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Kedves Olvasó!
A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi első
számában olyan írásokat olvashatnak, melyeknek témája a család.
A folyóirat borítóin Bartók Andrásné Gyöngyvér munkái láthatóak.
Folyóiratunk olvasásához kellemes időtöltést kívánunk!
Gősi Vali szerkesztő
***

Kovács Daniela: Vértvajúdó legenda
Vad reccsenésre riadtam fel az éjjel.
Talán egy korhadt léc szakadt ki sorsomból,
mint hídból a pillér, mit az idő érlel.
Én nem tudom, mi volt... de a másvilágról
Te integettél, Apám.
S ekkor, először talán,
nem mosolyogtam vissza. Térszakadékon,
múlt-folyókon, lázálmon, sorsközönyön át
futottam feléd. Ó, te Árny, te Csalékony,
hát azt hiszed, gyermeked mindent megbocsát?
Lopva szöktél el, mint huszonhárom éve.
Hiányod mély barázdát vájt bennem csontig.
Vér sípolt tüdőmből... Az ég szerelmére,
Apu, nélküled a világ összeomlik,
örök némaságba fagy.
Élet sincs, ahol nem vagy.
Éjjelenként álmaim átokkal vernek,
mosolyogsz várván, hogy visszamosolyogjak.
Azt hiszed, hogy a röpke tíz másodpercek
a nappalokon át is ragyogni fognak?
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Egyszer kihúztalak már a vég torkából,
s Te húsz évnyi jövőt ígértél cserébe,
de csak annyi jutott a kisírt csodákból,
mint csaló Júdásnak. Harminc ezüstérme.
Seszínű szavak, tervek
ma földszagot lehelnek.
Megloptál! A falánk rög gyomrát tömted meg,
jóllakattad meleg, boldog álmaimmal.
Miért fontál eskükből hosszú kötelet,
hogy lásd, amint jelenem húsába irdal?
Jöjj, szórj sebeimre égő nátriumot!
Ezerbűnű vagyok. Ítélj, verj meg érte.
Most nem keresem meg a parányi zugot,
mely régen oltár volt esti vezeklésre.
Gyere, ne ácsorogj ott,
mint vérig sértett halott!
Kóstold meg a kínkeservet, kijózanít.
Vajon lesz-e így is mosolyogni kedved,
ha büszke melledbe dacom kése szakít!
Hallod, Apu, könyörgök... Fel kell ébredned...
Megremeg az éj kékje, halkan nyög a föld,
a tébolyító iszony is csitulni kezd,
de árnyad után kapva szívem fölüvölt
még egyszer, utolszor... majd simul a csendhez.
Száll, száll a sűrű pára
sorsom új hajnalára.
A valóság, ím, fény-szárnyait kibontja,
és feleszmélek... élek. Ha nélküled is.
Ostoba lelkű, ki mérgét végighordja,
hagyva, hogy feleméssze akár a pestis.
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Gősi Vali: Ülj mellém ma is…
(A család misztériuma. Naplómból)
„Boldog az a közösség, ahol a bölcs anya és apa látja, mi az, ami a családtagok javára szolgál, és mindent megtesz azért, hogy mindenki teljesíthesse saját élettervét is.” (Müller Péter)
Talán elnézi a kedves Olvasó, hogy kis kitérővel indítom a mai gondolatokat. Érdemes elidőzni e különleges szó jelentésénél, tallózni eleink
szép gondolataiból, hogy mélyebben érezzük a téma fontosságát.

„A misztérium szó jelentése titok, rejtély. Egyesek a latin ministerium,
mások a görög müsztérion szóból származtatják. A magyar nyelvben
megfelelője a misztériumjáték vagy misztériumdráma.” (Wikipédia)

Szép lejtése, titokzatos, talán kissé fennkölt hangulata van a szónak.
Az ember, és a család juthat eszünkbe róla, az, hogy milyen igazuk volt
– és van ma is – az idézett íróknak, gondolkodóknak, akik sokunkhoz hasonlóan vélekedtek a társadalom legkisebb egységéről, a családról:

„Aki nem anyai szív mellett nőtt fel, aki nem a feleség szíve melege
mellett éli az életét, aki a maga szívére nem ölelhet gyermeket, aki nem
halna meg senkiért, hogy megmentse, az olyan ember élete nem teljes.
Mintha olyan országban élne, amelynek nincsen Napja.” (…)
„A teljes élet a családos élet: a fészek. Akinek nincs családja, csak fél
életet él: mind-holtáig hiányzik neki valami.” (Gárdonyi Géza)

Az emberlét igazi értékeit elsősorban a családi minták – anya, apa, nagyszülők, testvérek, rokonok által ránk hagyott szellemi örökség – viselkedésformák, hagyományok, kultúrák mutatják meg. Vannak persze olyan
minták is, amelyeket nem volna szabad követnünk. Ezek felismerése és a
döntés, hogy saját, későbbi életünkbe mit viszünk át közülük, és mit nem,
az talán bölcsességünk legszebb gyümölcse, fontos életfeladat.

„Azok a családi hagyományok, amelyek gátolják a szeretet, a megértés
és a boldogulás képességét, hamis hagyományok, ugyanis akadályozzák a
fejlődésre való képességedet. (…) Az a helyzet, hogy minden korlátozó
családi hiedelem befolyásolja az egyén önbecsülését. (…) Döntő fontos-

3

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2014/1. SZÁM

ságú, hogy feltárjunk minden olyan tanítást, amely rombolhatja önérzetedet. (…)” (Rebecca Linder Hintze)
Aki tehát a családban nem kap pozitív mintát arról, hogy miként lehet a
szeretetet adni és elfogadni úgy, hogy idővel engedje, sőt, segítse a
többieket saját úton járni, az nem csupán saját életében küszködik
majd ezek hiányától, vagy éppen túltengésétől, hanem hibák kódolódnak
gyermekeibe is. A vége az lehet, ami sajnos, jellemző sok mai családra:
gyakran széthullik – szétzuhan. Tapasztalható, hogy sok esetben a család csupán érdekközösség, de a misztériumhoz az is kevés, ha ennél valamivel több – érzelmi közösség. Ez is lehet ártó, nem elengedő, inkább
erőszakosan szorító (érzelmi) béklyó, amely tragédiák, gyötrelmek kiindulópontja. „Életed első felét a szüleid teszik tönkre (...), a második felét a gyerekeid.” − olvasom Tony Parsons gondolatait egyetértően. Pedig
milyen egyszerűnek tűnik a lényeg felismerése: „Anyám szájából édes

volt az étel, apám szájából szép volt az igaz.”

Számomra e gyönyörű József Attila-idézet mindent elmond, amit követni érdemes.
Visszatekintve, engem a családom megóvott, védelmet, biztonságot,
szeretetet nyújtott.
Családomban ösztönösen törekszem erre én is, és bizonyára sokan így
vagyunk ezzel.. Több-kevesebb sikerrel persze, hiszen voltak családi
diszharmóniák, azokat is megéltük, és aki okult ezekből, talán nem másolja a hibákat, nem ülteti át saját, önálló életébe, amikor már ő is családot alapított. A családban meghittségre, békességre, nyugalomra vágyunk. Azt hiszem, az anyák legfontosabb feladata mindezek megteremtése, az apák dolga pedig őrködni ezek felett: biztonságot teremteni, megóvni. Az ilyen családban mindenki kiegyensúlyozott, erős, önálló egyéniséggé válhat, aki – ha végül mégis magára marad – képes megállni a helyét egyedül is. A jó család egyúttal megengedő, elengedő is, és
mindenképpen elfogadó. Hagyja és segíti, hogy szabadon dönts, ha már
megértél erre, és beléd kódolódott a rend, a felelősségtudat – megtanultál élni másokért, a közösségért is. E nélkül semmiféle közösség nem
képes életben maradni. Hálás vagyok szüleimnek, hogy a családot misz-

4

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA: A CSALÁD MISZTÉRIUMA
tériumként élhetem meg ma is, amikor ők már eltávoztak a földi világból. Gyakran gondolok vissza örökérvényű, szép tanításaikra, értelmet
adó, közös életünkre verseimben, írásaimban ma is.

Gősi Vali: Anyám szava
Én nem hallgattam hízelgő szavakra,
de anyám szava gyógyír volt nekem,
ha megrekedt a szomorúság bennem,
és tanyát vert a kétség lelkemen.
Csak duruzsolta hálatelt imáját,
de kisgyermekként nem értettem még,
hogy könnyein át m’ért könyörgött mindig
összekulcsolt kezekkel másokért?
Ha együtt várnánk néha még az estét,
csak elfognám szelíd tekintetét,
és lehajolnék némán, szemlesütve,
hogy megcsókoljam szép, ráncos kezét.
Már fénykoszorút fon az éj fejére,
imádkozom, és áldást mondok érte.

