam. Amint beléptem, azt láttam, hogy a falakat végig polcok borítják, a 
polcokon katonás rendben rengeteg színű kávékapszula várt a sorsára. 
Leültem egy ablak melletti asztalhoz, ahonnan éppen ráláttam a Dunára. A 
folyó fenséges látványt nyújtott, meglepően zölden hömpölygött. 
Egy jóképű pincér felvette a rendelésem, a kínálatból – hosszas töprengés 
után – a lila színű kapszulát választottam. 
A kávé illatos és kiváló aromájú volt, ahogy lenyeltem, éreztem, hogy fur-
csán forog velem a világ. Néhány másodperc múlva körülnéztem. Legna-
gyobb meglepetésemre ugyanott ültem, ugyanúgy ráláttam a békés arcát 
mutató Dunára, de sűrű cigarettafüst vett körül. Hangos kiabálásokat hal-
lottam: 
- Pincér! Egy feketét, egy doboz Figarót és egy kutyanyelvet kérek! 
- Az élőkről vagy rosszat vagy semmit! 
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Ahogy a ködszerű füstöt lassan megszokta a szemem, láttam, hogy a ku-
tyanyelven, azaz a cégjelzéses papíron a Bristol kávéház felirat olvasható. 
A mellettem lévő asztalnál két szép nő beszélgetett. Egyikük szecessziós 
mintájú hajpánttal szorította le barna haját, kezében vékony szipka égett. 
Révedező pillantással nézett ki az ablakon, miközben ezt sóhajtotta: 
- Dide megint egész éjszaka dolgozott – s kezével a nyakában lévő fehér 
gyöngysorral babrált. 
Hiszen ő Harmos Ilona! – nyilallt belém a felismerés. Mellette Böhm 
Aranka igazgatta frissen fodrászolt bubifrizurás haját! 
Micsoda szerencse, hogy a lila kapszulát választottam. Most már értem, 
miért reklámozták olyan hevesen ezt az új kávéházat! Nemcsak jó kávét 
ihatsz, hanem időutazásban is részesülhetsz. 
Nocsak, ott a sarokban Babits ül papírja fölé görnyedve, szorgalmasan rója 
a sorokat, miközben néha áthúzásokat csinál. A hamutálat már régóta nem 
vitte el előle a pincér. 
Egyre kíváncsibban nézek körül, tovább hallgatom szomszédaim párbe-
szédét. 
- Holnap elmegyünk a Dunakanyarba fürdőzni. Dide szereti a vizet. 
- Én inkább az Orfeumba mennék, de van egy vacsorameghívásunk is. 
- Nagyságos asszonyom, telefonhoz hívják. Legyen olyan szíves odafáradni 
a készülékhez! – mondta udvariasan a pincér. 
Gondoltam egy merészet, s odaintettem őt az asztalomhoz. 
- Egy feketét és egy kutyanyelvet kérek!  
A fiatal férfi elkerekedett szemekkel nyugtázta szokatlan öltözékemet. Té-
rült-fordult, s hozta a feketét, ahogyan illik: ovális tálcán egy pohár vízzel 
és egy étvágygerjesztő aprósüteménnyel. 
A kávé szokatlanul erős volt, annyira, hogy ereje visszapenderített a XXI. 
századi Nespresso kávézóba. Asztalomon egy Bristol kávéház feliratú le-
vélpapír feküdt. A füst eltűnt, a zajok megváltoztak, csak a Dunára néző 
pazar kilátás maradt változatlan.  
Mikor magamhoz tértem, első gondolatom az volt, milyen jól is választott 
Kosztolányi feleséget. Szívesen élnék köztük az 1920-as években. Folyton 
jazzt hallgatnék és charlestont táncolnék.  
Legközelebb azonban a kék kapszulát választom, az a hatvanas évekbe 
repít vissza. Kipróbálom azt a híres szimpla kávét üvegpohárban alpakka 
kiskanállal, miközben a Jamaikai trombitást fogom hallgatni.  
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Sárváry Mariann • Hamis áhítat 
(parafrázis) 

 
Érett felét mutatja, lásd, a világ, 
színes fényeitől villog a reklám, 

kövér mellénybe bújik a merénylő, 
 hosszú út után megtér Allahhoz, 

hittől dagadva feléled a szellő 
s a félelemtől kiürül a szálló. 

 
 

Sárváry Mariann • Angyal 
 

Magával ragadó a tekintete, 
Szárnya felemelő, 

Földöntúli az érintése.  
 

Miért csak a gyermekek láthatják? 
A gyermekkor gazdagság, 
A felnőttlét megalkuvás? 

 
Annyira szeretnék egy angyalt 

márványba lehelve 
vagy kőbe faragva. 

 
Hosszú hajú, hamvas bőrűt 

vékony ujjú, 
bátorító tekintetűt. 

 
Ha megsimogathatnám  

egyszer a szárnyát, 
megköszönném, hogy vigyáz rám. 

 
Szeretném megölelni. 
Innék a tenyeréből. 

Miért nem hallottam még angyalt nevetni? 
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Sárváry Mariann • A Bakonyban 
 
A bükkfák szálfán állnak a dombtetőn, 
Bóklászó marhák és lovak a legelőn. 
Hogy ember jár erre 
a villanypásztor árulja el. 
 
Este leszáll a kékes köd, 
Alkonyi ég alatt fut az őz. 
A madarak elcsitulnak, 
A tücskök túl hangosak. 
 
A lét és a tér végtelen. 
Csiga siet az avarszőnyegen.  
A csillagok átszúrják 
az éj fekete palástját. 
 
Borospalack az asztalon 
Baráti beszélgetés a padon, 
Elmosódnak a kontúrok, 
A tűz még erősen ropog. 
 
Patak folyik ráérősen 
Csak csörgedezz, 
csak csöndesen, 
fel ne verd félelmeimet! 
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Sárváry Mariann • Akarsz-e a másik felem lenni? 
(parafrázis) 

     
A másik felem, mondd, akarsz-e lenni, 
akarsz-e mindig velem élni, 
akarsz-e együtt még sokat utazni, 
felnőtt szívvel kamasznak látszani, 
bohóckodva az asztalfőre ülni, 
borból, mousse-ból élvezettel venni, 
csókot dobni, száraz pezsgőt bontani, 
néha-néha másik arcot ölteni? 
Akarsz-e megélni mindent, mi élet, 
lucskos telet és szomorú végű őszt, 
lehet-e némán meccset nézni véled, 
akarsz-e játszani hitvest, szeretőt? 
Akarsz-e, mondd, a másik felem lenni, 
ülni hosszan, együtt felébredni,  
koncertre járni és dzsesszt hallgatni, 
a szép Budapesten turistáskodni, 
akarsz-e, mondd, a játszótársam lenni? 
Akarsz-e játszani, mindörökké élni, 
s közös halálunkra fogadást kötni? 
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B. Rózsás Erzsébet 
 

B. Rózsás Erzsébet vagyok, anya és nagymama, 
túl a hatvanon. 
A családomon kívül két szenvedélyem: az okta-
tás, és az írás.  
Már gyermekkoromban is szerettem írogatni. 
Az én drága, jó tanító bácsim rendre felolvasta 
a fogalmazásaimat, mint követendő példát. 
Fiatal koromban hallgattak a múzsák, örültem, 
ha este vagy éjszaka ágyba kerülhettem. 
Most, hogy szabad estéim vannak, ismét tollat 

ragadtam. Legfőbb ihletőim, a négy unokám. Nekik mesélek, készítek szó-
rakoztató és tanulást segítő játékokat, eszközöket.  
2009 óta működtetek egy saját weblapot (www.modernnagyi.hu), ahol 
munkáimat többnyire meg is jelentetem.  
„B. Rózsás Erzsébet, nyugdíjazott pedagógus, blogger – halhattuk a Duna TV Ri-
dikül c. műsor bevezetőjében 2016 decemberében. –  Létezik tökéletes nagy-
mama? Valószínűleg igen, és Zsóka irigylésre méltóan közel áll hozzá. Süt, 
főz, meséket és novellákat ír, szervez. Újabbnál újabb, számtalan saját készítésű, de 
nem felesleges ajándékkal, oktató és szórakoztató játékokkal rukkol elő.” 

 
B. Rózsás Erzsébet • A Hold barátsága 

 
Lilla nagyot nyújtózkodott a kiságyában, megdörzsölgette a szemét, majd 
felült.  
Késő délután volt, de még szépen sütött a Nap. Gondolta magában, ez a 
legjobb idő egy kis rollerezéshez. Felkapta a ruháit, evett pár falatot és már 
rohant is a garázshoz, hogy elővegye kedvenc járgányát. Felpattant rá, és 
uzsgyi… Megtett pár kört, egyre bátrabban vette be a kanyarokat. Bár ne 
tette volna! Sajnos az egyik kanyar rosszul sikerült, és Lilla csúnyán hanyatt 
esett. Már éppen vette a nagy lélegzetet, hogy segítségért, vagy csak egy kis 
vigasztalásét kiáltson, amikor megpillantotta a feje fölött a Holdat. Szája 
tátva maradt, szemét nagyra nyitotta, majd felháborodottan így szólt: 
- Hé, Te! Mi a csudát keresel ott fent? 
- Nekem szólsz Lillácska? 
- Persze hogy neked. Ki másnak? 
- Miért mérgeskedsz? Én mindig itt fent szoktam lenni. 

http://www.modernnagyi.hu/
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- Ez nem igaz! Neked éjszaka kell ott lenned, nappal a Napnak kell fent 
lennie. Világos! A nevében is bent van Nap-pal. Szóval nappal a Nap, éj-
szaka a Hold. 
- Ne haragudj Lillácska, de ezt rosszul tudod. Én éjjel-pappal itt fent va-
gyok, csak nem látsz mindig. Az persze tény, hogy éjjel a sötétben jobban 
látszok. Tudod, én sokkal kisebb vagyok, mint a Nap, és saját fényem sincs. 
- Megint át akarsz verni. Ha nincs fényed, akkor hogy tudsz éjszaka bevilá-
gítani az ablakomon?  
- Ez hosszú, majd ha egyszer eljössz hozzám vendégségbe, mindent elme-
sélek. De most állj fel, mert a hideg kövön megfázol. 
- OK. – állt fel Lilla, majd folytatta – Vendégségbe? Miért van házad, aszta-
lod meg széked? Van nálatok cukrászda, ahol tortát lehet venni, vagy te 
magad sütöd? 
- Ne izgulj! Nálam sok minden másképp van, mint nálatok, de még soha 
senki nem panaszkodott a vendéglátásomra. 
- Jó, jó. Csak még azt mond meg, hogy jutok fel hozzád? Ja, és hogy vihe-
tem-e a tesóimat? 
- Természetesen jöhettek többen is. Holnap, a délutáni alvás után, lekül-
döm értetek a szivárványt.  
Lilla alig várta, hogy a történtekről beszámoljon a testvéreinek. Nórika és a 
kis Petra nagyon örült a hírnek, és mindjárt elkezdték tervezgetni, hogy 
melyik ruhájukat vegyék fel. Hunyó viszont, hitte is meg nem is, de úgy 
gondolta, ha a lányok mennek, neki mindenképpen mennie kell, mert vala-
kinek vigyázni kell rájuk.  
Másnap délután a lányok felvették a legszebb ruhájukat és szedtek egy 
csokor virágot. Üres kézzel még sem mehetnek vendégségbe. Kiálltak az 
udvar közepére, és vártak. Alig múlott négy óra, egyszer csak csodálatos, 
széles szivárvány jelent meg az égen. Pont olyan volt, amilyennek lennie 
kellett: vörös, narancssárga, sárga, sárgászöld, zöld, kékeszöld, kék és lila. 
Jött, jött, egyre jobban közeledett, míg végül az egyik vége előttük földet 
ért.  
- Hű, ez nem semmi! – álmélkodott Hunyó – de hogy fogunk ezen feljutni 
a Holdig? 
- Mindenki lépjen a szivárványra – szólt le barátságosan a Hold – és ka-
paszkodjon meg egy színbe! 
- Én Lilla vagyok, tehát enyém lesz a lila. 
- Gondolom Hunyó a kéket választja, mondta Nórika – akkor én a sárgát. 
- Vörös legyek, vagy narancssárga? – tépelődött a kis Petra – Hm, legyen a 
vörös! 
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- Kapaszkodjatok! Indulás! – kiáltott a Hold. 
És már repültek is fel, fel, egyre feljebb. A házak, a fák egyre kisebbek let-
tek, az emberek eltűntek, és közben szebbnél szebb madarakkal, és bidres-
bodros felhőcskékkel találkoztak. Gyönyörű volt. A kis Petra elkezdett 
tapsolni örömében, megfeledkezve arról, hogy kapaszkodni kell. Csak egy 
pillanat volt, de már megtörtént a baj. Leesett a szivárványról és tán le is 
zuhant volna, de szerencsére megakadt a lába a narancssárgában. Hunyó 
egyből tudta, mit kell tennie: egyik lábát a kékhez, másikat a kékeszöldhöz 
kötötte, így mind két keze szabad lett. Leereszkedett és megfogta a kétség-
beesetten kapálódzó Petra kézét. Húzta, húzta de valahogy nem volt elég 
ereje. Ráadásul a sok kapálódzás miatt egyre jobban belegabalyodott a na-
rancssárgába. 
- Segíts már Hunyó – mondta sírós hangon Petra – már nagyon fáj a lá-
bam, és félek is. 
Szerencsére odaért Felhő Anyó, aki hatalmas, puha tenyerét alájuk tette. 
- Nyugalom gyerekek! Hunyó csak szép lassan bontogasd ki Petra lábát! 
Nem kell félnetek, itt vagyok, nem fogtok leesni. 
Így is lett. Öt perc alatt helyre állt a rend. Mire felértek a Holdhoz, már 
megint mindenki vidám volt. Hát még amikor meglátták a terítéket! Tátva 
marad a szájuk, mert ilyen szépet még sosem láttak. Minden fehér és vilá-
goskék volt, hisz minden felhőcskékből állt. A szőnyeg, a fotelek, az asztal, 
de még a csészék is.  
- De jó – mondta Lilla – ha ezt leejtjük, nem törik össze. 
- Viszont ha kiöntitek a kakaót, akkor foltos lesz ez a szép szőnyeg – okos-
kodott Hunyó. 
- Olyan jó, hogy itt vagytok – mondta a Hold – foglaljatok helyet, és fala-
tozzatok! 
A felhő-tányérokon tejszínhabos fánk és torta volt. A kelyhekben habos 
fagyi, a poharakban kakaó, de még azon is hab volt. A legérdekesebbnek a 
vattacukor tűnt, ami kétszer akkora volt, mint Hunyó feje, és az asztal fe-
letti felhőcskékből lógtak lefelé. Úgy nézett ki, mintha az asztal felett sok 
nagygömbű lámpa lógna, csak ezek nem világítottak. Annál jobban a Na-
pocska. Az erős napfényben szikrázott a kristályporral behintett sok fi-
nomság. A gyerekek majd belevakultak a káprázatos csillogásba, de csak 
pár percig álmélkodtak rajta, mert gyors falatozásba kezdtek. Ettek, ahogy  
szájukon befért, mert hogy nem csak szép, hanem finom is volt. Ettek, 
ettek, nem is ettek… habzsoltak. 
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A Hold megértően mosolygott, majd csendesen megszólalt: 
- Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Én nagyon szeretem 
a vendégeket. Mindig mindent elkövetek, hogy jól érezzék magukat, de a 
végén, valahogy minden elromlik. A vendégeim megsértődnek. Nem tudok 
igazi barátokra lelni, pedig nagyon szeretném. Olyan jó a földiekkel beszél-
getni. 
- Mi is szeretünk az égiekkel – mondta teli szájjal Hunyó. 
- Akkor eljöttök máskor is? 
- Aha! 
- Ühü! – bólogattak a lányok. 
 
Mikor már tele volt a bendőjük, a Hold játékra hívta a kis csapatot. 
- Nézzétek, itt ez sok kisebb-nagyobb felhőcske! Ezen nagyon jól lehet 
ugrálni, egyikről le, másikra fel, akár fogócskázhattok is rajta. Próbáljátok 
ki! Nem kell félnetek, mert alattatok van Felhő Anyó! 
A gyerekek először kicsit félénken, majd egyre bátrabban nagy ugra-
bugrálásba fogtak. Játszottak kifulladásig. Jókedvűek is vidámak voltak, 
csak a Hold nézett egyre gyakrabban és egyre idegesebben az órájára. 
- Most már hagyjátok abba az ugrándozást, ideje hazamennetek!  
- Nem akarunk még hazamenni. Ez jobb, mint otthon a trambulin – 
mondta nevetve Nórika. 
- Ráadásul itt nem tudjuk összepiszkolni a ruhánkat. Sehol egy jó kis po-
csolya, amit persze csak anya nem szeret – mondta huncutul Petra. 
- Pedig mennetek kell már. 
- Kidobsz? Most már nem is csodálkozom, hogy nincs barátod, és hogy 
senki sem akar még egyszer eljönni hozzád – mondta mérgesen Lilla. 
Hiába nógatta, hiába könyörgött a Hold, hogy induljanak már, a gyerekek a 
fülük botját sem mozdították. Szökdeltek, sikongattak, hancúroztak, pedig 
már folyt róluk a víz. Egyszer csak a kis Petra megszólalt.  
- Én nagyon fázok. 
- Én is. 
- Jézusom, remegnek a lábaim! 
- Mi történik itt? Ennek fele se tréfa – aggályoskodott Hunyó. 
- Ugye mondtam, hogy készülnötök kell. Gyorsan, gyorsan fel a szivár-
ványra. Ha a Föld eltakarja a Napot, itt nagyon-nagyon hideg lesz. Ráadásul 
a szivárvány is eltűnik, és akkor nem tudtok hazamenni. Itt pedig megfagy-
nátok. 
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- Ne féljetek! – szólt kedvesen a Szivárvány – Még van annyi idő, hogy 
épségben hazaszállítsalak benneteket. Most átalakulok csúszdává, aztán 
irány a kertetek. 
- Búcsúzzunk! – szólt szomorúan a Hold – Látjátok, minden vendégség így 
fejeződik be nálam. Ugye azért Ti nem nagyon haragszotok rám? 
- Egy csöppet sem – válaszolt kedvesen Hunyó – nagyon jól éreztük ma-
gunkat, minden nagyon finom volt, és csak köszönni tudjuk az egészet.  
- Hogy is van? Apa mit szokott mondani, amikor valahonnan vendégség-
ből haza megyünk? – kérdezte a kis Petra. 
- Hát azt, hogy köszönjük a vendéglátást – mondta Nórika. 
- Jó, jó, hagyjuk most az udvariasságot! Siessetek! Meg ne fázzatok! Pattan-
jatok fel a szivárványra! Üljetek rá egymásután terpeszülésben: elől Petra, 
aztán Nórika, utána Lilla és végül Hunyóka, aki majd átkarol benneteket és 
vigyáz rátok. 
- Köszönünk mindent, és ha hívsz, mi jövünk máskor is! – kiáltott még 
vissza Hunyó. 
- … és, ha nem is megyünk állandóan, innen lentről is tudunk beszélgetni, 
vagy legalább integetni – toldotta meg Lilla. 
- Puszi neked Holdacskaaaaaaa…! – de ezt már nem hallotta odafönt senki. 
- Juhéééé! Repülünk!  
- Ez kiráááááály! – kiáltotta örömmel Hunyó, és közben szorosan, gondo-
san fogta a kis tesóit. 
Az érkezés nem volt igazán szerencsés, mert egymás hegyére-hátára estek. 
De ki törődött most ezzel? Leporolták a ruhájukat, megigazgatták szélfútta 
hajukat, és igyekeztek a bejárat felé. 
Éppen jókor érkeztek. Már messziről hallották anya hangját, aki vacsorára 
hívta gyermekeit. 
- Na, végre hogy itt vagytok. Már vagy félórája hívlak benneteket. Mossa-
tok kezet, aztán asztalhoz! – közben végigmérte őket a tekintetével – Miért 
vagytok ilyen csinosak és vidámak? 
- Mert a Holdnál voltunk vendégségben – válaszolta lazán Nórika törölkö-
zés közben – mostantól a Hold is a barátunk. 
- Aha. Értem. És boszorkánnyal, vagy sárkánnyal nem találkoztatok? 
- Anya! – mondta felháborodottan Lilla – nem a mesében, a Holdon vol-
tunk. 
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B. Rózsás Erzsébet • Tündéri boszorkány 
        
Azt mondják, hogy a boszorkányok mind nagyon csúnyák és gonoszok. 
Ott ártanak, ahol tudnak, és ehhez még varázserejük is van. Ám ha hiszi-
tek, ha nem, van a világnak egy icinyke-picinyke sarka, ahol szorgalmas, 
csupa-szív, segítőkész boszik élnek. Egy a sok közül, akit Rusnyinkának 
hívtak, egyszer útra kelt, hogy bebizonyítsa, hogy az embereket nem fogja 
érdekelni a rút test, ha megtudják, milyen nemes szívet takar.  
Bejárta a fél világot, mindenhol segített. Embereket és állatokat gyógyított 
meg, verembe esett kiscicákat hozott ki, bogarakat mentett ki a vízből, 
törött szárnyakat és lábakat forrasztott össze, és még sorolhatnám. Az 
állatok szerették és tisztelték is, de az embereknél csak elutasítással és féle-
lemmel találkozott. Annyira belefáradt az eredménytelen küzdelembe, hogy 
bevonult az ország legsűrűbb erdejébe, épített egy kis kunyhót és ott élte 
szomorú életét. 
Az erdőhöz közeli faluban élt két testvér, Hunyó és Lilla. Hunyó egész 
kiskorától azt hallotta mindenkitől, hogy nem messze van egy sűrű erdő, de 
annak még a közelébe sem szabad menni, mert lakik ott egy szörnyeteg, aki 
egy harapásra bekap minden gyereket. Hunyó, aki már 8 éves volt, elkez-
dett kételkedni ebben a történetben. Egyszer odaperdült anyukája elé és 
megkérdezte: 
- Miért nem mehetek az erdőbe? Már nagy és erős fiú vagyok. 
- Ezerszer elmondtam már. Egy rémes, nagyhatalmú, gonosz boszorkány 
lakik ott, aki téged pikk-pakk bekapna. 
- Ugyan, ilyen csak a mesében van. És egyébként is, ha én jó és udvarias 
vagyok valakivel szemben, az miért bántana engem? 
- Figyelj Hunyókám, én csak féltelek. Elhiheted, sajnos vannak gonosz 
lények, akik ok nélkül is bántják a gyerekeket. 
Hunyó napokig töprengett anyukája szavain. Tudta, hogy ő csak jót akar, 
de a kíváncsisága felülkerekedett a józan eszén. Egy szép nyári reggelen 
odament kishúgához és megkérdezte: 
- Olyan szépen süt a nap. Nincs kedved egyet kirándulni és virágot szedni? 
- Micsoda kérdés. De mennyire hogy van! És hova mennénk?  
- Az erdő szélére. 
- Oda nem mehetünk. Tudod, az erdőbe gyerekek nem mehetnek. 
- Ne parázz! Csak a szélére megyünk. De ha félsz, felőlem itt is marad-
hatsz, akkor egyedül megyek, és keresek majd madárfészkeket, meg gom-
bákat. 
Ezen aztán Lilla kicsit elgondolkodott. 
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- Oké! Felőlem mehetünk. De ebédre ugye itthon leszünk? 
- Naná! Én sem akarom ott tölteni az életemet. Azért a biztonság kedvéért, 
vigyük a hátizsákunkat és rakjunk bele vizet és egy kis rágcsálnivalót. 
A két gyermek összepakolta magának, amit fontosnak tartott. Induláskor, 
még visszakiáltottak anyának, hogy ne aggódjon, elmennek sétálni, de 
ebédre itthon lesznek. 
Az erdő szélén tényleg nagyon sok, illatos és érdekes virág pompázott. Lilla 
boldogan kapkodta hol innen, hol onnan. Na és Pillangók? Ilyen színeseket 
és nagyokat még sosem látott. 
- Hunyó, de jó hogy eljöttünk! Életemben nem láttam ennyi szépséget. Ha 
legközelebb jövünk, hozzunk lepkehálót is. 
Hunyónak bár az volt a szándéka, hogy megkeresi a boszorkányt, lassan 
megfeledkezett róla. Már csak az érdekességeket vizsgálgatta, és észre sem 
vette, hogy egyre beljebb kerültek.  
- Húúúú! Nézd csak Lilla! Látod azt az érdekes kékes sziklát, körülötte a 
rengeteg sárga virággal? Azt még vizsgáljuk meg közelről!  
- Nem kellene inkább már hazamenni? 
- Ez lesz az utolsó, ígérem.  
- Jól van, nem bánom, menjünk. 
Így is lett. Kifulladásig tettek-vettek, vizsgálódtak, gyűjtögettek, majd idejét 
látták a visszaútnak. Ám hiába keresték a hazavezető utat, nem találták. 
Egy fa tövében pihentek egy picit, megették a maradék elemózsiát, majd a 
két kis vándor föltápászkodott és indult volna hazafelé. Már Hunyó is el-
kezdett félni, mert fogalma sem volt, hogy mi a jó irány. Bizonytalanságát 
azonban nem akarta, a már egyébként is félelemtől reszkető Lillával érez-
tetni, és határozottan kijelentette:  
- Arra megyünk! Érzem, ez az ösvény visz haza. 
- Biztos? Mert én már nagyon haza akarok menni. Anyát akarom. És fázok 
is. 
- Tudod mit? Fussunk! Egyrészt gyorsabban hazaérünk, másrészt a moz-
gástól kimelegszünk. 
- Futás! – kiáltott fel örömmel Lilla.  
- Várj, én megyek elől, te meg kövess! 
A testvérkék futásnak eredtek. Lilla már nagyon fáradt volt, de nem szólt, 
mert azt gondolta, így előbb otthon lesz. Már alig volt ereje, amikor egyszer 
csak eltűnt előtte Hunyó. Mintha a föld nyelte volna el. 
- Hunyó, hol vagy? Ne szórakozz velem! Ne bújj el! Ez egyáltalán nem 
vicces! 
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- Jaaaaaj! Jaaaaaj! Itt vagyok, azt hiszem egy nagy gödör mélyén. Jaj, de fáj a 
lábam! Hogy fogok én most innen kimászni? Látni is alig látok. 
- Majd én világítok neked – szólalt meg egy kis hangocska. 
- Ki beszél? 
- Hát én, a szentjánosbogár. 
- Mi ismerünk téged, te sosem szoktál bennünket bántani. 
- Sőt, az én életemet egyszer megmentette – szólt mély hangon az öreg 
szarvasbogár. 
- Most mi is megmentjük a tiedet – toldotta meg az egyik hangya. 
- Tudod, van az erdőnek egy lakója – vette vissza a szót az öreg szarvasbo-
gár – aki szeret bennünket és segít, ha bajban vagyunk. Arany szíve van. 
Úgy hívják, hogy Rusnyinka, állítólag boszorkány, de én nem hiszem. Sze-
rintem rajtad is segíteni fog. 
Bogarak, rovarok, adjátok tovább a hírt valamennyi állatnak, úgy, hogy 
eljusson Rusnyinkához: „Egy jó kis fiú bajban van, segítségre szorul”! 
Ahogy az öreg szarvasbogár intézkedett, úgy tett mindenki. A bogarak 
szóltak a mókusoknak, azok a madaraknak, és öt perc múlva, már ott volt a 
hír a boszinál. Rusnyinkának sem kellett több. Seprűjére pattant és két 
szempillantás alatt ott volt a gödör szélén. Szegény Lilla ijedtében letoty-
tyant a popsijára és szorosan rászorította kezét az arcára, mintha attól hogy 
ő nem lát, őt sem látnák. Ekkor csilingelő hangon megszólalt a boszorkány. 
De ez a hang olyan lágy és kedves volt, hogy Lilla megfeledkezett a félel-
méről, és levette a kezét az arcáról. Önkéntelenül kicsúszott a száján: 
- Hú, de ronda vagy! 
- Ne foglalkozz most ezzel! Bajban van a testvéred, meg kell mentenünk. 
- Igen, igen. Itt van a gödör mélyén – mondta Lilla – és azt hiszem eltörött 
a lába. 
Ezzel Rusnyinka fiatalosan beugrott a mélybe, felnyalábolta Hunyót, és 
amilyen gyorsan be, olyan gyorsan  ki is ugrott, de már a fiúval az ölében. 
Szegény Hunyónak ideje se volt, hogy féljen, mert a következő pillanatok-
ban már a fájó törött lábát gyógyította kézrátétellel. 
- Na, ezzel megvolnánk. Fáj még a lábad? 
- Nem – szólt elképedve Hunyó. 
- Éhesek vagytok? 
- Igen, éhesek meg szomjasok is – válaszolt Lilla felélénkülve.  
Rusnyinka elővett egy zsebkendőt, ráfújt és egy nagy asztalterítő lett belőle. 
Még egyszer ráfújt, és csodák-csodája, tele lett finomsággal. 
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A két gyerkőc, nem győzte tömni magába a jobbnál-jobb falatokat. Közben 
teli szájjal megszólalt Lilla: 
- Csak tudnám, hogy lehet valaki ilyen rút! 
- Lilla, ilyet nem illik mondani – szólt korholóan Hunyó. 
- Hagyd csak, tudom, hogy nagyon ronda vagyok, és ezért nem szeret senki 
és még félnek is tőlem, pedig soha senkit nem bántottam. 
- Én már nem félek – mondta kedvesen Hunyó. 
- Én se – vágott közbe Lilla.  
- Tudjátok, egy százéves jóslat szerint, eljön majd egy királyfi, aki állítólag 
így csúnyán is fog szeretni és feleségül vesz. De már nem nagyon hiszek 
benne. Kinek kellene egy ilyen ronda banya? Ha tudnám, széppé varázsol-
nám magamat. 
- Nem kell ide varázslat, és nem kell neked így kinézni. 
- Miért? Mit tehetnék? – kérdezte lehajtott fejjel szomorúan a boszi. 
- Először is meg kellene jól fürödnöd és meg kellene a hajadat mosnod. 
Egy kis hajvágás sem ártana. Aztán minek jársz ilyen ronda, fekete, rongyos 
ruhában? 
- Ebben van valami igazság – vágott közbe Hunyó – hordhatnál farmert 
meg pókemberes pólót. Az most a menő. 
- Csak nem a csodatevő nőknél, te oktondi! – szakította félbe Lilla. 
- Neki csillogó-villogó csipkés és fodros rózsaszín, földig érő ruha kell, 
olyan, hogy ha megpördül, szivárvány fonja körül. Meg persze egy kopogós 
szép cipellő. Te ugye tudsz csodát tenni? 
- Igen, de csak másoknak, magamnak nem. 
- Jól van. Akkor nekem varázsolj egy kefét, egy ollót, egy csipeszt és rúzst. 
Aztán varázsolj ide, persze nekem, gyönyörű szép kelméket és két olyan 
manót, aki tud varrni. 
Minden Lilla kívánsága szerint lett. A manók Hunyó irányítása szerint 
megvarrták a két ruhát, mert hogy Hunyó olyan rendes volt, hogy egy 
ugyanolyan ruhakölteményt csináltatott kicsiben is. Lilla kifésülte a boszi 
haját, egy kicsit levágott a végéből és egy nagy copfba befonta, majd virá-
gokat rakott bele. Csipesszel kiszedegette az összes hosszú szőrt az arcáról 
és az orráról, majd kisminkelte. 
- Nem is rossz – mondta elégedetten Lilla. Most vedd fel a szép új ruhádat! 
Ó, hiszen két ruha van itt! Istenem, de gyönyörűek lettek! Én is felveszem. 
- Hú, de csinosak vagytok – mondta őszinte mosollyal Hunyó. 
- Igen, de az orrom még mindig olyan nagy, hogy belelóg a bablevesbe. 
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- Na és? Ne egyél bablevest! Egyébként sok embernek nagy az orra, ez még 
nem a világ vége. De ha nagyon zavar, tedd magad elé a legyeződet!  Na és 
húzd ki magad!  
Hanem most aztán már tényleg haza kéne mennünk. 
- Jól van, a faluig elkísérlek benneteket. 
- Nem, nem. El kell jönnöd hozzánk, és mindenkinek meg kell tudni, hogy 
Hunyó életét megmentetted – közölte ellentmondást nem tűrően Lilla. 
- De hát félnek tőlem! Kicsúfolnak!  
Hiába tiltakozott Rusnyinka, Hunyó és Lilla közre fogták és elindultak. A 
faluban mindenki csodálkozva nézte, ki ez az új ismeretlen csinos nő. 
Anya már nagyon várta gyermekeit. Amikor megtudta, hogy mit tett 
Rusnyinka, agyon ölelgette és puszilgatta. Csöppet sem zavarta a hatalmas 
orr. Sőt, búcsúzáskor azt monda: 
- Gyere el máskor is, mindig szívesen látunk! 
- Igen. Mi nagyon szeretünk! – búcsúzott a távozó Rusnyinkától Lilla is. 
- De legközelebb farmerben gyere! És felejtsd el a söprűt, vegyél inkább 
egy robogót! kiáltotta még utána Hunyó.  
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Kutasi-Horváth Katalin 
 
