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Előszó 

 

Szerkesztőségünk könyvkiadóként is tevékenykedik, évente 30-40 új köny-

vünk lát napvilágot, melyek egyrészt a pályázataink eredményeként meg-

születő szépirodalmi antológiák, másrészt pedig önálló szerzői kötetek. 

Könyvkereskedelmi szakmai partnerünk 2019 szeptembere óta a Líra 

Könyv Zrt., ahol online rendeléssel, valamint a könyvesbolti hálózatban is 

elérhetők kiadványaink.  

A 2020 nyarán megjelent Könyves kihívás című kiírásunk egy különleges, 

összetett pályázat volt. A lényege, hogy a pályázó szerző megvásárolja a 

Líra Könyv hálózatából az egyik általunk kiadott kötetet; azt elolvassa, 

majd pedig az olvasott könyv által őt ért inspirációk alapján írjon egy verset 

vagy rövidprózát, amit pályaműként küldjön be nekünk.  

Nem volt egyszerű feladat, hiszen több energiát, időt, utánajárást igényelt 

mint bármely másik korábbi kiírásunk. Legelszántabb, legaktívabb szerző-

ink és pályázóink azonban teljesítették a küldetést, így jöhetett létre ez az 

elektronikus kiadványunk, s a hozzá kapcsolódó online műsor is, ami 

YouTube csatornánkon elérhető. Köszönjük szépen szerzőinknek, hogy 

részt vettek a kihívásban, s ezáltal több könyv gazdára talált, s nem utolsó 

sorban új alkotások is születtek, amit a következő oldalakon tárunk a ked-

ves olvasók elé.  

Többféle megoldása is volt a feladatnak, ami a végeredményből is látszik: 

van aki egy-egy szót, sort, idézetet ragadott ki az olvasott műből és abból 

építkezett; mások a címekre vagy az egész történetre koncentráltak, s azt 

folytatták vagy más dimenzióba helyezték. Végül olyan szerzőink is voltak, 

akik a pályázat szlogenjét (Olvass és írj!) vették alapul: vásároltak egy álta-

lunk kiadott könyvet, el is olvasták, de pályamunkájukat nem az adott 

könyvből vett inspirációk alapján építették fel, hanem más forrásból, az 

olvasás és az írás szavak, valamint a hozzájuk fűződő történetek kapcsán. 

Kiadványunk következő oldalain elolvashatók a beküldött pályaművek, 

látható a választott könyv borítója; a választott alkotó és a pályázó arcképe; 

szürke keretben az indoklás, hogy mi adta az ihletet a pályázónak a válasz-

tott könyvből a pályamű megírására; végül pedig azt a linket is közöltük, 

amelyre kattintva megrendelhető a könyv a lira.hu oldaláról.  

 

Zsoldos Árpád és Adrienn 

szerkesztők 
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Szűcs Ilona: Lélekben társak 
 
Együtt vagyunk gondolatban 
két földi szegények 
jutalmunk és büntetésünk 
a becsület erénye 
 
szeretni csak forrón, szívvel 
másképp nem is érdemes 
a tüzében porig égni 
s kinyitni a végtelent 
 
munkában és szerelemben 
hűség mindhalálig 
megszenvedni a múltunkat 
s ha kell, félreállni 
 
lemenni a sötétségbe 
mint pokol bugyrába 
felhozni a napot, a fényt 
házak ablakába 
 
nyitott szívvel és lélekkel 
boldogságot várni 
s utunk végéhez érve 
reményre találni 
 
mert hinni, bízni oly nehéz 
ha tombol a vihar 
„a vég a halál kegyelme 
az élet múló pillanat” 
 
 

 
 
Szűcs Ilona szerzőnk Lélekben egyek című verse Papp 
András szerzőnk Jövendöl a múlt című kötete alapján 
született.  
 
 

Papp András kötete megvásárolható a Líra Könyv hálózatában: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/papp-andras-jovendol-a-mult 

 
  

A gyermekkorra való emlékezés, a szerelem, a 
szeretet keresése, a munka megbecsülése. Úgy 
éreztem, van bennünk valami közös.  
 

Szűcs Ilona 

 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/papp-andras-jovendol-a-mult
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Héthelyi Krisztina: Örök szerelem 
 
Lélek rezdül, fodrozódik a tavon,   
a hold lidérces fénye reám vetül.   
Szívem téged vár egy nyári alkonyon.  
A rideg értelem itt megsemmisül.   
 
A szerelem rajongás és kegyelem. 
Ajándék számomra tested temploma.   
Minden porcikádat bejárja kezem,   
kihűlő vággyal sem múlik e csoda.   
 
Bennem egy földön túli dal imbolyog,   
botorkálásomban beleütközök,   
szerelmet énekelnek az angyalok.   
 
Nem lehet vége annak, ami örök,  
hisz dallama szívemben tovább dobog.  
Szilárd az, amit Isten egybekötött. 
 
 

 
 
Héthelyi Krisztina szerzőnk Örök szerelem című ver-
sét Holéczi Zsuzsa szerzőnk Nem mindennapi törté-
netek című kötete és az abban olvasható A Szerelem 
szimbóluma című novellája alapján írta.  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Holéczi Zsuzsa könyve megvásárolható a Líra Könyv hálózatából: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/nem-mindennapi-tortenetek 

 
 

Lázba hozott a szerző „A Szerelem szimbó-
luma” című novellája. Megfogott, hogy a sze-
relmet mennyire más oldalról is lehet értel-
mezni, illetve átélni. Mivel kellően ihletett ál-
lapotba kerültem, odaültem a laptopomhoz és 
elkezdtem írni egy verset.  
Úgy tűnik, hogy az írónő Munkácsy Mihály 
életrajzából kapta az ihletet. 
Valószínű, ha Zsuzsa nem írja meg azt a no-
velláját, ez a vers sem született volna meg.  
 

Héthelyi Krisztina 

 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/nem-mindennapi-tortenetek


 

Irodalmi Rádió – Könyves kihívás 2020. 5 

Akai Katalin: Szelek szárnyán 
 
Szelek szárnyán repülök,  
nem köt gúzsba a világ,  
életemnek örülök,  
költőké a szabadság. 
Merkúr nekem kincset ér,  
nagyon okos a vezér,  
azt gondolok, és írok,  
amit nekem ő suttog. 
Nem parancsol senki sem, úgy élek, ahogyan kell. 
 
Szaturnusz a kedvesem,  
szigorúan néz engem. 
Persze vannak szabályok,  
amelyeket áthágok. 
Vízöntőnek születtem,  
meglágyítom viccesen, 
táncot járnak a rímek,  
szabadságra születtek. 
Szikrázó fény, s csillagok, ha velem jössz, dalolok. 
 
Neptunusz a barátom,  
tangózunk a vén Holdon, 
elrepít a képzelet,  
égen, földön és vízen. 
A Mars nekem erőt ad,  
Vénusz tüllszoknyát is kap, 
Jupiter most ajándék,  
boldog vagyok, ha rám néz.  
Szavaknak nincs akadály, sziporkázik a világ, 
 
Szép szavak és mondatok,  
novellát is írhatok, 
Uránusszal egy vagyok,  
szabadságot adjatok. 
Lánggal égő gondolat, 
mondjuk ki az igazat! 
Plútó a nagy változás, 
fejre is állt a világ. 
Históriások vagyunk, néha utat mutatunk. 
 
 
 
 

 
Akai Katalin szerzőnk Szelek szárnyán című versét Bajzikné Panni szerzőnk Szíve lázban ég című 
kötete és annak címadó verse alapján írta.  
 

Bajzikné Panni kötete megvásárolható a Líra Könyv hálózatában: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/szive-lazban-eg 

A költőnő, Panni a címadó versben olyan szé-
pen, és őszintén fogalmazta meg, hogy számára 
mit jelent költőnek lenni, hogy kedvem támadt 
leírni ezzel kapcsolatban a saját gondolatai-
mat is. Nagyon tetszett a könyv, szívből gra-
tulálok, jó volt olvasni!  
 

Akai Katalin 

 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/szive-lazban-eg
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Bognár Stefánia: Ősi köveken  
(Németh Zsolt László Savaria  c. versének indíttatásából) 
  
A tegnapi lábnyom tört kavics, 
közvetett az emlékezet, 
kelta hordáknak már nyoma sincs  
és a Borostyánkő nevet 
áruház-címben lelheted. 
Kifordult sarkából a világ  
Voltak, lesznek itt EMBEREK   
s látni véled Márton ősz haját. 
  
A fecske-röptöm falumba visz: 
köveket adott a telek. 
Volt közöttük egy nagyon nagy is, 
tettünk rá vizesvödröket. 
A Borostyán út vezetett 
– azt regélték –, a földünkön át. 
Suttogták a tört cserepek: 
Claudius talán erre járt? 
  
Városomban sok az ősi kincs, 
a már felárt becses lelet. 
Valós tárgyaikkal üzenik 
lélekké ébredt életek 
az őrült idők közepett: 
hallgassátok madarak dalát,  
és ahogy engem megvédett, 
Márton most is tehet s tesz csodát. 
  
Ajánlás: 
Szent Márton! Köszönöm neked, 
mikor kiléptem az ajtón át, 
terítetted köpenyedet, 
s a fellökő autó megállt. 
  
 

 
Bognár Stefánia szerzőnk Ősi köveken című versét 
Németh Zsolt László szerzőnk Örömhalász című 
kötete és az abban található Savaria c. verse alapján 
írta.  
 
Érdekesség: mindkét alkotónk szombathelyi illető-
ségű. 
 
 
 

Németh Zsolt László kötete megvásárolható a Líra Könyv hálózatában: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/oromhalasz 

 

Borostyánkő útra ma ki emlékszik? Állítólag 
a régi telkünkön talált kövek a Borostyánkő 
útról származnak. Bizonyos cserepeket is őriz-
nek, amiket ott találtak. 
Márton ősz haját – Szerencsés megmene-
külésemet idézi 2017-ből, amikor Szent Már-
tonról szóló versem elmondása után kiléptem a 
Székesegyház ajtaján és egy tolató teherautó el-
ütött kettőnket az évfolyamtárs-nőmmel, 
amint elköszöntünk (az udvaron). Láttam az 
autó hátulját a fejem felett, de nem jött tovább. 
Kis iróniával, mosolyogva mesélem, talán Már-
ton nem engedte, tetszett neki a vers...  

 
Bognár Stefánia 

 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/oromhalasz
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Fazekasné Szabján Erika: Hazám 
 
El akartam mondani neked, 
hogy mosolyom, szövetség veled. 
Kezed melege a kozmikus fény, 
hazám sorsa szomorú tény. 
  
Hófehér papír az ő átka 
ősi éjszakák suttogása, 
emlékeink izzó hajnala, 
ősi küzdelem a sorsa. 
  
Világunk állandó körforgása, 
életünk elfojtott lázadása, 
a hosszú, és rideg játszma, 
mikor diadalt ültek a „nászra”. 
  
A valóság méltatlan állapotát, 
s az ezer kitépett szív bánatát, 
hallom, s ahogy e honnak élő népe 
hiába fohászkodik az égbe. 
  
Hiába adták e hont megőrzésre 
elbukott népünk ősi küldetése. 
S e tájon, most, itt hívatlanul 
állok, komoran, s bizonytalanul. 
  
S bennem egy gondolat mégis megmarad, 
látom porszemnyi unokáimat, 
ahogy az ereklyéket csokorba kötve 
állnak, az érintés előtti csöndbe. 
  
S hajnalok hajnalán vígan dalolva 
honunk életét van, ki újra alkotja. 
A felismerést magamba fojtva, győzök, 
mert még nincsenek kihalva a hősök. 
 
 

 

Fazekasné Szabján Erika szerzőnk Hazám című ver-

sét Zöld Attila szerzőnk Kiömlő résnyi gondolat 

című kötete és az abban található versek alapján írta. 

Érdekesség: mindkét alkotónk ózdi illetőségű. 