Gősi Vali: Apám mosolya
Esténként, hogy belépett a házba,
csak rápillantott a vesszőkosárban
riadtan moccanó pár fahasábra:
elég a tüzelő mára - nyugtázta és hangjára halkan
visszaduruzsolt a kályha.
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A sapkáját egy szögre akasztotta,
anyám zsémbelt: ne oda tedd, kérlek,
és hányszor figyelmeztettelek,
hogy a fűrészport az udvaron lerázd…!
- S arcán az elnéző, félszeg mosoly
kinyílt ilyenkor, mint egy virág.
Emlékszem apám szép mosolyára,
ahogy esténként vártuk vacsorára…
Az idő azóta mintha állna,
mikor az utolsót dobtam a parázsra:
hallatszott anyám és a fahasábok
hangtalan sírása, míg ültünk némán
a tűz körül, valami csodára várva.

Ságiné Szűcs Klára: Az apa, aki feláldozta magát
Édesanyám és édesapám esküvői képét nézegetem. A fotóról boldogság
és egy szép élet reménye tükröződik. Már csak így láthatom őket. Apám
gyorsan, nagyon fiatalon költözött a mennyországba.
Ez a történet róla szól, 1955-ben játszódik. A szereplők közül már senki sincs az élők sorában, csak az akkor tizenhárom hónapos iker gyerekek. Egy fiú és egy lány, a testvérem és én. Vidéken él még egy anyai
nagynéni, aki akkor még kicsi lány volt. Mindazt, amit elmesélek, egykor
a nagyszüleim és az édesanyám mondták el.
Egy család esete, de sajnos igaz, megtörtént. Az apa tragédiája, meg az
utána maradóké, főleg az anyáé, meg az apa nélkül felnőtt gyerekeké.
Apám az Alföld kellős közepéről került a kisvárosba. A település iparosított volt, nagy, forgalmas vasútállomással, gyárakkal büszkélkedhetett. Ide sorozták be katonának. A leszolgált idő után aztán nem ment
vissza szülővárosába. Kereskedő volt. Képzett, fiatal, felkészült. Hamar
talált munkát és albérletet. A vegyesboltban, ahol dolgozott szépen ha-
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ladt előre, hamarosan ő lett a vezető. Az üzlet akkoriban nagynak számított, a környéken az egyedüli volt, sok termékkel, sok vásárlóval, jelentős forgalommal. A fiatalember nem panaszkodott, becsülettel dolgozott, igyekvő, szorgalmas munkaerőnek számított.
A szőke hajú, kék szemű, nem túl magas, értelmes férfira hamar rátalált a szerelem is. A lány – ő lett az édesanyánk -, akivel megismerkedett, a maga huszonnégy évével már nem számított fiatalnak. Vidám arcú, barna hajú, zöld szemű, gyönyörű nő. Mindig szép volt. Emlékszem,
még nyolcvanegy éves korában is minden reggel gondosan nézegette
magát kis tükrében, bekrémezte a bőrét, szépre igazgatta a haját, és
illatos parfümöt szórt magára. Fiatalon is akadt kérője bőven, de ő
várt, várta az igazit.
A szakma hozta össze a férfival, mert ő is a kereskedelemben, eladóként dolgozott. Az utcájuk végén üzemelő kis boltban, közel a szülői
házhoz, ott volt a munkahelye.
A szerelem hamar fellángolt, majd egyre erősödött, terebélyesedett.
Az ifjú emberek jól illettek egymáshoz. Ők is szép jövőről, boldogságról
álmodoztak, tervezgettek, ahogyan minden más fiatal. Nem sejthették,
hogy milyen kevés időt szán nekik a jó Isten, nem tudhatták, hogy nem
engedi őket egymás mellett tisztességben megöregedni.
Az esküvőjük nem volt világraszóló, de szerényen és nagyon vidáman
megünnepelték a rokonsággal és a közeli szomszédsággal a gyönyörű
eseményt. Anyám szüleinél leltek lakásra. Akkoriban több generáció élt
egy fedél alatt. A kis kétszobás, nyári konyhás házikóban nyolcan laktak. A fiatalokon kívül a szülők, az anyai nagymama és három kisebb
gyermek: anyám testvérei, két húga és öccse. A család felnőttjei dolgoztak, a mama ellátta a gyerekeket, az állatokat, a kertet, és gyakran
vállalt tehetősebbeknél takarítást, vasalást. Nem volt könnyű az élet.
Az új házasok megkapták a kisebb szobát, abban már kőlap fedte a talajt, a lakás többi része mázolt padlójú, döngölt földes, amire házilag
varrt szőnyegeket raktak. Anya és apa szerették egymást, telve reményekkel dolgoztak, saját otthontól álmodtak, boldogok voltak. Örömük
az egekbe röppent, amikor megtudták, hogy a család új jövevénnyel
gyarapodik, anyám várandós.
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A gyermek, aki én vagyok, február egyik éjszakáján, hajnali kettőkor
érkezett. A szülés otthon zajlott, abban az időben ez természetes volt,
mint ahogy az is, hogy nem orvos, hanem bábaasszony felügyelte és vezette le. Amikor a kislány felsírt „Gólya néni” – mert így hívta mindenki
a kedves, nagy szakértelmű, csodakezű bábát – ámuldozva, de nagy
örömmel mondta, hogy „lesz még itt egy gyerek”. Nagyanyám az éjnek
évadján hanyatt-homlok rohant a harmadik szomszédba, ahol már nagyobbacska volt a fiú, hogy pólyabetétet kérjen.
Aztán megszületett a másik gyermek is, egy kisfiú, a testvérem. Ketten
tettünk ki négy kilót. Másnap az orvos megvizsgálta a mamát és a babákat. Nagy bajokat nem talált, de aggódott, mert, kicsinek, gyengének
látta az újszülötteket. Nehéz szívvel mondta, hogy a babákat a megyei
kórházba kell szállítani, mert ott szakszerű az ellátás.
Apám nem engedte. Néha még most is könnyes lesz a szemem, ha az elmesélt szavaira gondolok.
-Nem viszik innen sehová a piciket. Ha élni akarnak, itthon is életben
maradnak, ha meg akarnak halni, a kórházban is meghalnak.
Így aztán maradtunk. Jó kis házi inkubátort csináltak nekünk. Egy meleg tégla, egy gyerek, megint egy meleg tégla, megint egy gyerek, s végül újra egy meleg tégla. Nem is volt baj, szépen megerősödtünk, élni
akartunk. Csodánkra jártak, hiszen ritka volt az ikerszülés, nem tartott
még ott az orvostudomány, ahol manapság. Édesanyánk kicsit hosszabb
szabadságot kapott, mivel két gyermeke volt, és naponta többször haza
engedték szoptatni. A legtöbb otthoni feladat, a háztartás, a gyerekek
ellátása, így a nagymamára hárult.
Aznap is a nagyi volt velünk. Apánk szabadnapos volt. Anya kerékpárját
szerelte, egész délelőtt elbíbelődött vele. Szomorú volt, magába forduló, szótlan, halk, méla, de nem látszott idegesnek. Nagymamám csak később értette meg, hogy miért szaladgált be tíz percenként a szobába
hozzánk, a gyermekeihez. Megsimogatott, megölelgetett, dédelgetett
minket. Kiemelt a kiságyból. megringatott, beszélt hozzánk, játszott
velünk. Tizenhárom hónaposak voltunk. Talán szerencse, hogy ebből az
életkorból még nem maradnak emlékei az embernek.
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Dél körül a nagymama átszaladt a harmadik szomszédban lakó beteg
húgához, ebédet vitt. Nem töltött ott tíz-tizenöt percnél többet. Amikor hazaért feltűnt neki a padlásfeljáróhoz támasztott létra, határozottan tudta, hogy az imént még nem volt ott. Azt gondolta, talán apánk
keresett odafönt valamit a kerékpárhoz. Hívta, szólongatta, de nem
jött válasz, s a szobákban, kertben sem volt. Sehol nem találta. Akkor
fogta el valami jeges rémület, s felmászott a padra…
Abban az időben még otthonról temettek. A tragédia híre szélvészként
járta be a kisvárost. A gyászmenet előtt cigányzenekar játszott végig
gyászzenét, mert fiatal halott temetésén ez volt a szokás. A jó hat kilométeres úton minden üzleten lehúzták a rolót, s a dolgozók a boltok
előtt fejet hajtva búcsúztak.
Pár hét múlva a tanácselnök, a vállalat vezetői, a munkatársak vigasztalták anyánkat, ígértek fűt-fát, „nem maradsz magadra lányom, mindenben támogatunk, segítünk, fel fogod nevelni becsülettel a gyerekeidet,
minden rendben lesz”. Ezek aztán csak ígéretek, üres szavak maradtak.
Még csak nem is kárpótolták az özvegyet. Minden vizsgálat lezárult, ami
tisztázta apánkat, de soha vissza Őt nem adhatta. A hiány, amit egy korábbi felületes, kapkodó leltár mutatott ki, húszezer forintról szólt. Ez
hatalmas pénzösszeg volt, s az ötvenes évek közepe. Perek, megaláztatás, meghurcolás, börtön, ez várt a bűnösre. A tiszta lelkű, becsületes
ember ezt nem tudta elviselni, nem volt képes feldolgozni, főként, hogy
érezte: nem hibázott. Nem akarta, hogy a gyerekei és a felesége, akiket annyira imádott, egy börtönviselt apához tartozzanak, s egész életükben cipeljék ezt a keresztet. A halált választotta, feláldozta magát.
Miért nem harcolt? Miért nem állt ki az igazáért? Anyám számtalanszor
feltette magának ezeket a kérdéseket, de mindig oda jutott, hogy apám
bizonyára nem látott semmi reményt, semmilyen kiutat, semmi lehetőséget. Az alapos vizsgálat aztán feketén-fehéren bebizonyította, hogy
végzetes elírás történt, nem volt hiány, csak valahogy a húsz fillérből
húszezer forint lett. Találtak-e felelőst? Nos, erről édesanyámat soha
senki nem értesítette.
Apám sírján ma is ez a felirat olvasható: élt 27 évet.
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Boda Zsófia Borbála (Buksi): Karácsonyra I.
Kémény füstje felfelé száll,
Így mutatja is az időjárás,
Hogy szinte minden ember pihenésre vár.
Nyugodt idő van odakint,
Zord zimankó, mindenki fázik,
Mutatja ezt a fehér havas táj,
Mint sivatagban a homokszem, itt a sok hókristály.
Az ablakban gyertyák,
Odakint a fenyőfák,
S ciprusokon lámpák,
Minden embernek mutatják,
Közeleg a karácsony már.