Horváth Katalinnak hívnak. Apai nagyanyám zalai, 
nagykutasi. Ezért választottam a Kutasi előnevet. 
Több alakban is felbukkanok. Bár létem és időm 
képtelen vagyok megsokszorozni: középiskolai 
magyartanár, író (bár kicsit még bizonytalanul, de 
már ki merem mondani) és természetjáró bujkál, 
váltakozik és egyezkedik bennem.  
Több mint negyed évszázada vagyok pedagógus. 
Bárhogy is változik a világ, s benne az én szere-
pem, szeretném hinni, hogy erre születtem. 

Miközben szenvedélyesen járom a természetet, fényképezgetem szépségeit. 
Rendszeresen publikálok a Magyar Turista c. lapban. Szerencsés vagyok, 
mert barangolásaim során újra és újra átélhetem – ha csak pillanatokra is – 
a nyugodt, felhőtlen létezés örömét, és megtapasztalhatom azt a rengeteg 
szépséget, mely a szabadban, az erdőkben, a hegyekben fogad útjaimon. 
Ilyenkor könnyedén birtokolhatom az időtlenség békéjét is, mely mérhetet-
lenül gazdaggá és elégedetté tesz.  
A hétköznapokban persze állandóan szembesülök az idő és a tér korlátai-
val, érzem természetellenes körülményekbe zsúfolt létünk hibáit, melynek 
elviselője, s mégis kívülálló szemlélője vagyok. Egyszerre látok így Don 
Quijote és Sancho Pansa szemével. Csendesen, nem látványosan vívom a 
magam gyarló kis harcait a realitás határain belül. 
Csak 2014 februárjában kezdtem el írni, miután viszonylag sok élmény-
anyag felhalmozódott bennem, s megtapasztaltam környezetem szókincs-
ének beszűkülését. Az írás számomra önkifejezés, önvédelem, tiltakozás és 
orvosság egyszerre. Nem hagyott nyugodni az a valami. Régóta, mélyen 
lappanghatott bennem, aztán váratlanul, mégis egyszerűen, természetesen 
felszínre tört. Nem is értem, miért nem bukkant elő hamarabb írásvágyam. 
Kellettek hozzá a hegyek, a völgyek, kihozta belőlem a virágban pompázó 
vagy éppen elpihenő erdő-mező, gondolataimnak folyást engedtek a zubo-
gó patakok, a vízesések: kóborlásaimnak, megnyilvánuló érzéseimnek meg-
annyi színtere és tanúja.  
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Kutasi-Horváth Katalin • Kávézás közben 
 
Kotyog. Nem, nem fecseg, s nem fecsérli az időt üres szószaporításra, ami 
most történik, az zene füleimnek: kotyog. Ez a hanghatás kilóg a modern, 
azaz abnormálissá alakított, túlzottan felgyorsított reggeli rutin általánosan 
elfogadott, hallgatólagosan jóváhagyott zajai közül. Jelez a kávéfőző: ideje 
kiszakadni a köznapiból, ez a pár perc jár! Megbékélés ez a muszájjal, az 
átlagossal, beletörődés ez a megváltoztathatatlan valóságba, s mégis: láza-
dás ez a megszokottal szemben. A rohanó idő fáradhatatlansága, lankadat-
lan kondíciója, elkoptathatatlan ízületei ellen dolgozik a kotyogó. Sokan 
már nem engedik meg maguknak ezt a luxust, hisz ott az instant… De 
hagyjuk is, inkább a valódi élvezet felé forduljunk! 
Finom illat terjeng, a jelent a múlttal, az elmúlást az időtlenség csalfa áb-
rándjával megszépítő gőzbodor kelti. Gyengéden közelítek, ki kell élvezni a 
rövidke, gyorsan suhanó perceket, sem siettetni, sem elnagyolni nem aka-
rom a múlékony élvezetet. 
Ezt nem lehet csak úgy, futtában felhörpinteni! Szentségtörés volna, meg-
szégyenítése a hagyománynak, egy kultusznak, durva szétoszlatása a va-
rázsnak, a hétköznapokat megszépítő pillanatoknak! Tehát nincs kapkodás, 
tilos a sietség. 
Hosszasan, elgondolkodva kevergetem a kávém, bár nincs benne cukor, 
épp csak egy kis tejszínt csurgattam bele. Tulajdonképpen nincs mit elosz-
latni, feloldani a kétségeken, a feszültségen, a kellemetlen hangulatfoszlá-
nyokon kívül. Csak a megszokás, a szertartás része ez, és a mozdulat teljes 
mértékben hozzátartozik a meditációs hangulat megteremtéséhez. Forrón 
gőzölög a kávé, és miközben elmerengek, tán lelassítom az időt is, ahogy 
elkezdem visszafelé kavargatni a lét, talán a régmúlt időket is visszaforga-
tom, megidézem. 
Formás kis csészében forgolódik a múlt és a jelen. Néha tán még a jövő is 
belevegyül az örvénylésbe. Jó meg-megállítani vagy kissé felgyorsítani a 
kavargást. A mozdulat merengő nyugalmat sugároz, nyugodt merengést 
kínál. Bár egy pontra koncentrálok, örökösen változik a kép, a kávéillat 
pedig egyre messzebbre utaztat, bódító varázsa tagadhatatlan. Egyszerű a 
hit: hat. Már megint hagyom magam elcsábítani. Magam vagyok a világom-
ban, most épp nem háborgatja senki. Senki, akinek nincs keresnivalója 
jelenemben. S ha mégis belevillan valaki, akivel nem kívánom megosztani a 
kellemes, elidőtlenített perceket, egyszerűen elkavarom, hogy helyébe kava-
rodhasson valaki más, valami új benyomás, bár sokszor gyorsan illanó, 
hamar szétfoszló a remény. 
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De jaj! Mi formálódik ebben a kis bögrében? Egy szőkésbarna, göndör 
tincs simul ki az emlékek árján, babakori fürtjeimet látom, de máris őszes, 
elvékonyodó ugyanez a haj, majd visszaváltozik, miután irányt vált a kiska-
nál, így már barnás, erős szálú, talán a remény táplálja. Egy szűk kis emlék-
rés, s míg újra rászokik a szem az ellentétesen vonuló körök optikájára, 
megritkul a haj, s hófehér szál cikázik át pillám előtt… 
Most meg ki néz vissza a csészéből rám? Hiszen ez egy gyermeki szempár! 
Bizakodó, tiszta. Tájékozódik, megbízik, felnéz. Ismerkedik. Kivár, előítélet 
nélkül fürkész. Jár a kávéskanál, hajtja a másodperceket, s miközben egy 
kissé változik a kép, évtizedeket fordult a mutató. A tekintet még mindig 
tiszta, de a tapasztalat felnyitotta a tudatot. A szemhéj elnehezedett, a lelket 
tükröző szem megfáradt… A szemöldök tán zordabb, de nem árnyékolja 
be nagyon az alóla sugárzó optimizmust. 
Számhoz emelem a varázscsészét, most már muszáj megízlelnem ezt a 
rejtélyes nedűt. Az eltűnt időben érinti meg nyelvem, az évtizedek mámo-
rait egyszerre idézi, egy pillanatba és egy kortyba sűríti a különleges aromát.  
Vizsgák emléke száll. Találkozásoké, vendégségeké. Néha cigarettafüst is 
keveredik a gőzölgésbe. Egy-egy korty egy-egy szenvedélyes kávézó arcát 
idézi elém, olyan, mintha egy asztalnál ülnénk, s a kávé megkurtítaná a 
köztünk lévő időbeli távolságot, feloldaná kedélyeinket, hevítené az ille-
delmes udvariasság hűvösségét, s közelebb terelné egymáshoz sóhajainkat. 
Olyan gyorsan illannak, suhannak a percek! Az előbb még időmilliomosnak 
éreztem magam, átszellemülten elvarázsolódtam egy tét nélküli, kellemes, 
meghatározhatatlan, felhőtlenül boldog és egyszerű világban, ám ahogy 
kihörpintettem az utolsó kortyot, valamit elveszítettem. Sajnálom, hogy 
kiürült a csésze, vissza kell rázódnom a nehezen formálható, kényelmetlen, 
szorongásokkal teli valóságba.  
Mindjárt mennem kell. Egy kicsit még hozzásegít a meginduláshoz a kávé 
bűvös íze, melyet nyelvemen magammal hordozok, valameddig még nyo-
momban maradnak az előbb megidézett figurák, de ez az igéző íz csak 
egyre jobban kihangsúlyozza a különbséget az idilli, barátságos atmoszféra 
és az újra megtapasztalt, szokásosan rideg közeg között. Mire szembesülök 
a zsúfolt jármű sablonarcaival és egyenmozdulataival, meg is feledkezem 
korábbi kellemes érzéseimről, a jellegzetes zamatról, hisz keserűség telep-
szik a helyére, de ez már meg is marad… 
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Bognár Stefánia 
 
Matematika - fizika - ábrázoló geometria szakos 
tanárként dolgoztam a vasvári gimnáziumban, 
majd a körmendi és szombathelyi főiskolán. 14 
éve – már nyugdíjasként – felelevenedett gyer-
mekkori vágyam, a versírás. Elemi erővel tört fel, 
igyekeztem „mulasztásomat” behozni, vállaltam a 
megmérettetéseket, melyek sok eredményt, bizta-
tást hoztak. Hamarosan jöttek az antológiák (má-
ra közelítőleg 50) és majdnem egy időben a saját 
kötetek is.  

Önálló munkáim:  
Emberé az álmodás (versek, Accordia, Bp. 2004)  
Tűztükrök (versek, Accordia, Bp. 2005)  
Szabálytalan szivárvány (szonettkoszorúk, Littera Nova, Bp. 2007)  
Létképletek (aforizmák, Littera Nova, Bp. 2008)  
Szerelem királyi korban (versdráma, Littera Nova, Bp. 2008)  
Semper vireo (versek, Littera Nova, Bp. 2009)  
Párhuzamos görbék (aforizmák, Littera Nova, Bp. 2010) 
 

Bognár Stefánia • Láthatatlan 
 

A szeretet láthatatlan, 
mégis világokat renget. 
Megbúvik a Pál-szavakban 
s vonzza a cselekvő csendet. 
 
Láthatatlan a csalódás. 
Aki keresztülnéz rajtam, 
hidegfejű kígyó, nem más, 
fel sem fogja a fájdalmam. 
 
– Emlékeid láthatatlan 
szorítását elviseled. 
Akinek nincs, kirakatban 
gyászfátyol-pózban tetszeleg. –    
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Bognár Stefánia • Űr-szonáta 
 

 Elszabadult a tenger: 
réveteg sirályok, 

s egy viharvert sellő 
(derék felett sem delnő) 

a fövenyen tátog 
partra vetve… 

A pikkelyekre ráunt a napfény, 
mert nem verik azt vissza, 

a múlás titka 
megérintette őket. 

– Nem kellesz többet! – 
szólt a tenger. 

De a halászoknak sem kell, 
nem azért, mert nem hal 

és nem is ember. 
Csupán azért, mert a végét járja. 

 
Ám hallga! 

Megérinti egy űr-szonáta! 
Körülfonja az élet vidámsága. 

Egy hullámcsapat 
a crescendónál kicsap, 

s a sellő 
az éltető 

sós vízbe csobban, 
érzi, hogy otthon van, 

övé az őselem 
minden gyönyörűsége. 

S a parti homok? 
Pereg az örök feledésbe. 
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Bognár Stefánia • Álom-röpt 
 
A téli álmok hófehérek. 
Híres csillagról szól az ének, 
és pásztorok naiv hitének 
 
nem kopott el angyal-varázsa, 
Betlehemnek örökös jászla 
belépőjegy a megváltásra. 
 
A téli álmok hófehérek, 
nincs Virágvasárnap-ígéret, 
s nem skandál Golgotát az érdek. 
 
Alszik a medve barlangjába’, 
a vetés tesped hó-bundába’, 
s az embernek Isten az álma. 
 
Gyolcs hóba burkolt szenvedések 
álmukról vélik, az az élet, 
mindig fehér karácsonyt kérnek. 
 
Csalódva lépnek néha sárba, 
ha langyos köd terül a tájra, 
s benne kísért Heródes árnya. 
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Borbás Lászlóné 
 
Munkahelyem a Tunyogmatolcsi Petőfi Sándor Általános Iskola, ahol né-
met nyelvet tanítok és igazgatóhelyettes vagyok.  
Szakképzettségeim: magyar – orosz – német szak, szakvizsgázott közokta-
tási vezető.  
Több mint 30 éve írok elsősorban verseket, aforizmákat. Gondolataim 
verses antológiákban, tankönyvben, napilapokban, mesegyűjteményben, 
módszertani tanulmányokban láttak napvilágot. Néhány gyermekversem az 
egyik osztrák ifjúsági magazinban, a Jugendösterreich-ban is megjelent. 
Elmélkedéseim főleg a természet, az emberi lélek…, azaz mindennapjaink 
szép és rút világából, fonákságaiból ihletődik. 
 

Borbás Lászlóné • Kikeleti bók 
 

Körülcsahol az aranyló báj, 
Bennem bizsereg az édes nyitány, 
Kacér bibéivel szemezem: 
Arcomon a tavasz kacaja lengedez. 

 
Borbás Lászlóné • Alkonyati fecskék 

 
Csendhárfán cirkáló 
csicseri had 
fészeklázú táncában 
zizzen a makacs ösztön 
vihánc repte. 

 
Borbás Lászlóné • Gondolatok egy téli reggelen 

 
Rezzen a jégálmú kábulat. 
Ködpoklú hajnalát csörrenti 
a fanyar éberség kimért rendje. 
Tátog a redőnyszáj. 
Lusta csikorgása hinti a fényt. 
Lépni vár a pulzáló Lét. 
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Kecskés Katalin 
 
1965-ben születtem Budapesten. 1988-ban 
diplomáztam a Budapesti Tanítóképző Főisko-
lán. 1996 óta tanítok az Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskolában. Fontosnak tartom az 
anyanyelv ápolását, gyakran emlegetem tanít-
ványaimnak, hogy „elég gazdag a magyar nyelv 
ahhoz, hogy szépen, szebben fejezzük ki gon-
dolatainkat”.  
 
 

Kecskés Katalin • Kutyabolondok 
 
Nálunk most 7, azaz hét kutya lakik... és van öt emberük. Mindnek megvan 
a maga története. Mármint a kutyáknak. 
 
Lássuk csak! Amikor fiatal házaspárként az építkezés végéhez közeledtünk, 
állandó látogatónkká – rendszeres kukázóvá – vált egy édes pofájú tacskó. 
Nemrég szült, de ez csak akkor derült ki, amikor a beköltözés után kivá-
lasztva leendő gazdáit, vagyis minket – későbbi nevén – Csöpi beállított hat 
szopós kölyökkel. 
Azon a szombat reggelen a kiskutyák nyüszítésére ébredtünk. Nagy volt az 
öröm. Na de ennyi kutya! 
Ahogy cseperedett a kutyasereg, sikerült a létszámot csökkenteni. Kettő 
egy gyerektáborba került őrzőnek, egy a fővárosba, egy elkóborolt egy éjjel 
(csak reméltük, hogy megsajnálta és befogadta valaki a kis csavargót), és a 
háznál maradt két kölyök – Dolli és Szüszi – és a mama. Kilenc évvel ké-
sőbb egy szomorú őszi reggelen a három kutyus mérgezésben elpusztult. 
Eltemettük, megsirattuk őket és fogadkoztunk, hogy több kutya nem kell. 
Ám legkisebb gyermekünk barátjánál pont azon a napon születtek kutyu-
sok, amikor ezek „elmentek”. Ez egy jel – gondoltuk. S amint elválasztható 
korba ért a zsemleszínű keverék – Roni –, már mentünk is érte. 
Megint volt ugatás és jókedv… 
De ez a kis kajla naphosszat sírt, amikor nem voltunk otthon, hát hogy ne 
legyen egyedül, kapott egy barátot egy hosszú szőrű tacskókölyök „szemé-
lyében”. 
Na ezek ketten… ez volt ám a házőrző csapat! 
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Aztán egyszer csak középső gyermekünk beleszeretett egy yorki-keverék 
nősténybe, s meg sem állt Debrecenig a gyönyörű fehér foltos négylábúért. 
Most már hárman voltak a barátok. 
Néhány évvel később Zserbó, az utolsó jövevény, anya lett, megszületett 
Samu. Ő okozta a legtöbb bosszúságot: mindent megjelölt. Zserbó nagy 
figyelemmel terelgette, nevelgette, de erről nem lehetett leszoktatni.  
Ismét eltelt néhány év, és akcióba kezdett a legidősebb gyermekünk. Aktív 
állatvédőként, illetve kutyamentőként befogadott egy beteg sharpey-t, La-
dyt. Gyógykezelés, gyógyszerezés, sebek krémezése következett, és gazda-
gabbak lettünk egy csendes és végtelenül türelmes jószággal, akit még két 
fekete vizslaalkatú kutya követett. De ezek aztán olyan egészségesek voltak, 
hogy csak na… Tanítható és hiperaktív tagjai a családnak a Picur és a Peru 
nevet kapták. 
Ismét eltelt néhány év, mikor Roni gyengülni kezdett, és 11 évesen 
egy kora tavaszi napon elaludt. Őt is meggyászoltuk, mint legelső barátain-
kat, családtagjainkat. S bár a többi vigaszt jelentett, Roni hiánya sokáig 
szomorúság volt a családnak. 
Jelenlegi „falkánk” hetedik tagja Buksi, a németjuhász-keverék. Egyetlen 
mániája vagy inkább fóbiája, hogy csak úgy hajlandó megállni vagy leülni, 
hogy muszáj hozzáérnie, hozzásimulnia valakihez. 
Mindegyik egy egyéniség. És bár ennyi állat nem kevés gond: takarítás a 
kertben és a lakásban, oltások, tabletták, kullancs- és bolhariasztók; eteté-
sük sem két fillér, de az ember iránti szeretetük és ragaszkodásuk, a hun-
cutság és játékosság, az okosság és hála minden bosszúságot feledtet.  
És a legfontosabb, hogy velük nemcsak többen lettünk, hanem többé és 
jobbá is váltunk. 
 

(Olivérnek, aki még csak 11 hónapos, de már most szereti a kutyusokat) 
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Mészáros Gabriella 
 
Miskolcon élő pedagógus vagyok. 
Egyik múlt század előtti ősömet „jó tollú”-ként 
jellemezték a fennmaradt korabeli dokumentu-
mok. Talán tőle eredeztethető affinitásom az írás-
hoz, mely szinte előzmények nélkül jelentkezett, 
bár az olvasás élménye már kora gyermekkorom-
ban rabul ejtett. Első jelentősebb sikeremet a 
„Minden napra egy vers” című gyűjteményes kö-
tettel értem el, 26 ezres eladott példányszámmal. 
Leginkább pályázatokra írok mesét, mondát illetve 

novellát. 
Eddig 28 kötetben jelent meg díjazott irodalmi alkotásom olyan írók társa-
ságában, mint Berg Judit, Lackfi János, Vámos Miklós vagy Zalán Tibor. 
Emellett egy alkalommal Janikovszky Éva írónővel együtt tartottunk író-
olvasó találkozót. 
Elhangzott már mesém a Pécsi Televízióban, valamint a Picur Rádióban, 
2012-ben pedig annak az Írói Gyűrűnek tulajdonosa lettem, melyet Hege-
dűs Béla író alapított. 
Tagjai sorába invitált több irodalmi kör, így az Irodalmi Rádió is, melynek 
kiadványaiban novelláimmal eddig „külsősként” szerepeltem. Szeretem 
Miskolcot és a természetet, ezt az írások többségének témája híven tükrözi. 
Mivel munkám és hobbim összefonódik, boldogan mondhatom el magam-
ról, hogy: írok és írni tanítok. 
 

Mészáros Gabriella • Laci anyu 
 
A villamos csikorogva fékezett a megállóban. Leszálló utas nem volt, fel-
szálló sem sok. A korán érkezett jó időben a legtöbb ember gyalog indult 
útnak, élvezve a május eleji meleget.    
Laci kelletlenül dobta le magát az ülésre. Egyáltalán nem volt ínyére a dél-
utánt az iskolában tölteni. Valami történhetett, ha annyira akarja a kölyök, 
hogy ott legyen a szülői értekezleten. Előző nap este még a sportcipőjét is 
ragyogó fehérre súrolta, amilyen csak új korában volt, s a lelkére kötötte, 
nehogy utcai ruhában menjen, hanem valami rendesben. Biztos baj van. 
Csakis az lehet! Már akkor rátelepedett ez az érzés, amikor magához vette a 
hat éves kölyköt. Tudta előre, ennek jó vége nem lehet! Képtelenség, hogy 
húsz évesen gyereket neveljen, hisz fogalma sincs, hogyan kell! Soha nem 
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volt senkije, csak az intézet, meg Kati, a nővére. Kati, aki valakitől össze-
szedte ezt a gyereket, aztán elcsapatta magát egy száguldó őrülttel a zeb-
rán… a kölyök meg itt maradt koloncnak az ő nyakán. Így nem tehetett 
mást, magához vette. Árva az árvát. Már akkor eltökélte, ha nem bír vele, 
legfeljebb intézetbe adja. Nem bajlódik vele. Nem ő! Elég neki a saját élete. 
Meg is mondta neki már az első alkalommal, mikor szürke kis hátizsákjával 
a hátán megállt az előszobában, szomorú, barna szemeit ijedten rámereszt-
ve. 
- Jól figyelj kölyök! Nálam lakhatsz, míg tisztességesen viseled magad, az én 
szabályaim szerint! Mert ha nem, nagyon gyorsan az intézetben találod 
magad! Tőlem ne várd, hogy kiszolgáljalak vagy babusgassalak! Ha éhes 
vagy, kinyitod a hűtőt! Ha koszos vagy, fürdesz! Ha álmos vagy, lefekszel! 
És nem csinálsz rumlit a lakásban! Rendet akarok látni mindenhol, külön-
ben kivágom a cuccaidat a szemetesbe. Világos? 
A gyerek nem szólt, csak a fejével bólintott. Tanácstalanul toporgott, míg 
nagybátyja a kisszoba felé nem lódította. Ott aztán meglapult csöndben. 
Laci már-már megfeledkezett róla, mikor váratlanul előbukkant a nagyszo-
ba ajtaja mögül. 
- Azta! – mondta rámeredve a heverő mögötti falat borító óriás poszterre, 
melyen hófehér vitorlás szelte a tengeren dagadó hullámokat. 
Laci elkapta a gyerek pillantását. 
- Ilyen lesz nekem – közölte hanyagul, a válla fölött odavetve, majd tovább 
bámulta a televíziót. – Ha gazdag leszek… – tette hozzá magyarázatkép-
pen. – Addig meg ezt rendezem be hajós szobának. A poszter az első da-
rab, de lesz majd minden. Hajókormány, halászháló, kapitányi sapka, táv-
cső meg térkép. Szóval minden, ami egy igazi hajóra kell. Az ablakba meg 
veszek egy vitorlavirágot. Az illik ide. 
- De jó! – lelkendezett a kisfiú. – És mikor szerzed meg ezt a sok dolgot? 
Laci elgondolkodva nézett maga elé. Szeme előtt megjelent a szánalmas kis 
stand az aluljáróban, ahol hajnaltól napestig árulja az újságokat. Télen, 
nyáron, fázva, izzadva, semmi pénzért. 
- Majd! – vetette oda mogorván. – Egyszer! Ne kíváncsiskodj! 
Tomika nem is kíváncsiskodott, csak olykor-olykor lesett be a szobába, 
amikor egyedül volt otthon, hogy megjelent-e már valami új a majdani 
vitorláshoz. A legtöbb időt saját kis szobájában töltötte, s mivel soha, senki 
rá sem nyitotta az ajtót, a szoba kezdett kisebbfajta csatatérré válni. Erre 
akkor derült fény, mikor kedvenc kockásfülű nyuszijának a füle félig kiló-
gott az előszobába, az ajtórésbe zárva. Laci azonnal észrevette és benyitott. 
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Irdatlan felfordulás fogadta. Nem kegyelmezett semminek. Amit a szőnye-
gen szétdobálva talált, válogatás nélkül kiszórta a konyhai szemetesbe.  
- Majd megtanulja a kölyök, hogy rendet tartson! – fogadkozott. 
Be is vált a számítása, de csak valamivel később. Tomika akkor, ott helyben 
kiborította a szemetest s válogatni kezdte elveszett kincseit az ételmara-
dékok közül. Dacosan mosta le a nyusziról a kávézacc és joghurt keverékét, 
miközben Laci magából kikelve ordított. 
 