Zöld Attila könyve megvásárolható a Líra Könyv há-

lózatában: 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/feln

ottirodalom/vers-drama/zold-attila-kiomlo-resnyi-

gondolat 

A pályamű megírásához a következő vers cí-
mek adták az ötletet: Lázadás, Felismerés, 
Magadba fojtva, Hófehér papír, Bizonytalan-
ságom, El akartam mondani, Szövetségben, 
Mosolyod, Éjszák suttogása, Körforgás, Koz-
mikus fény, Kezed melegét, Csokorba kötve, 
Érintés előtti csend, Ereklye, Emlékeim… 
délutánja, Hajnal, Tájon, Most, Itt, Hívatla-
nul, Ezer kitépett szív, Hősök…kihalnak, 
Ősi küzdelem, Diadal, Újraalkotott, Köze-
lebb földhöz, éghez, Porszemnyi, Méltatlan ál-
lapot, Hosszú rideg játszma, Valóság, Hiány, 
Gondolat, Unokáid, Hajnalok hajnalán. 
 

Fazekasné Szabján Erika 

 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/zold-attila-kiomlo-resnyi-gondolat
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/zold-attila-kiomlo-resnyi-gondolat
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/zold-attila-kiomlo-resnyi-gondolat
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Fazekasné Szabján Erika:  

Régi titok nyomában 
 
Mesét suttog a tóparti tölgyfa, 
hol a vízen csónak úszik ringva,  
ahol vígan ciripel a tücsök, 
arról, kit mai napig becsülök. 
  
Csenden hallgatja az „öreg suba”, 
mely felakasztva lóg a kapuba. 
A téka mellett álló kemence, 
s a kredencen fülel a szelence. 
  
Hegyezi fülét, hallgat szavára, 
s kutatva indul titkok nyomába. 
Hogy kiről, és miről szól e mese, 
s van-e a történetnek győztese?! 
  
Hazánk rablóiról szól a rege, 
ki volt e honfelosztás részese, 
s ezt a „kincses ládát” elfogadva, 
mint Júdás, hazánkat elárulta. 
 
Szól a becsületről, tisztességről, 
határon túl rekedt emberekről. 
hitről szeretetről, testvérekről, 
el nem múló hazaszeretetről.  
 
Szól a titkokról, a bajtársakról, 
örömről, bánatról, kitartásról. 
De az utókor, tiéd gyermekem. 
E Magyar hont védd meg, ó Istenem! 
 

 

Fazekasné Szabján Erika szerzőnk Régi titkok nyomá-

ban című verse F. Magyar Anikó szerzőnk Hunor és a 

szalmakazal titka c. könyve és az abban olvasható sza-

vak alapján született. 

 
 

F. Magyar Anikó könyve megvásárolható a Líra Könyv hálózatából: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/hunor-es-a-szalmakazal-titka 

  

A pályamű megírásához a következő szavak 
adták az ötletet: titok, kincses láda, tópart, tü-
csök cirpel, csónak, tölgyfa, csend, öreg suba, 
kemence, téka, kredenc, becsületesség, tisz-
tesség, régi titok nyomában 
 

Fazekasné Szabján Erika 

 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/hunor-es-a-szalmakazal-titka
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Buglyó Juliánna: Nem csak vágy… 
 
Gyötrő kínba beejtett tervek, 
romba dőltek az álom-tettek. 
Remény se didereg, feladta, 
hiába nyitva az ajtaja. 
  
Hihetetlen kór nyúzta testem, 
önző gond tanyázott lelkembe. 
Nem láttam és nem is hallottam, 
a ténnyel kábultan harcoltam. 
  
Tombolt a lelkem, hogyan tovább? 
Nem találtam kellő megoldást. 
Könnyeim befelé peregtek, 
szemem kifejezéstelen lett. 
  
Lesz-e még valaha holnap, 
vagy marad örökre a kórlap? 
Te mindig ott voltál mellettem, 
erőt adtál, észre sem vettem. 
  
Majd egy rezzenésben éreztem, 
csakis rád számíthatok ebben. 
Éltet finom simogatásod, 
szívem is könnyebbülni látszott. 
  
Akkor fogtam fel már teljesen, 
ez nem vágy, ez több mint szerelem.  
Bajban együtt tudsz velem lenni, 
egymást mindig fogjuk szeretni. 
 
 
 
Buglyó Juliánna szerzőnk Nem csak a vágy… című alkotását Akai Katalin szerzőnk Lélekrózsák c. 
kötete alapján írta.  
 

Akai Katalin kötete megvásárolható a Líra Könyv hálózatában: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/lelekrozsak 

  

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/vers-drama/lelekrozsak
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Tóthné Mészáros Lívia:  
Hunor és Patkó Bandi 
 
Egyszer volt, hol nem volt, nem is olyan régen,  
élt egy betyár legény Somogy vármegyében. 
Tóth Istvánként látta meg anno a világot, 
de Patkó Bandi néven űzte a betyárságot. 
Betyár volt ő bizony, 
mégpedig a javából, 
tartott tőle minden pandúr 
Dunántúlon bárhol. 
Az ő történetét mutatja be Hunor, 
aki egy kis érdeklődő, aranyos hős tudor. 
Érdeklik a tudományok és a történelem, 
Gyere kedves kis olvasó, szárnyalj mostan velem! 
Somogy megye területét jártuk körbe vele, 
megismertük milyen volt egy betyár élete. 
Megtudhattuk hol áll most is Patkó Bandi fája, 
mely oly híres, mint amilyen a betyár legendája.  
Kedvet kaptunk barangolni Somogy mesés tájain,  
sétálni a Balatonon és Deseda partjain. 
Néha vicces, néha sírós lett ez a történet. 
A végén pedig azt gondoltam: Bár ne érne véget! 
 
 

 
 
Tóthné Mészáros Lívia Hunor és Patkó Bandi című 
verse F. Magyar Anikó szerzőnk Hunor és a szalma-
kazal titka című kötete alapján született.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
F. Magyar Anikó könyve megvásárolható a Líra Könyv hálózatából: 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/hunor-es-a-szalmakazal-titka 
 

A könyv elolvasása után születtek a gondola-
taim, nagyon tetszett a mű. 
 

Tóthné Mészáros Lívia 

 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/hunor-es-a-szalmakazal-titka
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Kert F. Klára: Karácsonyi Angyal 
 
Amíg a lakás szellőzött, az öreg kint állt a terasz előtt, 
a kutyáit figyelte. Az éjszaka esett vacak kis porhó na-
gyon feldobta őket. Buksi, öreg kutya, látott már bő-
ven ilyet, mégis nagyon jó kedvű volt tőle, a két kö-
lyök, Jancsi és Juliska, meg nagyokat prüszkölve a ha-
sán csúszott benne. Néha hozzá szaladtak, a nadrágját 
bökdösték az orrukkal, mintha azt mondanák: hé, 
gyere velünk henteregni! 
Az öreg kedvtelve nézegette a bejárat előtt álló teraszt. 
Tegnap már végleg eldöntötte: jövőre megnagyobbít-
tatja egy-két méterrel és a szőlőlugast is hozzáigazítja. 
Pár szőlőoltványt vásárolna, korán érő csemegesző-
lőt, pirosat vagy fehéret, ami idővel befutná a toldalé-
kot. Meg a kertben a málnást is megfiatalítaná, jó lesz 
az unokáknak. Valami jófajta málnatöveket kellene 
rendelni a katalógusból. Nemsokára jön a fia, Zsolt, a 
gyerekekkel, a konyhai lefolyót megjavítani, majd ki-
választják, milyet szeretnének. A jövő év nagyon iz-
galmas lesz, bizsergette meg a szívét a gondolat, sok 
mindent kell csinálnia, megszerveznie, kőműveseket 
felfogadni, anyagot rendelni, csak bírja erővel. 
 
Na, gyerünk be, intett a kutyáknak. Lábakat megtö-
rölni, a helyetekre! Tegnap este vacsora után még fel-
mosta a konyhát meg a folyosókat, elmosogatott, le-
törölgetett mindent. Nemsokára Zsolt nagy hideget 
hozva a dzsekijével, belépett a konyhába. Az öreg csa-
lódottan látta, hogy nem jöttek vele a kisfiúk. A három 
kutya nyomban közrefogta, Buksi a derekát ölelte át 
és megnyalta az arcát, a két kölyök egy-egy térdén ló-
gott. A fiatalember barátságosan veregette meg a ku-
tyák hátát. Nagy nehezen lefejtette magáról őket, aztán 
a lefolyó szereléséhez fogott. 
– A gyerekek elmentek az anyjukkal vásárolni. Tudod, 
most az üzletek tele vannak minden csillogó-villogó 
dologgal, nekik azt látniuk kell – mentegetőzött. 
A kutyák egyfolytában ott sertepertéltek körülötte, míg az egyik a szereléshez használt vödröt meg-
lökte, és a szennyes lé kiömlött a cementlapra. Zsolt bosszúsan törölgette fel. 
– Még a múltkor beszéltem a helyi állatorvossal, aki a gimnáziumi osztálytársam volt, hogy tudna 
jó gazdát szerezni a két kölyökkutyának. Buksit talán Péter bácsi befogadná egy időre. Sok ide Apa 
ez a három kutya. 
– Elbírok én velük fiam, annyi örömet szereznek nekem nap mint nap. Olyanok mint a gyerekek, 
foglalkozni kell velük, minden nap okosabbak. Csak elnézem őket, hogyan játszanak, máris jobb a 
kedvem. 
– De Apa, teljesen lepusztítják a lakást. Olyan büdös van tőlük, az ázott kutyaszőrnek borzalmas a 
szaga, a kicsik meg telepisilték a lábtörlőket, szőnyegeket. Mellbe vágott a szag, ahogy beléptem… 
Tiszta szőr a kanapé, meg a székpárna, ráragad az ember ruhájára. … Zsóka nem is engedi ide a 
gyerekeket. …Koszos a mosogató is. Ha a szemüvegedet nem csak rejtvényfejtéshez használnád, 
látnád, hogy milyen mocskos a csaptelep. 

A karácsonyi ünnep előtti készülődés keser-
édes hangulata inspirált a novella írásakor, 
ahogyan Buday Anikó egyik írását olvastam. 

 
Kert F. Klára 
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Az öreget mintha leforrázták volna a hallottak, annál a mondatnál leragadt: Zsóka nem engedi ide 
a gyerekeket. Nem tudott erre mit mondani, ez nagyon rosszul esett, meg szégyellte is. Tehát egy 
szutykos öregember vagyok, nem lehet a gyerekeket a közelembe engedni! A növénykatalógust, 
amit a konyha asztalra készített, csalódottan dugta a szekrény fiókba. Semmi értelme, hiszen min-
dent a gyerekek miatt csinált volna.  
Zsolt, mint akit felhúztak, csak mondta a magáét. 
– Ha nem lettek volna a kutyák, már ősszel elmehettél volna a szanatóriumba. Nyomatékosan kért 
erre az orvos is. Gyenge a szíved, Apa! Remélem tavasszal majd befekszel. A kerti munkákat is abba 
kell már hagynod, be kell füvesíteni az egész területet, én majd vállalom a rendszeres fűnyírást.  
A néhány gyümölcsfát meghagyjuk. 
Az öreg tegnapi jókedve végképp semmivé vált, a málnatelepítés, terasz nagyobbítás, szőlőültetés 
a szeme láttára vált köddé és elszállt.  
– De hiszen kiszellőztettem reggel, tegnap fel is mostam, nincs itt büdös! – ágált szomorúan. 
– Apa, hidd el, mellbe vágott a szag, ahogy beléptem! De annyi ruhád van, majd kidől a szekrény 
ajtó, miért mindig ebben az egy mellényben, ingben jársz? Pecsétes, ha te nem is látod. Ha nem jön 
ki a folt, dobd ki, és vegyél elő újat a szekrényből. 
– Azok öltönyök. Nem gereblyézhetek nyakkendőben! 
– Na, menjünk, levágom a fenyőgallyakat. A diót megtörted? 
Az öreg egy nejlon zacskóban legalább két kilónyi dióbelet hozott ki a kamrából.  
– Ennek örülni fog Zsóka! 
 