Boda Zsófia Borbála (Buksi): Karácsonyra II.
Csillagok fent az égen,
Ablakban a gyertyafények,
Pislognak bizony nagyon,
Hisz sötét éjszaka vagyon.
Ama csillag van az égen,
Hogy három Király kövesse,
Végül aztán meglássák
A várva várt újszülöttet.
Talán éjszakában születhetett,
A megváltó,
Hogy aztán minden embert egyaránt
Megválthasson.
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Boda Zsófia Borbála (Buksi): Karácsonyra III.
Ennek az ünnepnek a napján
Szinte minden áruház bezár,
Ügyeletet tart sok-sok kórház,
Pillanatra megáll a világ.
Éjfélkor papok adnak áldást,
Több ember mond ilyenkor imát,
Hogy szebb, jobb, békés legyen a világ.
Teljesíthessük emberek álmát.
Ilyenkor, karácsony ünnepén,
A föld északi s déli felén /féltekén/,
Minden gyermek azt szeretné,
Hogy soha ne váljon felnőtté.

Boda Zsófia Borbála (Buksi): Szeretet
Szeretet,
Mely vágy,
Szeretet,
Szükségem,
Van rád.
Szeretet, mely egy kapcsolat,
Mily megfoghatatlan vagy.
Szeretet, mely egy kapcsolat,
Sokszor erős, mint fiú és anya között vagy.
Szeretet, mely egy kapcsolat,
Olyan, mintha tükörbe néznél, s látnád önmagad.
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Szeretet, mely egy különleges kapcsolat,
Mely miközöttünk, Anya és Zsófi között van.

Boda Zsófia Borbála (Buksi): Anyák Napjára
Anyám,
Anyám,
A legkedvesebb,
Édesanyám.
Bizony, Anyám, május van már,
Kinyílt egy szép csokor virág,
Mi eddig vigyázott az úton idefelé énrám,
Most fogadd el tőlem szeretettel, és vigyázz majd rád.

Kondra Katalin: Amíg csak játék…
Nem hozom le a csillagot,
ott fenn szebben mutat,
különben sem fér a szobádba.
Nem, nem ások alagutat,
de mesélek róla, ha kéred.
A tévében látsz jobb meséket?
Mivel én szomorú lettem,
te lehetsz anya helyettem.
Én vagyok a kicsi fiad,
persze, viseljem jól magam.
Kérlek, hozz nekem csillagot!
- Ó, kicsim, melyiket akarod?
- A legeslegfényesebb kell nekem!
- Hozom a létrát, azt hiszem…
- Jaj, ne, hisz mindjárt leesel!
- Anya, ez játék, ne rontsuk el!
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Kondra Katalin: Remény
Értelmet mi ad a szürke napoknak,
mik sorban mennek egymás után?
Fény csak ritkán szűrődik át rajta,
mi az, ami megfog, mi az, ami bánt?
Ha nem lenne többé napsugár,
s aprócska kéz, mi átölel
mondd, felkelnél-e, ha itt a hajnal?
vagy legyintenél: nem érdekel…
Milyen a ma, és mit hoz a holnap,
kétségek közt nem látsz reményt?
Ha gyermeked ragyogó szemébe nézel,
a sötéten át is meglátod a fényt.

Kondra Katalin: Anyaság
Szíven ütött a felismerés,
hogy anya vagyok, s ez nem kevés,
Mert én vagyok a család szíve,
motorja s pénzügyminisztere.
Hozzám futnak aprók, nagyok,
ha eltörik a mécses, velük vagyok.
Orvosolok sebet, gondokat,
megfejtek talányt és álmokat.
Mindezt nem oktatják főiskolán,
se egyetemen, ez nem tudomány!
Hivatás: egyszerű, emberi, nemes.
A karrier itt nem ígéretes.
Ha nem ilyenek lennének az anyák,
milyen lenne akkor a világ?
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Kondra Katalin: Ha felnövök, anyu leszek!
A két testvér kevés korkülönbséggel olyan, mint két barát. A szülőknek
könnyű dolga van. Alig kell rájuk nézni.
- Játsszunk anyukásat! – javasolta Julcsi, az idősebb. Marcsi csodálattal nézett a nővérére.
- Én is jeszek anuka? – kérdezte pöszén.
- Igen. Azt játsszuk, hogy mindketten anyukák vagyunk, és van gyerekünk. Én most meglátogatlak téged a gyerekemmel, de előbb menj haza.
- Hova menek haza? Itthon vadok.
- Ez a dívány az én házam, a másik a tiéd. Érted? – magyarázta Julcsi.
- Éjtem. Akkoj moszt én haza menek.
Julcsi lázasan készülődni kezdett. A felnőttektől látta, hogy a vendégségbe illik ajándékot is vinni. Ezért kiválasztott egy játékot, és gondosan belegyömöszölte a táskájába.
Aztán hozzálátott, hogy a „gyermekét” is felöltöztesse.
Marci macska jól tűrte a pólyálás minden mozzanatát. Hozzá volt szokva
az efféle mókázáshoz.
Julcsi és Marci macska hamarosan bekopogott Marcsi házába. A két dívány közötti kis asztal volt az ajtó.
- Szia, Marcsi! Remélem, vártál! – szólt Julcsi, és Marci macskával az
ölében lehuppant a díványra.
- Vidázz, Jujci! Ajszik a kiszbabám – szólt rá Marcsi szemrehányón.
- De hát mondtam, hogy jövünk! – méltatlankodott Julcsi.
- Tudom, de Etejka álmosz volt.
Gumitestű Etelka egy kispárnán feküdt gondosan betakarva. Az „anyukák” ezért suttogva társalogtak tovább.
- Hol van a férjed?
- Dojgozik.
- Az enyém is. Hoztam ajándékot.
- De jó! Köszi.
- Holnap menjünk kirándulni a tengerhez!
- Jó, de messze van a tengej.
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- Marcsi! Nem az igazi tengerhez megyünk, hanem az udvarra. Van ott
egy kád, az a tenger.
Másnap szépen sütött a nap. A „tenger” csendes volt, ideális a fürdőzéshez.
Gumitestű Etelka gyönyörűen úszott a víz felszínén, de Marci macska
nem akart fürödni, pedig Marcsi erősen próbálta a tengerbe lökni, miközben Julcsinak sürgős dolga akadt a mosdóban.
- Mit csinálsz? – kiáltott rá Julcsi, amikor látta, hogy miben mesterkedik a húga.
- Majci nem akaj bemenni a tengejbe – panaszkodott Marcsi.
- Marci egy macska, te buta!
- De ő a kiszbabád.
- Akkor is macska, nem szereti a vizet.
- Szajnájom. Akkoj mennünk haza.
Marcsi és Julcsi estére visszaváltozott kislánnyá. Mohón ették meg a
finom vacsorát.
Édesanyjuknak elalvás előtt nem kellett esti mesét olvasnia, mert ezúttal a lányok meséltek neki.
- Ha felnövök, anyu leszek!
- Én isz.
- Anyunak lenni jó, csak kicsit elfáradtam.
- Jujci gyejmeke nem szejeti a vizet. Pedig muszáj füjdeni. Igaz, Ana?
- Marcsi nem érti, hogy Marci egy macska, igaziból nem is gyerek.
- De Etejka gyejek.
- Etelka is játék, és mi nem vagyunk igazi anyukák, csak azok leszünk.
Az édesanya mosolygott. Mielőtt eloltotta a lámpát, így szólt:
- Aludjatok, drágáim. Csodás dolog a játék, de az élet akkor is csodás,
ha egy pillanata sem játék.
A lányok felnőttek, útjaik szétváltak. Julcsi külföldre költözött, Marcsi a fővárosba.
Hosszú éveket töltöttek egymástól távol, mire eljött a találkozás ideje.
Egy nyári délután Julcsi megérkezett.
Amint az ajtó kinyílt, szeme előtt feltárult Marcsi világa.
A lakásban ugyanolyan bútorok voltak, mint a szülői házban. Miközben
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üdvözölték egymást, a lábuknál ott tüsténkedett egy tarka kandúr.
- Ő Marci – szólt Marcsi nevetve.
- Nahát! Remélem, nem akarod esténként megfürdetni!
- Dehogynem! Akár hiszed, akár nem, élvezi.
A nappaliba lépve Julcsi nem hitt a szemének. A régi díványon ott feküdt Gumitestű Etelka gondosan betakarva.
- Pszt. Alszik – suttogta Marcsi.
- Te semmit nem változtál – dorgálta meg Julcsi.
- Tényleg alszik, gyere nézd meg – szólt Marcsi, és egy csukott ajtó felé terelte nővérét.
Az ajtó mögött egy gyermekszoba rejtőzött. A kiságyban egy angyalmosolyú kisbaba szuszogott békésen.
- Ő Eszter.
- Ó, milyen gyönyörű kisbaba!
- A tied is gyönyörű lesz – simogatta meg Marcsi nővére gömbölyödő
pocakját.
- El is felejtettem megkérdezni, hol van a férjed?
- Dolgozik.
- Az enyém is – szólt Julcsi.
Erre mindketten hangosan kacagni kezdtek, és gyorsan becsukták maguk mögött az ajtót, nehogy felébresszék Esztert.