- Te tisztára megőrültél! Komplett hülye vagy! Azonnal takarítsd fel ezt a 
mocskot, mert nem tudom, mit csinálok veled! 
- Takarítsd fel te! Te raktad a szemetesbe a játékaimat és te vagy a hülye! – 
feleselt Tomika, de már szaladt is a szobájába, mert nagybátyja fenyegetően 
megindult felé. 
Futtában ugrott az ágy alá, behúzódva a legmélyére, szorosan a falhoz. A 
büntetés hamarosan egy partvis képében jelent meg a szeme előtt. Laci 
dugta be utána, azzal próbálván nagy üggyel-bajjal kitoszogatni. Több si-
kertelen kísérlet után a partvis visszakozott és megállt üldözője lábainál.  
- Jössz elő, te koszos kis vadmalac! Jobban teszed, ha magadtól bújsz ki, 
különben felborítom az ágyat és akkor jaj neked! – fenyegetőzött kivörö-
södve. 
Tomika ekkor szuszogva, talpig porosan kikászálódott az ágy alól, s épp el 
tudott ugrani a suhanó pofon elől. 
- Hagyjál! Anyu sosem vert volna meg! – sikította sírásra görbülő szájjal. 
- De én nem vagyok…! Laci megtorpant. Elakadt a gondolt, de ki nem 
mondott szóban, ami mégis ott lebegett fölöttük fájón, mint az ütésre 
emelt kéz, hogy még árvábbá tegye az árvát. Dermedten álltak mindketten, 
egymásra szegezett tekintettel. Végül a gyerek – kihasználva a pillanatnyi 
tétovázást – sarkon fordult, és berohant a fürdőszobába, magára zárva az 
ajtót. Laci a sarokba hajította a partvist, s hogy lehiggadjon, nekilátott felta-
karítani a konyhát. 
- Én ezt nem akarom! Nem tudom végigcsinálni! Nem tudom! – morogta 
feldúltan, s csapkodva tüntette el a széttúrt szemetet. 
Aztán eltelt egy hét, kettő, minden különösebb csetepaté nélkül. Az egyik 
dolgozni járt, a másik iskolába. Egyforma, szürke hétköznapok követték 
egymást, mígnem jött egy nap váratlan tanítási szünet.  
- Jó légy! Megértetted? Nehogy lemenj az utcára csavarogni! – adta ki az 
utasításokat Laci munkába indulás előtt. 
Tomika őszinte felháborodással tiltakozott. 
- Nem tetszel nekem… – nézett rá összehúzott szemöldökkel a nagybátyja. 
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- Menj már, el fogsz késni! – lökött rajta a gyerek. – És hozz nekem egy 
újságot! Pónist! Hallod? 
- Nem lehet! Mondtam már! Nem az enyém! – szólt vissza a lift elől Laci. 
Amint becsapódott a liftajtó, Tomika nekifogott a lakásnak. Felmosott, 
porszívózott, törölgetett és mosogatott. Végül még kávét is főzött, hogy ne 
kelljen nagybátyjának emiatt korán kelnie. Aztán fáradtan zuhant a fotelbe, 
de büszke volt magára. A lakás csillogott-villogott a tisztaságtól. Még a 
cipők is katonás rendben sorakoztak az előszobai tükör előtt. 
- Örülni fog Laci! – nyugtázta teljes bizonyossággal, majd ülve elaludt. 
Arra ébredt, hogy egy vasmarok záródik a karjára és rázza, miközben zápo-
rozott rá a szidalom. 
- Nyitva hagytad az ajtót! Nem kulcsoltad be! Így maradt egész nap?! Hall-
jam! Van fogalmad arról, hogy ki is rabolhattak volna?! Megmondtam, 
hogy vigyázz mindenre, te eszetlen! De addig rángatod a gyeplőt, míg bead-
lak az intézetbe! Meglátod! 
Laci ledobta a kulcscsomót az asztalra. Tomika kábán nézett maga elé. 
Dadogva próbált védekezni. 
- Azt hittem örülni fogsz… 
- Mi?! Minek örüljek? Annak, hogy megbolondítasz?  
Laci idegesen járkált fel s alá. 
- Kitakarítottam! Egész nap dolgoztam, hogy örülj! Te meg észre sem ve-
szed! Csak fenyegetőzöl! Mindig csak fenyegetőzöl! Miért nem csuktad be 
te az ajtót, amikor elmentél, ha olyan nagyokos vagy?! 
- Ne szövegelj nekem, te kölyök! – rázta meg a gyerek vállát Laci. 
- Tomika vagyok! Nem kölyök! 
Hirtelen kiszabadította a vállát a szorításból és berohant a szobájába. Egész 
este ki sem jött, még vacsorázni sem. Sírt. Már az ágyban volt, amikor 
nagybátyja benyitott hozzá. 
- Fújd ki az orrod! – mondta és egy marék zsebkendőt tett az éjjeliszek-
rényre. 
A kicsi kifújta az orrát és a paplant nyakig húzva, megszeppenve várt. 
- Hoztam újságot – mondta Laci csendesen és a takaróra tette a háta mögé 
rejtett lovas magazint. 
Tomika arca felragyogott. 
- Mesélsz?! Mesélj! Jó? 
És Laci felolvasta élete első esti meséjét. Eleinte esetlenül, döcögve, majd 
zavarát leküzdve, egyre lendületesebben… A felolvasás után, kifelé menet, 
még visszaszólt az ajtóból. 
- Szép rend van. Megnéztem. 
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- Tényleg??! – könyökölt fel az ágyban Tomika. 
Laci elismerően bólintott. 
- Tényleg. Na, aludj már! – mordult rá gyorsan, de ez most nem hangzott 
komolyan. 
Lassan telt-múlt az idő, nem kevés munkával, de a hajós szoba maradt 
olyan, amilyen volt, csupán a falon árválkodó poszter jelezte Laci vágyait. 
Bár gyűjtötte a pénzt, az mégsem akart szaporodni. Sőt, eltűnt a pénztárcá-
jából ötszáz forint! Először nem gondolt semmi rosszra. Önmagát okolta, 
amiért nem volt elég figyelmes és elvesztette, vagy talán rosszul adtak neki 
vissza a boltban. De nem hagyta nyugodni a dolog. Ötszáz forint az ötszáz 
forint és nála igazán megvolt a helye minden fillérnek. Addig-addig töpren-
gett, mígnem eljutott odáig, ahol megtörténhetett a dolog. Vagyis a kölyö-
kig. Egyik este ott téblábolt az asztalra tett pénztárca körül. Akkor nem 
gondolt semmi rosszra. Miért is gondolt volna? Ilyen nem fordult elő, mió-
ta együtt voltak. De másnap már hiányzott a pénz. Így nem lehetett más a 
tettes… A kölyök nem is tagadta, amikor elővette kifaggatni. Ám az okát 
nem volt hajlandó elárulni. Előbb konokul hallgatott, majd kijelentette, 
hogy nem mondhatja meg. Nem sírt, nem hazudott, még csak meg se ijedt. 
Állt vallatója előtt, szemébe nézve, mint egy „vértanú”. Laci fejében kava-
rogtak a gondolatok. Csak nem zsarolja a kölyköt valamiféle banda, hogy 
szerezzen nekik pénzt? Annyi ilyenről lehet hallani! Vagy neki kellett vala-
mire és nem meri bevallani? Pár nappal rá már jött is az üzenet, hogy várják 
az iskolában. Szülői értekezlet lesz. Laci meg volt győződve, hogy a meghí-
vás összefüggésben áll az eltűnt pénzzel. Talán a társaitól is lopott volna, és 
az osztályfőnök most akarja leleplezni? Mindamellett a kölyök nagyon fur-
csán viselkedett. Kisúrolta nagybátyja sportcipőjét és lelkére kötötte, hogy 
el ne késsen, mert fontos mindent a legelejétől hallani. Most meg itt zöty-
kölődik a villamoson, átizzadt pólóban, kusza gondolatokkal. 
Az iskolában nagy volt nyüzsgés. Tomika kiöltözve állt fent az emeleti 
korlátnál és integetett nagybátyjának. 
- Hát te rajtad meg mi van? – vizsgálgatta Laci értetlenül. 
- Így kellett jönni – vetette oda a kölyök és már vezette is a folyosón. 
Az osztályterem előtt majdhogynem földbe gyökerezett Laci lába. Az ajtó 
fölé kifeszítve egy díszes felirat fogadta a meghívottakat: „Szeretettel kö-
szöntjük az Édesanyákat!”  
- Hogy gondolod te ezt?! – fordult a kölyökhöz. – Én ide be nem megyek! 
Na, indulás haza! 
Megragadta a gyereket és csak tolta maga előtt, visszafelé a folyosón. Ám a 
tömegben tolongva egyenesen az osztályfőnökbe botlottak. 
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- Ó, de boldog vagyok, hogy Tomikától is jött valaki! A terem erre van, 
kérem, jöjjön velem!  
Mosolyogva fogta karon Lacit és vitte magával.  
- Úgy örültem, hogy a pénzt is sikerült beküldeni, bár Tomika eleinte úgy 
gondolta, hogy nem tudnak ötszáz forintot áldozni e napra! Szerencsére ez 
másként alakult! Parancsoljon, fáradjon be! Tomika, segíts helyet keresni, 
aztán siess a társaidhoz! 
Az osztályfőnök a gyülekező gyerekek felé fordult és rendezgetni kezdte 
soraikat.  
- Ezért még megnyakallak! – sziszegte a foga között Laci a kölyöknek.  
Majd megpróbált a padok között olyan hátra ülni, amennyire csak lehetett, 
s az egész ünnepség alatt láthatatlanul meghúzódni a szülők mögött. Nem 
is pillantott fel, inkább csak hallgatta a gyerekek előadását. Felismerte kö-
zöttük a kölyköt is, ahogy emelt hangon, kissé énekelve szavalta el a maga 
versszakát. Aztán a kicsik, kezükben virággal, az anyukáikhoz szaladtak. 
Mindenkinél tulipán és orgona volt, csak Tomika egyensúlyozott két ma-
rokra fogva egy cserepes növényt. 
- Boldog Anyák napját! – motyogta lesütött szemekkel és Laci kezébe 
nyomta a virágot. 
- Micsoda… Te meg vagy zavarodva… Mégis mi vagyok én, hogy…? 
- Anyu! Laci anyu! – suttogta cérnahangon a kölyök. Hirtelen nagybátyja 
nyaka köré fonta a karját s a vállába fúrta a fejét, hogy ne lássák könnyeit. 
Az meg hiába is próbálta férfi módjára tartani magát, elérzékenyülve ölelte 
át a vékony kis vállakat. Akkor már tudta, hogy összetartoznak. Ez a kö-
lyök, meg ő… 
- Hanem miféle növény ez? – bökött később a cserépre. 
- Hát vitorlavirág! A hajós szobádba. 
Hazafelé az utcán – észre sem vették hogyan – egyszer csak egymásba 
fonódott a kis kéz meg a nagy. Valahogy így volt jó. Mintha mindig is így 
lett volna. 
- Aztán nekem ne legyen több ilyen meglepetésed, mert beadlak az intézet-
be! – fenyegetőzött Laci, majd játékosan vállon bokszolta a kicsit. 
- Én meg beadlak az öregotthonba, ha öreg leszel! – nevetett felszabadul-
tan a kölyök és szökdécselve próbált lépést tartani. 
- Lökött vagy, az már biztos! – nevetett Laci is. – Te, te Tomika! 
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Petres Katalin 
 

Jelenleg a Budai Középiskolában angolt taní-
tok több, mint tíz éve. Kamaszkorban kezd-
tem verseket írni, mint olyan sokan, de fel-
mértem a lélek hosszát, nem folytattam, mert 
nem tartottam méltónak kísérleteimet a na-
gyokéhoz. Aztán jóval később édesanyaként 
néhány vers kiszakadt belőlem, főleg hajnal-
ban vagy éjjel. Cetlikre firkáltam őket, nem is 
törődtem velük sokáig. Közben fiaim felnőt-
tek. 2014-ben a fiókok rendezgetésénél talál-

tam rájuk, akkoriban olvastam a Sodrásban amatőr költők antológiáról. 
Tetszett az amatőr szó. Elküldtem és megjelentek. Ha van amatőr zenész, 
miért ne lehetne amatőr költő, aki ír, mert írnia kell. Az írás képessége 
ajándék, örülök neki, és nem akarom elfecsérelni. Ha valaki másnak is segít 
magamon kívül, akkor már megéri. 
 

Petres Katalin • Szemrehányás 
 

Feltépted a vart szívemben, 
újra sajog bevarrhatatlanul. 
Megboldogult álmaink 
lehúzzák a Megbocsájtás 
mérőeszközének serpenyőjét. 
Mit tehetnénk a másikba?  
 

Petres Katalin • Csapda 
 

kong lépteitől a kihalt utca 
mintha itt valaha járt volna 
éltető elemért kapkodva 
összeszűkül rossz gyomra 
tétován kutat a távolba 
fülel zavartan a morajra 
az óriás sós víz csábítja 
menne, futna, szaladna 
kong lépteitől a kihalt utca 
mindig visszajut ugyanoda 
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Avar Judit 
 
Avar Judit magánénektanár élethivatása 
a tanítás. Régizenészként különböző 
kamaraformációkkal reneszánsz- és 
barokk zenét énekelt és játszott viola 
da gambákon. A tanítás mellett számos 
közösségi feladatot lát el, valamint a 
Zenetanárok Társaságának országos 
magánének-tagozatvezetője, a Parlando 
c. internetes folyóirat szaktanácsadója. 
Életét a művészet két ága, a zene és az 

irodalom szeretete-művelése hatja át, 16 éves kora óta ír verseket. 2017 
őszén megjelenő verseskötetei: Női károgások (Novum pudhlishing Ki-
adó), Füred fénye (Prospekt Nyomda, Veszprém)  
A jövőben több műfajban szeretne kötetet megjelentetni. 
 

Avar Judit • Ex postfacto 
 

Ahol jártam 
ott nem háltam 
mézes mázban 
se gázoltam 
szótengeren tett-vadonban 
mit láthattam 
értelmezni megpróbáltam 
 
Kesztyűt húztam 
tempót vettem 
nyílt kártyákkal kínálkozón 
meredeken felindultam 
lejtőkön meg le-lecsúszva 
ismeretlen áhítattal 
bukdácsolva botladoztam 

 

Platókra míg fel-felülten 
hiába – hit pihen – ős 
tengermélybe zuhantatván 
ólomlábbal sietős 
kardpengémen élezendő 
hiszékenyke nyelvem ó 
készségesen érdes-bő 
 
Babérokra ki ne vágyna 
dobogókra mások állnak 
türelmetlen sejtelmeim 
nem létező álarcait 
vágy-kergetve izgatottan 
tetteimmel igazoltam 
vajon mire is jutottam 
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Tóth Károly 
 
Salgótarján, 1961., egy kórház, némi inkubátor. 
Átlagos életkezdés. Olyan beteges gyermek 
voltam, hogy egymagam is el tudtam volna tar-
tani a helyi gyógyszertárat. 
A sport – belépve az életembe – rendbe hozott 
és egyben eldöntötte pályaorientációmat is. 
Így lettem testnevelő tanár. Ennek már 33 éve. 
Jó! De hogyan is lett itt gyermekversike íroga-
tás? 
Addig-addig sportolt, tanított, mígnem hirtelen 

költőcske lett belőle. Egy népmesében remekül hangzana. 
Hogy biztosan nem így volt? Ha ezt gondolja, nyert drága bemutatkozáso-
mat betűző érdeklődő. 23 éve bekerültem Földessy Margit kreatív stúdiójá-
ba, mint dalokat tanító gitáros énekes. (Kicsit zenéltem a gimiben.)  
Néhány év alatt már ketten voltam. Az a „régi én”, meg a „felnőtt”. Elő-
ször dalszövegeket, illetve dalokat kezdtem írni, mivel kevésnek találtam a 
korosztályos repertoárt. Némelyik szöveg önálló verssé cseperedett. A kicsi 
közönség viccesnek, érdekesnek találta. Nevettek rajta. Én ezt bátorításnak 
vettem. Hát… valahogy így esett, hogy most bemutatkoztam… 
 



 
53 

Tóth Károly • Pali aligátor 
 

Pali Lali aligátor,  
Nem lakik messze a háztól. 
Egyedül jár, nagyon bátor,  

Igazolványa is van már mától! 
 

Városának neve Üllő,  
Ott él ez a derék hüllő. 
Biciklin jár. Fut a küllő!  

Lássuk, kit takar e külső? 
 

Kiskorában rá találtam,  
Fel is forgatta a házam. 

Így hát sokat pakolásztam,  
Porcicák közt csúsztam-másztam. 

 
Mocsarakban dagonyáztunk  

Napfényben, vagy áztunk-fáztunk. 
Így lett örök barátságunk,  

Együtt mozdult kezünk, lábunk. 
 

Most már nem gyerekek vagyunk.  
Ügyintézünk, lótunk-futunk. 
Azért ahhoz ragaszkodunk,  
A hétvégeken találkozunk. 

 
Visszagondolunk a múltra,  
Mikor kimászott az útra. 
A tojáshéj a lábát húzta,  
Picike volt, zöld és kurta. 

 
Mindig hahotázunk ezen,  
E sosem unható lemezen. 

Most hozzá megyek, cipőm veszem,  
S tollam ezennel leteszem. 
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Buglyó Juliánna 
 
Balmazújvároson születtem 1960. április 23-án. 
Alsó tagozatos gyermekek tanításával foglalkozom, 
melyhez a képesítést a Debreceni Kölcsey Ferenc 
Tanítóképző Főiskolán szereztem. 
Két fiam van, az idősebbik három éves kora óta 
pszichózisban szenved, a fiatalabbik a BME-n 
szerzett mérnök informatikusi diplomát. 
Eddig ilyen témájú gondolataim írásban még nem 
jelentek meg, néhány cikket írtam csak a honlapra, 
helyi újságba, melyek inkább szakmai jellegűek. 

Viszont úgy gondolom, ha mások is megismerik ezeket az eseményeket, 
érzéseket, erőt gyűjthetnek saját problémáik megoldásához. 
 

Buglyó Juliánna • Eldőlt 
 

Kíváncsiskodó hópelyhek villantak meg az ablaknál a szűrt fényben. Az 
angyalok mámorító zenéje szólt benn, mikor a család befejezte az ünnepi 
vacsorát. 
Anya: Gyere kisfiam! Nézzük meg, milyen ajándék van a fa alatt! 
Fiú: Én bontom ki! Én bontom ki! Anya, ez egy autó?! Markoló! Szééép, de 
én egy kis zongorát szerettem volna! 
Majd félrevonult a sarokba és játszani kezdett újdonsült szerzeményével, 
tologatta jobbra-balra. Hosszasan nézegette. Közben elégedett arcot muta-
tott a csalódása ellenére. 
 
A téli szünetben sokat voltak együtt az édesanyjával, szánkózni mentek, 
futkostak, hemperegve megmártóztak a hóban. Ellátogattak az anya 
barátnőjéékhez is. Nagyon szerettek a gyerekek is együtt lenni. 
 

*** 
 
Január másodika is egy ilyen nap volt. 
Anya: Menjetek, játszatok együtt Zolikával! 
De a fiúcska most nem ment el anyja mellől. Leült a lába mellé és nézte a 
tekéző másikat. 
Anya: Menjél, te is gurítsál! 
De a gyerek nem mozdult. Távolról figyelte csak, hogy a másik mit csinál. 
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Anya barátnője: Hagy, most ilyen napja van. Ők sem mindig egyformák. 
Ez így is maradt tovább. Búcsúzáskor még Zolika hívta, hogy ugarjanak le 
a lépcsőről, de erre sem reagált. Csak nézett némán. 
 

Ez a gyerek nem szól semmit! Ha akar valamit, elintézi maga. Széket 
visz a polchoz, leveszi magának, amit szeretne. Kinyitja a hűtőszek-
rényt, ha éhes. Ha kérdezem, nem felel?! Nincs semmi baj, csak mosta-
nában nincs kedve biztosan beszélni. 

 
Teltek a napok, anya újra dolgozni járt, félnapokat a nagyszülőknél töltötte. 
Hozta-vitte a játékait, lefoglalta magát. Mamáék nem panaszkodtak semmi-
re. Jól megvagyunk együtt, mondták olykor-olykor. Nem sokat beszél, 
inkább maga szeret lenni, órákig elvan egy autóval. 
A nap második felében az anya mégis egyre gyakrabban volt nyugtalan. 
Elhessegette magától azt a kérdést, hogy valami probléma lehet a gyer-
mekkel. Sokszor ismételgette magában, hogy valójában napról napra fejlő-
dik. 
 

Megtanult tisztán enni. Be tudja kapcsolni a rádiót, mostanában egyre 
jobban biciklizik. 

 
De nem tudott nyugodt lenni. Egyre gyakrabban tett fel neki provokatív 
kérdéseket, hogy muszáj legyen megszólalnia. De mind sikertelenebbül. Az 
anya a teljes kétségbeesés állapotába került.  
 

Régebben a Hó, hóc katonából ismételgette a verseket, naponta elmond-
ta a „Hófehérkét”. Sokszor délben, mikor aludt, már örültem, hogy 
csend van. 

 
A család többi tagja nyugtatgatta, hogy nincs semmi baj, aranyos, fejlett 
gyermek. Most van a „dackorszak”, biztos így jön ki nála.  
 

*** 
 
Anya: Akkor sem bírom tovább, elviszem az orvoshoz! 
Gyermekorvos: Kedves Anyuka! Nincs semmi baj. Születése óta ismerem a 
fiát, ép, egészséges gyermek. Előfordulhat bárkinél „szakmai ártalom”.  
A pedagógusok általában többet várnak csemetéiktől. Legyen türelmes! 
Mindennek megvan a maga ideje. 
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Az anya továbbra is küszködött az érzéseivel. Próbált nyugodt maradni, de 
nem sikerült. Most már napjainak nagy része azzal telt, hogy le sem vette 
tekintetét a mindenéről. Leste, hogy mikor szólal meg. Melyik hangra lehet 
már rá mondani, hogy az „szó”, amit hetekkel ezelőtt oly sokat mondott. 
Hiszen sokszor be nem állt a szája… 
 

*** 
 
Egyik nap gyakrabban járt a mosdóba Petike. Az anya nem is azon gon-
dolkodott, hogy mi lehet az oka, hanem egy lehetőséget látott benne, hogy 
újra orvoshoz vigye. Újra el akarta mondani, hogy segítsenek, mert baj van.  
 
Anya: Továbbra sem beszél. Kééérem vizsgálja meg! 
Gyermekorvos: Írom azonnal a beutalót, már holnap vigyék be a pszichiátriá-
ra! 
 

Már ő is látja. De akkor mégis baj van? Nem csak én mondom már! 
Mi lesz most?! Azonnal a pszichiátriára! Eddig semmi! Most meg 
pszichiátria! Drága, drága kisfiam, mi lesz most veled?! 

 
Rettentő a döbbenet. 
Pedig ekkor még nem tudta, hogy gyermeke nem beszél már soha, soha. 
Sorsa véglegesen e l d ő l t hetekkel ezelőtt. 
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Szabó Ilona Valéria 
 
Az írást nálam több évtizedes intenzív olvasás 
előzte meg. A mesék varázslatos világából 
kinőve, kamaszként naphosszat időztem az 
apámtól örökségként rám maradt házi könyv-
tárban. A polcokat megtöltő kötetek révén 
egy új, izgalmas világ tárult fel előttem. Így 
vált az irodalom szinte észrevétlenül minden-
napjaim nélkülözhetetlen részévé, életfor-
mámmá. 
Első írásom az érdi IRKA – Irodalomkedve-

lők Klubja – támogatásával, az IRKA című irodalmi folyóiratban jelent 
meg 2014-ben, ahol azóta is rendszeresen publikálok. Novelláim az IRKA 
és az érdi POLY-ART válogatásában megjelent antológiákban, továbbá 
pályázati és tematikus zsebkönyvekben is olvashatóak. 2016-ban a Poly-Art 
Irodalmi Díj első helyezését nyertem el próza kategóriában. 
 

Szabó Ilona Valéria • A kapu 
 

A tömeg megtöltötte a folyosót a földszinten a 2-es terem körül. Az előző 
napokban zajlottak le az írásbeli vizsgák, délelőtt pedig a szóbelik, és most 
az eredményhirdetésre vártak a felvételizők. Kisebb csoportokban izgatot-
tan tárgyalták az esélyeket, de jócskán akadtak olyanok is, akik magányosan 
őrölték a várakozás perceit. Berta az utóbbiak közé tartozott, nem volt 
ismerőse a felvételizők között, új ismeretségeket pedig egyelőre nem volt 
kedve kötni. Az ablak mellé húzódott, a vastag falba mélyen benyúló ab-
lakpárkányra pakolta le táskáját, és félig kifelé fordulva, pillantása a szem-
közti park fáinak zöld lombján időzött, amelyből középen a nyári napfény-
ben fehéren vakító templom emelkedett ki. Közben arra gondolt, hogy 
vajon milyen érzéssel lép majd ki hamarosan a patinás épület kapuján? 
Hogyan fogja megélni azt a pillanatot? 
Az épület vastag, hűvös falai beszívták, és halk duruzsolássá tompították a 
hangokat, amelyből csak a Berta közelében állók beszélgetése vált ki. 
- Te értetted annak a szövegnek a közepét? – kérdezte egy sápadt, pattaná-
sos arcú fiú a szomszédjától. 
- Nem, egyáltalán nem, de a többit sem igazán – mondta laza könnyedség-
gel a megszólított lány. De nem is érdekel, több helyre is beadtam a jelent-
kezésemet. Valahová majd csak felvesznek. 