Az előkertben egy hatalmasra nőtt fenyőfa állt. Ágai jócskán eltakarták a nagyszoba ablakát. Zsolt 
tovább morgott. 
– Ez sem lett jó helyre ültetve. De ha arrébb lenne, akkor meg az utcára lógna ki! Nem való fenyőfa 
az előkertbe. 
– Neked ma semmi sem tetszik! A születésedkor ültettük az anyáddal, veled egyidős. 
A fiú keresgélt az ágak között, a lakásukat fogják otthon díszíteni vele. Végül az apjának is levágott 
egy formás ágat. 
– Elég lesz Apa egy fenyőág is a szobádba néhány szaloncukorral, meg csillagszóróval, nem kell 
már egy egész karácsonyfa. Még leesnél a létráról díszítés közben!  
Az öreg már nem szólt semmit. Titkon azt remélte, elmennek autóval a fiával a vásártérre fenyőfát 
venni. Ő feldíszítené, ahogy szokta, befűtenének a nagyszobába és két ünnep között ott játszhat-
nának az unokái. A menye nem engedi ide őket, hasított bele újra a gondolat, szinte megszédült 
tőle. Tényleg elég lesz neki egy fenyőág is. 
– Apa, huszonnegyedikén délután jövök érted, ahogy szoktuk! Zsolt hóna alatt a fenyőágakkal meg 
a zacskó dióval bevágta magát az autóba. 
Az öreg sokáig állt az előkertben, a kutyák körülötte futkároztak, halkan vakkantottak, Buksi egy 
fadarabot vitt hozzá, hogy játszanak. Inkább meghalok, de nem adom oda senkinek őket. Dühön-
gött magában. Minden, ami fontos volt, ami örömet jelentett, amitől jókedvűen teltek a napjai, 
mind elszálltak, semmivé lettek. Mennyire várta a két kisfiút is, válogathattak volna a növénykata-
lógusban, jövőre együtt ültethetnék, locsolhatnák a csemetéket. De ha felszántják a kertjét, elpusz-
títják a növényeit, nem kell fűmag, inkább szórják be sóval, mint Karthágót, hogy többé ne viruljon 
benne semmi. Toppantott egyet mérgében. Hogy örült ő mindig egy új növénynek, öntözgette, 
tápoldattal kedveskedett neki, boldog volt minden kis levéltől. 
  
Azt a napot nem akarja megérni, amikor a kutyáit elviszik a háztól. Azokba a szemekbe ő nem akar 
belenézni. Azokba a hűséges, ragaszkodó, barna kutya szemekbe, nem is értenék az egészet. Még 
akkor is, amikor idegen nyakörv kattan a nyakukon, azt kérdeznék: ugye ez csak játék, te is utánunk 
jössz nemsokára? Könny szökött a szemébe, ahogy elnézte őket, lehet, hogy ez az utolsó boldog 
karácsonyuk?  



 

Irodalmi Rádió – Könyves kihívás 2020. 13 

Érezte, átfagyott a lába az egy helyben állástól, be kéne már menni, hajolt le a fenyőágért. Megszé-
dült. Inkább itt hagyom, jobb helye lesz itt karácsonyig, mint bent a melegben. Elindult befele, de 
lábai mintha nem is az övéi lettek volna, úgy érezte idegen hústornyokon jár, lassan lépdelt befelé. 
Szeme elhomályosodott, szürke köd vette körül. A kutyák, rosszat sejtve, némán, szorosan a lába 
mellett haladtak, valamelyik a kezét nyalogatta. Lassan vonultak a terasz felé. Tegnap még mennyi 
örömet, tervet jelentett neki, most keserűen ment végig rajta. A hideg levegő páncélként vonta 
körbe a fejét, hiába próbált mélyet lélegezni, alig szívta be a tüdeje a levegőt. Szinte vakon ért a 
bejárati ajtóhoz, nagy erőt kellett vennie, hogy a kilincset lenyomja.  
Az ajtó kitárult, a kutyák nyüszítve léptek hátra. Homályos szemei vakító fehér fényt láttak, mintha 
gyertya fényébe bámulna. Megbabonázva állt néhány pillanatig. Amikor kissé kitisztult a látása, két 
hatalmas, fényes, fehér szárnyat pillantott meg, és messziről, mintha az égből jönne, meleg, bárso-
nyos hangon hívogatta valaki, amitől az elnyűtt szíve utoljára megdobbant. Görcsbe rándult ujjai 
lassan elengedték a kilincset és keresztben a küszöbre esett. 
 
 

 
 
Kert F. Klára szerzőnk Karácsonyi Angyal című írása Buday Anikó szerzőnk Karcsi a szomszédból 
című novelláskötete alapján született. 
 

Buday Anikó kötete megvásárolható a Líra Könyv hálózatából: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/karcsi-a-szomszedbol 
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Guti Csaba: A mosónő 
 
Héthelyi Krisztina „Tengeranyu” című meséje alapján 
 
Az árvaház a város határában volt, mindentől távol, 
mintha csak mostohagyereke lett volna a városnak. 
– Jót tesznek a fák, a zöld füves mezők, a madárdalos 
ébredések azoknak a gyermekeknek! – mondták egy-
koron azok, akik az árvaház alapjait lefektették. Bi-
zony igazuk is volt, mégis sokan gondolták úgy, hogy 
csak azért került az az épület olyan messze, hogy ne 
hallják meg a fülek az elanyátlanodott gyermekek 
szűnni nem akaró sírásait, panaszait. 
Szép volt az az épület, igazán az, s hatalmas. Megannyi 
bánat, könnycsepp és vágy elfért benne. Esténként, 
amikor a Nap megsimította a Holdat, hogy aztán he-
lyet cseréljenek, sok-sok apróság szenderedett el szu-
szogva az ódon falak között, a keményre feküdt ágya-
kon. 
S azok az ágyak egyre csak szaporodtak, mint ahogyan 
a gombák sarjadnak ki a földből eső után. 
A háborúnak pedig már vége volt, legalábbis az a ré-
sze, amit puskával vívtak meg a népek. A betegség, a 
fájdalom, a nyomor azonban még sokáig szedte az ál-
dozatait. Az volt akkor már a fegyvere annak a rút és 
kegyetlen haramiának. 
Aztán eltelt az is. Lassan, nehezen, alig vette azt észre 
a szem, mert mindig belemart a napokba a sajgó, se-
bes múlt. Sok idő telt el, és semmi nem lett utána 
olyan, mint amilyen egykoron volt. Sok ágy sorako-
zott akkor már az árvaházban, túlontúl sok. Belesajdult abba a szív, és vért könnyezett a lélek, ha 
azokon a hosszú sorokon a fátyolos szem végigtekintett. 
Matilda néni nagyon sokat öregedett azokban az időkben. Szinte naponta mélyített a múló idő, az 
aggódás, és a tömérdek munka az arcán lévő súlyos barázdákon. Egyedül vigyázott arra a rengeteg 
gyermekre, nevelte őket, vigaszt nyújtott nekik, ahogyan tudott, de idővel érezte, hogy megüli az ő 
lelkét is a sok bánat, miután részt vállalt az apróságok mostoha sorsából. Mintha az összes árva 
fájdalmából letört volna egy darabot, hogy aztán maga vigye azokat tovább. A napok ilyesformán 
tapostak bele a naptárba. 
Aztán eljött az az idő, amikor mindez nagyon súlyosnak bizonyult már. Meggörnyedt abba a hát, 
megroppant a derék, és remegett a láb. Mégis talán a lélek nehezült meg akkoriban a legjobban. 
Vigyázni kellett, nehogy kiboruljon belőle mindaz, ami beleszaladt. 
A jóságos Matilda néni sohasem mutatta a gyerekeknek, hogy bizony, nehéz neki is. Szeretett velük 
lenni, az életet jelentette számára minden velük töltött pillanat. A gyermekek is ragaszkodtak hozzá, 
vigaszt találtak reményt adó szavaiban. Mindennap körbeülték, úgy hallgatták, ahogyan elmondja a 
világ rendjét, titkok kulcsait. Tőle tudták meg a gyerekek, hogy miért kell korán lefeküdni, miért 
kell minden falatot megenni a tányérról, miért kell mindennap fürödni, miért nincs mindenkinek 
testvére, és mit jelent az, ha valaki örökre elmegy. Hová megy? 
A néni sosem hagyott kérdést megválaszolatlanul, még ha olykor fájt is neki arról beszélni. Szavaival 
mégis úgy fonta össze a mondandóját, hogy édes legyen azt lenyelnie annak, aki ráharap. Ha kellett 
harsány volt és kacagtató, hogy messzire kergesse a bús napokat. Ha viszont úgy kívánta a helyzet, 
maga is bebújt a paplan alá a pityergő gyermek mellé, és suttogva itatta fel a könnyeket. 

A pályamű megírásához a könyv címe és a 
benne rejlő mély érzelmek adták az ötletet. 
 