Czégény Nagy Erzsébet: Csabámnak (névnapjára)
Mert vagy,
mert vagyok.
Isten tenyerére
raklak,
hogy úgy
vigyázza élted,
mint mikor
voltál bennem
magzat.
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PAPMARI: Példaképem
Szikár és szúrós,
szerény és szívós
volt az én anyám
párja, az apám.
Tudott dolgokat,
dolgozott sokat.
Komoly volt gondja,
szegény családja
sose éhezzen,
hanem létezzen,
bajt átvészeljen,
bút ne érezzen.
Boldogságot várt,
a karjába zárt,
megsimogatott,
jóra biztatott.
Kisgyerek voltam,
de megtanultam,
hogy dolgozni és
dolgozni az szép.
Én megértettem
a tiszta lelkét.
Én jól ismertem
tenyere kérgét,
nem semmi érdem,
tudom és érzem,
mégis eszével
lett példaképem.
Példaképem és
menedékem, és
ha nincs mentségem,
rá emlékezem.
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Föntről rám figyel,
idegeimben
és ereimben,
zsigereimben
ma is őt érzem.
Nincs többé bennem,
nincs több félelem,
ő a példaképem,
ő az én vérem,
én az ő vére,
ő nemzedéke.
Anyám párja volt,
anyám is már holt,
öleli őket
égszínkék mennybolt.