 
58 

A szöveg közepe, gondolta Berta, igen, az nehéz volt, a többszörösen ösz-
szetett mondatok. Mozgássort írtak le, egyetlen ember mozgásának részle-
teit egy irodalmi szemelvényből, de nem könnyen fedték fel a titkukat.  
Olyan volt, mint egy rejtvény, egy kirakós puzzle a megoldás előtt. Sok-sok 
idegen szó egymás mellett, bár már mindegyiknek sejted a jelentését, az 
összefüggést nem találod közöttük, a tartalom még nem tárul fel. Aztán 
egyszer csak összeáll, és a részekből kibontakozik az egész, és nem is érted, 
hogy miért nem jöttél rá előbb, hiszen olyan egyszerűnek és magától érte-
tődőnek tűnik most, hogy már tudod… ezek szerint a többiek is megküz-
döttek vele, és nem mindenkinek sikerült.  
Nagyon sokan vannak, legalább százhúszan reménykednek a bejutásban. 
Vajon ő bekerül-e a húsz szerencsés közé? – töprengett magában Berta. 
Egy éve már, hogy szinte minden estéjét a felkészüléssel tölti, a munkából 
hazatérve megvacsorázik, majd könyveibe temetkezik, és csak jóval éjfél 
után kerül ágyba. Az érettségi évét pótolja, amit kihagyott, éppen az utolsó 
évben állt le a tanulással. 
- Ne haragudj, Berta, ha mondok neked valamit – emlékezett vissza az 
egyik nőrokon szavaira. – Szép álmok, amiket ringatsz, hogy tovább ta-
nulsz, de jobb lenne, ha szembenéznél a valósággal. Ezeket a terveket úgy-
sem tudod megvalósítani. 
Berta meglepődve nézett rá, és először mély sértődöttséget érzett, még 
hogy nem tudja, ő, az iskola legjobb tanulója! De kíváncsisága hamar le-
győzte megbántottságát, és megkérdezte a rokont, hogy mire alapozza ezt a 
feltételezést.  
- Nem lehet ilyen családi háttérrel felkészülni a felvételire, majd végigcsi-
nálni a főiskolát vagy egyetemet! Ahhoz stabil, támogató környezet szüksé-
ges – válaszolta a rokon. 
És majdnem igaza lett! – fűzte hozzá gondolatban Berta. Több mint egy 
évébe tellett, hogy legyőzze a lidércként rátelepedő családi kísérteteit. 
- Egy bőrönddel jöttél, egy bőrönddel mész! – hallotta anyja felcsattanó 
szavait a múltból. Aztán apja kopott, barna bőröndjével kiballagott az ál-
lomásra, így mesélte sírva Mariska néni, a szomszédasszony, de előtte még 
megállt a kertben, hogy egy utolsó, hosszú pillantást vessen kedves rózsái-
ra, aminek csodájára jártak a környékről. 
Berta elkomorulva hallgatta, de nem tudott sírni. Erős nyomást érzett a 
mellkasában, mintha tégla nehezedne rá, amitől alig kap levegőt. Örült 
neki, hogy nem volt jelen az apja magányos búcsújánál, mert a kollégium-
ból csak havonta egyszer utazhatott haza, később pedig, egy évig, már csak 
az üres házba, mert közben csonka családja a főváros közelébe költözött.      
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Az egész részekre esett szét. Olyan volt, mint amikor döbbenten, hitetlen-
kedve nézed, amint a felbecsülhetetlen értékű váza a földre hull, majd pá-
nikszerűen kapkodva próbálod összeilleszteni a darabokat, hogy a megtör-
téntet meg nem történtté tedd. Aztán már csak tanácstalanul lépkedsz a 
romok között, ami hátra maradt. Így járkált tétován, céltalanul családja 
romjain, a cserepek között, amit azok maguk után hagytak, és az űrben, 
amit nem volt, ami kitöltsön. 
Később sokat gondolt a rokonnal folytatott beszélgetésre, és hálás volt 
neki érte. Ha nincs ez a figyelmeztetés, talán észre sem veszi, hogy nem 
azon az úton halad, amit magának elképzelt, nem irányítója az életének, 
csupán hagyja, hogy az események sodorják. Még mindig sajgott a veszte-
ség, de mostanra nehezen talpra állt, és megpróbálta a saját életét építeni. 
Közben kinyílt a 2-es terem ajtaja, és egy listáról a neveket kezdték olvasni 
hosszú sorban, megkérve azokat, hogy akik a nevüket hallják, húzódjanak a 
folyosó bal oldali részére. Egyre többen váltak ki a tömegből, és mentek át 
a másik oldalra, akikkel végül közölték, hogy nem sikerült a felvételijük. A 
többieknek, akik úgy húszan lehettek, köztük Bertának is, aki még mindig 
az ablaknál állt, azt mondták, hogy a vizsgájuk sikeres és felvételt nyertek 
az intézménybe, amiről írásban, hivatalosan is ki fogják értesíteni őket. 
Az emberek hangosan beszélgetve indultak kifelé az épületből. Berta kiné-
zett újra az ablakon, majd rendezgetni kezdte holmiját és az iratait a táská-
jában. Előkészítette a busz- és vonatjegyét, mert még három órás vonato-
zás várt rá hazáig. A szóbeli izgalmától és a várakozástól fáradt agya tom-
pán fogadta be a jó hírt, hogy felvették, és mint a foglyot, bent rekesztette 
egy kis kamrácskában az információt, még nem engedte, hogy kiáramoljon 
onnan, és zsibbadt bizsergéssel átjárja az egész testét. Így próbálta szoktat-
ni az örömhöz, vagy csak valamire várt, talán egy jelre, amire ujjongva ki-
törhet. 
Közben elcsendesedett körülötte a zsibongás, és már csak egyedül volt a 
folyosón. Fogta a táskáját, és a kijárat felé indult. A hatalmas kétszárnyas 
kapuhoz érve belekapaszkodott a cizellált fémkilincsbe, erősen maga felé 
húzta, és a hűvös épületből kilépett a szabadba, a nyári délután perzselő 
melegébe. Szemeit hunyorgatva szoktatta az erős fényhez. A tágas téren 
csak néhány járókelő ballagott különböző irányba.  
Most hirtelen megállt a kapu előtt. Belülre figyelt, a finom remegésre, 
amely végigbizsergette a testét, és amitől könnyűnek és szabadnak érezte 
magát. Karjait széttárta, mintha magához akarná ölelni az egész teret, majd 
lassan, hangtalanul nevetve, forogni kezdett. Szeme előtt elsuhantak a nagy 
sárga épület ablaksorai, összefolyva a park fáinak zöld lombkoronájával és 
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a közte felvillanó fehér templommal, majd a zászlót tartó szoborral a téren. 
Néhány járókelő körvonalát látta, akik mintha rövid időre csodálkozva 
megtorpantak volna, de ez most nem zavarta őt, csak nevetve hagyta, hogy 
testében tomboljon az öröm, és a feje búbjától a kezéig és lábáig minden 
porcikáját átjárja, mert meggyőződött arról, amit eddig csak sejtett, hogy 
ezentúl rajta múlik majd, hogy az álmaiból mennyit vált valóra. Már tudta, 
hogy képes erre, és hogy a hatalmas kapu, amit néhány perce becsukott, 
most nyílt csak ki igazán számára. Egy új, izgalmas világba vezeti, ahol 
titkok és csodák tárulnak fel majd előtte, az, amire mindig is vágyott. Vég-
telenül boldog volt. 
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Kerecsényi Éva 
 
Kerecsényi Éva vagyok, Körmenden szület-
tem. Szombathelyi és pécsi tanulmányaim után 
a sors szerencsésebb kezének köszönhetően 
Győrbe vezetett az utam, jelenleg is itt élek. 
Boldognak érzem magam, hisz a munkáim 
egyben a hobbijaim is. Olasz magántanárként 
és asztrológusként tevékenykedem. A szellem 
éhségét többek között az irodalommal, a költé-
szettel igyekszem csillapítani. Jó kedvemben, 
rossz kedvemben, vidámabb és szomorúbb 

pillanataimban csusszannak ki belőlem rímpróbálkozásaim. Verseim megje-
lennek a Poet.hu, Verseskönyv, Holnap Magazin, Tiszta sor internetes 
irodalmi közösségek oldalain. Két magánkiadású könyvvel büszkélkedem. 
2015-ben jelent meg Lélekkeringő címmel első könyvem, 2016-ban pedig 
Felhőtánc című kötetem.  
 

Kerecsényi Éva • Tanítani… 
 
talán ezért jöttem a világra, 
hittel, reménnyel mutatni utat,  
kitárt szívvel a lélekhez szólni,  
táplálni, nem széttörni álmokat.  
 
Csillogó szemben szikrát keresni,  
elhitetni,  a világ szebb lehet,  
szárnyakat adni, s hagyni repülni, 
ki nem földre, az égbe született.  
  

Minden ember egy testbe zárt csoda,  
küldetésként mindenki mást kapott,  
legfontosabb dolog földi létben,  
megismerni, mit a sors ránk hagyott.  
 
Jóra születtünk, hogy adni tudjunk,  
de néha az élet könyörtelen,  
megpróbálnak vakvágányra vinni,  
hol rózsa helyett csak tövis terem.

Tanítani… 
hiszem, ezért jöttem a világra,  
hogy virágok magvait elvessem,  
s ápoljam a kert minden növényét, 
jó kertész módjára, szeretettel. 
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Soós Katalin 
 

Mindig nyitott szemmel járok-kelek a világban. 
Érdeklődéssel figyelem a házak homlokzatát, el-
gondolkodom, vajon kik és hogyan élnek az abla-
kok mögött, milyen életük, gondjuk-bajuk, örömeik 
lehetnek az ott lakóknak. Kíváncsian figyelem a 
villamoson, buszon körülöttem utazókat. Meggyő-
ződéssel vallom, hogy mindegyiküknek az élete 
kész regény. Amióta tudom, hogy a szülők, nagy-
szülők feladata (lenne) a család, a közösség, a nem-
zet történetének, eseményeinek tovább adása a 
következő nemzedékeknek, erkölcsi kötelességem-

nek tartom, hogy valamilyen formában megörökítsem a látott, hallott, megélt 
eseményeket, amelyek akárcsak marginálisan is érintették az életemet. 
 

Soós Katalin • Az ünnepség 
 

Az igazgató bejelentését, miszerint „Az október 23-i községi megemlékezés 
rendezése ez évben iskolánknak jutott” – síri csend fogadta. Az évnyitó 
tanári értekezlet résztvevői úgy lapítottak, mint a bukásra álló kisdiák a 
vizsgabizottság előtt.  
A kínos csöndet Karola, az új tanárnő törte meg. Bár nem látszott rajta, 
hogy mindenkinél idősebb, teli volt energiával, ötletekkel, hogy végre 
dolgozhat, megint taníthat. 
- Én vállalom! – mondta nyugodt hangon, de lelkesen. Összeállítom a 
műsort, betanítom a gyerekekkel és megszervezem az ünnepséget. 
A kollégák sorra tértek magukhoz, tiltakoztak, vég nélkül sorolva a 
nehézségeket. Karola mosolyogva hárított és mindenkit megnyugtatott, 
lecsillapítva a kétségeskedőket: köszöni szépen, nem kér segítséget, majd ő 
mindent elintéz. Az igazgató a bajusza alatt somolygott magában – ismerte 
már a nyáját, de egy szóval, egy gesztussal sem jelezte, hogy az áldozatkész 
tanárnő számíthat rá vagy a támogatására. 
Az értekezlet után, Zsófika, a magyartanárnő, egy magas, nyúzott, erősen 
kifestett nő, aki hosszú őszes haját Karádi Katalin stílusában hordta és 
cigerettáját elegáns szipkából szívta, odalépett hozzá és kezdte sorolni 
milyen verseket tegyen a műsorba és melyiket melyik tanulóra bízza. 
- Zsófikám, te azt mondtad már fáradt vagy. Te csak pihenjél az idén. Bízd 
rám, ha elvállaltam, majd meg csinálom magam. 
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A kolléganő és tíz évvel fiatalabb férje, a szokásos dekorációért felelős 
rajztanár megsértődve távoztak. A többiek is látszólagos együttérzéssel, de 
kárörvendésre kész gyanakvással figyelték az eseményeket. 
Karola sorra megismerkedett az osztályaival és tíz nappal később 
kiválasztotta a szereplőket, kiosztotta a felolvasandó verseket, a frissen 
megjelent visszaemlékezés-részleteket, amiket még Pesten kapott az 56-os 
események résztvevőitől. Az énektanárnővel megbeszélte milyen dalok 
szerepeljenek a műsorban. Nagy felháborodást keltett a kollégák között, 
hogy a gyerekeknek megengedte, hogy a verseiket felolvassák. 
Megrökönyödéssel figyelték, hogy az alsós negyedik osztályból egy 15 éves 
cigány fiúra bízta az egyik visszaemlékezést.  
Már az is szokatlan volt, hogy a műsorról semmit nem mondott és a tanári 
karnak fogalma sem volt semmiről. Az is furcsa volt, hogy Karola a tanítás 
után eltűnt. Nem maradt ott a tanáriban és nem folyt bele semmiféle 
pletykába, az osztályteremben történtek kitárgyalásába.  
Karola járta a családokat és gyűjtötte a faluban történt 56-os eseményekről 
a híreket, sorra meglátogatva a még életben lévő szemtanukat. Ezeket 
csokorba kötötte és a szereplők neve nélkül a polgármester támogatásával 
egy megemlékező számban megjelentette a helyi újságban, amit minden 
felnőtt, aki az ünnepségre eljött megkaphatott ingyen. 
Végre elérkezett a várva várt nap. A falu három iskolája szépen 
felsorakozott a Fő téren, az addigra rendbehozott Háborús emlékmű körül. 
Karola az odakészített mikrofon elől köszöntötte a falu vezetőit, a 
megjelenteket, az 56-os forradalom helyi résztvevőit és felkért mindenkit, 
hogy kezdésként énekeljék el a magyar himnuszt. Az utolsó hangok is 
elhaltak az estében, amikor Katinka a mikrofonnál érthetően és tisztán 
egyedül folytatta az éneklést: 
  

Szojuz nye resimüj reszpublik szvabodnüh 
 Szplatyila naveki velikaja rusz 
 Da zdrasytvujet szozdannüj volej narodov… 
 

Tovább nem folytatta. Döbbent csend és mindenfelől kérdő tekintetek 
szegeződtek rá. Karola kivárt. És amikor az értetlenség már-már 
elviselhetetlen lett, megszólalt. 
- Igen, 56-nak és a hősöknek köszönhetjük, hogy a Himnuszunkat 
szabadon énekelhetjük, akkor is, ha utána nem folytatjuk a szovjet 
himnusszal. Ekkor szabadultunk fel igazán. Egy nép visszakapta nemzeti 
imádságát és ha mást nem is köszönhetnénk nekik, akkor is minden 
alkalommal, amikor a Himnuszt szabadon énekeljük, emlékezzünk a 
hősökre, akiknek ezt köszönhetjük. 
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Beregi Kiss Magdolna 
 
1969-ben születtem Sajószentpéteren, szüleim 
azonban Székelyföldről származnak. Az irodalom 
szeretetét anyai nagymamámtól örököltem, akinek 
rendkívüli műveltsége, tájékozottsága ma is 
csodálattal tölt el. Az ő versei, meséi között 
nőttem fel, így szinte természetes volt, hogy 
egyszer csak tollat ragadtam, és lejegyeztem 
„gondolataim zúgó árját”. Első novellám 
gimnáziumi éveim alatt jelent meg nyomtatásban, 
de verseim publikálására csak később adatott 

lehetőség. Miután megírok egy-egy verset és elolvasom, olyan, mintha nem 
is én írtam volna, mégis úgy érzem, hogy ez vagyok én. Furcsa, ambivalens 
érzés…, közben pedig egy valóságos csoda, amit megélhetek a magyar 
nyelv, a szavak és a költészet által. Hogy milyenek ezek a versek? Nem 
tudom…, csak azt tudom, hogy örömmel tölt el a lejegyzésük, és miközben 
érkeznek a szavak és gondolatok, én leszek azok csatornája és rögzítője. 
Érdekes, hogy bár magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, sohasem 
tudom ezeket az alkotásokat az elemző magyartanár szemével nézni, a 
metrumokat, az alakzatokat vagy a költői képeket figyelni. Mindig lenyűgöz 
ez a varázslatos anyanyelv, ez a felbecsülhetetlen kincs, amit őrizni, védeni 
és megtartani a mi feladatunk, és erre legalkalmasabb az irodalom, a 
költészet. 
 

Beregi Kiss Magdolna • Szivárványszínű menedék 
 

Szeretnék álmodni egy világot: 
Bíborvöröset, kacagó sárgát. 
Szeretnék megfesteni egy virágot, 
színét, formáját, illatát. 
 
Szeretnék keretbe zárni minden szépet, 
építeni számára szivárványszínű menedéket. 
Elrejteném benne az életet, 
festenék élettel teli csendéletet: 
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Megfesteném az ég százszínű varázsát,  
a tótükörbe hullott kő ezerhangú csobbanását. 
a gyűrűző örvényeket, 
az árnyakat s a fényeket. 
 
Megfesteném az embert, a szépség arcait, 
a fáradt öregség, gondterhelt ráncait. 
Egy mosolygó ajkat, egy síró gyermeket, 
egy szerelmesen csillogó boldog tekintetet. 
 
Egy magányos fát festenék, cédrust, vagy tölgyet, 
sziklás hegyet, vagy mélyen elnyúló folyóvölgyet. 
Tengert festenék, mely a sziklákon ezer darabra csobban, 
Megfesteném a tündöklést a csillagokban. 
 
Apró részekből álmodnék egészet, 
Melyben fontos minden parányi kis részlet, 
S csak távolból látszik benne a valóság, 
Az örökkévaló és a múlandóság.  
 
Vászonra álmodnék határt és végtelent, 
megmutatnám a képet és a képtelent. 
azt, mi a remény tavában végképp elveszett, 
a vágyakat, ábrándokat, tűnő emlékeket. 
 
Szavakat rejtenék a csöndes anyagba, 
Ezer évet egyetlen múló pillanatba. 
Tavaszt festenék a télbe, napsütést az éjbe, 
Boldogságot festenék az emberek szívébe.  
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Fedák Anita 
 
Munkács mellett egy háromezer lelket 
számláló kárpátaljai magyar faluban 
születtem a múlt század hatvanas éveiben. 
„Otthon” dolgoztam könyvtárosként, ta-
nárként, újságíróként. Oktattam általános 
iskolás nebulókat, szakgimnáziumban ko-
reográfusokat, színinövendékeket és egye-
temen magyar bölcsész hallgatókat. „Itt-
hon”, Magyarországon, magyar-német 
tanárként próbálom megszerettetni diákja-

immal a szép szót, az irodalmat. Például úgy, hogy szavalóversenyeket 
nyerek meg velük,  novellapályázatra nevezem be őket. 
Mindig a betűkből és a könyvekből éltem: könyvtárosként a könyvek 
ajánlásából, tanárként az irodalom megszerettetéséből, újságíróként a hírek 
publikálásából. 10 évesen írtam első versemet, ma 52 évesen az ezredik 
írásomon vagyok túl. Bár 5 éve Magyarországon élek, még mindig foglal-
koztat Kárpátalja, elsősorban az ott született vagy ott hosszabb ideig élt 
magyar művészek és irodalmárok Ungváron, Munkácson, Beregszászban 
töltött évei. És a háború, amelyben ártatlan kárpátaljai magyarok is meghal-
tak. 
 

Fedák Anita • Akkor a gatyán túl vagyunk... 
 
- Nein, nein, nein! – ordította rikácsoló hangján svábul az édesanyja, majd 
dühének minden erejével úgy rántott egyet a leányán, hogy annak kiesett a 
pántszalag fényesen leomló barna hajából.   
- Schauspielerin, überhaupt! – folytatta még mindig rázva a szerencsétlen 
lányt, akinek karját az anyja csontos keze olyan erősen markolta, hogy fáj-
dalmában felszisszent. A „színésznő, soha” mondat még vagy háromszor 
elhagyta anyja száját, míg a végén hatalmas pofont kiosztva lezártnak tekin-
tette az ügyet. Kiviharzott a lányok szobájából, Ilus pedig összetörve az 
ágyára borult és keservesen sírni kezdett… 
Ezek a gondolatok keringtek a fejében a vonaton ülve, s közben illatos 
zsebkendőjével megtörölte a homlokát. Még most is bele nyilallt a karjába, 
ahol anyja dühös körmei belémartak.  
Ilus félt. Bár a szerelvény hátsó kupéjában nem egyedül ült, egy házaspár 
foglalt helyet még vele szemben, a félelem, amely átjárta a testét, már a 
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mellkasát is feszítette. Szökésben volt. Soha még ilyet nem tett. Soha még 
nem járt távolabb a szomszéd falunál. Most pedig több száz kilométernek 
vágott neki. A bizonytalanba. Egy cím lapult a táskájába, meg Kató nagy-
nénje levele. Olyan ajánlólevél féle. A kupé ajtaja nyílt. A jegyvizsgáló lépett 
be, köszönt majd Ilushoz fordult:  
- A jegyeit kérném, kisasszony!  
A lány annyira megrettent, hogy kiesett a kezéből az agyongyűrögetett 
zsebkendő. A szemben ülő úriember felemelte, majd feleségére pillogva 
kelletlenül Ilusnak nyújtotta. 
Utóbbi már a táskájában kotorászott a jegyét keresve, és ahogy ez ilyenkor 
lenni szokott, fogalma sem volt hová rakhatta. A kalauz türelmesen várt. 
Ilust már a sírás környékezte. Biztosan kiesett valahol az állomáson, de az 
is lehet, hogy el sem vette a jegypénztárostól, csak fizetett és már rohant is 
a szerelvényhez. A kalauz aprót köhintett és tovább várt türelmesen. Rossz 
ómen, gondolta Ilus, ha nem lesz meg a jegye, akkor leszállítják az első 
állomáson és hazamegy. És mi lesz a világot megváltó deszkákkal? Hogyan 
lesz így ő belőle primadonna? Az a fránya jegy végül gyűrötten és szánal-
masan előbújt a táska jobboldali zsebéből, így Ilusnak megmaradt a remé-
nye, hogy a pesti színházi élet talán még is rá vár… 
A Hűvösvölgyi villa előtt megállva, előbb kifújta az orrát. Elmormolta 
magában a betanult szöveget, amit Kató nénje a szájába adott. A szép fara-
gásokkal díszített ajtón a kopogásra egy cselédszerű lány nyitott ajtót és 
mosolyogva tessékelte be a nappaliba. Ilus közelebb húzódott a cserép-
kályhához. Bár jócskán benne jártak már az áprilisban, még a nap gyenge 
meleget sugárzott. 
Ilus körbenézett. A villa gazdája ízlésesen berendezett nappalijában a puha 
szőnyegek és az ülőbútorok színharmóniáját még a fruska korban levő Ilus 
is észrevette. És a festmények a falon? Az egyik csendélet buja virágai előtt 
állva még a szája is tátva maradt. 
- Szóval te lennél az a vári lány, akiről Kató írt nekem – szólalt meg egy 
nem éppen kellemes női hang a háta mögött. Ilus összerezzent és elejtette a 
kezében szorongatott utazótáskát.  
- Csókolom, igen, én lennék az, Ilus! – dadogta szerencsétlenül, és ahogy a 
táskája után nyúlt, még a kalapja is az orrára csúszott. 
- Csókold te csak az öreganyádat, nekem jó lesz egy jó napot is! – dördült a 
hang ismét, majd akkorát kacagott, hogy Ilus úgy érezte, most már tényleg 
itt a világ vége és azonnal elsüllyed a pokol mélyére. 
- Na, ide figyelj, galambom. Ülj le először is, mert még valamit leversz 
nekem, amilyen izgága vagy. Aztán rá is térek a lényegre. Mivel Kató osz-
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tálytársam volt még Beregszászban, és én is úgy indultam el hajdanán, hogy 
a szüleim hallani sem akartak arról, hogy színésznő legyek, szóval ezért is 
meg azért is: segítek. De ami most a leges-legfontosabb: az akarás még nem 
elég ahhoz, hogy a színpadon bohóckodjál. Ripacskodni akárki tud. De a 
művészi játékot csinálni, galambom, no, ahhoz már több kell. Tehetség kell 
sőt, szerencse is sok mindenben.  
Ilus ülepének egyik felével féloldalasan ült a hatalmas puha fotelben, mint 
aki startra készen áll vagy ül, bármelyik percben felpattanva és menekülve. 
Nézte ezt a nem igazán szép asszonyt, akinek még a hangja sem volt olyan 
kellemes, mint ahogyan elképzelte és szíve olyan hevesen vert izgalmában, 
mint a Kölni dóm harangjai, ha elütik a delet.  
Míg a primadonna beszélt, halkan nyílt az ajtó és a szobalány hozta be az 
uzsonnát. Tortaszeletet és kávét egyensúlyozott a tálcán, majd letette a 
nagyasztalra. 
- Gyere, biztosan megéheztél. Kóstold meg a tortámat – szólt lágyabban a 
mulyán ülő lányhoz, majd jómaga is közelebb húzódott az asztalhoz és 
hatalmas szeletet vágott a gesztenye és vanília illatot árasztó hatalmas tor-
tából. 
Ilus édesszájú volt mindig, bár szigorú anyja dorgálta falánkságát, nem 
sokra ment vele. Most is tágra nyílt szemekkel, szinte elvarázsolva közelí-
tett a finomság felé. Hallott ő Kató nénjétől Fedák Sári híres gesztenyetor-
tájáról, és lám itt a pillanat, meg is kóstolhatja. 
- Szólítsál csak Zsazsának. Igaz, hogy a pap a Sarolta Mária Klára név alatt 
keresztelt meg és még véletlenül sem Zsuzsannának, de ez a becenevem. 
Holnap átkísérlek, Rákosi Szidihez, nézze meg, mi van benned. Most pedig 
menj és aludjad jól ki magad holnapig. Jolánka, jöjjön, kísérje fel a szobájá-
ba ezt a kislányt. 
A már ismerős szobalány lépett be, szó nélkül elvette a földön heverő kof-
fert majd intett, hogy kövesse Ilus a szobájába. 
A primadonna a becsukódó ajtót nézve gondolataiba mélyedt. Segít ennek 
a kis verébnek, hogyne segítene. Hátha színésznő akar lenni, legyen. Csinos 
kis pofikája meg van hozzá, a hangja ugyan cérnavékony, de majd Szidi 
néni megércesíti. Csak a mozdulatai, az esetlensége, a gyámoltalansága 
zavaró. Ő annak idején azzal nyerte meg a pökhendi pesti közönséget, 
hogy bátran kiállt a színpadra, ha kellett még gatyában is János vitéz szere-
pében. Ezen mindig jókat kuncogott. „Csak a gatyán legyünk túl…” – 
jutottak eszébe Beöthy László színházigazgató szavai. Nos, jó pár gatyán 
azért már túl van ő is, de ha csak a gatyán múlna.  
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18 évesen ahhoz is volt bátorsága, hogy a szigorú atya, dr. Fedák István, 
Bereg vármegye tiszti-főorvosa elé álljon és bejelentse, hogyha nem enge-
dik el színészetet tanulni Pestre, ő bizony hozzámegy ahhoz a vénségesen 
vén katonatiszthez, akivel apja esténként az Úri Kaszinóban kártyázik. A 
Munkácsi utcai Fedák-villa falai bizony sokat mesélhettek volna Sári hiszté-
rikus kitöréseiről. Pedig csak játszotta a megbántott kisasszony, Pestre 
vágyott ő, a színpadra.  
Lassan kezdte el olvasni Kató barátnője levelét, amit Ilus beküldött a szo-
balánnyal. Lám, még ezt is elfelejtette ide adni, gondolta, nem jó az, ha már 
most a feledékenysége jön elő. Mi lesz vele a színpadon, ha nem jut eszébe 
a szöveg? 
Megcsóválta a fejét, majd tovább olvasott: „Ilust az anyja nagyon megverte, 
hozzám menekült a szerencsétlen. Az anyjának azt mondtam, legyen nálam 
pár napig, majd én beszélek a fejével és megpróbálom kiverni belőle ezt a 
színésznővé válást. Tudod, Zsazsám, én nagyon tisztellek, de te tűzről 
pattan magyar asszony vagy, és a lényeg, hogy tehetséges vagy. Ez a fruska 
meg azt hiszi, hogy ott a faluba énekelget, meg bohóckodik és máris szín-
padon a helye. Meg aztán, ha ki is tanulja a színészmesterséget, hova jönne 
haza? Anyja biztosan agyonverné, színháza sincsen Beregszásznak, ahol 
játszhatna. Pesti színházba pedig csak tehetségeseket szerződtetnek, már-
pedig Ilusba, ahogy én látom semmi tálentum nem szorult. Kérlek, tegyél 
valamit annak iránta, hogy hazajöjjön, vagy ha már ott van, valami gáláns 
vőlegény-jelöltet nézzél ki neki. Feleségnek talán tehetségesebb lesz. 