Guti Csaba 
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Sokat adott az az idős nő a gyermekeknek, ahogyan maga is sokat kapott vissza. Így volt ez rendjén. 
Ha a világ mindenhol így működne, vajmi kevés baj volna azon. Matilda néni testébe a napok elő-
rehaladtával mégis belelopakodott az aggódás. 
Nagyon öreg volt akkor már, érezte, hogy nemsokára neki is követnie kell apró védencei szüleit. 
Sok csemetének elengedhette már a kezét, hogy maguk próbálják meg, milyen is az élet. De oly 
rengetegen voltak még abban a vigasztalan házban, akik gyámolításra szorultak. Az árvaház kapui 
örökké nyitva voltak, nyitva is kellett, hogy legyenek, és mivel az élet olykor kegyetlen, újra és újra 
besodort azon egy-egy keserű sorsú gyermeket. 
„Istenem, miért kell ennek így lennie? Mi lesz velük, ha engem is magadhoz szólítasz?” – tépelődött 
minden éjszaka az idős hölgy, miközben megnyugvásért könyörgött az álmoknak. De az álmok 
nagyon nehezen jöttek akkoriban. Sötét, üres, lélekremegtető éjszakák sorakoztak egymás mögé. 
Aztán egy este Matilda néni mégis elaludt. Soha nem nyitotta ki többé a szemét. 
Olyan lett azután az a nagy ház, mint egy kripta. Jegesek voltak a falai, az apró tüdőkből kiszabaduló 
leheleteket jajongva marta el a hideg, a remegő szavakat nem bugyolálta köntösébe vigasztaló vá-
lasz, nem volt pillantás, amiben megnyugodhatott volna a lélek. 
Úgy tűnt, soha nem látják viszont a napot azok a gyerekek. Örök tél marad. Tél és sötétség. 
Jött azután egy hölgy, bár majdnem lány volt még maga is. Vidám szemű, piros arcú, csendes szavú 
teremtés. Ő akart azután vigyázni azokra a gyermekekre. Az árvák némán ülték körbe, arcukat még 
akkor is eltorzította a gyász, mégis végighallgatták a lány szavait. Fénytelen kavicsokként hullottak 
azok le a terem kőpadlójára. Nem adott választ rájuk senki, csak a rideg falakról gurított visszhang. 
Aztán, amikor a lány elmondott mindent, a gyerekek kimentek a dombon túlra, ott volt eltemetve 
Matilda nénjük. Sokan sírtak még akkor is, valaki mindennap kieresztette ott a bánatát. 
A sok kihullott könnyből hamarosan nagy víz lett abban a völgyben. Gyönyörű kék színe volt an-
nak, lágy sodrása. A habjai csöndesen csilingeltek, mint egykoron az idős hölgy szavai. Megnyugo-
dott abban a gyermekszem, ha sokáig nézte azt. Mindennap kilátogattak oda, mindennap csodát 
találtak benne. Egy idő után egy vélték, hogy az a víz Matilda néni miatt gyűlt össze. 
Megbabonázva nézték a finoman ringó felszínét. 
Ahogy a szél játszott rajta, dúdolni kezdett, a gyermekek könnybe lábadt szemmel hallgatták, mint 
egykoron, amikor mindannyian körbeülték a szeretett asszonyt. 
– Halljátok? „Tengeranyu” énekel nekünk! 
„Tengeranyu”, így hívták akkor már. 
A lány a dombról nézte őket, s eközben csöndesen az ő könnyei is eleredtek. Belefolytak azok is a 
nagy vízbe. 
Nem látta azt senki sem. 
Különös, ezüstös éjszakák voltak azután a víz felett. Mindig mozgása volt annak, pedig csak egy tó 
volt, nem mehetett sehova sem. A habok mégis felpattantak rajta, mintha csak dúdolt volna, az. 
Folyton csak dúdolt. 
Éjszakánként, amikor az a legsötétebb volt, erősebb csengett a dal is, és csapkodott a vize, mintha 
valaki mosott volna benne. Aki hallotta, azt mondta, az öreg dadus lelke költözött bele abba a tóba, 
és a hold fénye alatt mosta tisztára azoknak a gyermekeknek a lelkét, akik oda kilátogattak. Ledör-
zsölte róluk a bánatot, a keserűséget, hogy aztán belesimogassa a szeretetet és a gondoskodást. Igen, 
azt beszélték akkoriban az emberek; Matilda néni, még a síron túl is vigyázott az árvaházi gyerme-
kekre. 
A lányban minden önzetlen, tiszta szándék benne volt, át is nyújtotta azt a gyermekeknek. A kicsik 
szívesen fogadták mindazt, és sosem ellenkeztek vele, szórahajlónak bizonyultak vele szemben. 
Matilda néni hagyatéka volt az is. A lány mégsem volt boldog abban a házban, mert amikor csak 
belenézett a gyerekek fénytelen szemeibe, mindig azt olvasta ki belőlük, hogy „Tengeranyu” után 
vágynak.  
Mindig csak utána, örökké. 
Napok teltek, hetek, hónapok, s mit sem változott semmi. Akkoriban a lány is sokat csontosodott, 
arca fénytelenné vált, és nem úgy mosolygott már, mint ahogyan egykoron odaérkezett. Magát 
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okolta, hogy még akkor sem nyerte el a gyermekek bizalmát. Annak ellenére hitte, hogy van új a 
nap alatt, és minden reggel reménykedve, tele szeretettel és igyekezettel lépett be a gyermekek közé. 
Mosolyt mégsem kapott soha vissza. Soha, egyet sem. Nem azért mert haragudtak volna rá az árvák, 
egyszerűen csak „Tengeranyu” még akkor is mélységesen hiányzott nekik, és nem tudta őt pótolni 
senki sem. 
A gyermekek egyre csak látogatták a dúdoló vizet, hogy aztán esténként kimossa azt, ami rá volt 
szabva. 
Az első év úgy telt el a lánynak, mintha üvegcserepet itattak volna vele. Egy nap belátta, hogy nem 
alkalmas ellátni azt, amiért odahívták, pedig annyira szeretett volna azokon a gyerekeken segíteni. 
Nem tudott. 
Aztán egy este, lámpaoltás után édesebbre sikerültek azok a csókok, amiket a gyermekek homlokára 
lehelt. Majd odafent a szobájában elővette a kofferét, és néhány keserves perc alatt összepakolta a 
szegényes kis holmiját. 
„El kell, hogy menjek innen, ha felkel a nap!” 
A szíve tele volt fájdalommal, csalódottsággal, gondolta azt nem szabad magával vinnie, beleborítja 
a tóba, hátha mégis igaz az, amit beszéltek az emberek. Éjfél volt már, amikor az utolsó gyermek is 
elaludt végre. A lány akkor indult le a völgybe. Sötét volt az este, borzongató, nem ígért semmi jót, 
inkább fenyegetett. 
A lány mégsem tántorodott el. 
Nem volt ő dühös arra a vízre, nem okolta semmiért, inkább csak elfogyott már az ereje. Érezte, 
hogy nincs már benne semmi, amit adni tudna a gyerekeknek. Nézte egy darabig azt a vizet, nem 
tudta mit tegyen. Egyszer aztán, amikor már nem volt benne akarat, leroskadt a partra. Nehéz volt 
a szíve, nehezek voltak a szemhéjai is. Jólesett becsukni azokat. Néhány pillanat múlva már mélyen 
aludt. 
A tó akkor is énekelt. A habok finom csapkodásai sem ébresztették fel. 
„Tengeranyu” hozzákezdett, hogy kimossa a maga szennyesét. 
Késő délelőtt volt már, amikor magához tért. Úgy ébredt az álmaiból, mintha egy sötét és mély 
veremből akart volna kimászni. A tündöklő napfény bántotta a szemeit. Amikor képes volt kinyitnia 
őket, megijedt, gyöngén felsikoltott. 
Apró alakok álltak körülötte. A gyerekek voltak azok. Ott álltak mindannyian, és őt nézték. A lány 
nem értette a dolgot, egy kisfiú előrelépett, és beszélni kezdett hozzá. 
– Sári néni! Már régóta kerestük magát! 
„Sári néni!” – először szólították úgy. 
– Már azt hittük, nem látjuk többé! Kérdezősködtünk, de nem látta senki. Aztán kijöttünk ide, bár 
nem hittük, hogy itt lesz. Mégis így lett! Aztán csak néztük, ahogy alszik, nem akartuk felébreszteni. 
Gondoltuk, addig fonunk magának egy virágkoszorút. 
A kisfiú ezután félreállt, egy leányka sétált elő, magasztosan egy gyermeklánc-fűzért tartva a kezé-
ben. Sári nézte az aprólékos gonddal elkészített koszorút, mintha aranyból lett volna az. Le nem 
vette róla a szemét. Szólni sem tudott, csak érezte, hogy a szíve csordultig telik érzelemmel. Aztán 
a kislány a fejére rakta a virágokból készült ékszert, majd állt ott még egy darabig, és csak annyit 
mondott: 
– Nagyon jól áll! – aztán visszament a többiek közé. 
– Köszönöm! – rebegte Sári, aztán nem volt szava több, csak nézte az ártatlan gyermekarcokat, 
ahogyan előbújt azokon a mosoly. Mögöttük hirtelen a tó felmorajlott, a vize apadni kezdett. Aköz-
ben is olyan szépen csilingelt, mint mindig, mint egykoron. Néhány pillanat múlva csak a felszáradt 
homok volt az egykori tó helyén. 
„Tengeranyu” örökre hazatért, de hagyott maga után valamit. 
 

Héthelyi Krisztina kötete megvásárolható a Líra Könyv hálózatában: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/gyerekirodalom/mesek/tengeranyu 
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Holéczi Zsuzsa: Ő kiszállt Amerikában 
 
A közelmúltban egy családregényt olvastam, melynek 
végén az anya halálos ágyán többek között ezeket a 
szavakat mondja: „Ő kiszállt Amerikában! Még el sem 
búcsúzott, úgy ment el! Ez nem szép tőle…”. Amikor 
ezt olvastam, azonnal eszembe jutott egy történet, 
melyben a főszereplő nem csak képletes értelemben, 
hanem a valóságban is kiszállt a hajóból Amerikában. 
Igen, Benedek Erzsébet könyve juttatta eszembe 
András esetét, aki egy vidéki kisvárosban élt a felesé-
gével és két lányával, egy maga építette szép házban. 
Jó módban éltek, mert vízvezeték szerelőként nagyon 
sokat dolgozott, és mindent megteremtett a családjá-
nak. A lányok már középiskolába jártak, és András na-
gyon fájlalta, hogy vele már nem osztottak meg sem-
mit. Sokszor napokig nem tudott velük beszélni, azt 
sem tudta, ha pár napra elmentek otthonról, vajon hol 
lehetnek. Esténként, amikor a munkából fáradtan ha-
zatért, óvónőként dolgozó felesége ugyan vacsorával 
várta, de nem ültek le együtt az asztalhoz. Edit mindig 
a fogyókúrájára hivatkozott, és bevonult a nappaliba 
sorozatokat nézni.  
Egy nap, mikor egyedül eszegette a vacsorát, elgon-
dolkodott azon, hogyan is jutottak el idáig? Felesége 
egy kis faluban nőtt fel, a szorgos, de maradi gondol-
kodású szülők soha nem utaztak, nem költöttek nya-
ralásra, szinte soha nem volt náluk családi körben el-
költött ebéd vagy vacsora. Apósa juhász volt, kint 
aludt a tanyán, csak ritkán jött be tiszta ruháért meg 
ennivalóért. Anyósa sosem dolgozott munkahelyen, 
de jószágokat tartott, óriási zöldséges kertet művel, és 
onnan piacozott, hogy Editnek mielőbb lakást vehes-
senek a városban, és érettségire autót. 
Andrásék másként éltek: édesapja középvezető volt a 
megyeszékhely VIZMŰ vállalatánál, anyukája föld-
rajz-történelem szakos tanár – náluk természetes volt, 
hogy nyáron a „jugó” tengerpartra mentek, vagy Gö-
rögországban nyaraltak. Ezt a mintát látva őbenne az 
élt, meg kell teremtenie ugyanezt a gyerekei számára. 
Meg is teremtette, csak arra nem számított, hogy Edit ugyanúgy a fogához verte a garast, mint 
ahogy az édesanyjától látta, és nem hajlandó olyan „felesleges dolgokra, mint utazás pénzt kidobni”. 
Félt az autópályán, irtózott a repülés gondolatától, és legszívesebben otthon gubbasztott egész év-
ben. Egyszer volt hajlandó elutazni vele Olaszországba, amikor a nagyobbik lány ösztöndíjjal fél 
évig Milánóban tanulta az olasz nyelvet, őt meglátogatták. András persze készült, hogy ha már any-
nyit autóznak, elmennek Rómába, megnézik a Vezúvot, és fürödnek a tengerben – de Editnek ez 
sem tetszett. Azt a pár napot, amit ott töltöttek a lányuk albérletében, mosással-vasalással töltötte, 
és azon nyafogott, hogy itt nem lehet egy rendes ételt sem főzni, kénytelenek étteremben ebédelni. 
András nem akart így élni. Nem akart megöregedni anélkül, hogy ne lásson világot, ezért az egyik 
ilyen magányos estén arra az elhatározásra jutott, ha Edit nem megy vele, hát majd utazik egyedül. 