Feketéné Áfra Piroska: Szerelmet dúdolj! (Szerelmemnek)
A szél egy dallamot visz tova,
Hallgatja az éjben minden virág.
Csoda lengi be a létet,
ünnepel ma az egész világ.
Csillagok hullnak a földre,
A régi út ezüstösen hívogat,
Akácméz ízű csókod! Óh!
Szerelmem! Csak te vagy!
Hallom hangod fájó ritmusát.
Tudom, a szellővel üzensz nekem.
Szállj le a Földre csillag képében,
s én álomba dúdollak ...
Édes-kedvesem!
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Keszy-Harmath Dániel: Esküvőimeghívó-módosítás
Egy rózsaszín rágógumipukkanós és liliomaromát lövellő illatósítós
márciusi reggelen olyan örömet érzett Pálmaflex, amit még tán életében soha. Ez a mostani dolog – ami egyértelműen a tavasznak tudható
be – teljesen felvillanyozta. Még jobban, mint amikor özvegy Szakóczai
Szilveszterné, született Varangyos Mária – Mancika, ahogyan mindenki
hívta, vagy Manci néni – rátalált az Electromagic nevű dél-koreai nagyker egyik patinás üzletében, az Ázsia Centerben, ahol már hónapok óta
kallódott, miközben a nála csak egy-két szériával újabb és ügyesebb
társait sorra leemelték a polcról.
A kis zöldség- és gyümölcsszeletelőben túláradt a szele… vagyis szeretet. Sőt, kijelenthetjük, hogy amit érzett, az szerelem volt első látásra. Minolta, a harmincgigás pendrájv volt élete választottja, akit
Mancika az unokájától, az időközben lánnyá átoperált Feritől (újabb nevén Franciskától) kapott. A csenevész harmincas informatikus travi úgy
gondolta, hogy a konyhában sokat ténykedő kilencvenkilenc éves nagymamája felhőtlenül boldog lesz a legújabb trendet követő, vagyis elemlámpaként is funkcionáló és mp6-os lejátszóként is üzemelő (igény esetén szagokat is árasztó) készüléktől, amit özvegységének hatvannegyedik évfordulójára kapott, s amely ünnepi alkalmat jó kedélyben ült meg
az egész család. Nem is lényeges most az az öröm, amikor az ünnepelt,
Mancika megvendégelhette utódait – bár Franciskán azért bíbelődött
egy darabig, de végül neki is örült – nem, nem lényeges, hiszen közelében sincs annak az örömnek, amit a Minoltába szerelmes Pálmaflex, történetünk főhőse érzett.
Minden a kredencen kezdődött. Mancika a szokásos március első
szombati mákos-babos-cukkínitortáját készítette elő. A cukkíni szeleteléséhez természetesen nélkülözhetetlen volt főszereplőnk. Viszont
hogy ne legyen olyan unalmas a munkafolyamat, Mancika a szobából előhozta és kicsomagolta az unokájától kapott, és Balázs Pali-slágerekkel
feltöltött, üzemkész pendrájvját, bedugta a kettőhúszba, így folyamatos töltés alá helyezte, közben pedig teljes hangerőre kapcsolva hall-
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gatta a zenét. Ez a hangzavar sem tudta meggátolni a szív hangjának
erejét, egyből eljutott a felemelő érzés Pálmaflextől Minoltáig, s onnan
vissza. Kölcsönös volt a szikra, ami kettejük közt kialakult, s semmi köze nem volt a rosszul szigetelt elosztós hosszabbítóhoz, amibe mindkettejüket dugta Mancika.
A szerelem első fázisa március közepéig tartott. Pálmaflex mindig
igyekezett a legjobb formáját hozni, gyakran edzett, hogy hasa feszes,
feneke formás legyen, és ellenállhatatlan ételekkel próbálta az ujja köré csavarni és teljesen magához láncolni Minoltát. A kissé kocka Minolta
pedig néha szerelmes számokat is játszott, és hevesen villódzott, így
fejezte ki érzéseit a szeletelő iránt. Az udvarlás és az első randik úgy
mentek, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. Igaz, az egyik este
áramszünet törte ketté a romantikus vacsorát, de ez is csak másodpercekig tartott, amíg a környéken a szakemberek felmérték a baj okát
(egy vemhes anyamacska vackolta be magát a központi elektromos
szekrénybe), s orvosolták is azt.
Ahogy komolyodott a dolog, s egyre jobban megismerte egymást a
két szerelmes, Pálmaflex arra gondolt, hogy szeretné jobban megismerni Minolta családját is, amelyről már oly sokat hallott. Ő maga nem
igazán rendelkezdett felmenőkkel, csak egy részeges sör- és bornyitó
nagybácsi, illetve egy virgonc tojásszeletelő öcs volt a rokonsága. Rájuk
meg nem igazán volt büszke. Noha, Minolta többször láthatta őket a
kredenc környékén, s futólag talán köszöntek is, meg Pálmaflex be is
mutatta őket az orra alatt motyogva, de nem tartotta nagyon említésre
méltónak a rokonokat. Viszont mindennél jobban vágyott arra, hogy
megismerje az informatikai nemzetség apraját-nagyját.
Már értesült róla, hogy Minoltának két kedves unokatestvére is van,
egy Barotel N 320-as okostelefontöltő, illetve egy Zavirex 55-ös adatkábel. Az adatkábel sokat tartózkodott a nappaliban, messze tőlük, ő
biztosította az internetkapcsolatot a router és az asztali gép között,
amin Mancika előszeretettel liv-csetelt meg virtuál-pókerezett, másra
nemigen használta az internetet. A töltő viszont sokat tartózkodott a
konyhában. Mancika úgy vélte, hogy a konyhában erősebbek a fali veze-
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tékek, ezért a technikai eszközök nagyját inkább itt tárolta, a nagyszobában félt a kisüléstől, bár e feltevéseit nem tudta semmire alapozni. Még Fe… Franciska sem erősítette meg a tényt, mindenesetre továbbra is a konyhában töltötte a mobilját, és innen dübörgött a zene is,
Minolta révén.
Kiderült, hogy május táján lesz Minolta töltő rokonának, Barotelnek
az esküvője. A már nem mai darab töltő attól félt, hogy egyedül marad,
de szerencsére majd egy éve őt is elérte a szerelem, egy francia
gyártmányú elektromosáram-átalakító, a Denis 2020 lett élete igaz és
egyetlen párja. Minolta már sokat emlegette a házasulandó rokonokat, s
Pálmaflex azt remélte, hogy ha végre bemutatja majd kedvese a családnak, akkor ő is részese lehet ennek a sok örömnek. Mit ad isten, még
egy esküvőre is hivatalos lesz. Erre már csak nagyon határozatlanul
mert gondolni.
A májusi esküvő előtt jó másfél hónappal, április Idusán megesett az
első találkozás. Pálmaflex nagyon félt, hogy vajon elfogadják-e, de szerencsére mind Barotel, mind Denis 2020 nagyon kedvesek és készségesek voltak, s a nyelvi akadályokat is egykettőre leküzdötték. A hangulat
a konyhában igazán nagyszerű volt, ment az iszogatás, közös applikációletöltés, zenehallgatás, minden adott volt egy nagyszerű bulihoz, és
Pálmaflex leghőbb vágya is teljesült: Barotelék meghívták az esküvőre.
Még rágondolni se mert, hogy a párja családja ilyen hamar befogadja
őt, mégis megtörtént a fordulat. Máris úgy érezte, egy közülük.
Az örömre – sajnos – üröm következett. Pár napra rá összegyűlt
Baroteléknél a családi kupaktanács, amikor Mancika visszavitte őket a
nagyszobába. Zavirex is elmondta a véleményét, osztottak-szoroztak,
és arra jutottak, hogy Barotel (és így Minolta) családja is túl konzervatív, nincsenek felkészülve arra, hogy szembesüljenek Minolta és
Pálmaflex kapcsolatával. Elvégre Pálmaflex mégiscsak egy konyhai készülék, ők meg…
No, elég volt mindez Pálmaflex örömének lelankadásához. Kicsit veszekedtek is az eset miatt Minoltával, bár ő hangoztatta, hogy neki nem
jelent azért olyan sokat a család, és ha igazán úgy vesszük, akkor innen-
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től kezdve Pálmaflex jelenti számára a családot. Ezek a szép szavak valamennyire eljutottak Pálmaflexhez, de azok, amiket Barotel sms-ben
üzent meg, s amelyben a „korábbi lelkesedésüket megalapozatlannak
tartották, s Pálmaflex esküvői meghívását visszavonták”, a pengéjéig
hatoltak. Hiába akart megértő lenni, hiába akart tekintettel lenni Minoltára, s hiába akarta ő is úgy érezni, hogy ez az egész nem számít,
annyira beleélte már magát időközben, hogy családja lesz, hogy mégis
kétségbeesett lépésre szánta el magát.
A lelki válság pörgő eseményekhez vezetett. Ahogy azt sejteni lehetett, minden esküvő csak gonddal jár, kivéve, ha el sem jutnak az esküvőig. Mert akkor bizony az a legnagyobb gond, ha az esküvő elmarad.
Mancika, az első májusi szombaton, amikor éppen előkészítette volna a
szokásos mákos-babos-cukkínitortát, ezúttal megspékelve egy kis citrommal, arra ért ki a konyhába, hogy a 220-ba dugott Barotel vezetékét, és a szoba festése miatt ideiglenesen a konyhába költöztetett
számítógép Zavirax adatkábelét darabokra szabdalta az ő kedves, ártatlan konyhai szeletelője…

Feketéné Áfra Piroska: Áldásként jöttél (gyermekeimhez)
Áldásként jöttél, porból gyúrt virág.
Létezés. Imám fénye vagy, Gyermekem!
Megszülettél, s megváltozott az életem...
Az út, mely hozzád vezetett,
érlelt anyává engemet.
Csoda. Egy virág. Ember.
Mely lélekkel gazdagabb lett a világ.
Szeretlek! Szeretlek! Szeretlek!
Suttogom Neked,
s imára kulcsolom ismét a kezem.
Áldott gyermekem!
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Sírtál, mint annyi mindenki más.
Bántottak, s lettél erős nyírfaág.
Majd fa, sebezhető.
S ismét porból gyúrt virág...
Isten gyermeke vagy egy életen át.
Istené s enyém, porból gyúrt virág.
Legyen boldog életed örökké, s azután!

Czégény Nagy Erzsébet: Szeretteimhez
Utamon serreg az avar. Csönd
takar fájdalom-szőtt halmokat.
Lombok közt szél matat.
Már nem jöttök velem.
Könnyeivel küszködik a felhő,
lelkemben bánatvirág nő.
Hozzátok lépek, mosolyogtok.
Letörlöm arcotok. Porosodtok.
Ujjammal érintem szemetek, szátok,
s hiába múlnak évek, ti mindig
ilyennek maradtok. Szépek.
Arcotokról öröm sugárzik, s már
nincs mit elmulasztanotok.
Rajtatok már nem fog az idő.
Csak én ragadtam e földi világban,
hogy kínnal-keservvel éljem túl,
mit oly nehéz elfogadni. Hiányoztok.
Ajkam szélén még ott reszket a szó,
de benn reked, mert hiábavaló már
bármi. Minden csak illúzió.
Kezemet nyújtom felétek,
elmaradt ölelésetekben térdre rogyok.
Csak a gyertyaláng libben, s mélán
bólogatnak a krizantémok.
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Kovács Kristóf: talán nekem is
máshogy kéne csinálnom.
talán nekem is ékezetek nélkül kéne írnom, mint neked.
nem törődni egy-egy szóval, lehagyni kérdőjeleket.
egyszer voltunk a Margitszigeten, este volt, csak annyira emlékszem,
mint az álmaimra, ahogy nem tudom sose teljesen kinyitni a szemem.
próbálni visszatapogatni az érintéseket, beengedni a nyarat a tüdőbe,
igen, talán a nyár, az hiányzik most, nem biztos,
de talán úgy mégis könnyebb lehetne.
nem látnám a leheleted, nem akarnám beszívni,
valami jusson belőled.
nem kérdezni többet, soha. mert nehéz,
túl magasra kellene feltenni.
nem akarok távol lenni tőled, ennyi az egész.
érzéktelennek lenni, mint egy kikapcsolt telefon.
meg holnapot szeretnék, hagyni történni valamit.
mintha kellene neki. aztán a semmiről megint
a fekete Duna jut eszembe, a bent ragadt álmok.
csak nem akarok távol lenni tőled, ennyi az egész.
tudod, nem véletlen nem mozdulok innen senki másnak,
ide ül mellém a remény, nézni,
hogy várlak.