Csókol: Kató” 
Eddig tartott özvegy Pálóczyné született Mórahegyi Katalin levele. Gyer-
mekkori barátnője férje korán elhalálozott, jó nevű ügyvéd volt Bereg-
szászban, dr. Fedák István barátja. Sári emlékezett, hogy Kató milyen bol-
dog volt ebben a házasságban, mennyi szépet és jót írt leveleiben. Gyerme-
kük ugyan nem született, de Kató egyik húgának leánykáját magukhoz 
vették, hogy tanuljon a városban. Kató a színházat említi. Nincs Bereg-
szásznak teátruma. De most, hogy visszakerült a nagy Magyarországhoz a 
Bereg-vidék, talán van esély rá, hogy valami mozduljon ez ügyben. Ha kell, 
akár anyagilag is támogat egy színházépítést. És színészek is lennének, hi-
szen Rákosy Szidi tanodájában rengeteg tehetség van ma is. Sári mindig 
bízott a trianoni határok visszaállításában, igazi lokálpatrióta volt Bereg-
szász iránt is. 
Ilus tehát ott lakott Fedák Sárinál, vagy ahogyan szólította, Zsazsánál. Már 
egy hónapja látogatta a színi-tanodát. De valahol sejtette, hogy bármit csi-
nál, azzal nincsenek megelégedve. 
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- Na, galambom, ülj csak most ide elém, mert beszédem lenne veled – 
szólította egyik este a szalonba betérő lányt magához Sári. 
A lánynak megint a torkában dobogott a szíve, mert sejtette a tanoda veze-
tője szólhatott valamit Zsazsának. 
- Énekelni nem tudsz, táncolni még úgysem. Ez baj. De a legnagyobb baj 
az, hogy a szöveget sem tanulod meg, ami nélkül pedig nem játszhatod a 
szerepet. Azt mondja Szidónia, hogy a féloldalas Lear királyból egy monda-
tot tudtál emlékezetből hibátlanul. Hogy van ez, galambom, hogy akarsz 
így színpadi mesterséget tanulni? – az utóbbi mondata már olyan hangos 
volt, hogy Ilus úgy érezte, minden mássalhangzó kalapácsként üt a halánté-
kára. 
- Megtanulom, holnapra megtanulom, bizonyisten! – fohászkodott kétség-
be esve. 
- A Pokolba azzal a szöveggel, gyere, ma este mulatunk! – váltott hangne-
met Zsazsa és csengetett a szobalánynak, hogy hívjon egy konflist, az Or-
feumba megyünk. 
Pesten abban az időben nagy társasági élet folyt. a színházi előadások után 
az urakat számtalan mulató várta, no meg a bátrabb, hírnevére fittyet hányó 
merészebb hölgyeket. Nos, Fedák Sári az utóbbiak közé tartozott. ha úgy 
tartotta kedve, még ultizni is leült a szivarozó urakkal. Most magával cipelte 
Ilust is a pesti éjszakába abban reménykedve, talán megakad valamelyik 
úriembernek a szeme a csinos pofikán és hajlandóságot mutat némi udvar-
lásra is feléje. mert azt már ő is belátta, hogy a mezővári leányka nagyon 
híján van a színpadi tehetségnek. Nem is értette, honnan jött ez a lángolás 
a színészet után. 
Már a konflisban ültek mikor nekiszegezte a kérdést: 
- Tulajdonképpen mi a fenének is akartál te színésznő lenni? 
Ilus elpirult, majd kissé habozva, de kinyögte: 
- A szép ruhák miatt. Meg a sok virágcsokorért. 
Sári akkorát nevetett, mit nevetett, rötyögött, hogy még a trappoló lovak is 
felhorkantak a hangjára.  
- No, jól van, talán lesz majd valaki, aki mindezt megadja neked, a ruhákat 
meg a virágokat színpad nélkül is. 
Három hónap múlva gyönyörű menyasszonyi ruhában, hatalmas hófehér 
virágcsokorral Mórahegyi Ilus ott pityergett Máthéfi Ödön okleveles bá-
nyamérnök oldalán az egyik pesti templomban. A vőlegény olyan szerelme-
sen nézett pirosra sírt fitos orrú kis menyasszonyára, mintha a világ-
mindenséget látta volna meg a szemeiben.  
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- Igen – rebegte áhítatosan Ilus és titokba oldalra pillantott. Fedák Sárit 
kereste a szemével. Zsazsa nézte a két szerelmes fiatalt, és ami ritkán for-
dult elő vele: boldog volt. Örült, hogy ennek a kis butus lánynak sikerült 
sínre raknia az életét. Nem lett színésznő, de valami más megadatott neki. 
A szerelem. Nem színpadon, az életben. Sári dörmögve, a maga stílusában 
csöndben megjegyezte: 
- Na akkor ezen a gatyán is túlvagyunk… 
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Szilágyi Katalin 
 
Szüleimmel és húgommal boldog, családias 
gyerekkorom volt. Kiegyensúlyozott felnőtté 
válásom még szinte be sem fejeződött, amikor 
belecsöppentem egy harminc év alatti, két gye-
rekkel egyedül maradt anyuka szerepkörébe. 
Mérhetetlen csalódásom elindított egy íráskény-
szert, melyben jó pár évig elidőztem. Láthatat-
lanul, csendesen, szótlanul vetettem, oly nagy 
hirtelenséggel papírra érzéseimet, gondolatai-
mat, hogy az eredeti kézírásomat, amelyek 

évtizedekig porosodtak, a begépelés során alig tudtam elolvasni. Hogy versek 
lennének? Akkor még nem gondoltam erre. Most már igen. A magyar, főleg a 
nyelvtan gyerekként nem tartozott a kedvenc tantárgyaim közé, azonban a 
verseket már akkor is szerettem. Iskolásként mindennapjaimat meghatározta: a 
szertorna, a néptánc, az ének-zenei tagozat, az utazás, a kirándulás és a rajzo-
lás, amelyek nagy hatással lettek rám. A szüleimtől a szépre és jóra való törek-
vést örököltem, igyekszem a mindennapokban is ezeket keresni és átadni 
gyermekeimnek, tanítványaimnak. A tanári pályafutásomban a földrajz – rajz – 
testnevelés szakjaim úgy gondolom, illenek a személyiségemhez, a szellem – 
lélek – test hármasságát tükrözik. Kedvelem a szemlélődést, a virágok illatát, a 
tenger morajlását, egy jó könyv olvasását, a kerékpározást és a mának élni. 
 

Birkapörkölt 
 

békülhetnénk? 
békülhetnékem van… 
de kivel?  
a vágy testet ölt 
a háború harcot dönt 
békülhetnékem van… 
de kivel? 
birkapörkölt illatot hoz a szél... 
alföldi emlék, 
képlékeny, fogékony emlékkép 
folyékony tudattánc 
harcolhatnékom van… 
de kivel? 
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bontott kompót 
konyhai bort lop 
egész üveggel 
a pultos kisasszony 
harcolhatnéka van… 
feszengve, félszegen 
keze az üvegen 
szeme a szívében 
békülhetnéke van… 
de kivel? 
lengő ajtó 
konyhai belépő 
belép Ő. 
 
 
Szilágyi Katalin • dobtalak  
 

megszakad a szívem, 
mégis búcsút mondok. 
közelséged távolra taszított. 
magányom távolságát 
megugrani képtelen voltál, 
pedig kértem, hogy este szóljál. 
 

van-e oly szerelem, 
mely tombol, zihál, 
egyre csak kalapál, 
napról a másik napra kiáll, 
kiáltja bele a semmibe: 
várjál, várjál, várjál. 
 

van ilyen szerelem, 
mely halkan, csendben  
szívvel kalapál, 
a hangot halkan halként adja, 
vízöntőjét várva várja. 
türelmet kértél, 
türelmet kaptál. 
cserébe mit adtál? 
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zakatol-e vajon szíved, 
mikor telefonod is hallgat. 
kérve kértem szépen, 
kívánnám hangodat, 
enyhítené magányomat. 
 
érzékeny élő lényem 
nagyon féltem. 
végtelen szeretet 
szavát figyelmen 
kívül hagytad, 
kérésnek, óhajnak 
miértjét nem kutattad. 
 
mérleg éned igyekszem érteni, 
egyik percben szépen 
szólsz nekem 
másnapra már nem létezem. 
 
szavam süket fülekre talált, 
türelmet kértél, 
türelmet kaptál, 
magányomban 
megfullasztottál. 
 
értelmet kerestem hallgatásodnak, 
csörrenő hangodat 
vágytam, vártam. 
magyarázatot  
nem találtam. 
 
Dinkádat elveszítetted 
találsz majd helyette egyet. 
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Szilágyi Katalin • az élet egy habos torta? 
 
tojásokon lépkedni, 
vadállatot etetni, 
birodalmat félteni, 
izzó fáklyát égetni. 
 
elmúlt éveket szeretni, 
múltat többé nem keresni. 
jelent megélni, élni, élni, 
világot teremteni. 
 
az újba bátran lépni, 
magban az űrt meglelni, 
sietve, futva menni, 
létrafokot szedni. 
 
megszülettünk, 
létrafokon feltipegtünk, 
egymás után sorba, 
fokokat hátra dobva. 
 
meg-megállunk, nézelődünk, 
valahol évekig időzünk.  
vezényszóra, rendre lépünk. 
 
mindent hátrahagyva, 
fokonként megállva, 
önmagunktól tapsra várva. 
 
testünk nehezen mocorog, 
lélek bátran vigyorog, 
szellem testünket 
erősnek vélte, 
dobott bele 
a habos torta krémbe. 
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Kovacsics Marcsi 
 
„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a 
föld.” Immár harminc éve vallom Mécs László 
sorait. Nem is emlékszem, hogy akartam volna 
valaha is más lenni, mint tanár. Szigetközben, 
Ásványrárón élek a családommal. A legkisebbek-
től a felnőtt képzésig nyúlnak az óráim. Nyelvta-
nár vagyok, de a magyar irodalomhoz való von-
zalmam gyerekkorom óta elkísér. Örömmel tölt 
el, hogy sokat tudok vele foglalkozni. A tanítás 
mellett dolgoztam több alkalommal olvasószer-

kesztőként, közreműködtem könyvbemutatókon, irodalmi, kulturális este-
ket vezetek. Nagyon élvezem az ezzel járó háttérmunkát. Néha írogatok is, 
alkalomadtán, és ha jön az ötlet, éjjelente sokszor felkelek, hogy lejegyezzek 
egy-egy szót, gondolatot, amikből aztán kikerekedik a történet. Szeretek 
reggelente kocogni, mert mozgás közben versmondással múlatom az időt, 
dúdolok, rigmusokat találok ki, és megtervezem a napom. Egyszer meg-
kérdezték tőlem, mi a kedvenc állatom. A tücsök és a hangya, válaszoltam 
mosolyogva. Így, együtt. 
 

Kovacsics Marcsi • Magammal karöltve 
 
Mikor már minden mohón szomjazik a fényre, mikor könnyű szellő leb-
benti fel a sejtelmesen áttetsző opálos fátylat és szín loccsan a szürke tájba; 
akkor tudom, mennem kell. 
Kavics csikordul talpam alatt egyik kedvenc ösvényemen, régi szokásom 
ezen a napon idelátogatni. Vár rám egy százéves platánfa, melynek hatal-
mas, ölelésre nyúló ágai alatt nekidőlve az időnek, megpihenek. Tekintetem 
messze szalad, még nem állja útját zsengén bomló bokor öble, büszkén 
nyújtózkodó fa lombja. Szokatlanul hosszú idő telt el azóta, hogy utoljára 
itt jártam. Pár dolog alaposan megváltozott…, az ösvényt, melyet csukott 
szemű érzékekkel is megtalálok, még soha nem nőtte be ennyire a fű. Még-
is, a vén fa tövéből szemlélve az időt, mintha nem is mentem volna el soha. 
Ott gubbasztok, hátamat az öles, göcsörtös törzsnek vetve, és mélyen be-
sóhajtom az emlékeket, hangokat előcsalogató illatokat… 
Gyerekzsivaj, jókedvű kacagás… gesztenyét gyűjtöttünk a park fái alatt. És fenyőto-
bozt, makkot, gubacsokat. Bunkit építettünk a terebélyes bokrok alatt; itt parázslott el 
életem első cigije. Néha alkonyatkor a park kőfala melletti járdán szedtem a lábam 
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hazafelé. Minél gyakrabban kihallott a fák sötétjéből a bagoly huhogása, annál jobban 
iparkodtam. Persze nem mintha féltem volna, csak úgy… 
A pattanásig duzzadó rügyeket figyelem. Milyen csodálatos! Hamarosan 
felfeslenek élénk színekben az első bimbók. Új, üdezöld levelek sarjadnak 
ki. A fűben itt-ott már virít az ibolya, a gólyahír, a jácint… valaki nekem 
hajolt virágért… hozzáguggoltam, összekapaszkodott mosolyunk. Szemem hunyva 
arcom kínálom a melengetőn cirógató lágy szellő felé. Indulnom kell, této-
ván, andalogva, majd hirtelen szaporázni kezdem, még van restanciám, 
még be kell térnem valahova. Nyikorogva nyílik a temető kapuja. Karcolja 
a csöndet. Mindjárt balra van a szüleim sírja. Lassú mozdulatokkal a vázába 
helyezem szálanként szedegetett kincsemet. Bámulom a fejfára festett be-
tűket… Bocsássatok meg nekem, motyogom magamban, bocsássatok meg 
akaratos, önfejű, makacs lányotoknak. Milyen gyakran mondták, ha tudták 
volna, hogy én is lány leszek… Ezen elmosolyodom. Tavasz van. E világra 
jöttöm napja. Apám hangja simogat, anyám szeme ölel. 

 
Kovacsics Marcsi • Pitymallati randevú 

 
A napot égre csalogatón, üdén szól a feketerigó hajnali éneke. Már kora 
virradatkor ott billeg a kibomló, hófehér virágú cseresznyefaágon. Milyen 
csodálatos ebbe a trillázásba ébredni! Orrom picit fitosra emelem, s hunyt 
szemmel, mélyen besóhajtom a frissen zöldellő fű vad-vizes szagát, mely 
időnként keveredik a gyümölcsfák érzéki pompájának illatával. Nem állha-
tom meg, arcom fúrom a fehérségbe, melyet napközben a méhek felajzott 
tánca őrült zsongással udvarol körül. A varázstól szabadulva sárga virágpor 
prüszköltet. Fürkészem a messzeséget. Ott, ahol hasad az ég alja, rőtvörö-
sen kifeslik a látóhatár. Könnyed szökkenéssel elindulok. Apró remény 
vibrál bennem, vajon várni fog rám? Láttam, hogy megérkezett, sürgött-
forgott, serényen építkezett. Hisz napokon belül itt lesz a párja is, javításra 
szorul régi otthonuk, de ma már talán eljön, vigyázni engem, ahogy szokta. 
Kíváncsi izgalommal kémlelem a helyet, ahol sejteni vélem. Hopp! Ijedten 
kapom szemem az általam gyúrt ösvény zöldjére. Cipőm orra előtt komó-
tosan araszolgat egy csiga. Ej, fut rajtam át a gondolat, visszafele nehogy 
összetörjelek! Átbújok az épphogy kerítésrésen, s máris kocogásra váltok. 
Évek óta kijárok ide, hogy a derengő fényben rójam a köröket, egészen 
addig, míg hátamon a verejték vékony szálakon szalad a derekam felé. Ki-
érek a mogyorófák takarásából és…, és ott áll! Büszkén, peckesen, szapo-
rán felém tekintgetve. Nahát, izgatottan lesi jöttömet! Örvendezve kiáltok, 
hogy Isten hozott! Erre ő égnek emeli csőrét, s hangos kelepeléssel vála-
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szol, majd tovább matat a vizes fűben. Úgy tesz, mintha nem érdekelném. 
Lépeget erre, lépeget arra, néha fél lábon jógázik, de fejével sandán lesve 
végig követi a mozgásomat. Megmosolyogtat. Néha elsuhan pillantásom a 
sziromló és elsziromló, fűben búvó apró virágok szerény szépsége felett. 
Vigyázva kerülöm őket. Máskor a fűszál tűhegynyi csúcsán billegő harmat-
gyöngy lopja az érzést, hogy fáradok. Egyre színesebb és hangosabb a ma-
dárdalárda, házőrzők feleselő harciassága töri a csendet… Távoli tornyok 
harangjátéka válaszolgat a mi templomunk öblösen hívogató giling-galang-
jára. Ébred a falu. No, még egy kicsi, majd fújtatva megállok. Nagyot nyúj-
tok izmaimon, s szemem sarkából figyelem, ahogy a magasban egyre gyűl-
nek valamiféle szürke-sötét-puha vattaságok. Bámészkodó homlokomon 
egy kövér esőcsepp landol. Aztán a Szél kócolja szemtelenül arcomba ha-
jamat, bebújik a gúnyám alá… nohát, micsoda módi! Gólyám megrémült 
tolla kavarog a gyepen…, menekülőre fogjuk mindketten. Mielőtt elérném 
az aligkerítésrést, hirtelen szétrebbennek az imént még vagány légi akroba-
ták. Váratlanul erős fénnyel tör közéjük a Nap, mint valami nyáját terelge-
tő: jobbra a fehérhabosak, balra a szürke-sötétek. A Szél is nagyobb tiszte-
lettel bír. Most már minden rendben van, fut át rajtam megnyugvással. 
Szép napom lesz. 
 

Kovacsics Marcsi • Anyák a partvonalon 
 
Szépek, csinosak, kedvesek és… őrülten fanatikusak. Hétről hétre ott áll-
nak, eshet eső, virulhat a nap. Mert elképzelhetetlen, hogy nélkülük megy le 
a meccs, (személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy el is halaszta-
nák a kedvükért), s az is, hogy ilyen izgalmakat ülve ki lehet bírni. Tábort 
vernek kistáskáikkal, jól felszerelkezve szotyival, tökmaggal és lelkesedéssel. 
Büszkén. Mert hát, még jó, hogy mindenki tudja, kié az a fiú amelyik… 
Sugárzó arccal néznek körbe, ahogy a csapatok fölsorakoznak a szurkolók-
kal szemben. Na ugye, milyen klassz srác!... Mi az, hogy melyik???  
A játékmester épphogy szájához érinti sípját, már zúg felőlük a biztatás, a 
Hajrá! Gyerünk gyerekek!, s megindul az őrült rágcsálás és köpködés is, ahogy 
tanulták, ahogy illik ilyen helyen. Mert e nélkül „égő” lenne, olyan anyás. 
Egészen addig, míg hiába kotorásznak, oda se nézve, izgatott ujjakkal a 
zörgő tasakban. Mert szemüket le nem vennék egyetlen percre sem a foci-
zókról, nem ám, nehogy valamely fontos pillanatot elmulasszanak. Féltett 
csemetéjük minden mozdulata csodálatos, az elcseszett is, mert hát jobban 
is el lehetett volna, de nem…, és minden vérüket ért sérelemért birokra 
mennének. Pályán belül és pályán kívül is. A két szurkolótábor soha nem 
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áll messze egymástól, mindig áthallanak a beszólások, tán nem is véletlen. 
A nyavalyás mindenüket! Hát kit akarunk mink elverni, ha ezeket se tudjuk. Ezeket 
hat emberrel le kellene győzni! Hat emberrel – megy a replika vissza magas han-
gon –, ne röhögtesse ki magát, még tizennéggyel sem megy! Ez enyhe célzásnak 
számít, hogy a bírók ténykedése bizony nem az anyák táborának szája íze 
szerint való. Níja, a tápos mindenit! Összerogyik egy kis megkínálástól. – Harsogja 
felbátorodva az ellenfél egyik szimpatizánsa. – Micsoda?!!! Az az én fiam! És 
az én fiam nem tápos! – Így az anyatigrisek egyike, és szikrázó szeme láttán 
taktikus visszavonulással rövidre zárta a vitát az iménti szájhős. Azért a 
csinos kis körmök kieresztve maradtak. Mert ami sok, az sok. Ez már alat-
tomos hátbatámadás a meleg családi fészek ellen. No, és amikor éles jajszó 
és egyéb szavak gurulnak labda helyett a gyepen, és szemük fénye fájdalmas 
arccal markolássza a bokáját, végképp elszakad a cérna, s halálos fenyege-
tőzésbe kezdenek. – Nem baj fiam, lejön megverem! – Meg – Spori, hát te nem 
látsz? Mi a fenének lóg a síp a szádban? Les! Les! Emeld már fel azt a rohadt zász-
lót, tellegetni kéne néha vele, vagy tán felvonulásra tartogatod?! Idő van már Spori! 
Vége! Úristen! Így én is levezetném a meccset! Ezek totál dilettánsok! – A minden-
tudókról csak annyit, hogy egyáltalán nem most kezdték a szakmát. Még 
csak nem is ebben a században. Mert annakidején, mikor még ezeknek itt 
tojáshéj volt a fenekükön, már akkor kijárták az apák iskoláját. Ugyanígy, oldal-
vonal mellett állva. Szóval, ők tudnak, amit tudnak, és látnak, amit látnak. 
Okuláréval, vagy anélkül. Nincs helye apellátának.  
És mikor lyukat szaggat a másikak hálóján a labda! Atyaúristen! Gól! Gól! 
Góóóól! – Szakad ki akadály nélkül a tüdejükből. Az örömtől magukról meg-
feledkezve a magasba ugranak, kezüket ökölbe zárva, egy jeee mozdulattal 
belecsapnak a levegőbe, és zúg az ollé, olléolléollé! Kipillantanak a pályáról a 
játékosok. Az ellenfél egyikének szájáról leolvasható, ahogy kérdezi a gól-
lövőt. – Te, kik ezek? Mit tudom én. – Kapta a hamiskás választ az aranylábú-
tól, aki közben ragyogó mosollyal köszönte a szurkolói lelkesedést.  
Azért az a teljes képhez hozzá tartozik, hogy vannak, akik most tanulják ezt 
a mesterséget. Milyen színű a mieink meze? – Kérdezik, mert hát asztalon 
maradt a szemüveg, és nincs is semmi baj, egyelőre. De jön a következő 
kérdés: És merre támadunk? – No, ez azért már kiüti a biztosítékot. És az is, 
ha mitvigyorogszparasztgyerekeznek, meg adjá’má’sárgalapothülyebíróznak. Persze 
nem mi… És gyászos a csend, ha teljesen véletlenül a másik csapat az 
eredményesebb. Ezt én az erőgyűjtés pillanatainak nevezem. 
Az az igazság, hogy hullámzó a csapat teljesítménye, mint a Balaton vize, és 
a játékosok góllövő szerencséje is olyan, mint az időjárás, szeszélyes. De 
egy valami örök. Az anyák szerető fanatizmusa. Minden helyzetben. 
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Már csobog a víz a zuhanyzókban, pára lepi be az ablakokat. Visszhango-
san vergődnek a szavak, ahogy odabent még tart a meccs. A pálya széléről 
is fogynak az emberek. Ki legurít egy korsó sört, ki hazafelé veszi az irányt, 
még mindig felspannoltan. Elérjük az autót…, várunk, mostanság hárman, 
én a két fiamra. Kezdetektől egymás mellett rúgják a bőrt, egy húron pen-
dülnek ebben is, mint minden másban. A másik kettő is a fiaimra… Ez 
néha nagyon inspiráló, lerövidíti a minimum egy órás zuhanyozást. Valaki 
kiválik a továbblépők közül, fülig érő szájjal közelít. Hogy a csudába került 
ide ilyen szupersebességgel ez a gyerek, morfondíroztam, miközben ő han-
gosan olvassa, HW…, hű azannyát! Azt álmodtam, hogy épp egy ilyen rendszámú 
autóval érkezik három gyönyörű nő! Ezt kerestem, és lám, érdemes volt erre jönnöm. 
Hát kérem, nem David Copperfield a legnagyobb mágus, az már biztos. 
Enyhe fejbillentés, hajröppentés, gyors simító mozdulat a ruhán, pajkos- 
csodálkozón felszaladó szemöldök, kuncogó hang. Tényleg? 
Azt hiszem, van még legalább egy valami, ami örök. A férfibók mágiája. A 
partvonalon is. 
 

Kovacsics Marcsi • Fésűtök van? 
 