A pályamű megírásához a könyv befejező ré-
szében olvasható alábbi sorok adták az ötletet: 
„Ő kiszállt Amerikában! Még el sem búcsú-
zott, úgy ment el! Ez nem szép tőle” 
 

Holéczi Zsuzsa 
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A feleség közömbösen fogadta a bejelentést, azt válaszolta, „ha már ilyen haszontalanságokra aka-
rod elverni az örökségedet, menj csak egyedül, én azzal spórolok hogy itthon maradok.”  
Így is lett: ettől kezdve évente kétszer befizetett valamilyen külföldi útra. Az egyik ilyen törökországi 
nyaraláson összebarátkozott egy házaspárral, Ottóval és Pannikával, akik épp azt tervezték, hogy a 
következő évben karibi hajóútra fizetnek be, amivel bejárják majd az Egyesült Államok keleti part-
vidékét. Andrásnak nagyon tetszett az ötlet, elhatározta, hogy ha lehet, még többet dolgozik, és 
következő tavasszal ő is befizet arra az útra. A házaspár még örült is, legalább lesz egy ismerős a 
hajón. András hazatérve elmondta Editnek, hogy mit tervez, és kérte: legalább most az egyszer 
tartson vele. A feleség persze hallani sem akart róla, felelőtlennek nevezte, amiért „ennyi pénzt ki 
akar dobni”, és a lányait is az apjuk ellen tüzelte, mondván hogy előbb mindkét lánynak lakást 
kellene venni, és majd csak utána „flancolni” ezzel az utazással. De András hajthatatlan maradt, és 
egyre inkább az motoszkált a fejében: ha ő egyszer kijut Amerikába, nem fog visszajönni! Keres 
valami munkát – jó vízvezeték szerelőre ott is biztos szükség van – aztán majd küldi haza a pénzt, 
hogy a feleség spórolhasson a lányoknak. Elhatározását tett követte: a neten talált egy miskolci 
munkaközvetítő céget, akik kétszáz dollár közvetítési díjért szereztek neki állást, és úgy tájékoztat-
ták: nincs egyéb teendője, mint az utazás során Miamiban nem térni vissza a hajóra, hanem tovább 
utazni New Jerseybe. 
Eljött az utazás ideje, András csatlakozott Ottóékhoz és útnak indultak. Itthon egyetlen szót sem 
szólt arról, hogy nem fog visszatérni, de csomagjában ott lapult pár téli holmi is, és a laptopját is 
magával vitte. Repülővel utaztak Floridába, majd hajóra szálltak, ahol öt csodás napot töltöttek el, 
bár útitársai megjegyezték, hogy sokkal feszültebb most, mint a törökországi úton. Családi gon-
dokra hivatkozott, mert nem akarta őket beavatni a tervébe. Elhatározta: amikor Miamiban kiszáll-
nak fél napos városnézésre, ő azonnal elindul a repülőtérre, és majd csak a hajó indulása előtt fél 
órával telefonál az idegenvezetőnek, hogy ne várják. Kiszállásra készülődve döbbent rá, hogy vá-
rosnézésre nem viheti magával a bőröndjét, ezért csak egy válltáskával szállt le: abba a laptopot és 
egy napi váltóruhát tudott elhelyezni. Idegességében az már nem jutott eszébe, hogy a laptophoz 
és a telefonhoz töltőt is vigyen magával. A hajóról leszállva Ottónak azt mondta, nem indul el a 
csoporttal a városba, mert egy unokaöccse itt él, és az majd érte jön. 
Ott állt a kikötőben, nézte a távolodó csoportot, fejében cikáztak a gondolatok. Most döbbent rá, 
hogy itt áll „az új élet küszöbén”, nyelvtudás és térkép nélkül… kissé megrettent a saját bátorságá-
tól, de azután keresett egy taxit, ami kivitte a repülőtérre. A gondjai itt kezdődtek: nem tudta, ho-
gyan vegyen jegyet a belföldi járatra. Végül találomra beállt az egyik sorba, de nem értette meg, mit 
mond az alkalmazott, ezért odahívták a biztonsági szolgálatot. Azok persze rögtön az útlevelét, és 
a vízumát kérték. András idegességében az összes iratát a földre ejtette, szerencsétlenségére a mun-
kavállalási előszerződést is. A biztonsági szolgálat emberei egy fülkéhez kísérték, ahová fél órán 
belül kerítettek egy magyar tolmácsot. Az persze lefordította az előszerződést, mire közölték vele: 
mivel illegálisan akar munkát vállalni az USA területén, azonnal elszállítják egy migránsok számára 
New Jerseyben létesített házba, ahol kivizsgálják az ügyét, és nagy valószínűség szerint kitoloncolják 
Amerikából. Laptopját és telefonját azonnal lefoglalták, hiába próbált érvelni a tolmácsnak, hogy 
őt a délután induló hajón várni fogják, neki a személyzetet értesíteni kell. Kérése süket fülekre talált, 
ettől teljesen elvesztette józan ítélő képességét: szabályszerűen dühöngeni kezdett. Orvost hívtak, 
és leszedálták, majd elindultak vele mentőautóval a tizennyolc órás útra.  
Az útitársai értetlenül álltak az eset előtt. Több mint egy órát vártak a hajó indulásával, hátha csak 
eltévedt. Ottó annyit el tudott mondani az idegenvezetőnek, hogy András elmondása szerint őt egy 
rokona várja a kikötőben, ezért hamar arra az álláspontra jutottak, hogy kint akar maradni Ameri-
kában. Ekkor hangzott el Pannika szájából, hogy „Még el sem búcsúzott, úgy ment el! Ez nem szép 
tőle!” Tudták, milyen ügyes mesterember, azt gondolták, jól boldogul majd a „lehetőségek hazájá-
ban”. Dehogy is sejtették, hogy milyen kálvária várt Andrásra!  
A migrációs házban 160 ember között ő volt az egyetlen fehér, nyelvtudás nélkül tengette ott a 
napjait, miközben idegkimerüléssel gyógyszerezték heteken át. Amikor kikerült a betegszobából, 
akkor tudta meg, hogy havonta csak egyszer telefonálhat haza: órákat álltak sorba az egyetlen fali – 



 

Irodalmi Rádió – Könyves kihívás 2020. 19 

külföldről nem visszahívható – telefon előtt. Az első ilyen alkalommal hiába hívta az otthonukat, 
senki sem vette fel (a családtagok mobilszámát nem tudta fejből, a saját telefonja és laptopja letétben 
volt hónapokon át), hát várhatott újabb egy hónapot, amíg végre a feleségével tudott pár szót be-
szélni. Edit mérhetetlen dühvel közölte vele: egye meg amit főzött, ő egy fillért sem fog a hazauta-
zására utalni, és távollétében el fog tőle válni.  
Több hónap bizonytalanság után kitűztek egy tárgyalást András számára, csak épp elfelejtettek tol-
mácsot rendelni hozzá. Elnapolták, három hónap múlva lett újabb tárgyalás. Ezen a kirendelt vé-
dője azt kifogásolta, hogy a kezelőorvostól nem szereztek be papírt, hogy a szellemi állapota alapján 
kihallgatható-e? Újabb három hónap halasztás! Dolgozni nem tudott, televíziót nézhetett, meg 
sportolhatott, mint a többi migráns: pakisztániak, afrikaiak, arabok. Sokféle náció között élt, és a 
bezártság egyre jobban megviselte. Végül lett egy újabb tárgyalás, melyen végre megtudta mi az ő 
vétke. Amerikába kétféle vízummal lehet érkezni: a turistáknak van az a három hónapos, amivel ő 
is érkezett, de azzal szigorúan tilos munkát vállalni. Hiába próbált ő érvelni, hogy neki nem mondta 
a miskolci munkaközvetítő, hogy kétéves időtartamút igényeljen. A bűnt ő követte el azzal, hogy 
megpróbált a törvényt kijátszva munkába állni. 
Kiutasították. Fellebbezett. Végül majdnem másfél év után egy újabb tárgyaláson kimondták, hogy 
haza kell térnie. Azonnal a repülőtérre vitték, megvették számára a jegyet, és csak ott kapta vissza 
a laptopját és a telefonját – melyek természetesen töltés nélkül használhatatlanok voltak. Két őr 
kíséretében egy napot kellett várnia a reptéren arra, hogy felszállhasson, és megkezdhesse keserves 
visszaútját. A repülőút után vonattal folytatta az útját szülővárosába. Késő este volt, mikor a há-
zukhoz ért. Előkereste a kulcsát – de az ajtó zárját a felesége lecseréltette, így be kellett csengetnie. 
Lelkileg, összetörten, önbecsülését elveszítve állt a küszöbön arra várva, vajon beengedik? 
 

 
Holéczi Zsuzsa szerzőnk Ő kiszállít Amerikában című novellája Benedek Erzsébet szerzőnk Szo-
morú örökség című könyve alapján született. 
 

Benedek Erzsébet könyve megvásárolható a Líra Könyv hálózatában: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/szomoru-orokseg 
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Kühne Katalin: Utolsó levél a fán: éljen az élet 
 

Itt az ősz, bíbor, aranysárga, rozsdabarna színben 
pompáznak fáink, bokraink. A szél hintáztatja, majd 
lassanként minden levél lehullik. Egy-egy levél 
azonban a fagyos télben is kitart. Nem tudom, miért 
ez a levél és nem egy másik maradt az ágon. Talán 
ezzel mutatta ki a Fennvaló, hogy az élet él és élni akar 
akkor is, ha erre a legcsekélyebb a lehetősége. Miért 
gyógyulhat meg valaki, aki több sebből vérzik? Miért 
járhat az, akinek megbénult a lába? Gyógyíthatat-
lannak hitt betegségből hogyan épülhetnek fel – és 
még hosszú évekig velünk élhetnek szeretteink, 
akikről orvosuk már lemondott? A kiszikkadt 
földeken miért maradt zölden a fű? A sivatagokban 
miért vannak oázisok? Az éltető víznek tulaj-
donítható, de az a mélyben van, valamiért mégis zöld 
szigeteket táplál? Az elszáradt fákon tavasszal egyszer 
csak megjelenik egy friss, üdezöld levél, majd kettő, 
három – és lombja újra árnyékot ad az alatta pihenni 
vágyó állatoknak, embereknek. Hatalmas a természet 
ereje, a meddőnek nyilvánított nő egy gyermeknek 
adhat életet. Manapság nem számít ritkaságnak, hogy 
sokáig hiába próbálkoznak a házaspárok, mégsem 
kerül az asszony áldott állapotba. Gyermekotthonból 
vesznek magukhoz egy testvérpárt – igaz, erre éveken 
át várhatnak –, és ezután születnek saját gyermekeik. 
A reményteli emberek csodában részesülnek. Ha egy 
súlyos beteg hallgat orvosára, betart minden utasítást, 
bízik benne, élni akar, meggyógyulhat. A két erő 
együtt hat, a hit és a szeretetteljes ápolás elnyeri méltó 
jutalmát.  
Így történik ez az erdőben is. Kivágnak egy fát, 
amelynek semmi esélye a túlélésre, csak egy tönkje 
marad. Sokáig nem változik semmi, egyszer mégis 
sarjadnak mellette kis csemeték. A talajból a gyökerek 
felszívják a tápláló ásványi anyagokat, fává növekedik, 
megújul az erdő. Télre csupán alig néhány levél ússza 
meg, és nem hullik le, de az avarból a tavaszi szél és 
eső hatására kibújnak a kis hajtások, a fák rügyezni 
kezdenek, belőlük levelek fakadnak. Indul az új élet. 
Családfánkon az „utolsó levél” vagyok, aki megőrizte 
történetünket, így hozzájárultam ahhoz, hogy a 
felejtés kútjába nem süllyednek el az emlékek, tovább 
élnek majd a következő nemzedékekben. Éljen az Élet!   
Erdélyben, a Bucsecs-hegységben magasan meredező sziklák közti szűk szurdokban lábalunk a 
hideg vizű, kristálytiszta patak sodrásában. A hatalmas, gömbölyű köveken botladozunk. Ha 
felnézünk a sziklákra, zöld cserjék, karcsú nyírek kapaszkodnak a maroknyi földbe, nyúlnak az ég 
felé. A leszentülő nap fénye vörösen izzik, alant a fehér habok csobogása hallatszik – így együtt a 
trikolór. Elhomályosodik szemünk. Az anyaországból érkezett utazók Erdély, Felsőmagyarország,  
 

Trianonban elszakított nemzettestvéreinkről 
érzéseimet, emlékeimet szeretném megosztani 
azokkal, akik másként gondolkodnak. Ösz-
szetartozunk velük, ezernél több éve vagyunk 
egymásra utalva, sokszor látogatjuk őket, vagy 
ők jönnek hozzánk. Bodó Csiba Gizella kö-
tete közel áll hozzám, sok gondolata megérin-
tett, ezért ezt választottam.   