Kamarás Klára: Mit mondhatok?
Mit mondhatok fiaimnak ma már?
Késő tanácsot adni kár.
Felnőttetek,
Úgy, mint akárki más.
Nem változtat a sorson új tanács.
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Az unokáim – mindhárman nagyok.
Dédunokák? Nekik még mondhatok
Valami halk, félénk tanácsot:
Ne akarjatok lenni mások,
Legyetek mindig azok, amik vagytok,
Gyerekkorban gyerekek, felnőve nagyok.
Sajnálatos a koravén gyerek,
Inkább játsszatok és örüljetek,
Végig kell élni mindent sorban,
Nagyszülő lenni öregkorban…
Mert aki felcserélne egy-egy szerepet,
Csak nevetséges, boldog nem lehet.

Kamarás Klára: Tibornak
Csókoltál, mikor csókra vágytam,
s virággal hintetted be ágyam.
Most itt ülünk az esti csendben,
látod szívem, megöregedtem.
Azért volt minden öröm, bánat,
hogy végül újra rád találjak,
hogy legyen, aki elkísér,
ha az út lassan véget ér.
Kinn fú a szél, eső szemerkél,
beleng a múlt, de mit tehetnél?
Csókoltál, mikor csókot kértem,
most simogatod sajgó térdem.
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Kutasi Horváth Katalin: A Rendkívüliek
A tó partján sétáltak. Mélykék volt az ég, így szép alapjául szolgált a
megjelenő, egyre fényesebbé váló csillagoknak. A távolból a Parasztbecsület szólt halkan, az a rész, mikor Turiddu a párbaj előtt elbúcsúzik
anyjától.
– Az anyák a legszebb és legtökéletesebb teremtmények fájdalomból és
gyönyörűségből összegyúrva! – tört fel az elismerő sóhaj Artúrból, miközben elégedetten hátradőlt a padon.
– Igaz, sok van köztük, ki nemcsak önzetlen, de önfeláldozó is. A világ
veszélyei elől védelmet nyújtanak, a problémákra együttérzőn megoldást találnak! – válaszolt Gábor, miközben mellé ült.
– Milyen megbocsátók, sokat tűrők, elnézők tudnak lenni! – tette hozzá
Misi.
– És sokszor a szívük hasad meg, ha a gyermekük beteg, ha porontyuknak bármiféle bántódása esik... – gondolta tovább Ráfis.
– Én azért csak azt mondom, nagyon veszélyes dolog az anyaság átérzése, hát még az anyai szeretet! És hányan nem nevezhetők anyának, hiába szültek halandó lényeket! – szólt közbe váratlanul Feró, s erre kisebb morgolódás támadt.
Artúr szerette volna beverni Feró orrát, de csak ennyit kérdezett:
– Mit tudhatsz te az édesanyákról?
– Hát... igaz, hogy csak Évivel volt dolgom, de bőven elég volt belőle! Ez
a lány épp csak megérezte, hogy szíve alatt hordja gyermekét, máris
szebbnek látta a világot, ráadásul örömteli hangja meglágyította párja
szívét is, így aztán alaposan keresztülhúzta számításaimat! Már a markomban éreztem a hatalmas pénzösszeget, mikor férje leendő apaként
erkölcsi aggálya miatt elállt az üzlettől...
– Tudod, mit? Beszélünk néhány asszonnyal, hogy jobban lásd a valót, s
hogy megértsd, melyikük mit érzett, kit mi hajtott! – mondta Artúr, s
arrébb ment, hogy titokban lebonyolíthasson néhány telefont, majd a
szállásukra tértek mindannyian.
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Artúr egy hosszú asztalt állíttatott fel a szálloda konferenciatermében. Gáborékat beavatta, de Feró egyáltalán nem értette, minek ez a
nagy asztal ötüknek, s hogy miért nem valami kisebb, meghittebb helyen, mondjuk, a közeli Poklocskában vacsoráznak, ahol nyáron is ég a tűz
a kemencében, s finom, házias ételeket szolgálnak fel. De nem szólt. Miután kiitta borát, s nekikezdtek a különös vadételnek, hirtelen benépesedett az asztaluk. Furán elváltozott Feró tudata, s bár saját megítélése
szerint tisztán tudott gondolkodni, valahogy mégsem volt önmaga.
–Valamit tettetek az italomba! – állapította meg erőtlenül.
– S te annakidején Éviékébe? – vágták rá egyszerre a többiek.
– Jól van, egyelőre tehetetlen vagyok. Mit akartok?
– Körbenéztél már? – kérdezte Gábor.
– Persze... Jó néhány ismerőst a vacsoránkhoz idéztetek, gondolom, a
tóparti szavaimra reagáltok most... De hisz ezek a szellemlények nem
mindennapi asszonyok voltak! A legnagyobb magyar tollforgatóknak adtak életet! Miért pont őket választottátok, varázsoltátok ide? Hogy
tudnák ők elmondani, hogy érez, mit gondol egy hétköznapi anya?!
– No de az író, a költő is hús-vér ember köznapi vágyakkal! Szeretnek,
elbuknak, megélik ugyanazokat a fájdalmakat, örömöket, remélnek, várnak, megbetegednek, felgyógyulnak... S az anyjuk? Pláne! Általában egyszerű, átlagos halandók! – hangzott Artúr egyszerű, szelíd válasza.
– „Kit anya szült, mind csalódik végül!” Legyen favágó, tanító, masiniszta, pincér... Nagyjából ugyanazt tapasztalja meg mindegyikük anyja: féltést, szelíd kérlelést, erőszakosabb követelést, megbánást, elszakadást... – tette még hozzá Misi.
– Bármily szenvedés árán szülnek, kezükben tartva babájukat öröm járja át szívüket, foggal-körömmel ragaszkodnak szerelmük, együttlétük
gyümölcséhez, emlőjükből táplálják gyermeküket, nem akarják elhinni
bűneiket, mentegetik őket, kifogásokat találnak, legszívesebben ők maguk bűnhődnének helyettük... – folytatta Ráfis. De Gábor is hozzászólt:
– Ha saját szemükkel látják, milyen hibát követ el fiacskájuk, akkor is
hárítanak, bár a szívük facsarodik, s nem hisznek saját érzékszerveiknek!
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Feró érezte négyük nyomását és a szer hatását, így nem akarta felhozni olvasmányélményeit. Szokatlanul csendessé vált, nem beszélt arról,
hogy Brecht Kurázsi mamájának mindig fontosabb volt az üzlet, mint
gyermekei sorsa. Azt sem jegyezte meg, hogy Kárász Nelli simán otthagyta Zsuzsikát, mikor hazaköltözött Sanyitól... – itt félbeszakították
elmélkedését. Egymás után szólásra nyitották ajkukat az asszonyok,
mintha egy megrendezett előadás szereplői lennének:
– Auróra a nevem, fiam Hajnalkának nevezett egyik versében. Igaz, Mis
megmásítja születési idejét a költői párhuzam kedvéért, de nem haragszom rá. Ott elnyújtotta vajúdásom. Azért jó, hogy estefelé született
az én Mihályom, s nem várt a jöttével hajnalig, mint ahogy a versben állítja... Férjemet korán elveszítettem. Pedig elsőszülöttem nagyon apás