Talán a tavaszi fáradtság. Talán csak mert, meleg takaró alatt simulni a 
csöndben, olyan jó. 
Tény, hogy megtörtént. 
Lassan érkeztem az ébredő világba, messziről. Először fülemmel figyeltem 
a hajnali neszeket. Kutyaugatás. Hajaj, vajon kire irigykednek ilyen haragosan a 
zárt kapuk mögött? Induló busz köhögő berregése, távoli utak zaja… Ella-
zulva nyújtottam magam kényelembe. Néha megrebbenő szempillám alá 
kúszott a derengő fény, egyelőre leginkább a fáradt Holdé, mintha el akart 
volna köszönni, de én tiltakozásul még szorosabbra zártam a rést, szinte 
fájt. Tik-tak, tik-tak… számoltam. Kelj-fel-kelj-fel… csak még egy picit, csak 
egyetlen gondolatnyit… No, ez volt a baj. Oldalamra fordulva új hangokat 
fedeztem fel. Füleltem. Ó, esik az eső! Mennyire szeretem innen hallgatni 
andalító ütemezését, felelgetős játékát ablakon, ereszen! Észrevétlenül el-
eresztett az itt… 
…zúgó folyó… vize haragos zöld, néhol fekete… megbotlok a szürke, nyálkás köve-
ken… nem tudom miért, de nehéz a szívem… elérek egy nagy sziklafalhoz, mögé 
kerülök… csodálatos színben pompázik minden… fák, kövek, és a víz árjával úszó 
hatalmas virágfejek… rácsodálkozok… pompás és vidám… tovább rugdosom lábam-
mal a nagyobb kavicsokat… indulok vissza… és ahogy fordulok, mögöttem is folyó… 
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lélegzetelállítóan gyönyörű… szelíd hömpölygéssel viszi-viszi a hófehér margarétafeje-
ket… hófehér sziklák között… hófehér kavicsok a partján… nagyot sóhajtok… 
Hirtelen felpattant a szemem, mint egy órarugó! Na, mi a csuda történt? Rá-
meredtem a gúnyolódó mutatókra. El-kés-tél-el-kés-tél… szaporázták. Belém 
villant a valóság. Te jó ég! Ki az ágyból! Nadrág… póló… számban fogkefé-
vel zokni-cipő… félig nyitott táska… futás. Mit futás?! Rohanás! Közben 
fejemben kifogások egész sora. Nagyon rossz éjszakám volt, nem igazán érzem jól 
magam… de mind alól kibújt a hamis igazság. Még utcán fogadott a pavlovi 
csengő. Néma csendre robbantam be. Úristen… hova is megyek?... milyen nap 
van?... közben kettesével szedtem a lépcsőt. Egyetlen terem volt a második 
emeleten, ahonnét még fény és halk moraj szűrődött a folyosó magányába. 
Fújtam egyet… biztosan oda… és már bent is voltam. Megkönnyebbülve 
magamra húztam az ajtót… pár perc nem a világ… és csukott szemmel, zi-
hálva nekidőltem. Kezemből tompa puffanással hullt táskám a padlóra. 
Már nem zúgott szívem dobbanása a fülemben. Elgyötörten felnéztem… 
tizennyolc döbbent szempár nézett velem farkasszemet. Pillanatra markolni 
lehetett a feszült csöndet.  
Fésűtök van? – kérdeztem. Robbant a nevetés. Megfontolt sietséggel aszta-
lomhoz sétáltam, kipakoltam könyveimet. Guten Morgen, Kinder! – moso-
lyogtam. – Guten Morgen, Frau Lehrerin! – jött a komolykodón kuncogó 
válasz.  
Elkezdődött az óra. 
Azóta a fésű bekerült a kötelező kellékek közé. Csak úgy, biztonságból. 
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Orosz Margit 
 
 „Így lettem szabadság madara, 
 láng-ajkamban zöld ágat tartva, 
 kicsiket szárnyam alá vonva 
 építem megkezdett fészkünket…” 
 
Véletlen vagy sem? Nem tudom, de miként 
Szabadság c.  versemből idézve írom, a szabad-
ság madaraként születtem Miskolcon. 
Érettségi után magyar-orosz szakos tanári dip-
lomát szereztem, amit drámapedagógiai vég-

zettséggel egészítettem ki. Az élet hullámai engem is sodortak: a Bán-
völgye szépséges tája az oltalmat, az otthont jelenti számomra. A 
bánhorváti Kazinczy Gábor Általános Iskolában  négy évtizede vezetgetem 
tanítványaimat az irodalom rejtelmeibe, s próbálom velük együtt ápolni, 
megőrizni anyanyelvünk szépségét. Magyartanárként mindig is szavakkal 
dolgoztam, versíráskor is ezt teszem, de kicsit másképp. 
Írásaimmal már a nyolcvanas években találkozhattak az olvasók az IM-ben, 
a Napjaink folyóiratban. Az elmúlt időszakban a Holnap Magazin, az 
Észak-Magyarország, a Harangszó, a Délibáb, A Főnix Dala és több on-
line-felület közölte verseimet. Néhány antológiával és két verseskötettel –
Tűnődés; A csend hangjai – a hátam mögött továbblépegetek a költészet 
rejtett sűrűjébe. Nem tehetek másként, mert hiszem, hogy a vers örök, 
mert mindenkihez szól. Mindazokhoz, akik gyógyírt keresnek a magányra, 
akik a cinkosság örömével a szemükben összekacsintanak, akik  magyarsá-
gukat a hétköznapokban botladozva is megélik, akik hittel hisznek avagy 
vágynak ennek élményére, szóval azokhoz, akik a verseket szeretik. Lelki 
táplálék az, amely az öröm húrjait pengeti, de belőle erőt is meríthetünk 
életünk nehéz napjaiban. Nyelvünk szellemében él, s általa valamennyien 
összetalálkozunk. 
A mindennapi örömöket számomra a családom és a tanítványaim körében 
átélt lelket melengető  élmények jelentik, s az, amikor immár felnőtt tanít-
ványaim szeretettel rám köszönnek: hiszen „Tudnom kell azt is, nem élek 
hiába.” 
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Orosz Margit • Örökség 
 
A Bán-patak tükrébe nézek, 
Mely halkan ringatja a jelent. 
Múlt és jövő közt élő fűzfa  
A hajnali fényben mereng. 
 
Partjait a nyújtózkodó híd, 
Mint hűséges társ összeköti, 
S bizalmunk keskeny pallóját  
Sötét vihar remegteti.  
 
Dióhéj-csónak süllyedőben? 
Messze a part, és nem látható? 
Mégis – üzenni kíván nekünk 
Olajág, zölden pompázó. 
 
Üzen, mint gyökér a fának, 
Mint jövőnek üzen a jelen: 
Ami benned egyszerre mozdul,  
Bán-patak hulláma – időtlen.  
 
Így nézlek évtizedek óta, 
Mint minden anya gyermekét, 
Kit ez a föld dajkált, ringatott 
Remegve viszi át örökét. 
 
A Bán-patak tükrébe nézek,  
Mely halkan ringatja a jelent. 
Odvas fűzfák törzsöke élhet  
még röptető jövendőt? 
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Harka Sára • A boldog törpe 

A kerti törpe állt és mosolygott. Gazdája minden reggel pontban 
háromnegyed nyolckor kilépett az ajtón, elballagott a kerti törpe mellett, 
kisétált a kapun és munkába ment. Minden nap pontban délután négy 
órakor pedig hazaért, bejött a kapun, elsétált a kerti törpe mellett és 
bement a házba. Sosem indult egy perccel korábban és sosem ért haza egy 
perccel később. Sosem rohant vissza az otthon felejtett ernyőjéért és sosem 
ment máshova munkahelyén kívül. Minden nap ugyanúgy telt. 
A kerti törpe pedig nem moccant helyéről. Ez volt a dolga. Hogy álljon és 
csak mosolyogjon. Mosolygott, ha esett az eső, és mosolygott, ha fújt a 
szél. Ma nem esett nehezére mosolyogni, hiszen édesen sütött a nap. Csak 
állni esett nehezére, ugyanis a szokásosnál is jobban vonzotta a fűzfa 
kerítéssel határolt kert, meg ami amögött rejtőzik. 
- Szia! – hallatszott egy hang. 
A törpe összerezzent. Körülnézett, nem találta a hang forrását. 
- Szia! – hallotta ismét. 
- Hol vagy? – kérdezte a törpe és ide-oda forgatta fafejét. 
- Itt vagyok fent a fán – szólt a Sárgarigó. 
- Ó, szervusz! Én vagyok a boldog törpe. 
- És valóban boldog vagy? 
A törpe elgondolkodott. 
- Azt hiszem, igen. Elvégre is mosolygok... 
- Attól még, hogy mosolyogsz, lehesz éppen boldogtalan is. Figyeltelek – 
kezdett bele a madár és a törpe vállára szállt – Minden nap itt ácsorogsz. 
Pedig olyan hatalmas ez a világ! A fenyvesek földbarna ruhát öltenek, a 
mezők mustársárgát, a legelők levélzöldet, a tengerek tintakéket. 
- A tengerek? – a törpét izgatott kíváncsiság járta át. 
- Hullámzó nagy vizek, fodrozódnak, ha fújja a szél. Látnod kéne! 
- Én nem mehetek el innen – a törpe örök mosolya kissé lelankadt. 
- Nem tudsz tán mozogni? 
- Tudok, bizony!  
- Nem vagy kíváncsi a világra? 
- De nagyon is az vagyok! A tengerekre – faszeme csillogott, ahogy 
mondta. 
- Akkor mi tart vissza? 
- A gazdám nem találhatja itt a hűlt helyemet. 
- A gazdád elment és csak délután jön vissza. 
- Te aztán tényleg figyeltél. 
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- Gyerünk, útra fel! – a Sárgarigó lelkes indulót tapsolt szárnyával. 
- Messze van a tenger? 
- Ugyan, dehogy! Van egy kikötő két vagy három sarokra innen. 
A törpe vacilált. 
- Nem tudom, mi van a fűzfa kerítésen túl. Még sosem jártam ott. Lehet, 
hogy veszélyes. 
- Veszélyes, az biztos, de mellette gyönyörű is, és ezért megéri – nógatta a 
madár. 
- Engem ide helyezett a gazdám, itt a helyem. 
- Úgy tűnik, nem is akarod látni a világot. 
- De akarom! 
A törpe egy darabig csendben maradt. Végiggondolta a kiruccanás lehető 
legszörnyűségesebb végkimeneteleit. Hogy milyen veszedelmek érhetik a 
világban, vagy a legrosszabb: mi lenne, ha a gazda hazaérne és nem találná 
őt a helyén. Majd mégis megszólalt: 
- Legyen, eldöntöttem. Útra fel! 
- Hurrá! – A Sárgarigó nagyot füttyentett hozzá – Csak érj vissza, mielőtt a 
gazdád megérkezik! 
- Tudom – válaszolt a törpe – Ennyire azért nem vagyok fafejű. 
Elindultak. A törpe életében először lelépett helyéről. Szíve gyorsan 
dobogott, ahogy maguk mögött hagyták a fűzfa kerítést, de kellemes 
izgalom volt ez. A Sárgarigó megmutatta a törpének a világot. 
Megcsodálták a földbarna fenyveseket, mustársárga mezőket, és levélzöld 
legelőket. Leballagtak a kikötőbe, ami valójában legalább öt saroknyira volt, 
de a törpe nem bánta a sétát. 
Ott szembenézett a tengerrel. A törpe nevetett a tengerre, a tenger nevetett 
a törpére. A Sárgarigóval a vállán hallgatták a nagy vizek zúgását. Nézték, 
ahogy a hullámok egyre közelebb kúsznak, meg-megsimogatva a lábukat, 
majd mind visszahúzódnak. Újra közelebb kúsznak és újra visszahúzódnak 
tökéletes, háborítatlan harmóniában. 
- Most boldog vagy? – kérdezte a madár. 
A törpe teleszívta fatüdejét a sós levegővel. 
- Igen, most igazán boldog vagyok! – válaszolta – Ha belegondolok, hogy 
az egész életemet a kertbe zárva töltöttem, mikor ilyen csodákat rejt a világ! 
- Tudod, törpe, sosem késő! 
- Ez igaz. Sosem késő. 
És ebben megegyeztek. 
Mielőtt visszaindultak volna, a törpe megkérdezte: 
- Máskor is eljövünk? 
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- Ahányszor csak szeretnéd!  
Hazaballagtak. A törpe még éppen időben állt be megszokott helyére, 
mielőtt hazaérkezett volna a gazda. Pontban négy órakor nyílt a kapu, és az 
ember a ház felé indult. Megállt egy pillanatra, ránézett kerti törpéjére. 
- Érdekes, mintha ez a törpe a szokásosnál is boldogabb lenne – mondta, 
majd megvonta a vállát és bement az ajtón. 
És a boldog törpe csakugyan az volt. A szokásosnál is boldogabb. 
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Szontagh Pál Iván • Barátság  
 
Vízparti kőfalon két kölyök  
harminc év múlva másik öt  
de emléken, helyszínen, életkoron túl  
más is van, ami összeköt  
 
A láthatatlan kapocs átadható  
bár megmagyarázni nem lehet:  
kisautón egymás mellé ülő babák  
vízparton összenevető kislányfejek  
 
Jóízű esti beszélgetések  
– fáklyafény fokozza a varázst – 
sok közös élmény, vélemény, gondolat  
mely megvárta az új találkozást  
 
A fontos emberek megmaradnak  
túl a külső körülményeken… 
Köszönöm, hogy nem emlék vagy ma már  
de valóban megmaradtál nekem. 
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Mráz Erzsébet Irma • Egy porszem… 
 
Egy porszem egy hatalmas gépezetben, 
Porszem, mit könnyen elsöpör a vihar. 
Földhöz vágja, felkapja újra, 
És nem kérdezi, hogy mit akar. 
  

Nem is mer akarni, pedig szeretne. 
Majd holnap bátrabb leszek! 
E gondolattal fekszik le 
Minden áldott este. 
  

És ha bátrabb lesz? 
Ha akarni mer? 
Ha lázad sorsa ellen? 
Ha tiltakozik, perel? 
  

Akkor figyel rá valaki? 
Könnyebb lesz az élet? 
Megállítja hiánya 
A hatalmas gépet? 
  

Nem! A gépezet nem áll meg. 
Dübörög, zakatol, dohog. 
Nem is érdekel senkit, 
Hogy én, a porszem, hol vagyok. 
  

Nekem kell tudni, hol a helyem. 
Az én érdekem, hogy megtaláljam, 
Bebizonyíthassam magamnak, 
Hogy kellek e zavaros világban. 
  

Nem egyszerű a feladat. 
Sokan állják utamat, 
De ha igazán akarom, 
Nem hagyhatom magamat. 
  

Megaláznak, átlépnek rajtam, 
De a kis porszem nem adja fel. 
Tudja, hogy elérje célját, 
Azért keményen harcolni kell. 
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A gépezet csak zúg, morog. 
Neki a porszem nem érdekes. 
Egyedül a kis por tudja, 
Csak vele együtt tökéletes. 
 
 
Mráz Erzsébet Irma • Az élet vonatán 
 
Ülök a vonaton, rozoga szerkezet, 
Le-leszállok néha, máskor meg nem merek. 
A vonat nem vár, félek, hogy lemaradok. 
Mi lesz akkor, ha visszajutni nem tudok? 
 
Csak előre halad, mindig, vissza nem fordulhat soha, 
Ha nem szállok ki, nem tudom, várt-e itt valami csoda. 
Elszalasztom, elveszítem, vagy nyerek, mert maradtam, 
Lehet, jó, hogy így alakult, kevesebb pofont kaptam. 
 
Kacskaringós az út, néha elfáradok, 
Pihenésre vágyom, kiszállni nem tudok. 
El-elbóbiskolok kicsit, fogva tart az álom, 
Mikor kinyitom a szemem, lassan fogyunk, látom. 
 
Minden megálló más, különös titkot rejt, 
Ha kudarcot vallok, én vagyok a selejt? 
Nem készültem fel, nem az jött, amit vártam, 
Nem vettem észre, hogy megint más világ van? 
 
A peronon nagy a tömeg, átgázolnak a lábamon, 
Most ordítani szeretnék, de hallgatok, inkább hagyom. 
Siet valahová, nem akart bántani, 
Biztosan azt hitte, hogy várja valaki. 
 
Hova megy a vonat? Meddig visz engemet? 
Az élet vonatán maradok, míg lehet. 
Jön a végállomás, majd kiszállok csendben. 
Ki veszi észre, hogy üres lett a helyem? 
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Pelesz Alexandra • Újjászületés 
 
Pille könnyedséggel száguldottam a végtelenben. A mindent beborító nyu-
galom szétterült bennem és körülöttem is, átjárt rajtam. Nem láttam sem-
mit, mégis mindent befogadtam, éreztem: valamiféle eddig ismeretlen ér-
zékszerven át folyt belém minden. A színek, a hangok, a dallamok, az illa-
tok örvénylettek mindenütt, és én is ennek a mindennek a része voltam. A 
színek. A szivárvány színei talán? Nem. Annál milliószor több árnyalat 
úszott körülöttem és keresztül rajtam. A hangok. Szoprán, mezo, alt? A 
mélytől a magasig? Közel sem. Amiket eddig hallottam hangokat, azoknak 
a több ezerszerese zengett egyszerre, egymással a legtisztább harmóniában. 
És az illatok? Mámorítóak.  
 
Elmúlt belőlem minden érzés, ami nem pozitív energiákkal töltött meg. 
Szinte emlékezni sem bírtam, mit jelent az a szó: fájdalom. Félelem. Szo-
morúság. Szenvedés. Léteznek ezek egyáltalán? Ebben az örvénylő végte-
lenben biztosan nem. Mégis ismerősen csengő szavak, de nem is értem, mit 
jelentenek. Egyetlen emberi szót értek meg: szeretni. A fényből, ami körül-
vesz, csak ez az egyetlen szó zeng. A színekből, a hangokból, egyetlen do-
log áll össze, mégpedig ez. Szeretni. Még dereng valahol bennem, hogy 
mennyiféle érzelmet tudtam korábban átélni, az is dereng, hogy ezek nem 
mindegyike esett jól. Sőt. Fájtak. De mik is voltak azok? És milyen is volt 
az, amikor fájt? Most úgy tudom, egyetlen egy érzelem létezik bennem, 
körülöttem, és ez a szeretet. 
Mióta száguldottam már a fények szárnyán, nem tudtam. Hogy hová tartot-
tam, azt sem. Nem is kellett, hogy tudjam, nem is volt szükségem sem arra, 
hogy érzékeljem az idő múlását, sem arra, hogy tudjam, merre tartok. Biz-
tosan éreztem, örökkévaló vagyok, így nem számítottak már sem percek, 
sem napok, sem évek. Fényévek sem. Végtelenségig repültem, eggyé válva 
mindennel, ami körülvett. Másokkal is, összeolvadtunk, majd újra szétvál-
tunk, teljes egyetértésben hullámoztunk át az univerzum mindenséget rejtő, 
fénylő bugyraiban. 
 
Amikor a hívó szavakat kezdtem érezni, egy pillanatig sem ellenkeztem. 
Engedtem a hívásnak, örömmel szálltam új célom felé. Éreztem, hogy itt 
az idő, hogy újra kezdjem. Azt még nem tudtam teljes bizonyossággal, 
hogy mit kell újrakezdenem, csak azt tudtam, hogy muszáj. Szükséges, 
fantasztikus és csodálatos újjászületésem volt készülőben.  
„Válassz bátran, az időd végtelen, hogy dönts!” 
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Zengett bennem a simogató utasítás, majd a körülöttem szikrázó fényből 
és energiából kapuk kezdtek kirajzolódni. Néhány darab, mindből másfajta 
hívó szó áramlott felém. Éreztem, hogy melyik mögött mi várna, éreztem, 
hogy van mögöttük szenvedés és lelket próbáló út… Most fel tudtam fogni 
valamelyest, mi a szeretet ellentéte, mert éreztem belőle a kapuk mögül. 
Mindegyik kapu hívott, mindegyik máshogy, és én egyre jobban vágytam, 
hogy valamelyiken beléphessek. Pedig teljesen tudatában voltam, hogy nem 
lesz könnyű az utam odaát. Hogy nem leszek tovább fény és energia, nem 
leszek egy a mindenséggel, nem leszek színkavalkád és dallam. Ki kell eb-
ből szakadnom. Mégis akartam, úgy vágytam az útra, a kapu túloldalára, 
mint ahogy magára a szeretetre vágyott az egész lényem. Körkörös, ör-
vénylő táncot kezdtem a kapuk előtt és tudtam, segítőim örömmel telve 
figyelnek, ahogy választok és vágyódom. Mindegyik kapu körül libbentem 
egyet, ráterültem, hogy érezzem, melyik mit kínál. 
„Segítünk, bárhogy is döntesz” 
Olvadt belém a megnyugtatás. Tudtam, hogy így lesz. Tudtam, hogy egy 
apró részem maradhat, itt a forrásban. Hogy itt otthon leszek az életem 
közben is. 
Az egyik kapu máshogy szólított, mint a többi. Nem hallottam szavakkal 
hívni, nem láttam mögé, hogy lássam, ki vár ott, mégis az egész lényemmel 
azt éreztem, oda tartozom. Ott a feladatom. Oda kell mennem. Most!  
„Hát döntöttél. Jó utat. Szeretünk.” 
Éreztem, ahogy a kapu szívni kezd magába, és én földöntúli boldogsággal 
folytam rajta keresztül. 
Éreztem, ahogy megszűnök fénylény lenni. 
Éreztem, ahogy energiából valami egészen mássá zsugorodok össze. 
Éreztem, ahogy a végtelenségem eltűnik, és helyette véges leszek. 
Érzetem, ahogy az univerzum örökkévalóságából sejtekké válok. 
Összenyomódtam. Aprócska lettem, körvonalam lett.  
Test lettem. 
Valamiféle folyadék vett körül és puha meleg. Próbáltam látni. Először 
nem tudtam. Aztán kinyitottam… a szemem. 
És már emlékeztem.  
Ember lettem. Újra. 
Emlékeztem arra is, hogy hamarosan el fogom felejteni a gyönyörű szár-
nyalásomat a szeretet végtelen terében, de mégsem féltem. Mert tudtam, 
hogy ott hazavárnak, hogy az az örökkévaló tisztaság mindig várni fog rám. 



 
92 

Simítást éreztem a hátamon, és újra kinyitottam a szemem. Az anyaméhben 
fekszem. Tudtam. Édesanyám oltalmazó keze simogat már most is, kintről. 
Vár rám. Érzem, mennyire szeret. Hát itt is él a végtelen szeretet. 
Próbáltam végigmérni magam, a rózsaszínes fényben én is rózsaszínnek 
tűntem. Hogy is kell kinéznem? Milyen is az ember? Kezek, lábak, arc. 
Szervek, kívül belül. Lássuk csak, ilyen vagyok? Mozdultam, és megláttam 
az aprócska kezeimet, miniatűr kis ujjacskákban végződve. Szép volt. Mi 
kígyózik körülöttem? Érdekes, vastag, és a hasamban végződik. Igen, össze 
vagyok kötve az édesanyámmal. Így táplál most engem. Szeretem. 
Lássuk, mi van lejjebb. Ott a lábam. Mozgatom, a végén aprócska ujjak. 
Hol van a másik? Keresem, nézelődök, próbálom mozdulatra bírni a másik 
lábamat is. Beletelik egy kis időbe, mire felfogom és elfogadom. Nincs 
másik belőle. Hát nem kettőnek kellene lenni? Kettő kéz, kettő láb. De 
csak egy van. Egyetlen egy. 
Minden sejtemen végigfutott a felismerés: óriási feladatot vállaltam. Kicsit 
sem könnyű életutat. De még emlékeztem: én döntöttem, egyes egyedül, és 
tudtam, hogy képes vagyok rá, hogy végigcsináljam, hogy végigjárjam ezt 
az utat. Egy lábbal. 
Összepréseltek. 
Nem esett jól. Semmi mást nem éreztem, csak anyám hívó szavát. Az élet 
hívó szavát. A Föld hívó szavát. A gyönyörű és megismételhetetlen Földét. 
Összepréseltek. 
Nem kellemes. Már emlékszem, milyen a fájdalom. Nehéz. De akarom és 
mennem kell. 
Még sokszor összepréseltek. Egyre gyakrabban. Már tudtam érzékelni az 
időt. 
És most… igen, most. Indulnom kell.  
Meg kell születnem.  
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Hegedűs Rita • CV 
 

Gének játéka vagyok én 
láthatatlan drót-fonat 

Neuronok pókháló szövetén 
feszülő békés indulat 

pitvarok és kamrák odvában 
megbújó szövet 

véreres zubogó völgyben 
száguldó meggypiros köret 

Vagyok aki vagyok 
párolgó harmatcsepp 

lélektől lélekig ázó 
borostyánul játszó 
érdes nagykövet. 

 
 

Hegedűs Rita • Emlékfoltok 
 

Csak egy verítékcsöppnyi 
 édent adj nekem! 

Emlékek zaja lüktet… 
metronómba fagyott csend 

visít fesztelen. 
A kávé kihűlt az asztalon… 

csésze árulja báját, 
máza meztelen. 

Az abrosz csipkéje fakó lett 
folt hátán lyuk libeg, 

a karosszék álmosan terpeszt 
ócska szőnyegen piheg. 

Fényképek… árnyak… idő… 
a kakaó langymeleg. 
Ifjú repdeső madár, 
már repülnék veled! 
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Huszthy Bálint • Költői titok  
Azoknak, akik mindig is tudták!  
 
Jaj Istenem, de boldogok a költők!  
Mert tudnak titkokat.  
Az élet és a halál titkait,  
amiket mesterük és kollégájuk,  
a teremtő Isten fed fel nekik.  
 
Jaj Istenem, a költők  
de boldogtalanok!  
Mert tudnak titkokat.  
Amiket senki más.  
És életükhöz a titok az egyedüli társ.  
 
Boldog a költő, mert bár  
nem tapasztalta meg,  
ismeri a halált,  
mindazt, amit mindenki tud, de mégsem,  
emlékszik a születésére is.  
 
Boldogabb, mint az orvos,  
aki a testet húsnak, csontnak látja,  
míg ő műalkotásnak,  
egy zseniális versnek.  
 
Boldogabb, mint a pap,  
aki a jók üdvözülését várja,  
a költő tudja, hogy csak az nem  
üdvözül, aki nem akar.  
 
Boldogabb, mint a pszichológus,  
mert minden érzelemnek és reakciónak  
tudja az okát, és ez nem zavarja.  
Így kontrollált, de spontán  
minden öröme, zokogása és kirohanása.  
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Boldogabb, mint a sportolók,  
mert nem mozog, mégis erősödik,  
és tűrőképességben verhetetlen.  
 
Boldogabb a jogásznál,  
mert tudja, hogy igazságból csak egy van,  
és az az Istené,  
az embertől kiötlött  
igazságossághoz pedig semmi köze.  
 
A költő boldogabb,  
mint a szociológus,  
mert tudja, hogy minden ember magányos,  
az volt és az marad,  
és egész életében társra vár.  
És más művészeknél is boldogabb,  
mert más művészek nem tudhatnak ilyen titkokat.  
 
Boldogabb, mint a pénzkereső ember,  
mert ő nem keres, és mégis talál,  
nem gyűjt, mégis gyarapodik a vagyona,  
nem spórol, mégis telik, amire épp vásik a foga.  
 
És boldogabb, mint a törvényszegők,  
mert a költő törvényt nem ismer,  
így be se tartja és meg se szegi,  
és soha nem büntetik meg ezért.  
 
Jaj Istenem, de boldogtalan is a költő!  
Minden embernél boldogtalanabb.  
A gondolatait  
senki nem ismeri.  
A titkokat ő tudja egyedül,  
és sírba is viszi. 
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Asbóth Anna • Elmúlt Nap 
 
Lehunyt csendben… és vissza sem nézett. 
Mint hős harcos, emelt fejjel lépett 
ki az ajtón… de… térde reszketett, 
tekintete földre ereszkedett. 
S táncot jártak belé – reszketeget – 
a kókadt bokrok, s csak nézték az eget… 
És fájt bennük – bennem is – eltűnte, 
hogy bíborpalástba menekülve, 
gyorsan távozott, akárcsak ’hogy jött. 
Gyönyörű fénye önmagában gyönyörködött. 
Álom volt tán csak. Önnön szép álma 
és önmagam vágyódó hiánya 
és hiányomnak szótlan kérése, 
okát nem ismerő kesergése. 
Néma nézésnek hallható szava 
fényvakságában meg nem láthatta,  
hogy’ fáj nekem múló lenyugvása. 
Búcsúja lelkem kis pusztulása… 
Néztem sokáig még ragyogását, 
bambán bámulva tüzes sugarát, 
mely lassan arcomról bokámig folyt. 
Még látom, de hiánya már megfojt… 
S még eltűnte előtt meg is éget, 
fénytekintet rajtam feketéllet, 
s nem csak mar, szívemet el is lopja, 
feketén állok, mint néma kopja, 
üres lyuk sajog, fekete korom: 
imádatod szívemről leporlom… 
Fáj nyugtod, kihunyt képed, 
szemem már üres távolba réved 
s nem érti, miért tép úgy a hiány, 
sajgó érzés olyan gonosz, hitvány. 
Vaksötét éj ráborul szememre, 
csukott pilla Napot vágy szerelemre, 
és kinyitni… én már nem is merem… 
Csak hadd álmodjam arcát, Istenem! 
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Asbóth Anna • Naplemente 
 

Dalpírba meghalva, 
Ahogy fogy a ma, 
Kerek korong félkör, 
Árva fele eldől. 
Elfekszik kebelén, 
A Földnek peremén: 
Ráborítja arcát, 
Nagy, izzó homlokát, 
S vérével itatja 
Kihűlt helye képét. 
Önmagából árad, 
S, ahogy lénye fárad, 
Önnön saját fénye 
Beolvad az éjbe. 
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Kakucsi Erzsébet • Álomutazás 
 
Mit gondoltok mit láttam? 
Egy különös éjszakában, 
Gyönyörű, fehér paripa, 
Nyargalt csillagról, csillagra. 
 
Hol eltűnt, hol megjelent, 
Játékot űzött odafent. 
Boldogan nagyot nyerített, 
Ha egy-egy ugrást elvétett. 
 
Szép sörénye lebegett. 
S csak úgy szelte a kék eget. 
Körözni, forogni kezdett, 
Mint méhek a kaptár felett. 
 
Nyerge is volt, szép csatos, 
Kantárja ékes, csillagos. 
Fényes üstököt kergetett, 
Húzta a Göncöl-szekeret. 
 
Majd megállt és dobbantott. 
Szemében holdfény ragyogott. 
Patkójával is koppantott, 
Űzni kezdett egy csillagot. 
 