Kühne Katalin 
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Délvidék lakói családtagként fogadják, szeretetet árasztanak feléjük mindazok, akiket tőlünk 
valamikor, Trianonban kirekesztettek, elszakítottak. Örülnek, ha magyar szót hallanak. Ők a 
megmaradásért küzdenek, népességük fogyóban, nagyobb arányban, mint nálunk, pedig már itt is 
sokan elvándorolnak, másutt találják meg boldogulásukat – egyelőre. Reméljük, hazajönnek majd 
mind. Megpihenünk, erőt merítünk belőlük, mert ők még kitartanak, erősek, túlélnek. Órákig 
beszélgetünk, majd útra kelünk. Minden út, amit együtt tehetünk meg, emlékezetes. Találkozásaink, 
vendéglátóink szeretete példa nélküli. Nehéz sorsuk, szegénységük, kiszolgáltatottságuk ellenére 
kamrájuk kincseit elénk szórják, testvérnek tekintenek bennünket. Ezt évtizedek óta tapasztaljuk, 
ezért járunk minden évben hozzájuk, ezért fogadjuk őket mi is otthonainkban. Bátran küzdenek a 
megmaradásért. Testvéreink elbúcsúznak, mi tovább haladunk, a Tündérkert gyönyörűségeit 
csodáljuk. Honfitársaink lefelé indulnak, mi pedig felfelé. Kétfelé válunk, de úgy érezzük, amíg 
magyarok élnek, mi összetartozunk.  
Egy a célunk, a közös múlt összeköt minket. Reméljük, a jövőnk is újra eggyé kapcsolódik minél 
előbb. Történeteik fülünkben visszhangoznak. Nálunk is voltak kemény idők évtizedeken át, de 
amit ők átéltek-átélnek, az leírhatatlan szenvedés. Ma is gyötri őket a megalázó megkülönböztetés. 
Ellehetetlenített életsorsokról hallottunk. Mégis azt mondják nekünk: „Sokan beolvadnak vagy 
kivándorolnak gazdagabb országokba, de itthon építenek keresetükből házat, hogy majd itt alapítsanak családot. 
Még vagyunk, de fogyunk. Mégis itt maradunk. Bízunk egy jobb jövőben, amikor nem másodrendű állampolgárként 
kezelnek szülőhazánkban. Nem cseréljük fel ezt az életet, semmilyen csábító, csillogó, a kedvezőbb anyagi 
körülményeket biztosító ajánlatokat visszautasítjuk. Itt születtünk, ezen a földön éltek elődeink több mint ezer 
évig, itt földeljenek el, a fenyőink alatt, ha meghalunk.” A látóhatár szélesedik. Alattunk csermely csobog, 
felettünk sólymok, sasok szállnak, a fehér sziklák kövein csillog a lenyugvó nap fénye. A vörös szín 
a vért, a háborús időket idézi. Hőseink harcoltak a szabadságért évszázadok óta, sokan 
megsebesültek, fogságba estek, betegen kerültek haza, vagy temetetlenül egy gödörben fekszenek 
valahol, sírjukon nincs virág. De a vörös a lázadás, a tűz színe is. Többször felvirradt a remény, 
hogy ilyen nem lesz többé, békében élhetnek végre az egymásra utalt, összetartó nemzetiségek, 
mert tisztelték a törvényt, azt hitték, rend lesz. A lelkesedés, az örömujjongás nem tartott sokáig. 
Ma is küzdenek – nem területi, hanem kulturális autonómiáért abban a térségben, ahol az Árpádok 
óta magyar fejedelmek, királyok uralkodtak, befogadták az idegen népeket. Most ők, akik itt élnek, 
megtűrt bozgorokká, ellenséggé váltak. Mikor lesz újra béke? Meredek sziklafalak ágaskodnak.  
A falakat bontsuk le, a köveket zúzzuk szét, döntsük a porba? Nem ez a megoldás.  
Ha vállt vállnak vetve, segítjük társunkat, könnyebb felfelé indulni, ahol mindig süt a nap, nincsenek 
áradások, viharok. Ha nehéz is kijutni a szurdokból a széles hegyhátakra, a virágillatú havasi legelőkre, 
ahol ménes futkározik, vagy tehéncsorda legelészik, ahol nyugalom és rend van, próbáljuk meg!  
A magasban, fenn vadkecskék szökellnek, a fenyők alatt szarvasok, őzek váltanak, az ösvényeken 
békés turisták járnak elődeik lábnyomában. Favágók, pásztorok víg vagy szomorú nótája zeng 
esténként a tűz parazsánál. A falvak, városok népe megbecsülhetné szomszédját, együtt 
dolgozhatnának, mint régen, az ún. Aranykorban. Az erdő zöldje, a hajnali pirkadat, a fehér 
habfelhők, a nemzetiszínű zászlók újra loboghatnának az ablakokban, a házi oltárnál együtt 
imádkozhat a család, nem tiltják ki a hivatalokból Jézus keresztjét. Az ősi fészkekben fiókák 
növekednének, akik már szabadnak születtek. Az Istenszéke alatt boldogan élhetnének, gyermekeik, 
unokáik. Talán egyszer valóra válhat közös álmunk, reményünk. Ezért gyakran látogatjuk egymást, 
erőt kapunk találkozásainktól.  
Legyőzzük a távolságot, ember és ember, magyar és magyar végre közös utat találhat. Az acsarkodó, 
megbélyegző jelzők helyett normális lesz a közbeszéd, nem uszítanak idegen hatalmak ellenünk. Az 
ilyen embereket kerüljük el, bízzunk abban, hogy a felfelé, az Ég felé, Isten felé vezető magasságokig 
eljuthatunk. A szűkre szabott életünk ösvényeit végigjárva, megtaláljuk a szurdokmélyből kivezető 
ösvényt, a csúcsról széttekintve egy boldog ország boldog népét találjuk. Ők továbbadják 
gyermekeiknek mindazt az értéket, tudást, amit elődeink ránk hagytak, megőrzik. Higgyünk 
egymásban, a szeretet, az összefogás hatalmában, akkor megsegít minket Teremtőnk, a változásra 
lesz energiánk, gyarapszik újra népünk. Építsük újjá az emberek közösségeit, otthonaink 
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melegségét, kályhánk tüzét árasszuk társaink felé. A szennyből, a porból emelkedjünk fel, érjünk a 
csúcsra. Virágozzon hazánk, kegyelmezzen az Ég, borítsa ránk köpenyét a Boldogságos Szűzanya, 
akinek országát ajánlotta fel Szent István, első keresztény királyunk! Segíts, Szent László királyunk, 
teremts békét, rendet, egységet! 
 
 

 
 
Kühne Katalin szerzőnk Utolsó levél a fán: éljen az élet című írása Bodó Csiba Gizella szerzőnk 
Hoztam olajágat című könyve alapján született. 
 

Bodó Csiba Gizella kötete megvásárolható a Líra Könyv hálózatából: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/hoztam-olajagat 
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Klement Tamás: Balta elbaltázott bal Ladája  
 
Szia! Gondoltam, hogy mielőtt megismerkedsz izgal-
masabbnál izgalmasabb kalandjaimmal és szerénysé-
gemmel, bemutatkozom. Balta vagyok. Hát igen. 
Ennyi futotta. Vezetéknevem nincs, szóval azt ne is 
várjál! Ennyi vagyok: Balta. 
Ugyanakkor talán csupán a nevem az, ami miatt nem 
lehetek büszke magamra. Egyébként rendkívül okos, 
bátor, erős, interperszonális, kommunikatív, jókiál-
lású, nehéz, bonyolult szavakat és körmondatokat 
kedvelő, szerény személyiség vagyok. Tipikus eset, 
amikor egy zseni egy szánalmas testbe születik. De hát 
mit lehet tenni?! 
Egyszer volt, hol nem volt… 
Nem, ez szörnyen kompromittáló. Így nem lehet el-
kezdeni egy bátor hős meséjét… pardon, történetét, 
tehát azért ne süllyedjünk le… Mégse vagyunk víz-
ben… Ez egy véres… pontosabban véresen komoly 
történet, úgyhogy mesének abszolút nem illik be.  
– Mondjuk, legyen novella – szólt közbe Balti. 
– Rendben, Balti, megállapodtunk – feleltem.  
– Öhm… Öhm… Bocsánat… Nem hallottam pon-
tosan az elejét. Megismételnéd? – szólt be egy idegen 
hang az autóba. A szélvédőn kinézve egy ismeretlen 
embert pillantottam meg. 
– Akkor kezdjük elölről. Álljunk csak meg! Ki volt 
ez?! – kiáltottam fel hirtelen. 
– Én. 
– Imádom, ha valakitől megkérdezem: „Ki vagy?”,  
s erre ő azt feleli, hogy: „én” – jegyeztem meg némi 
élccel a hangomban. 
– Éppen erre jártam, s megálltam, mert egy nagyon 
érdekes novellát olvastam a szélvédőn. Most meg hal-
lom, hogy mesélsz valami történetet – felelte valóban 
érdeklődést tükröző arccal a nézelődő. 
– Megismétlem. Tehát… Tudjátok, különös életük 
van a baltáknak. Egy fa törzséből születnek, majd éle-
tük során ők maguk ássák a fák sírját. 
– Ezt nem egészen értem – kotnyeleskedett bele a me-
seszép, ám nem mesés történetembe a hallgató. 

– Hú… Ez egy átvitt értelmű bekezdés volt…  kap-
tam fel a vizet – Megtennéd, hogy nem szakítasz félbe 
bekezdésenként? 
– Meg! 
– Köszönöm.  
– Szívesen. 
– Tehát ott tartottunk, hogy a balták rengeteget szenvednek életük során. Születésük azonban nem 
okoz akkora tortúrát. Mindössze egy vastagabb gally kell, s némi fém, ezután pedig pikk-pakk meg-
van az egész. Nem is értem, hogy az embereknél miért tart ez kilenc hónapig. 
– Talán, mert… Fejlettebbek vagyunk nálad? – szakított félbe illetlenül a nézelődő. 

Guti Csaba könyvében „A rigó dala” című 
novella végén az ember kivágja a rigó fáját.  
A novella elolvasása után kezdtem azon töp-
rengeni, hogy a balták fából készülnek (szü-
letnek), s fák életét oltják ki, milyen visszás ez 
a helyzet. Mi pedig soha nem vizsgáljuk ezt 
így, a balta szemszögéből. Ezen indíttatásból 
írtam a pályázatra művem, melyben egy balta 
szemszögéből láthatjuk egy bosszantó favágás 
történetét. 

Klement Tamás 
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– Hogy… hogy mit mondtál?! Fejlettebb… NÁLAM?! Ezt nem tűröm! Azonnal takarodj a papí-
romtól! 
– De hisz én vagyok az Olvasó! – kiáltott fel felsőbbrendűséget színlelve a nézelődő. 
– Nem érdekel! Elegem volt! Tűnés!  
– Jó. Ezért még számolunk – fenyegetőzött az Olvasó. – Egy, kettőre itt lesz az Íród. Megkeserülöd 
ezt, szemtelen Balta! 
– Fenyegetőzni, azt tud. Jobb is, hogy elment. Így legalább végre nyugodtan el tudom mesélni a 
történetet. 
– Abból nem (v)eszel! – szólt dühöngve egy túlságosan ismerős hang. 
– Író úr, hát maga… Szép napunk van, nemigaz? 
– Nem, nekem abszolút nincs szép napom. Rád bízok egy történetet, te meg így hálálod meg?! – az 
Író tajtékzott a dühtől. – Csupán annyit akartam, hogy az Olvasók ne csak egy nézőpontból lássák 
a valótlanságot. Te meg elüldözöd őket? 

– Én nem akartam… Csak, tudja…  kezdtem mentegetőzni. 
– Igen, tudom, hogy eddig a balladát neked akartam adni, de most már sokkal inkább úgy érzem, 
hogy a te történeted fog balladai véget érni. 
– Kérem, uram. Nagyon jó az elbeszélés. Hadd mutassam meg. Az Olvasók kapkodni fogják a 
boltokban. Higgye el, érdemes vagyok a bal Ladára – könyörögtem. 
– Már ha nem üldözöd el őket. De rendben, meghallgatom a történetet. Lássuk! Pontosabban hall-
juk! – fonta keresztbe favágástól piszkos karjait az Író. 
– Köszönöm! Hálásan köszönöm! – tettem fám közepére a kezemet. 
– Jaj, csak ne hálálkodj már annyit, mert megszakad a szívem és a végén még leesel róla – jegyezte 
meg szerinte tréfásan az író. – Mondd már! 
 