volt. Kedélybeteg lettem. Talán hisztérikus is. Nem is tudom, mi lett
volna velünk Cenci néniék nélkül! Még most is tudom Puskin Anyeginjét,
a Toldi szerelmét, A délibábok hősét kívülről... Lehet, hogy volt egy kis
részem fiaim költővé érésében? Mert István fiam is verselt... Szörnyű,
mit szenvedett Mihály a gégéjével, s amilyen büszke voltam arra, hogy
mit ért el, olyan fájdalmas volt, hogy előbb halt meg, mint én! Nincs ennél rosszabb! Még akkor is ezt érzem, ha valahogy nem volt igazán intim
kapcsolat köztünk. Nem tudtunk kijönni egymással. A kis Olgát is rettenetes volt elveszítenem, de kárpótolt valamelyest másik három gyermekem, hisz adott a Sors még egy lányt: Angyalt, kiből testnevelő tanár
lett. De őt is fiatalasszonyként érte a halál... Csodálkoznak, hogy szellemes társalgás helyett bús alkonyt hoztam?
– Alig fél évet élt elsőszülött gyermekem, Ilonka. Másodszülöttem volt
csak Bandi. Bár a temetőbe jártak játszani a többi falubeli gyerekkel,
csak jóval később vésettem a sírkőre lánykám nevét, mikor Endre már
halott volt, Lajos pedig halálos betegen feküdt a fővárosban, így semmit nem tudtak erről a dologról a fiaim. Legalább a kisebbik túlélt engem... Milyen más lett volna az életem, ha nem hal meg Ilonkám, s biztosra veszem, hogy a fiúké is! De olyan érzékenyek voltak! Főleg Bandi!
Sokan biztosnak, gőgösnek látták, így rengetegen elutasították, bántották! Tudtam, hogy ez a meg nem értésből fakad, hisz annyira radikálisan
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újat akart, ment a maga feje után... Nem hallgatott senkire, hiába féltettük, szerettük őt oly sokan! Milyen jó, hogy ott volt Hatvany Lajos
mellette, mikor mi nem lehettünk a közelében! Mennyi mindent köszönhetett Lédának, még ha meg is tagadta őt! Tudom, hogy akaratos, nehéz
természet volt, már gyerekként, a játékaiban is megmutatkozott ez, de
annyira sebezhető volt! Mennyivel könnyebb volt a tanárrá lett Lajosommal! És mennyi kedves figyelemmel, szeretettel vett körül utolsó
napjaimban! Az meg hogy fájt, hogy nem lehettem ott Endrém temetésén! Még most sem tudom ezt Csinszkának megbocsátani, bár elismerem, odaadóan ápolta a fiamat! És akkor nem még beszéltem a világháborúról...
A beálló rövid kis csendben Feró kezdte megérteni, hogy más megrendezni egy színdarabot, s más eljátszani. Más a valóságban megélni a
dolgokat. Más kívülállóként szemlélni, más részesévé válni bármiféle
történetnek. Akár az élet írja, akár egy rendező, akár egy felsőbb, kijátszhatatlan hatalom, akár... Igen, határozottan érezte, hogy cinikus
kibicként fogalma sincs a dolgokról, s hogy lehet valami igazuk
Artúréknak. De már meg is szólalt a következő törékeny asszonyka:
– Szlovák az anyanyelvem. Mosónőként, cselédként kezdtem.... Nekem
ugyan nem kellett megérnem fiaim elvesztését, de nem volt könnyű sorsom. Örök aggódás volt az életem. István egyszerűbb eset volt, de idősebb fiam, Sándor hányszor bújt a szoknyám mögé apja haragja elől!
Kezdettől fogva baj volt vele, hisz nem a férjemre, hanem rám hasonlított külsőre... De milyen egyformán szenvedélyesen tudtak vitatkozni!
Két kemény természet! Még ki is tagadta őt az apja, sokáig nem is beszéltek egymással! Mennyit költöztünk életünkben! Az iskoláival is volt
aztán éppen elég baj! Hát még, amikor megbukott történelemből! Máskor meg kitűnő volt... Aztán ott volt az a politika! A Tízek Társasága!
Nagyon büszke voltam a küldetésére, de iszonyatosan féltettem, hogy
nyughatatlansága miatt elveszítem! Bíztam benne, hogy Bem apó óvó figyelme mellett tán nem esik bántódása... Boldog vagyok, hogy Arany barátságát élvezhette, s hálás vagyok, hogy még megérhettem Zoltán
unokám megszületését!
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A lelkes, de sokat megélt asszonyka után egy különösen sokat szenvedett asszonyi lélekre került sor, ki még csak nem is élhette át, tudhatta meg, valójában milyen nagyszerű fiút hozott a világra:
– Negyvenöt évesen szültem Janikámat, ekkor első gyermekem, Sári
már maga is anya volt. Nyomorúságos viszonyaink, az örökletes betegségek miatt nyolc szülöttem is meghalt! Hogy lehetett ezt épp ésszel
elviselni! Mindannyiszor a szívem hasadt meg! Persze, hogy féltettem,
dédelgettem, még a széltől is óvtam fiacskámat! Ő lett életünk értelme... Testileg ugyan ügyetlen volt, de kiváló volt a tanulásban. Olyan
szelíd, gyengéd és szeretetre méltó volt! Túlságosan is érzékeny, félénk, visszahúzódó... Papnak szántuk, férjem a hamuba írt betűk segítségével tanítgatta olvasni, pedig még csak három-négy éves volt! Annyit
és oly hosszan betegeskedett szegénykém! És milyen sokat ábrándozott! Festő, majd szobrász akart lenni! Színésznek állt! Mindig fájt a
távolléte, s mikor nagy betegen feküdtem, olyan nagyon megörültem,
hogy még láthatom! Egy héten át gyalogolt haza Máramarosszigetről
hozzánk...
– Én meg egy egyszerű szabadszállási parasztlány voltam. Képtelen voltam megérteni, hogy tudott elhagyni a férjem. Hisz ott volt az életben
maradt Jolán, Etus, ráadásul a várva várt, hatodikként született, mindössze hároméves kis Attila, akiről Áron azt álmodta, híres ember lesz!
Sokat sírtam, mosásból, takarításból próbáltam eltartani gyermekeimet, de nem lehettem velük annyit, amennyit szerettem volna. Képzelhetik, mit éreztem, mikor Etel és Attilám Öcsödre került, vagy amikor
fiam vizet árult, fát, szenet lopott, papírforgókat készített, s még
mennyi mindent kitalált, megtett, hogy segítsen a család helyzetén!
Sokszor a betegségem sem engedte, hogy gyerekeimmel legyek! Fiam
mindössze 13 éves volt, mikor a méhdaganattal küszködtem. Szükségkórházba kerültem. Úgy vártam vissza a rokonaimtól 1919 karácsonyán!
Ekkor már végképp letaglózva, meggyőzve érezte magát Feró. Képtelen
volt tovább hallgatni ezeket az anyákat, akik – belátta – tényleg hétköznapiak rengeteg szempontból, s inkább a hétköznapi édesanyákat
kellene rendkívülivé átminősíteni... Meghasonlott önmagával, kirohant az