Ha elfáradt, bólintott. 
Feje a lábán nyugodott. 
Hirtelen fölpattant megint, 
Láttam, hogy felém int. 
 
Már hajnalodni kezdett, 
Lovam lassan köddé veszett. 
Néztem a csillagok között, 
Nem játszott már, nem körözött. 
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Ha lenne egy paripám, 
Ülhetnék én is a hátán. 
Nemcsak álmomban láthatnám, 
Társam lenne ő, igazán. 
 
 
Kakucsi Erzsébet • Ősz anyóka 
 
Levelet pergető faggyal, 
Ködfátyolos, hideg arccal, 
Megérkezett ősz anyóka, 
Mögötte múló nyári móka. 
 
Vörös színben izzón-mállón, 
Avarpaplan közt cikázón, 
Napmeleget tovaűző, 
Madarakat messze űz ő. 
 
Deres haját meg-megrázza, 
Nyomában van tél barátja,  
Süvítő, zord, szeles napok, 
Visszasírom a tegnapot. 
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Varga Rita • A rák bánata 
 

Araszolt a hernyó, mászott a fára, 
didergett, fázott mind a tíz lába. 

Fagyos még a reggel, gyenge a nap sugára, 
Jó lenne csizmácska mindegyik lábára. 

 
Kedves jó rákmester, lenne egy kérésem. 
Fázós lábaimra csizmát varrjon nékem. 

Fáj, sajog a csontom, meghűlik a torkom. 
Karmazsin topánban lenne csak jó dolgom. 

Tíz lábra hány pár kell? 
A teremburáját! 

Nem szerette ő a számtan órát. 
 

Dolgozik a mester, csattog az ollója. 
Elkészül a munka, alig egy-két óra. 
Mindegyiknek fénylett sarka, talpa, 
piros csizmácskákat hálójába rakta. 

 
Megérkezett lassan az eperfa urcába: 
Itt lakik a hernyó, kinek fázik a lába? 

 
Hernyó? Itt egyedül csak én lakom kérem – 

szólt a kényes pillangó szépen. 
Meglibbent színes szárnya, 

s szállt virágról virágra. 
 

Rászedett a hernyó, pillangó lett belőle! 
Csizmával már nem szállhat a levegőbe. 

Férne még tudomány a kobakomba: 
beülök inkább az iskolapadba.  
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Povázsay Tiborné • Őszikék Visegrádról 
 

Nem tudom, ki hogy van vele, de én máig őrzöm azokat a feljegyzéseket, 
melyek tanítói pályafutásom alatt a legkedvesebb emlékeim közé tartoznak. 
No, nem a múlt rózsaszín ködbe vesző szépelgései miatt. Sokkal inkább a 
mai kor felnőttjeinek emlékeztetőül. Nem is olyan régen, még nem tudtuk, 
hogy van élet mobil nélkül, amikor hamburger és pizza helyett mással is jól 
lehetett lakni, s az internet a mindennapokban akár nélkülözhető is. 
Akinek van nyolc éves korú gyermeke, az tudja, hogy náluk tudálékosabb 
generáció nincs. Velük próbáltam ki az erdei tábor szépségeit. Naná, hogy 
benne voltak! Csak azt nem tudták, hogyan fognak anyu nélkül boldogulni. 
A szülők aggodalmas arccal sóhajtva egyeztek bele a táborozásba. Mindent 
jó előre megterveztem. Már májusban megkezdtem a levelezést a táborral. 
Így is csak szeptember végére kaptam helyet.  Minden a legjobb úton ha-
ladt. Faházban fogunk aludni ágyban párnák közt, háromszori étkezés a 
közeli étteremben, hideg-meleg víz a tisztálkodáshoz, szakavatott foglalko-
zások az erdei művelődési házban, túravezetés stb. A határidőnaplómban 
sorakoztak a kipipált szervezési feladatok: 

Erdei iskola, Mogyoróhegy 
1997. szept. 22-25-ig. 
Szervezés: időpont és programegyeztetés, buszrendelés.  
Visszaigazolás  
Napközi étkezést lemondani két napra  
Szülői értekezlet. Mit csomagoljanak az útra?  
Időjárás előrejelzést megnézni.  
Floch pusztán „tökszüret” a Szekeres család kertjében. Két láda tök 
begyűjtve.  

Családomnak három napra bevásárolni!  
Indulás előtti nap az iskolatitkár cetlit nyom a kezembe tanítás végén. Tele-
fonáltak a mogyoróhegyi táborból: Sátrakban leszünk. Nem adják a fahá-
zat! Györgyi, a velem utazó kollégám ijedten néz rám. „Pedig megígérték 
májusban! 0 fok körüli hőmérséklet várható éjszakánként!   Nem fogják 
elengedni! Mégiscsak szeptember vége van!” 
Lecsapok a telefonra. Foglalt. Foglalt. Foglalt... Végre kicseng!… Sebbel- 
lobbal kezdem: Kérem! A faházat ígérték… fagypont körüli éjszakai lehű-
lés, esős hétvége várható... Az utolsó csoport vagyunk... Azt ígérték május-
ban, ez nem lesz gond! Nyolc éves gyerekek!... A szülők nem fogják en-
gedni!... Ha nem alhatunk a faházban, kérjük vissza a pénzt! 
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A vonal végén türelmes hang: Kérem, időközben a megyétől kibérelte va-
lami bennfentes vadásztársaság. Nincs különbség, sőt, a faház beázik! 
/Naná!/ Ilyenkor a sátor melegebb! /Na, ne mondja!/ Ha javasolhatom, a 
jurtáink üresek. /Hm!/ Próbálják ki! 
Kompromisszum: Jurta. Ha esik és fagy, első éjszaka után haza! 
Szerda reggel, indulás az iskola elől.  
Szülők: 3 vödör házi zsír, 6 üveg lekvár, négy nagy kenyér, több kg alma, 
plusz plédek egy zöldséges ládányi sárgára érett tök. 
„Ne éhezzenek, ne fázzanak!” Telefonszámok ide és vissza. /akkor még 
nem volt mobiltelefon!/ „Köhögött!... Allergiás!…  Rosszul van a bu-
szon!… Vigyázzanak!”  
Gyerekek: Eszement ugrándozás, izgalom.  
Buszvezető karba tett kézzel türelmetlenül téblábol körülöttünk: „Mikor 
indulhatunk már?” 
Hosszas búcsúzkodás, integetés után kezdetét veszi utazásunk. 
Kanyarog a fakózöld levelű fák alatt a busz felfelé Mogyoró hegyre. Alat-
tunk az őszi párába burkolózó Duna, felettünk a visegrádi fellegvár büszke 
romja. A tábor léckapuja tárva. Senki sem fogad.  
Az előző csoport még nem adta át a sátrakat, a csomagok halmaza a busz-
megállóban árválkodik. 
Lestrapált karikás szemű kollégák a közösségi sátor előtt fásultan merenge-
nek maguk elé. A csoport vezetője, alacsony energikus pedagógusnő kezet 
fog velem, bemutatkozik. A többiek morognak valami köszönésfélét. Sa-
vanyú Nescaféval kínál műanyagpohárból, közben jóindulatú instrukciók-
kal lát el. „Nincs meleg víz, az ellátás kevés, pocsék, éjszaka meg lehet 
fagyni! Este minden meleg holmit húzzatok magatokra! Ételmaradékot ne 
hagyjatok a sátorban! A hangyák miatt. Éjjelente vaddisznók túrják a kuká-
kat! Segélyhívás csak az étteremből nyitvatartási időben!” 
Jólelkűen otthagyják a megmaradt narancsszörpöt, gyümölcsöt, kekszet, és 
végre a sátrakat is. Már csak ez hiányzott! Hideg, hangyák, vaddisznók! No, 
ez megtette hatását. Kit érdekelnek a sátrak? Irány a jurta! 
Addig az „okos tojás” osztályom becserkészte a tábort, a játszóteret, felde-
rítette a mosdót, tusolót, raktárakat, az elődök által összetört tábori búto-
rokkal lovagi tornát rögtönöztek a „távozó lovagok” ellen. 
A táborfoglalás szent őrülete! 
Ki, melyik jurtában, kivel, hol, melyik ágyon alszik? Életbevágó probléma! 
Györgyivel botladozunk a gazdátlan holmik között, szakadt fülű szatyor, 
fél pár gumicsizma ordít gazdája után. A sárga műanyagból fröccsöntött 
jurtákba annyi ágyat cipelünk a sátrakból, amennyi befér. Majd beleheljük 
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éjszaka a három méter magas kupolát! Begyűjtjük még az összes hálózsá-
kot. Minden gyereknek jut három. 
Délután az első foglalkozáskor az erdei művelődési ház előtt helyet fogla-
lunk a mini arénában, ahol cserzett arcú, terepruhás, harminc év körüli nő 
fogad. Szívélyes hangú üdvözlés, óvatos dörgedelmek. „Judit néni vagyok! 
Szeretettel köszöntelek!… Mindig csak utánam… Ne lépj rá! Ne tépd le! 
Ne bántsd! Ha,… szedd össze!... Szólj egy felnőttnek! Szaporán bóloga-
tunk. 
Végre indulunk az erdőbe! Napfényes meleg délután, a sárguló lombok 
között olvadt mézként csordogál a napfény. A Dunakanyar fénylő folyója, 
a hegyek türkiz színű vonulata gyönyörű, vadregényes és minden kéznél 
van: a virágok, a szöcskék, a bogyók, a cserjék, a Duna, a fellegvár. A lur-
kók tátott szájjal fedeznek fel mindent… „Jé, ez kökény? /kék színű, fa-
nyar az íze/ Csipkebogyó! /piros bogyó, szúrós bokor/ Mi ez? Imádkozó 
sáska! /Hangos zizegéssel magasba el…/ Forrás! /szép nevű: Boglárka/ 
Rókavár! /Hány bejárata van?/ 
Libasorban haladunk a szakadék szélén vezető csapáson. A vezetőnk ko-
nok elszántsággal menetel előttünk, közben jobbra-balra mutogat. „Az ott 
a soproni erdőgazdálkodási főiskola diákjainak fafaragása. Egyetlen kőris-
fából faragták. Az ott a nyerges tető! Védett virágok miatt nem közelíthető 
meg!” Alig győzzük szemünkkel követni karlendítéseit. „Most átmegyünk a 
túloldalra a vízmosáson átívelő függőhídon!” A gyerekek megtorpannak. 
Nem mernek rálépni az ingó alkotmányra! „Játszunk százlábút! Én vagyok 
a fej, ti vagytok a lábak.” Javaslom. Egymás vállát fogva araszolunk át. 
Erdő mélyén kőkori falu maradványai lapulnak: rejtett zugok, ismeretlen 
tárgyak, feketére égett kövek. Titkokat suttog a Duna odalenn a mélyben a 
sziklák alatt. Szajkó riaszt az ágak között. „Készítsünk kőbaltát!” Javasolja 
Judit néni. Éles lapos kövekből kettéhasított ágvégből, vékony bőrszalagból 
kötözzük erősre a szerszámot. Agyagból edényeket formázunk. Mikor 
Dobogókő bérce rabul ejti a Napot, büszkén vonul a „Boróka nemzettség” 
új szerzeményeivel hazafelé. 
A függőhíd előtt a biztonság kedvéért megkérdezem: Ki játszik százlábút? 
Ugyan már! Magabiztosan lépnek rá a lengő hídra. 
A vacsora bőséges, finom, duplán mernek a borsófőzelékből, sült virsliből. 
Sötétedés előtt előhúzkodjuk a zöldséges ládákat. Tökfaragás kezdődik, 
megússzuk baleset nélkül. Vigyori és vicsorgó maszkok ülnek sorban a 
léckerítésen. A bennük világító mécsesektől lidércessé válik a tábor bejára-
ta. Lobog a tűz, száll az ének a Duna felett az éjszakában. „Hallottátok 
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Csaba királyfi történetét? Nézzetek fel az égre! Az a sok csillag egy cso-
portban… Az ott a Hadak útja! Régi monda járja róla! 
A szavak nyomán benépesül a Tejút. Csaba vezér és leventéi háromszor 
térnek vissza, hogy megmentsék a hátrahagyott határokat őrző székely 
népet. Utoljára a sírhantok alól kelnek útra, mert az ígéretük a síron túl is 
érvényes. Későre jár, mikor nagy nehezen elvackolódunk a jurtákban. 
Én az ajtóban alszom. Ajtó! Se kilincs, se retesz! Madzag a húzója! Öklöm-
nyi rések széltében-hosszában. A biztonság kedvéért a bejárat elé húzom az 
ágyam. Éjjel a telehold vigyorog a képembe. Hajnalban jókora zápor veri a 
műanyag jurta oldalát. Jóízű szuszogást hallok mindenfelől. Körülnézek. A 
gyerekek sündisznó pózban összegömbölyödve alszanak a hálózsákok alatt. 
Reggel hasogat a fejem a huzattól. Györgyi, aki a másik jurtában aludt, 
rosszabbul járt. Feldagadt arccal jön elő. Iszonyú fájdalom gyötri, beláza-
sodott. „Menj orvoshoz!” Mondom neki sajnálkozva. Elindul lefelé a hegy-
ről. Többet nem látom. Egyedül maradok harminc gyerekkel a rengeteg-
ben!  
Brigi szalad felém. Vékonyka teste szinte úszik a földúton: 
- Tessék jönni gyorsan! A vaddisznók! 
Fut velem az osztály. A kerítésre helyezett töklámpások darabokban hever-
nek a földön. A közeli fa mellett tinédzserek egy csoportja figyel. Az éjsza-
ka érkezhettek. 
- Azt hiszem, nem erdei vaddisznók voltak ezek. – nyugtatom az összebújt 
kicsiket. 
- Azok megették volna a lehullott csemegét. 
- Bocsánat, Tanárnő! – Szólít meg a fa alól az egyik fiú. Ott áll mellette a 
kísérő tanár. 
- Az éjjel mi dobáltuk meg a tökfejeket. Nem tudtuk, hogy mások is van-
nak még itt rajtunk kívül a táborban. Főleg azt nem, hogy alsósok faragták 
ezeket. – A kísérő tanár meglöki a másik tinit. 
- Szeretnénk jóvátenni, de nem tudjuk hogyan? 
- Segítsetek összeszedni, és átvinni a vadasparkba! Összeszedjük valameny-
nyien egy ládába a csorba tökfejeket, s együtt indulunk át az úton a domb-
oldalba, ahol az őzek vaddisznók, muflonok vannak elkerítve. A nyolc éves 
kisdiák és tizenhat éves tini eteti kézből a szarvast, az őzet, és a vaddisznót. 
Visszafelé Zolika, aki a derekáig ér a kajla kamasznak rákérdez: 
- Tudtok focizni? 
Ki gondol itt haraggal a másikra? A kísérő tanárral összemosolygunk. 
Van meleg víz! Indulás tusolni! Külön fiúk, külön lányok. Szaladgálok a 
tusolók között, beállítom a csapokat, le ne forrázzák magukat. Mire vég-
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zünk, csurom víz vagyok. Andris megmakacsolja magát: „Én nem tuso-
lok!” „Jó – mondom – maradj így!  
Az éjjel hullott esőnek alig van nyoma. Gizi néni vár minket az erdei úton. 
Rekedt hangú, türelmes, minden csacsiságra válaszol. Tarkójára kötött 
lófarka vörösen libben, amikor válaszolgat. Sétálunk a színesedő ösvényen, 
a gyerekeket átjárja az őszi erdő csodája. A fákról, madarakról versek jut-
nak eszükbe. 
„Itt van az ősz, itt van újra, 
S szép, mint mindig énnekem…” 
Gizi néni álmélkodva hallgatja, én elérzékenyülök. 
Négykézláb túrjuk a fenyvesben az avart. Nagyító alatt élőben vizsgáljuk a 
pókot, a hangyát, a százlábút, aminek nincs is száz lába. No, meg hogy 
érezzük az avar illatát! 
- Ismeritek a bodobácsot?  
- Hát, persze! Tele van a matekkönyvünk vele! /Tíz pont Oravecz Márta 
tankönyvírónak!/ Üres csigaházakkal, madártollakkal, színes levelekkel, 
gyógynövényekkel megrakodva érkezünk az Erdei Művelődési házhoz. 
Előtte napóra. Hogyan működik? És ha nem süt a nap? Oszlopon világtá-
jakat jelölő fémnyilak, szélzsák. Mire való a szélzsák? Miért kell tudni, mer-
re van észak?  
Mesterséges domb alá rejtett kupola maga a bemutatóterem. Az asztalokon 
mikroszkópok várakoznak, az alatt vizsgálgatjuk a virágbibét, csalánlevelet, 
vízi rákot, háton úszó poloskát, kullancsot. A gyerekek a székekre kapasz-
kodva tekintenek a nagyító csövébe. Elragadtatott halk kiáltások, felfedezé-
sek sóhaja lengi be a teret. 
A gyűjtött gyógynövényekből a teakonyhában teát főz Gizi néni.  
„Nem kell meginni, ha nem ízlik!” Tölti ki poharakba az italt. 
Nekem ízlik. Dicsérem. Gizi néni elnézően mosolyog. „Nem szükséges 
udvariaskodni!” Erősködöm, a gyerekek is. Ő is megkóstolja. A meglepetés 
kiül az arcára. 
Délután kifekszünk a rétre a lányokkal, és a felhők alakváltó játékát figyel-
jük. „Az ott egy delfin, éppen be akarja kapni egy krokodil! Nem, ő Ariel, 
és viszi egy delfin a hátán.” Fátyolszárnyú pillangót söpör a szél a gomo-
lyokból. „Találjunk ki egy mesét!” A fiúk közben üvöltve kergetik a labdát. 
Nem számít, hogy erősen lejt a rét. 
Uzsonnára elővesszük a lekváros üvegeket. Szeletelem a kenyeret, ők tü-
relmesen állnak körülöttem, kanállal a kezükben várakoznak, hogy megíz-
lelhessék, mit rejt az üveg mélye? Vacsora előtt meggylekvártól maszatos 
arcú, hófehér fogú lekvárkannibálok üldözik egymást a sötétedő réten. 
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Este András félrehív: „Marika néni, nagyon csípi valami a hónom alját.” 
„Mutasd!” A kosz az izzadtságtól betúrósodott a bőrredők közé. 
„Nagy a baj, András!” – mondom gondterhelten. „Le kell tusolnod!” Nem 
szól, elkullog, törölközővel a nyakában tér vissza. Reggel szembetalálko-
zom vele a mosdóban. Szégyenlősen mosolyog. Elégedett vagyok! 
Az erdei játszótéren, a rönkvár környékén ádáz csata dúl. Kitti felsikít. 
Leesett a csúszdáról, valaki lelökte. Fájlalja a csuklóját. Vizsgálgatom, nyo-
mogatom, időnként felszisszen. „Telefonálni kell anyunak az étteremből!” 
Hisztérikusan sír: „Nem akarok hazamenni! Ne tessék telefonálni! Nem is 
fáj!” Azért befáslizzuk egy sállal. Ricsi, a vétkes, simogatja együtt érzően a 
hátát. Nem is tágul mellőle a tábor végéig. Védelmezi, vigyáz rá. Csak egy 
kis rándulás volt az egész. 
 

Madárgyűrűzés 
 
A Madártani kutatóintézet munkatársa vár ránk a hajnali ködben az erdei 
úton. Ökörnyál úszik a harmatcseppes fűszálak felett, a nap fénytűket 
szurkál a párás lombok közé. Gyémántfényűvé változik az erdő. A gyere-
kek a kőfalon, mint fecskék a villanydróton várakoznak.  
„Milyen madarat tartok a kezemben?” – nyitja ki egy pillanatra a tenyerét az 
ornitológus. 
„Veréb! Cinke! Rigó!” 
„Nem, ez egy erdei poszáta! Gyakori ebben az erdőben.” 
Megtudjuk az ismertetőjegyeit, a fészkelési szokásait, a táplálkozását, tojá-
sainak színét, a fiókák nevelésének fáradságos tevékenységét. 
Odaadó figyelem a „fecskefiókák” között. /Két órán át! Ez csúcs!/ 
„Most megmutatom, hogyan fogom be a megfigyelésre szánt madarakat!” 
Lopakodva követik a madarászt. A lejtős tisztást keresztező kifeszített 
madárhálóban öt rémült kismadár verdes. Az ornitológus elégedetten mo-
rog maga elé: 
„Azt hittem egy se lesz benne. Ez egy csuszka!” Mutatja a kiszabadított 
barna tollú madarat. „A fa törzsén le-fel tud szaladgálni. Ezért ez a neve.” 
Méretet vesz a madár szárnyainak fesztávolságáról, megállapítja a korát, 
nemét, fémgyűrű kerül a fogpiszkáló vékony lábakra. A madárfigyelő nap-
lóba a fémgyűrű sorszámát, a dátumot a gyerekek jegyezik be. „Figyeljetek! 
Így kell szabadon engedni!” A madarász a tenyerében hátára fekteti a kis-
madarat, aztán szétnyitja ujjait. A kismadár néhány pillanatig mozdulatlan, 
azután felröppen. Ez történik a fenyőrigóval, a rozsdafarkúval, a két vö-
rösbeggyel. A gyerekek integetnek utánuk. 
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Búcsúebéd, meglepetés palacsinta. Utolsó látogatás a vadaspark lakóinál. 
Simogatás a sánta paripa homlokán, egy marék fű az örökké éhes kecskék-
nek, a befogott őzeknek. Még megmásszák utoljára a rönkvárat a játszóté-
ren. 
Csomagolás: Kié ez? Nem fér be! Elveszett! Nem találom! Jé, hát ez meg 
itt volt? Meglett! 
„Marika néni! Betetted a gumicsizmámat?” 
Zacskónyi gazdátlan holmit szedek össze. Zoknik, trikók, elemlámpa, fog-
kefe, szappantartó. Talán a szülők felismerik! Becsapódik a busz ajtaja. 
Indulás haza!  
Este otthon elalszom a kimerültségtől a fürdőkádban. 
A fiam ébreszt: Anya! Mesélj nekem egyet! 
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Rocskó György 
 
1963-ban születtem. Nyíregyházi vagyok. 
Szabolcsi. Magyar. (bár 15 év kintlét okán 
Itáliában van szívem egyik csücske) Voltam 
már újságkihordó, segéd és mezőgazdasági 
munkás, bolti eladó. Jelenleg a kemecsei isko-
lában koptatom a padlót, a diákok, a magam 
és szegény pedagógustársaim idegeit. Kölök-
korom óta irkálgatok. Mostanában azon 
igyekszem, hogy a hívő ember reménye és a 
mediterrán életszeretet járja át „műveimet” 

 
Rocskó György • A virágember 

 
„Világ világa 
Virág virága   

Vas szegekkel veretel 
Keserüen kínzatol” 

 
/Ómagyar Mária Siralom/ 

 
Első nap  

 
Aznap olyan volt a tajga, mint egy tomboló vadállat. A fagyos csendet 
előbb csak halk susogás törte meg, aztán egyre erősebben kezdett fújni a 
szél, a felkavart hóból itt-ott örvények kerekedtek, a megtépázott fák, bok-
rok ágai gubancban röpködtek, mint nyáron az ördögszekér, majd a neki-
bőszült orkán már fákat kicsavarva, az erdőt tarolva száguldott tovább, 
mint egy megbokrosodott bölénycsorda, hogy aztán – mintegy varázsütésre 
– megtorpanjon a Tábor előtt. 
Az égen előbb csak apró foszlányok jelentek meg, lassan egyszerre kúsztak 
a négy égtáj felől, mintha valami láthatatlan mágnes vonzotta volna őket 
előre egy közös cél felé; egyre nőttek- dagadtak a magasban, hogy aztán 
valami emberi szem nem látta színben álljanak össze hatalmas fellegként – 
a Láger fölött. 
 

* 
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Három napja ennek immár. Ennyi idő kellett, hogy az utakat járhatóvá 
tegyék és a Központ engedélyt adott a JAK-II-nek a felszállásra. A Föderá-
ció legmodernebb helikoptere félórai út után érkezett a hatalmas, parázsló 
fényekkel izzó felhőcsoport közelébe. 
- Ott van! – kiáltott fel a parancsnok, aztán a másodpilótához fordult. 
- Szása! Készüljünk a leszálláshoz! 
A hatalmas fémtest valami lomha keselyű méltóságával ereszkedett alá a 
havas síkságra. A propellerek zúgását újra a kapitány hangja harsogta túl: 
- Kiszállás uraim! Azonnal itt lesz magukért a vontató. Azt a néhány versz-
tát, ami még hátravan, azon teszik meg. Daszvidanyija! 
Miután a két utas fejét lehajtva, egyik kezével arcát védve, másikkal cso-
magját húzva, biztonságos távolságba ért, a JAK-II valóságos tornádót 
kavarva maga körül felemelkedett. A kapitány a láthatárt elhomályosító 
felhőtengerre pillantott, az ellenkező irányba fordította a gépet, majd a 
másodpilótához fordult. 
- Láttál már valaha ilyet, fiam? 
A fiatal férfi szótlanul rázta a fejét, és keresztet vetett maga előtt. 
 

* 
 
A tábornok tekintete elengedte az egyre apróbb ponttá zsugorodó helikop-
tert és figyelme a mélyben pici hernyóként a lánctalpas felé araszoló alakra 
irányult. Hát itt van. Hogy sikerült az ellenség figyelmét kijátszva elérni, 
hogy pont őt vezényeljék ide?... Valami ismerős jóérzés borzongatta végig, 
ahogy maga elé dünnyögte – Hatalmasok és felfoghatatlanok a Te utaid 
Uram – aztán a várakozás lázától már szinte vörösen izzó alak felé fordulva 
hangosan így szólt: 
- Menj vissza hozzá. Most már van remény. 
 

* 
 
A vontató valóban nemsokára megérkezett. Ormótlan, lánctalpas jószág, a 
mindenfelé áradó benzinbűzt csak a vezető átható vodkaszaga tette túl. 
- Sztyepan. Sztyepan a Kommunából a nyomozó urak szolgálatára – 
mondta és megbökte prémes kucsmáját. 
- Fjodor. Fjodor, Rosztovból – nyújtott kezet a zömök termetű. 
- Greg. Greg, Vengerszkij – mondta a nyulánkabb és betuszkolta magát a 
lánctalpasba. 
- Vengerszkij. Jevropa – dünnyögte Sztyepan és kiköpött a hóra. 
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* 
 
A hernyótalpas majd egy óra alatt tette meg a „ néhány versztát”, amíg a 
hóbuckákon átverekedve magát elért a Kommuna bejáratához. 
Sztyepan  hol a reflektorokat fel-le kapcsolva, hol a dudát nyomkodva állt 
meg a drótkerítés előtt. 
- Igor! Igoruska, nyissad már a kaput, te tulok! – kiabálta, aztán utasai felé 
fordult – Ha nem dudálok, nem hall. Ha nem villogok nem lát meg. Ha 
nem világítunk, már három napja alig látunk valamit ettől az átkozott fel-
hőtől. 
Végre kinyíltak a durva fakapu szárnyai és a vontató bearaszolt a Kommu-
na főterére. A gyéren megvilágított igazgatósági épület előtt álltak meg, 
ahol a táborparancsnok tárt karokkal várta vendégeit. 
- Fjodor! Fjodoruska! – kiabálta öblös hangján és mint régi cimborák kö-
zött szokás veregette hátba honfitársát. Aztán már sokkal kimértebb, hiva-
talos hangnemben köszöntötte a másikat. 
- Vaszilij Abramov, a hatos számú Kommuna igazgatója. Örülök, hogy 
találkoztunk. Már sokat hallottam magáról kedves Greg… izé… 
- Halmosi. Hadnagy. Központi nyomozóhivatal, különleges ügyosztály. 
- Da, da… A Központ… – dünnyögte maga elé a parancsnok, aztán felcsil-
lanó szemmel kérdezte: 
- Egy kis vodkát? 
A nyurga fickó csak megrázta a fejét. 
- Szolgálatban soha. Az ügy komplexitása különben is hidegfejű elemzést 
követel meg. Utasításom van a legaprólékosabb tényfeltárásra és ehhez 
minden segítséget igénybe vehetek a kormányközi szerződések értelmében. 
„Ezek az európaiak! Fjodoruska a harmadik vodka után egyenesen meg-
mondta volna, hogy Vaszil, monggyál el mindent, amit tudsz, mer úgy 
lefokoztatlak, hogy attól kódulsz; ez meg itt jön a sima, hivatali dumával” – 
gondolta magában a parancsnok, de fennhangon csak ennyit mondott: 
- Bármikor beléphet a rendszerünkbe. Az összes adathoz hozzáférhet, 
amire csak szüksége van. A hadnagy a villódzó monitor elé ült, halkan csak 
annyit szólva – Rendben – és szó nélkül nyomkodni kezdte a billentyűket. 
A másik kettő szótlanul állt egy darabig, aztán Fjodor törte meg a csöndet. 
- Rosztovból azt a megbízást kaptam, hogy alaposan nézzek szét a terepen. 
Kalauzolna, kedves Vaszil barátom? 
Már jóval maguk mögött hagyták a központi épületet, amikor a parancsnok 
megkérdezte: 
- Ismered ezt a csodabogarat Fjodor? 
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- Csak a személyes adatait. 45 éves, nős, egy gyermek apja. Kiváló elemző, 
problémamegoldó képesség… Meg valami kifinomult szimat, valami hete-
dik érzék, amivel a legnehezebb ügyeket is megoldja… Különös egy alak, 
az biztos. A repülőút alatt egy szót se szólt hozzám, végig az ablakot bá-
multa, meg néha egy fura noteszbe firkált. 
 