Rendben. Tudjátok, különös életük van a baltáknak. Egy fa törzséből születnek, majd életük során 
ők maguk ássák a fák sírját. Ezenkívül a balták rengeteget szenvednek a mindennapokban is. Szü-
letésük azonban a fa kivágása után nem okoz akkora tortúrát. Mindössze egy vastagabb gally kell, 
s némi fém, ezután pedig pikk-pakk megvan az egész. Nem is értem, hogy az embereknél miért tart 
ez kilenc hónapig. 
– Ez az utolsó mondat sértő, húzd ki! Az első mondat túl drámai, húzd ki! 
Jó. Általában egy balta élete nem hordoz magában semmi különlegességet. A kovácstól elhoznak, 
aztán egy ember berak a kis autójába, s elvisz az erdőbe, hogy elpusztítson néhány fát velünk. Az 
én történetem sem kezdődött másként. Társammal, Baltival együtt első napunkon mi is kiautóztunk 
az erdőbe, a nagylelkű favágóval, Ladájában, aki megígérte, hogy grátisz kivág néhány fát, csak úgy 
szórakozásból, meg mert kell neki a papír, elvégre máskülönben hova írjon – ezt a jó embert?! 
Azonban az erdő talaja elég hepehupás volt, s a kocsinak nem találtunk parkolót. Három károm-
kodás, két elszívott cigi és egy vészfék után azonban vezetőnk elhatározta, hogy az egyik hepe – 
vagy hupa – tetején áll meg, nehogy gond legyen az emelkedővel indításkor. Ekkorra már kellőkép-
pen ideges volt az illető, ezért nem törődött sokat az autóval, leállította a motort, kihúzta a kulcsot, 
kiszállt, majd egy hatalmas dörrenés kíséretében becsapta az ajtót. Ez végzetes hibának bizonyult. 
Ugyanis a csapás – no meg a be nem húzott kézifék – hatására a kocsi nyílegyenesen megindult a 
hepe – vagy hupa – mélyedése felé. Baltival még sosem ültünk hullámvasúton, ezért igencsak meg-
rémültünk az emelkedőnél, azonban azon kívül, hogy a fejünket bevertük a kormányba, illetve a 
belső burkolatba, más bajunk nem lett, s viszonylagos épségben leértünk a hepe – vagy hupa – 
aljára. A hasogató fejfájástól eltekinthetünk, mert az nálunk szakmai ártalom.  
De szenvedéseinknek ekkor még nem volt vége. A hepe – vagy hupa – mélyedésének alján ugyanis 
egy hatalmas farönk tornyosult, mely úgy megdobta, majd átfordította az autónkat, hogy a nagy 
fémszerkezet csak úgy csattant – a fejünkkel együtt, mely a műszerfalba irányzott egy jókora ütést. 
S leginkább nem is a hasogató fejfájás zavart minket, hanem, hogy mit fog szólni az emberünk, ha 
visszajött a vágásból. Még nem tudtuk, hogy vágjuk ki magunkat ebből. 
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Percekkel később azonban – a totálkárosra tört autóban – az unalom is megkörnyékezett minket. 
Szerencsére hamarosan – még gazdánk előtt – egy kiránduló érdekesnek találta a feldőlt járművet, 
s tüzetesen vizslatni kezdte az autót. A szeme főként egy – a szélvédőnek tapadt – papírlapon ragadt 
meg, s közelebb ment, hogy elolvassa. Érdekes módon az Olvasó pont azon a lapon lévő szöveget 
tanulmányozta, melyet nem gazdánk, hanem én írtam. Úgy tűnt, a papíron lévő történet kedvére 
való volt, mert többször hangosan felnevetett közben. Mi ezalatt Baltival szintén arról az érdekes 
történetről folytattunk eszmecserét. Aztán, egy idő után, mint aki valami nagyon furcsát érzékel, az 
illető rám szegezte tekintetét. S hirtelen megszólalt. Pontosabban félbeszakított, de ez most mind-
egy is. A lényeg, hogy egy viszonylagos beszélgetésbe elegyedtünk. Szégyellem bevallani, de egy 
mondatommal valószínűleg megsértettem a beszélgetőtársamat, aki ezután faképnél hagyott min-
ket, s gazdánk keresésére indult. 
Nem telt bele két percbe, a férfi már a Ladánknál állt, s toporzékolt a dühtől. De érdekes módon 
nem az autó miatt volt mérges, hanem azért, hogy megsértettem a járókelőt. Sűrű bocsánatkérések 
közepette végül sikerült elérnem, hogy elmeséljem neki a történetet. S ez egy olyan esti mese volt, 
mely sosem ér véget. Remélem, nektek is tetszett. 
– Kedvemre való kis írás. Csak a csattanó hiányzik a végéről. 
A csattanó az a hatalmas csattanás, amikor a fejemre csapok, hogy nem kaphatom meg a bal Ladát. 
– És mégis miért nem? 
Mert a hepék és hupák között összetört az erdőben. 
 

 
Klement Tamás szerzőnk Balta elbaltázott bal Ladája című írását Guti Csaba szerzőnk Kovács úr 
legye című kötete alapján készítette.  
 

Guti Csaba könyve megvásárolható a Líra Könyv hálózatából: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/kovacs-ur-legye 
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Pánti Irén: Egy balatoni éjszaka 
 
Esteledett már, amikor a siófoki panzióban egy 
könyvvel a kezemben elhelyezkedtem a teraszon.  
A fejem felett a nyári vihar utáni alkonyatban 
különösebbnél különösebb felhők vonultak: elől egy 
hosszú sárkány, utána egy seprűn ülő boszorkányt 
formázó felhő hosszú, lobogó palástja úszott 
mögötte az alkonyi égen. Ezt néhány kisebb rózsaszín 
felhő követte, majd ismét sötétebb, fenyőfát ábrázoló 
formációk vonultak tova. Tekintetem a felhőkről a 
pázsitra tévedt. Két fiatal – Árpád és Adrienn – indult 
sétálni a tücsök-, és kabóca ciripeléstől hangos parkon 
át a tóhoz, ahol egy öreg pad várta őket. Amint 
néztem távolodó alakjukat, gondolataim messzire 
kalandoztak. 
Siófokhoz és a Balatonhoz szomorú emlékek is 
kapcsolódnak. Ilyenkor a vidám perceket megszakítja 
a gyász, akkor egy pillanatra megáll itt az élet. Itt halt 
meg 1938. augusztus. 29-én Karinthy Frigyes, a valaha 
élt egyik legnagyobb zseni. Felidézem alakját élete 
utolsó napjait, és az egykori Siófok hangulatát. 
Siófok, melyet akkoriban Zsidófoknak is neveztek 
(valószínűleg azért, mert számos zsidó vallású  
kereskedő telepedett meg ott), már a 19. században 
népszerű, mozgalmas üdülőhely volt. A táj ihletet adó 
szépségét elsőként a festőművészek fedezték fel. Itt 
volt villája Than Mórnak, Vágó Pálnak, később egyre 
többen követték példájukat. A rohamos tempóban 
épülő impozáns villák sok hírességnek nyújtottak 
kikapcsolódást. 
Divatos pesti színésznők, színészek, írók, költők, 
festők, tehetős pesti polgárok, pénzmágnások töltöt-
ték itt nyaranta a szabadságukat. Jókai Mór és Krúdy 
Gyula is nagyon vonzódott Siófokhoz, évekig 
visszajártak ide. Az itt szerzett élményei és az innen 
Füredre történő hajóútjai adtak ihletet Jókainak az Aranyember című regénye megírásához, itt 
töltötte élete utolsó nyarát is egy ügyvéd barátja villájában. Krúdy Gyula is szívesen időzött az 
Ellenger panzióban, ahol megismerte második feleségét. 
Karinthy Frigyes imádta Siófokot, évtizedekig minden évben visszatért ide családjával. Az egykori 
Batthyányi utca 46. alatti borostyános homlokzatú villában, a Vitéz panzióban volt a törzshelye. A  
panzió a pesti bohém világ kedves tanyája volt akkoriban. A tulajdonosok, Dr. Vitéz Miklós és 
felesége nagyon vendégszerető emberek voltak. A vajszívű Vitézné még hitelezett is vendégeinek, 
gyakran még a visszautazás vonatköltségét is ő fedezte. Az egész fürdőtelepen híre volt ennek a 
zsúfolt de kedves villának, ahol állandó volt a ricsaj és a móka. Karinthy nemcsak a családjával 
érkezett ide, hanem követték pesti művész barátai, a Verpelét társaság éppen ráérő tagjai, akik  
mindig jól érezték magukat, ha a közelében voltak. (Ez volt a neve annak a társaságnak, akik a 
Verpelét utcai lakásukban is rendszeresen összegyűltek.) A Vitéz családdal Karinthyék 
magánemberként is szoros kapcsolatba kerültek. Ők lettek a keresztszülei Karinthy első 
házasságából született fiának, Gábornak, akit az első felesége halála után három évig magukhoz is 
vettek, gondoskodtak róla, a nyári szüneteket rendszeresen náluk töltötte.  

Szeretem Holéczi Zsuzsa írásait, ezért válasz-
tottam az ő könyvét.  

Pánti Irén 
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Karinthy szerette a fürdőtelep tarka forgatagát, a vendéglők kiskocsmai hangulatát, a délutáni 
kártyacsatákat, a tágas strandot, a Balaton hűs vizét, a kaszinók titokzatos világát. Mindenki  élvezte 
a vele töltött időt. Ő volt a társaság középpontja, de úgy mulattatta asztaltársait, hogy senki nem 
érezte, hogy háttérbe van szorítva. Úgy adta elő mókáit, melyek ragyogóak és szellemesek voltak, 
hogy ő nevetett rajtuk a legjobban, közben vidámsága mindenkit magával ragadott. Jó ember volt, 
mindenkinek tudott valami biztatót, kedveset mondani, ha úgy érezte, hogy vigasztalásra szorul. 
Országos hírű író volt, közismert humorista, ám elsősorban elkötelezett humanista, az  erkölcsi 
tisztaságot mindenek fölé helyezte. Mégis valami olthatatlan szomjúsággal vágyott valami másra is. 
Kávéházi sakkbajnok, pilóta, atléta is szeretett volna lenni, érdekelte az orvostudomány, a 
találmányok, a gépek működése, még a Zeppelinen is utazott. Szenvedélyesen szeretett játszani, 
játékainak, melyet elsősorban barátjával, Kosztolányi Dezsővel űzött, legendás hírük volt. 
1936-ban volt a híres agyműtéte Svédországban, melyet regényben is megörökített.,. 1938-ban 
befejezte ezt az izgalmas önéletrajzi és riportkönyvét, melynek az Utazás a koponyám körül címet 
adta, ami páratlan remekmű. Olyan népszerű volt, az olvasói annyira aggódtak érte, hogy műtéte 
alatt a pesti szerkesztőség rendszeres telefonkapcsolatot tartott fenn a stockholmi Serafin 
kórházzal, ahol műtötték. 
1938 nyarát is a Balatonon töltötte feleségével és Gábor fiával. Jól érezte magát, most is sziporkázott 
a társaságban, semmi jele nem volt annak, hogy élete utolsó napjait éli. Augusztus 28-án Rejtő Jenő 
látogatta meg, sokat kártyáztak, majd hajnalig beszélgettek Augusztus 29-ének délelőttjét  Gábor 
fiával töltötte. Ebéd után lepihent, mert fájt a feje, keresztlányától, Vitéz Verától aszpirint kért. 
Az esti vonattal vissza akartak utazni Pestre. Éppen a cipőjét akarta bekötni, mikor megpattant egy 
ér az agyában, többé nem tért magához. Az inas valami üzenettel éppen akkor lépett a szobába, 
mikor elvágódott, segítségért kiáltott. Gábor fia, aki az udvaron játszott, meghallotta, felszaladt a 
szobába, együtt tették az ágyra. Halála a két évvel ezelőtti agyműtétének egyenes következménye 
volt. Váratlanul és fájdalmasan korán távozott. Egy világháború után és egy másik küszöbén ment 
el 51 éves korában. 
Azóta fiaival, Gáborral és Ferenccel, és unokájával  Mártonnal együtt ülnek az égi kávéház teraszán 
és aggodalommal figyelik merre halad az emberiség, mi lesz ebből a megbolydult világból. 
Karinthy Gábor – a Fájdalomherceg – zseniális költő volt, betegsége azonban megakadályozta 
tehetsége kibontakozásában. 1974.  november 13-án  halt meg, éppen úgy, ahogy az édesapja 1938-
ban. Lehajolt, hogy bekösse a cipőjét, közben megpattant egy ér az agyában, eszméletét vesztette, 
nem tért többé magához. Apja sorsában abban is osztozott, hogy ő is hat éves korában vesztette el 
az édesanyját, ez okozhatta feloldhatatlan magányát is. 
Karinthy Ferenc – Cini – Nem készült írónak. Az a nyugtalan élet, melyben apja élt, elvette a kedvét 
az írástól. A sport és a tudomány érdekelte, Az FTC vízipóló csapatának volt sikeres játékosa hosszú 
évekig. Az írás mégis része lett életének. Sikerült neki, ami keveseknek. Karinthy Frigyes fiaként 
íróvá lenni, és a saját hangját megtalálni. Regényeket, színdarabokat írt, dramaturgként is dolgozott. 
1992  február 29-én tért meg őseihez. 
A fiú és unoka, Karinthy Márton halála miatti szomorúságunk még nagyon friss. 2019. november 
6-án hagyott itt bennünket. Az első magánszínház, a Karinthy Színház alapítója, tulajdonosa, 
rendezője, dramaturgja, spiritus rectora volt. A Karinthy család történetét írta meg, zseniálisan 
Ördöggörcs című könyvében. 
Valamennyien kivételes tehetségű nagyszerű emberek voltak. Emléküket őrizni kötelességünk. 
                                  

NON OMNIS MORIAR 
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Soós Katalin:  
Hogyan lesz a cserebogárból pillangó 
 
Szilágyi Ili szeretett a „Mackós” iskolába járni. Mielőtt 
belépett a kapun, mindig megállt és ha nem látta senki, 
megsimogatta a mackó bácsi tappancsát és az ölében 
tartott nyitott könyvből ősszel rendszeresen kisimo-
gatta a belegyűlt színes faleveleket. De most még nem 
volt itt ennek az ideje, hiszen csak két napja kezdődött 
a tanítás. 
Ili megigazította a fekete lakk hátitáskáját, kihúzta ma-
gát, úgy lépett be a duplaszárnyú kapun. Izgatottan 
várta, mit hoz az új év, mit fognak idén, a harmadik 
elemiben tanulni. 
Ili magasnövésű, kissé suta kislány volt, elmehetett 
volna ötödikesnek is, ezért az osztályfőnök, Vay Ilus 
néni az utolsó padban jelölte ki a helyét. 
- Ilus néni… – sóhajtott a kislány, amikor rá gondolt. 
Ő volt az eszményképe: őszes haját Zita királyné stí-
lusban hordta, és hiába nézett szigorúan a nebulókra, 
elefántcsontkeretes szemüvege mindig az orrára csú-
szott és ahogy fölötte a kék szemével rájuk nézett, 
érezték, hogy szereti őket. Mindig begombolt fehér 
blúzt hordott, gallérját egy brossal fogta össze. Hosszú 
szoknyája lábszárközépig, éppen a magasszárú cipő-
jéig ért. 
Akár Bródy Tanítónője is lehetett volna, ha Ili ismerte 
volna az irodalmat. De nem. Ahhoz nem volt elég 
nagy még. Pogácsa arcával, barna gombszemével úgy 
nézett a világba, mint aki kettőig sem tud számolni. 
És ez majdnem igaz is volt, mert elég gyakran beteges-
kedett, sokat hiányzott, nehezen ment a tudomány ke-
rek, buksi fejébe. Ilus néni addig ügyeskedett, hogy év 
végén a hiányzásai még éppen a megengedett maximum alatt maradtak. Ilus néni a Rákosi időkben 
vénlányos kinézete és idős kora ellenére a kor gyermeke volt és jó érzékkel tudta, hogy az uralkodó 
osztály gyermekeit segíteni kell, így rendre átengedte Ilit a második, illetve a harmadik osztályba. 
Mert Szilágyi Ili a svábhegyi sok villalakó gyerek között statisztikát javító kivétel volt. Ő is az egyik 
villából, de a szuterénban lévő házmesterlakásból jött. A háború előtt az anyukája a villát építtető 
mérnök, Katona úr családjánál szolgált. Az apukája az Alföldről érkezett kubikos volt és a Galánta 
utcai építkezéseken dolgozott. A templom melletti piacon futottak össze, ott ismerkedtek meg és a 
háború átvészelése után házasodtak össze. Katona úrék felajánlották a házaspárnak a szuterénban 
a mosókonyhából kialakított lakást, így lett Szilágyi bácsi a két emeletes, tizenkét lakásos ikervilla 
házmestere. Felesége továbbra is mosott, takarított a mérnök úrék családjának, ahol Ilivel egykorú 
két fiú növekedett. 
 
A kislány örömmel lépett a már zsibongó osztályterembe és automatikusan régi helyére ült le. Kí-
váncsian várta a bálványozott Ilus nénit, de helyette a becsengetés után egy fiatalabb, új tanító néni 
lépett a terembe. Csupa mosoly volt az arca, még a szeme is mosolygott! Sokkal fiatalabb volt, mint 
Ilus néni és modern frizurát hordott és világoskék köpenyben járt. 
Amikor a katedra mögé lépett, az osztály egy pillanat alatt elcsendesedett. Intésére mindenki helye 
foglalt és automatikusan a hátuk mögött összekapcsolt kézzel ültek. 
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- Zimmermanné vagyok, nektek csak Erzsi néni. Mostantól én leszek az osztályfőnökötök. Ilus 
néni nyugdíjba ment, helyette én vettelek át titeket. Sok jót hallottam már rólatok. Szeretnélek meg-
ismerni benneteket. Játsszuk azt, hogy sorban felálltok és megmondjátok a neveteket. Talán kezd-
jük itt az ablaknál és soronként menjünk tovább. Rajta! 
- Hegedűs Bettina – Ivánka Hédi – Nemes Zsuzsi – Stollmayer Yvonne – Sztrókay Kinga – Szöllősi 
Veronika – Kemény Kata – álltak fel sorban a kislányok, míg végül eljutottak az utolsó padban 
ülőkig: – Horányi Krisztina – Szilágyi Ili. 
- Rendben van. Köszönöm. És most lássuk mit tudtok? Nyissátok ki az új olvasókönyveteket. Így 
sorban ahogy ültük, mindenki szépen, érthetően, hogy az  utolsó sorban Ili is hallja, hangosan ol-
vassátok a történetet. Mindenki két mondatot. Bettina elkezdenéd? 
A két megnevezett kislány elpirult és kihúzta magát. 
Ilinek tetszett a játék, türelmetlenül várta, hogy rá kerüljön a sor. 
Némelyik kislány hadart, sietett túl lenni a reá került sorokon. De volt, aki meg-megakadt, más 
pedig többször is neki kellett fusson a kijelölt mondatának. Ili nagyon figyelt. Nemes Zsuzsi és 
Yvonne is gördülékenyen, szépen tagolva olvasták az egyre érdekesebb történetet. 
Ahogy közeledett a történet a vége felé, Ili egyre jobban kezdett izgulni. Jaj, hogy fog sikerülni? Jaj, 
nehogy nehéz szavak legyenek a szövegében! De hiába igyekezett. Csak többszöri nekifutásra sike-
rült a szótagokat összerakni szavakká, akadozott, a végén már nagy igyekezettől vagy a szégyentől 
kibuggyanó könnyeitől nem látta a betűket és megállt. 
Erzsi néni mindenkinek megköszönte a munkáját, az olvasását és gratulált, hogy így közösen az 
olvasmány végére jutottak. 
- Nézzük, miről is volt szó? 
- Pillangókról… 
- Szavakról… 
- Cserebogarakról – jött innen is onnan is a válasz. 
- Jól van gyerekek. Vannak, akiknek a szájából szép színes pillangókként repültek a szavak, de van, 
akinek cserebogarakként másznak elő. Ezen lehet segíteni és az év végére mindenkinek pillangói 
lesznek. Hogy lehet ezt elérni? Sokat kell olvasni. Hangosan. Mindennap, hogy a betűkből a szavak 
színes pillangókká váljanak. Majd meglátjátok, hogy milyen gyönyörű a mi anyanyelvünk! 
És most egy kis változást, új ültetési rendet fogunk csinálni. Szeretném, ha mindenki az órára fi-
gyelne és nem egymást szórakoztatnátok. Fogjátok a táskátokat és álljatok a falak mellé és akit 
szólítok az leül a neki mutatott új helyére. 
Így került Ili a második sorba a szöszke Nemes Zsuzsi mellé. Bárhogy is fintorgott Yvonne és fájt 
neki a döntés: el kellett hagynia Zsuzsit. A két orvosgyerek egyfolytában sutyorgott, csicsergett. 
Rengeteg mondanivalójuk volt, csak fél füllel figyeltek a tanító nénire. Igaz, így is tudták miről van 
szó, de akkor is: a többieket zavarták a figyelésben. 
A szünetben a sikeresen olvasók elkezdték csúfolni Szilágyi Ilit: Cerebogár! Cserebogár! Hallatszott 
innen is meg onnan is, ahogy végig ment a folyosón. Szegény kislány el akart süllyedni a szégyentől. 
Alig látott a könnyeitől, mire hazaért teljesen vörös volt a szeme a sírástól. Még szerencse, hogy az 
anyukája nem volt otthon. Nem tudta volna elmondani mi történt az olvasóórán. 
Az új ültetésrendet hamar megszokták a gyerekek és szépen haladtak az írás-olvasás területén, de a 
„Cserebogár! Cserebogár!” sokszor felhangzott Ili háta mögött. 
 
Pár hét múlva a kislány nem jött iskolába, megint hiányzott. Erzsi néni megkérte Zsuzsit, hogy 
látogassa meg Ilit és vigye el neki a leckéket. 
Zsuzsa félénken kopogtatott be padtársáékhoz. Ili anyukája nyitott ajtót, bevezette a kislányához, 
aki magasra pócolt párnák között lázasan feküdt. Zsuzsi beszámolt az iskolában történtekről. Ili 
érdeklődve hallgatta, majd halkan megszólalt: 
- Zsuzsi, olvasnál nekem hangosan? 
- Persze! – és gördülékenyen, folyamatosan olvasta az új, érdekes olvasmányt az olvasókönyvből. 
Ilinek nagyon tetszett a történet. 
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Váratlanul elkérte Zsuzsitól a könyvet és megpróbálta ő is hangosan olvasni. Nem nagyon sikerült, 
akadozott, de újra és újra nekifutott. Végül sírva fakadt. 
- Jaj, csupa cserebogár! – szipogta. 
- Nem baj! – vigasztalta Zsuzsi. – Majd holnap is eljövök, meg holnapután is és elolvassuk újra és 
újra! 
Ili arca most már nem láztól, hanem az örömtől pirult ki. 
Így is történt. Zsuzsi mindennap tanítás után meglátogatta Ilit és minden alkalommal gyakorolták 
a hangos olvasást. 
 
Egy hét múlva, amikor Ili újra iskolába ment és Erzsi néni felhívta, hogy folytassa a megkezdett 
történet olvasását, a kislány elfogódottan, de folyamatosan, hangosan olvasta a történetet. 
- Gratulálok! Ennyi pillangó már régen nem volt az osztályban! 
- Ez a Zsuzsitól van! – tiltakozott Ili. 
A szünetben pedig az osztálytársai az udvaron körbe táncolták: 
- Pillangó! Pillangó! 
Iskola után Ili boldogan, felszabadultan ment haza: Sikerült! Nekem is vannak pillangóim! 
 
Azóta Zsuzsi és Ili elválaszthatatlan jóbarátok lettek: és büszkén mondják, hogy ők tudják hogyan 
lesz a cserebogárból pillangó! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