* 
 
Halmosi maga elé rakta az asztalon a jegyzetfüzetet, aztán elkezdte bön-
gészni a híreket a Hálón. „Ufók az orosz Sztyeppén! Titokzatos eltűnések, 
vagy az évszázad szökése? Földönkívüliek vagy terroristák szabadították ki 
az átnevelő táborok lakóit? NASA felvételek a különös felhőcsoportokról – 
lehet-e véletlen?” 
A hadnagy rákattintott a műholdas képekre. Jól látszott a szibériai terület 
felett a hat sötét folt. Minden tábornál egy, a legnagyobb a hatos számú 
felett. Kinyitotta a noteszt és beleírta: NASA + újságírók – 
Tovább matatott a billentyűzeten, amíg a képernyőn fel nem tűntek a 
Kommuna állományának adatai. Az eltűntek rovat végigböngészése után 
felírta: 
Köztörvényesek – politikaiak – egyéb + 
Sem a politikaiak, sem a köztörvényesek között nem volt eltűnt. Az egyéb 
kategóriába; világnézeti, vallási okokból besoroltaknak több mint a három-
negyede hiányzott. A nyomozó most ezt a listát futtatta, egy-egy névnél 
megállt, hümmögött, följegyzett valamit. Már a névsor utolsó harmadánál 
járt, amikor egyszercsak döbbenten a monitorra meredt. Újra végigpásztáz-
ta a születési év, hely rovatokat, aztán beírta a kis füzetbe: 
A Vén ember +++ 
Néhány másodpercig még tűnődve ült a kompjúter előtt, aztán az ablakhoz 
ballagott és réveteg tekintettel felnézett az égen terpeszkedő felhőtenger 
sötétjébe. 
 

* 
 
A belül aranysárga fényekkel parázsló fellegek közepén a Tábornok az égi 
küldött egyre távolodó tűzcsóváját nézte aztán a betoppanó három alak 
felé fordulva csöndesen megszólalt: 
- Azt hiszem elkezdődött. 
 

* 
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Fjodor az őrtorony korlátjához támaszkodott és éjjellátó távcsövével kör-
bepásztázta a lágert. Mintha valami láthatatlan falba ütközött volna, a hó 
méteres falként megállt néhány lépéssel a kerítés előtt. Csak a kapu előtti 
bejárati utat tisztították meg a lánctalpas hótolók, máshol érintetlenül állt a 
fehér hótakaró, sem emberi, sem állati nyom nem látszott rajta. 
- Ez mióta van így? – kérdezte Fjodor a parancsnoktól. 
- Három nappal ezelőtt... – kezdte az akadozva – az esti névsorolvasáskor.. 
mindenki megvolt… aztán jött hajnalban a vihar, meg a felhők… aztán 
reggel már több mint a fele hiányzott… Azonnal jelentettem Moszkvá-
nak… megkezdtük a kutatást, de eddig semmi… Mintha ez az átkozott 
sötétség elnyelte volna őket. 
A nyomozó újra a tábort körülölelő hótorlaszra pillantott. 
- Arra nem ment ki senki, ebben biztos vagyok… 
Még folytatta volna, de hirtelen megszólalt személyi hívója. Fjodor a fülé-
hez emelte, dünnyögött bele egy két szót, aztán a parancsnokhoz fordult. 
- A magyar hadnagy az. Tudni szeretné hol lakott a 614-es számú fogoly? 
- A hattizennégyes? A Kommuna szélén, a legutolsó barakkban, de oda ne 
menjen egyedül, várjon meg minket, ha kedves az élete, ezt mondd meg 
neki! 
Az orosz nyomozó újra hümmögött valamit a készülékbe, aztán kikapcsol-
ta. 
- Mi olyan rettenetes abban a barakkban Vaszilij? 
- Majd meglátod… majd meglátjátok… – hangzott az őrtorony létráján 
lefelé ereszkedő férfi válasza. 
 

* 
 

A kicsiny faház a láger szélén állt, néhány méterre a szögesdrótkerítéstől. 
Apró tornácán a „vengerszkij” türelmesen várta a lihegve érkező két 
oroszt. 
- Remélem, nem ment be? – kérdezte ijedten a parancsnok. 
- Nincs hozzá kulcsom – hangzott a válasz. 
- Nem a kulccsal van a gond – dohogta Vaszilij, vállával benyomta az ajtót, 
majd a szobába lépve a sarok felé mutatott: 
- Hanem vele! 
A szegényesen bútorozott szoba sarkában álló ágy melletti pokrócról ha-
talmas farkas emelkedett fel a belépők láttára. 
- Szibériai Szent Ferenc megszelídíti a fenevadat. A modern gulág szelíd 
farkasa… Mennyi marhaságot összefirkáltak azok a tökkelütött újságírók! 
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Még hogy ez szelíd? Na, próbáljon csak meg valaki közelebb menni a gazdi 
ágyikójához… A nagydarab férfi néhány lépést tett a fekvőhely felé. Az 
addig nyugodtan álló vadállat nyakán lassan hátraborzolódott a szőr, ínyét 
hátrahúzta, kivillantotta fehér agyarait és fenyegetően morogni kezdett. A 
parancsnok óvatosan hátrált és az ajtóhoz közeli asztal egyik székére ülve 
megjegyezte: 
- Na, ennyit a szelídségről. 
Fjodor követte tagbaszakadt barátja példáját és a másik székre telepedett. 
Csak a nyúlánk európai maradt talpon. Kutató tekintetét végighordozta a 
durva fabútorzatokon, könyvespolcokon, a ház sarkában berendezett egy-
szerű konyhán, középen rakott kandallón, melyben üszkös fahasábok őriz-
ték még a tűz nyomait. Tűnődve kezébe vette kis noteszét, írt bele valamit, 
aztán a másik kezében a konyhaszékkel elindult az ágy felé. Néhány lépés-
sel a fekvőhely előtt leült a székre, a kis füzetet térdeire rakta és nyugodtan 
a farkasra nézett. 
A két orosz megbabonázva bámulta, mukkanni se mertek. Ekkor különös 
dolog történt. A hatalmas ordas lassan a hadnagyhoz lépett, óvatosan kör-
beszimatolta, egy pillantást vetett az ölében tartott füzetecskére, az ágy felé 
fordította busa fejét, aztán újra a füzetborítóra vetette okos tekintetét, majd 
mintha valami jelszóra történt volna, néhány ugrással kint termett a házból. 
 

* 
 
Halmosi a még mindig mozdulatlanná dermedt parancsnokhoz lépett, s 
csöndesen megszólította: 
- Vaszilij Abramov. Kérem, küldessen át ide egy kis fát, tűzszerszámot, 
némi inni- és harapnivalót. Egy darabig szeretnék itt maradni. Egyedül. 
Abramov zavartan bólogatott. 
- Da, da… panyimaju… – és kihátrált az ajtón. 
Fjodor néhány másodperc múlva követte. Mielőtt kilépett a házból, vissza-
nézett egy pillanatra. 
Halmosi az ágy mellett ácsorgott, szokása ellenére a néhány lépéssel odébb 
árválkodó széken hagyva jegyzetfüzetét. A notesz keményfedelű borítóját 
fura kis rajz díszítette. Szép, színes virágot festett rá egy gyermeki kéz. 
 

* 
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A virágokkal kifestett gyerekszoba falát hirtelen fény világította meg. A 
kislány az ágyban megmozdult, átfordult a másik oldalára, de aztán aludt 
tovább. Nem hallotta a lassan elhaló suhogást, nem látta a méltóságteljesen 
összecsukódó szárnyakat. 
 

* 
 
A kandalló lobogó fénye megvilágította a szobát. Halmosi a széken ült, az 
ágyra meredve. 
- Mit őriztél, farkas koma? 
Pillanatnyi tűnődés után megcsillantak szemei és a faragatlan fából össze-
eszkábált dikó elé lépett. 
- Persze, persze – mormolta maga elé. Lehajolt, félrehúzta a pokrócot és 
ujjaival kopogtatni kezdte a padlót. Az üresen kongó rész feletti deszkát 
kifeszítette és kopott vasládikót vett ki az üregből. 
Nem volt rajta lakat. Régi fényképeket, ódon magnókazettákat, s egy sárgá-
ra fakult vaskos borítékot talált benne. A szalagokat szó nélkül visszatette, 
a többivel a hóna alatt a konyhaasztalhoz ballagott. Gyorsan átlapozta a 
fényképeket, aztán kinyitotta a borítékot. Szálkás betűs kézírással írt levelek 
voltak benne. Halmosi fát dobott a kandallóban égő tűzre, közelebb húzta 
az asztali állólámpát és olvasni kezdte az első sorokat. 
 

* 
 
„Kedves Kicsi Kate! 
Ez az első levél, amit Neked írok. Örülsz neki? Legalább egy kicsi két?  
(Ha-ha… ez vicc volt! ☺) Egy magamfajta vénembernek is lehetnek ilyen 
húzásai, hogy egy ifjú hölgynek egy kis örömöt szerezzen vele. Még akkor 
is, ha ez az öröm egészen biztosan eltörpül amellett, amit én éreztem ak-
kor, mikor először Rád bukkantam a Hálón. Tudod, Kicsikét, mindig ide-
genkedtem az ilyen kompótos dolgoktól. Ingernet, jutube, guggoljle, meg 
ilyen stroncóságok. Aztán ez a dilipók Marco mégiscsak rávett a használa-
tukra. /Ezek az olaszok tudnak valamit arról, amit valahogy ezzel a szakki-
fejezéssel adnak vissza: „rompere” – s Marco közöttük is világklasszis…/ 
Szóval, addig nyaggatott, míg egyszercsak azon vettem észre magam, hogy 
ülök a gép előtt és ingernetezek bőszen. /Tudom, hogy nem így hívják ezt 
az izét, de nekem így jobban tetszik…/ Summa-summárum: egy nap in-
gernetezés közben rábukkantam a képeidre Kicsikét. Néhány hónaposan, 
óvodásként, s nyolcéves ifjú hölgyként immár. Először nem akartam hinni 
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a szemeimnek. A képeidet nézve úgy éreztem: de hisz ezt már láttam, csak 
valaki másról, máshol és máskor. Tudod, úgy van ez, mint amikor egy 
magból kikel egy kis hajtás. Nő- nődögél, szárba szökken és szép virágot 
növeszt. Ilyet ni:  

 
A virágban aztán sok kicsi mag nő, amiket elhord mindenfelé a szél. Aztán 
a virág elszárad, de a magokból új élet sarjadzik. Újra szép virágok nyílnak 
ki belőlük, de nem mind pont olyan, mint az előző virágocska. Mert lesz, 
amelyik ilyen:  

 
vagy ilyen:  

 
vagy ilyen: 
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de azért mindig van egy pont olyan, mint az eredeti:  
 
← Ez vagy Te, Kicsikét, s az a régi 
virág, aki pont olyan volt mint Te, 
vagy Te vagy most épp olyan, mint 
Ő volt valaha, hát Ő az a valaki, 
akiről később még írok. Most legyen 
elég annyi, hogy a két virág szinte 
egyforma: 
 

A Te fényképeiden mintha Őt láttam volna újra, bár amikor Ő volt olyan 
pici lány, mint Te, még nem volt se kompóter, se jutyube, se guggoljle, se 
ingernet. Volt viszont fényképezőgép, a jó öreg filmtekercsekkel és voltak 
papírképek. Én is őrzök néhány ilyet. Letűnt tanúi egy régi világnak. Látod 
Kicsikét, az egyik képen, mintha magadat látnád viszont, pedig nem Te 
vagy az, hanem az a régi kisvirág, akinek a magocskáiból egyszercsak itt 
termettél közöttünk. Tudod, ócska már a nyomtatóm, a patronokat magam 
fabrikálta tintával töltöttem fel, így nem valami híres ez a képecske, ahol a 
virágos keretből egy buksi fej és két nagy kíváncsi szem mered a 
nagyvilágba. 
Azok a szemek, azok a szemek! Hogy tudtak beszélni, a még csak 
gőgicsélni képes száj helyett is elmondani mindent a körülötte lévőknek. 
Már persze, ha a mellette lévő hajlandó volt rá odafigyelni. Őszintén 
szólva, én előbb csak a nyafogásával törődtem; nagyon nehezen aludt el, 
csak a vállamra véve, kilométereket járkálva, dúdolgatva fel-alá vele a 
szobában méltóztatott elszenderedni. Úgy gondolom akkoriban én 
lehettem neki az a nagy izé, ami hétmérföldes léptekkel, buksi alá illeszkedő 
vállal, kellő birkatürelemmel és határozottan álmosító hangfekvéssel 
rendelkezik – szóval épp megfelel a célnak. 
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De ezen kívűl túl sok közünk nem volt egymáshoz. Egészen addig, míg egy 
nap úgy alakult, hogy csak ketten maradtunk otthon, s nem csak az altatás 
feladata jutott osztályrészemül, hanem az etetés és egyéb ügyes-bajos 
dolgok is. Mondanom sem kell, a kisasszonynak cumizás után sikerült 
alaposan betrottyantania. Életemben először akkor tettem tisztába 
gyermeket. Mikor végeztem és ott feküdt friss pelenkában előttem a 
kiságyon, rámemelte csodálkozó tekintetét, mintha akkor fedezte volna fel, 
hogy igazából létezem és egymáshoz tartozunk. S így voltam vele én is. 
Tudod, Kicsikét, az emberi kapcsolatokban az egyikünk gyarlóságát a 
másiknak kell rendbe rakni néha, hogy rájöjjünk, mit jelentünk egymásnak. 
Hogy jelentünk-e egyáltalán valamit.  
Legalább egy kicsikét… 
Na, most befejezem, lassan éjfélre jár, nincs az a fa, ami olyan tüzet 
lobbantana a kandallóban, ami egy ilyen vénembert felmelegítene, még 
akkor is, ha a talpaimnak ott lesz Nebu bundája – de róla majd legközelebb 
mesélek. 
Szia! Aludj jól! Küldök egy újabb virágot a szobád falára a többi mellé. 

 
* 
 

A hadnagy sokáig nézte a fényképeket, majd letette a papírlapot. Elgondol-
kodva ült egy darabig, aztán személyi hívóján beütött néhány számot. El-
gyötört női arc jelent meg a képernyőn. 
- Hogy van a kis Kata? – kérdezte Halmosi. 
- Változatlan. Az orvos szerint már csak az anyu készítménye segíthet, de 
az is csak néhány napig. 
- Mennyi az a néhány nap? 
- Kettő, talán három… Jajj, Greg, én ezt most nem tudom… nem tudok 
tovább beszélni… 
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A női arc eltűnt. A nyomozó pillanatnyi habozás után kikapcsolta a készü-
léket és újra az előtte heverő papírlapokra meredt. 
 

* 
 
„Kedves Kicsi Kate!  
Ha jól emlékszem, első levelemben irkafirkáltam virágokról, egy pici babá-
ról és a Nebu bundájával fejeztem be. No, most innen folytatom. Mert akár 
hiszed, akár nem, az a pici baba és Nebu hasonlítanak egymásra. Legalábbis 
a szemeik. Azok a nagy, barna, okos, világra-csodálkozó szemek. 
Nebu anyját a Kommuna őrei lőtték le, nem messze a drótkerítéstől. Az 
éhség hajthatta arra a szerencsétlen párát, valami ételmaradék reménye 
győzhetett az embertől való ösztönös félelmén. Négy kölyökről kellett 
gondoskodnia. A kölyköket másnap találták meg a vadászok, kettővel a 
kutyák végeztek, kettőt ketrecben szállítottak be a táborba. A parancsnok a 
mi barakkunkra bízta, hogy felneveljük őket, míg szép bundát nem növesz-
tenek. A farkasprém nagy kincs ebben a hideg világban Kicsikét… Az 
egyik kölyök vékonydongájú nőstény volt, szűkölve menekült a ketrec sar-
kába, mikor meglátott, de a jóval nagyobb termetű hím csak morgott és 
bánatosan lehajtott fejjel a helyén maradt. Bármennyire apróra vágtuk is az 
ételmaradékot, nem tudták még megrágni fogatlan kis ínyeikkel. Mire vala-
hogy összeeszkábáltunk valami kezdetleges cumi-félét, a kis szuka bele-
pusztult az éhezésbe. Testvérét megmentette hihetetlen élni akarása. Mon-
danom se kell, hogy én lettem a dadája. Ki másnak lett volna türelme egy 
farkaskölyök cumiztatásához? 
Az igazat megvallva nem volt valami hálás feladat. Akármennyire jóllakott- 
később már ételmaradékkal, hússal is – a legkisebb hála jele nélkül, szomo-
rúan nyújtózkodott el a lábaimnál. 
- Ne búsulj már annyit! Ne búsulj itt nekem! – hajtogattam ilyenkor. A sok 
ne-bú-súlj-ból ragadt rajta aztán a neve: Nebu. De akkor még nem ismer-
tük igazán egymást. A halála számára kijelölt nap lett az időpillanat, mikor 
egymásra csodálkoztunk. 
Igen, ez egy nagyon emlékezetes nap volt. Moszkvából kapott ellenőrzést a 
tábor és a parancsnok különleges ajándékot szánt a revizor uraknak: egy 
igazi szibériai farkasbundát. Az ítélet végrehajtást nem bízta másra; a reví-
zió előtti estén puskával kezében jelent meg a farkas ketrecnél. Nebu ad-
digra már egy éves elmúlt, tömött bundájú, hatvankilós méltóságával nézett 
szembe a fegyverrel. Nem tudom, meddig álltak így, a parancsnok és a 
farkas, a vadállat és a vadember, azt se tudom velem mi történt igazán 
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akkor, de egyszer csak kettejük közé léptem, s kezemet a parancsnok vállá-
ra téve megszólaltam: 
- Vaszilij Abramov. Ha most lelövi ezt az állatot, a bundájával talán szerez-
het magának egy jóakarót Moszkvában. Ha rám hallgat, holnap olyat lát-
hatnak a látogatói, amivel sok barátot szerez magának nem csak a főváros-
ban, hanem az egész országban, sőt az egész világon is. 
Abramov mindig hiú ember volt és éhezte az elismerést, sikert, ami egy 
világvégi táborban, ahol maga is majdnem olyan rab, mint akiket fogva tart, 
nem adatott meg neki. Lassan leeresztette a vadászpuskát és ennyit mon-
dott: 
- Ajánlom, hogy így legyen, ahogy szóltál Vénember, különben a te irhád-
ból fogok szőnyeget csinálni. 
Amikor elment és csak ketten maradtunk, Nebu lassan a vasrácshoz balla-
gott. Rám emelte okos tekintetét és nagy, barna, világra csodálkozó szeme-
iből láttam, hogy mindent megértett. Azt is tudtam, hogy ugyanúgy, mint 
annakidején annak a pici babának; ettől a pillanattól kezdve az ő számára is 
valami egész mást jelentettem. Mintha akkor értette volna meg igazán, 
hogy létezem, s mintha mindketten akkor fogtuk volna fel, igazán mit je-
lentünk egymásnak. Másnap a revízió igen különös dolgot látott a hatos 
számú Kommunában: egy hatalmas farkas járkált egy kezes bárány szelíd-
ségével egy ősz öregember nyomdokában, mint valami hűséges kutya. Ké-
szültek sorra a fotók, Abramov parancsnok büszkén feszített mellettük, 
másnap már a Hálón is rajta voltak a képek ilyen feliratokkal: 
„A világ legbékésebb barakkja. Szibériai Szent Ferenc és a szelíd farkas” – 
szóval celeb lettem – újra – bár most sem vágytam efféle hírnévre. Ettől 
kezdve Nebu a parancsnok személyes protekturátusa alatt állt, ami dupla 
porciót és szabad mozgást jelentett. Meg kell mondjam, a mozgásszabadság 
az ágyam és a barakk udvara közötti térben kimerült a számára. Napköz-
ben az udvaron töltötte az időt, esténként pedig engem boldogított, lerán-
gatva lábamról a zoknit, ha netán abban próbáltam elaludni, aztán hogy 
kárpótoljon valamivel, alaposan lenyalta a talpamat, majd az ágy végére 
feküdt és bundájával melegítve fázós patáimat, nagy szuszogás és sóhajto-
zás közepette elaludt… 
Kedves Kicsikét! Már megint jól elszaladt az idő. Éjfélre jár és én telefirkál-
tam néhány papírlapot, pedig még igazán el sem kezdtem mesélni Neked se 
a Mamiról, se a Virágemberről… 
Legközelebb, megígérem, róluk is írok.” 
 

* 
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A hadnagy kinyitotta a virágmintás borítójú füzetet és beírta:  
Vénember +  
Nebu +                                                                                                                           
Mami?  Virágember?? 
 

* 
 
„Vannak napok, mikor estére már nagyon kótyagos a fejem, túlfőzöm a 
teát a tűzhelyen, szórakozottan bólogatok Marco szokásos ugratásaira, vagy 
sál helyett Nebu lompos farkát próbálom a nyakamba kanyarítani. 115 éves 
korában ez már megbocsátható az embernek, de én akkor se örülök neki. 
Persze az is igaz, matuzsálemi koromnak köszönhetem azt a kiváltságot, 
hogy a tábor hírességeként rákerülhettem a Hálóra, még valami honlapot is 
nyitottak a nevem alatt. Honlapot – nekem, a hontalannak. Sok butaságot 
összefirkáltak rólam: „Száműzöttek között a világ legidősebb embere” „Hó 
Apó visszautasította a felajánlott kegyelmet” „Vallási fanatikus, vagy békés 
filozófus a szibériai remete?”  Elképesztő mennyi badarságot össze tudnak 
firkálni az újságírók – mondom én, aki valaha magam is az voltam. 
Az egyetlen jó ebben az egész ingernetben, hogy egy nap megpillantottam 
rajta a fotóidat – de erről azt hiszem már írtam… Egészen addig nem értet-
tem, hogy bukkantál rám, míg az egyik üzenetedben ezt olvastam: 
„…apukám híres nyomozó ám!”  Szóval, az a ravasz rendőr apukád derí-
tette ki valahogy Kicsikét, hogy a messzi tajgában él „Hó Apó”; vagyis 
én…  Látod Kicsikét, ezzel a kótyagos fejemmel most jutott eszembe, hogy 
tulajdonképpen miről akartam írni. Hát persze! A Mami és a Virágember. 
Mielőtt azonban róluk szó esne, mesélnem kell ennek a történetnek egy 
másik szereplőjéről: Öregkét-ről. Sokat nem akarok írni róla. Vannak em-
berek, akiknek a képét ott őrzöm a szívemben a legféltettebb emlékeim 
között, s néha attól félek, ha megpróbálnám papírra vetni a sorsukat, az 
emlékkép tovaröppenne, mint valami lenge pillangó… Öregkét is ilyen. Ha 
most mégis írok róla, csak azért teszem, hogy ha valaki egyszer – akár 
Nebu elpusztítása árán is – megkaparintaná a ládikót, és mint teljesen 
hasznavehetetlen holmit, elszórná, elégetné, vagy valamilyen titkos akta 
mélyére süllyesztené tartalmát – Nálad megmaradjon az emlékezete.  
Öregkétet igazából mindenki Katának, Katónak vagy Kati néninek ismerte. 
Az a fajta nő volt, aki sose ment férjhez, se gyereket nem szült, mégis há-
rom generációt felnevelve vált sokaknak második anyjává. Az a fajta em-
ber, aki ha szóba került valahol, az emberek elmosolyodtak, aki rég látta 
érdeklődve kérdezett róla; hogy van az a drága – egyszóval szerették. 
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Két képem maradt róla. Az egyiken egy gyermeknevelő intézet udvarán áll 
az ápolónők csoportjában, fekete hajjal, soványan, fiatalon. A másikon már 
teltebben és hófehér hajjal látod egy nyúlánk kislány társaságában. 
Marco majd ezeknek a soroknak a „szkennelt” változatával együtt – fogal-
mam sincs mit jelent ez a fura szó – elküldi majd a fotókat is Neked. Ha 
abban a hosszú hajú leánygyermekben Öregkét társaságában, mintha a 
magad tükörképét látnád Kicsikét, az nem véletlen, ő ott a nagymamád, a 
Mami – de róla majd később… Biztos vagyok benne, hogy Öregkét ismer-
te a Virágembert, ez látszott az életén. 
Úgy gondolom, a Virágember volt az is, aki elrendezte találkozásukat a 
Mamival. Olyan volt ez, mint amikor két jótét lélek megfürdik egymás 
fényében, mint amikor az öregedő virág boldogan nézi jó földbe hullott 
magocskájának bimbózását. 
Öregkét jóval a kilencvenen túl távozott el ebből az árnyékvilágból. Szeré-
nyen, lábujjhegyen, zajt alig csapva; ahogyan élt. Odaát a Virágember tárt 
karokkal várta. Idelenn sokan megsiratták. 
Én is. Legyenek ezek a sorok tintakönnycseppek az emlékére… 
Kicsikét! Öreg este van megint, Nebu a zoknimat ráncigálja: szóval ideje 
lefeküdnöm. Azért egy virágot még küldök. 
Szia.  
 

 
 

A virágokkal telefestett gyerekszoba ablakán besütő hold fénye lassan tom-
pulni kezdett. Mint valami sűrű homály, úgy kezdte betölteni a teret egy 
fenyegető, gonosz jelenlét. 
Az ágy mellett álló angyal szótlanul nézte a kislány körül gomolygó ködöt. 
Nem tehetett semmit. Várt. 
 

* 
 
A láger fölötti felhőben a három, halvány fénnyel körbeburkolt alak még 
mindig ott állt a Tábornok előtt. 
- Még nem…? – szólaltak és hallgattak el egyszerre, mintegy félve befejezni 
a kérdést. 
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- Még nem – rázta meg a fejét a Tábornok. 
Azok hárman, mintha valami jeladásra történt volna, egyszerre borultak 
térdre. 
- Könyörögjünk. 
 

* 
 
Halmosi egy ideig még elidőzött az ablaknál a felhőrengeteget bámulva. 
Aztán a kandallóhoz botorkált és az órájára nézett. Hajnali kettőre járt az 
idő. Vastag fát tett a tűzre, közelebb húzta a székét, beleült és kabátját 
magára borítva szótlanul elaludt. 
 

Folytatjuk… 
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