30

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA: A CSALÁD MISZTÉRIUMA
éjszakába... Pedig még voltak odaidézett asszonyok, de a hallottak és a
benne megfogalmazódó szempontok alapján ott kavarogtak más lányok,
nők, asszonyok hangfoszlányai is az elmúlt időkből. Elvesztette önkontrollját, nem tudott tájékozódni térben és időben. Felerősödtek hallucinációi. Arca hamuszürkévé vált. Megszédült, összeesett...

Kutasi Horváth Katalin: Annamari anyasága
Amikor Annamari egy fővároshoz közeli általános iskolában – pályakezdőként – beállt a nemzet napszámosai közé, még minden könnyebben
ment, mint manapság. Szeretettel, érdeklődve fogadták a gyerekek,
meg akartak felelni következetes, teljesíthető, ésszerű kéréseinek. Valahogy változatosabban gyakorolták az egyszerű számítási feladatokat
vagy például a szófajokat, és mindig kijött valami érdekes. Egy váratlan
tréfával mindig elvágta a zsiványságot, továbblendítette az órát, soha
semmi nem ment a tanulás rovására.
Szünetekben oda lehetett szaladni hozzá az udvaron, át lehetett ölelni,
s mire észhez tért, vagy átgondolhatta volna: helyes-e mindez, addigra
vissza lehetett állni a játékba, mintha mi sem történt volna, legyen az
fogócska vagy ugrókötelezés. A másik osztályból is kifigyelték, még a
fiúk is, hogy ez a tanítónő egy kicsit más. Egyikük irigyelte is a bátyját,
akinek Ancsa néni jutott, bár az ő tanító nénije is nagyon jó volt. Ráadásul a fiúk inkább a labdát rúgták, s eközben nem akadt pillanatnyi
anyahiányuk, mint a lányoknak. Nemigen értek rá foci közben... Bár nagy
ritkán még ilyesmire is volt példa. Hisz többen kora reggel már az iskolai ügyeleten voltak, s csak késő délután jöttek értük a szüleik. Ahol
többen voltak testvérek, végképp alig jutott néhány kedves szó, elegendő odafigyelés. Ezek a gyerekek az iskolában élték napjaik nagy részét. Valamiért szót fogadtak Annamarinak, nem éltek vissza tapasztalatlanságával, amit egyébként ösztönös jó érzékével kiegyensúlyozott.
A problémás apróságokkal is megtalálta a hangot. Valahogy megérezte,
mit kell mondania vagy tennie. Persze nyilvánvalóan követett el hibákat,
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de ezeket hamar helyre lehetett hozni, s valahogy elnézhetők, könnyen
megbocsáthatók voltak. Igaz, ekkor még nagyon egyszerű volt egy hangszín- vagy tempóváltással magára vonni az elkóborolt figyelmet...
Amikor a napköziben tanultak, barkácsoltak, vagy amikor a levest merte
a nebulóknak, néha észre sem vették, véletlenül anyunak szólították.
Amikor a kontaktlencsétől begyulladt a szeme, s délután szemüvegre
váltott, miközben jelmezt varrtak, műsorhoz készülődtek, több gyermek megijedt, mikor meglátta, s szinte sírva fakadt, hogy Ancsa néni
szemüveges...
Két szeretett osztályát is továbbvitte ötödikbe. De miután átment egy
nemzetiségi iskolába, rájött, hogy minden Budapesthez köti, s nem szeretne tovább ingázni. Az alacsony osztálylétszámok miatt minden rendkívül családias volt, úgy tanultak együtt tanárok és diákok, mint egy kolóniában, ahol mindenki figyel mindenkire, így hol nővérnek, hol nagynéninek vagy unokatestvérnek, hol pótanyának, hol nevelőanyának érezhette
magát. Kedvesek, udvariasak, segítőkészek, együttműködőek voltak ezek
az immár nagyobb gyerekek. Annamari hozzájuk nőtt, idomult, nem bánta
meg a kicsikhez való hűtlenségét, egyre jobban magára talált.
Maradhatott volna még egy ideig, de nem akarta, hogy úgy teljen el ez
az idő, hogy nincs biztos helye, márpedig érezte, hogy ilyesmire született, s hogy túl gazdátlan, anyátlan lenne, ha akár átmenetileg is szüneteltetnie kéne tanári tevékenységét, netán ha csak időszakosan is, de
fel kellene cserélnie valami mással.
Oda csöppent, ahova mintha mindig is tartozott volna, anélkül, hogy már
járt volna ott. Ez a középiskola ekkor még ugyan nagy létszámú osztályokkal büszkélkedhetett, mégis megvolt az a még természetesebb és
őszintébb, még bizalmasabb, tisztán feltárulkozó és megnyilatkozó, a
létszám ellenére is még családiasabb közeg, ahol észrevétlenül kamasz
lányok és fiúk anyahelyettesévé vagy pótlékává vált, akik megtisztelték a
bizalmukkal, akik még az osztálykirándulásokon is megkímélték a kellemetlenségektől, akik kulturáltan, körültekintéssel, diszkréten jártak el jó
néhány ügyben. Csendesen makacs következetességével nagyjából mindig
elérte, amit szeretett volna, de tudott kompromisszumokat is kötni.
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Volt helye a komoly, elmélyült munkának, volt a tréfának is, volt, hogy
elméleti síkon filozofálgattak, s volt, hogy megrázó, személyes, saját
tapasztalataikról vallottak a fiatalok sokszor egymás előtt, olykor pedig
négyszemközt. Volt életükben erőszak, betegség, halál, sokféle tragédia, s mind túl korán, túl sokszor érte őket.
A diákok többször megkérdezték, van-e gyereke, s mindig mosolyogva
körbemutatott a teremben ülőkre: igen, rengeteg. Nem kérdezősködtek
tovább, talán illetlennek, indiszkrétnek tartották volna, s mivel Annamari még mindig fiatalos volt, talán úgy gondolták, még egy kicsit ráér...
Mikor nem akarta elvinni több napra a sokadik osztályát kirándulni, s
őszintén elmondta, hogy egy boldog időszakot él meg, s ezt nem akarja
semmilyen módon veszélyeztetni, nemcsak megértették, hanem még
meg is bocsátották ezt neki.
Mikor megszüntették ezt az iskolát, úgy érezte, levegővel teli, optimális életterét, tágra bővült családjának, a szívébe befogadott hatalmas
számú gyermekeinek jelentős részét veszíti el. Más volt egy-egy ballagás után átélni mindezt. S bár az iwiw, majd a facebook világában sok
mindenkit nyomon tudott követni, sok váratlan, kedves, érdek nélküli
visszajelzést kapott, az időközben radikálisan megváltozott, tülekedővé, önzővé vált világban kezdte érezni tehetetlenségét, s mind nagyobb
nosztalgiával gondolt vissza erre az időszakra.
Mikor egy-egy régebbi tanítványa ment férjhez, vált édesanyává, apává,
együtt örült velük, elégedettséget érzett, úgy élte meg, hogy valaha
egy hajóban eveztek, és ha más kis csónakkal folytatták is útjukat, más
szigeteken is pihentek meg, azért kíváncsi arra, ki milyen révbe ért.
Szerette látni, tudni, hogy partra szállnak a gyermekei.
Fájdalmas volt tudomást szereznie arról, ha valamelyikük zátonyra futott lélekvesztőjével. De volt rosszabb is: ha valamelyikükért maga
Kharón jött a ladikján. Ma is hallja azoknak a lányoknak a hangját, maga
előtt látja kézírásukat, szemük csillogását, akik huszonévesen haltak
meg betegségük miatt. Tanultak szorgalmasan, néha veszekedtek az
öccsükkel, felejthetetlenül szeretnivalók és életrevalók voltak. És ott
van a két János esete... Egyikük csupa mosoly, kiegyensúlyozott, már
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nyolcévesen igazi egyéniség, zsebórát hord, érdeklődő, filozofikus alkat. A másik – az osztálytársa – örök vesztes. Ekkor veszíti el az édesanyját. Nehezen artikulál, nehezen megy a fejébe a tananyag, hamar
verekedésbe kezd. Mekkora különbség induláskor, s a befejezés – mit
csak oly sok év távlatából tud meg - ugyanaz: huszonévesen mindkettő
öngyilkosságot követ el.
És újra felidézi pályakezdését. A családlátogatást. A síró nagymamát, aki
már a második lányát temeti el, az utóbbi János édesanyját. Beajánlja
Annamarinak a vejét, s céloz rá, hogy új asszonyka kellene mellé, hisz három fiú nevelésének gondja szakadt a nyakába... Átfut Ancsa agyán, hogy
ha akkor igent mond, minden máshogy alakul, s ez a Jani tán ma is él...
Álmában Annamari egyre többször várandós, sokszor szorít kebléhez
újszülött csecsemőket, érzi testmelegüket, látja szemükben a hozzá
való ragaszkodásukat, arcukon a saját vonásait fedezi fel. Érzi, ahogy
egyikük hajacskája nedvessé válik az állandó simogatástól, ahogy elalszik a mellén, s átérzi azt is, ahogy jóllakottan és elpilledve, de elégedetten elalszik a picur.
Ancsa ilyenkor mindig hiányérzettel ébred, de ha kedvesen, jóindulatú
érdeklődéssel szólítják meg fiatalabb vagy idősebb diákjai, újra úgy érzi, valamely családtagja, akár saját lánya vagy fia szól, tér vissza hozzá.
Ha durván, sértetten, számonkérőn, netán haragosan szólnak hozzá, hiába tudja, hogy az nem neki, hanem a világnak, az otthoniaknak, a csalódást okozó barátnak vagy bárki másnak szól, sokszor nem tud vele mit
kezdeni. Néha el tudja venni ennek az élét egy-egy szelíd, halk szavú,
telibe találó objektív megjegyzéssel, kérdéssel, máskor cinizmussal,
öniróniával, mélyről fakadó megbántottságról árulkodó hangszínnel, de
van, hogy mindez hatástalan. Nem érti, hogyan fajulhat el ennyire egy
hatáskörén túlmutató élethelyzet.
Elszorul a szíve: az ő gyereke hogy élné meg ezeket? Barátra, társra
tudna találni? Ki tudná, ki akarná vonni magát a veszélyes, kellemetlen
kalandokból? Meg tudnák beszélni egymással a problémákat? Vagy rácsapná egyikük a másikra az ajtót? S abban sem biztos, hogy ez nem ő
lenne.

34

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA: A CSALÁD MISZTÉRIUMA
Mostanában megint kap ugyan kedvező visszajelzéseket, ami derűre adhat
okot, de így sem lehet biztos, hogy nem vallana totális kudarcot, hogy nem
emésztené fel a tehetetlenségből adódó bánat. Könnyű volt az alsósokra
rásegíteni valamilyen ruhadarabot, elsimítani egy-egy apró csetepatét, kézen fogni őket, letörölni arcukról egy-egy könnycseppet, valami vigaszt találni hirtelen, valami másra terelni a figyelmüket... De itt már nagyon is kiforrott, ugyanakkor nagyon is önmagukat kereső egyéniségek vannak, teli
oly szörnyű és számára hihetetlenül ijesztő tapasztalatokkal!
Sokkal többet megéltek alig fele annyi idő alatt, mint ő, s bár nekik kellene nyitottabbaknak, előítéletektől mentesebbeknek lenniük, valahogy
pont fordítva van... Lélekben öregebbek, megfáradtabbak, bizalmatlanabbak. Ráadásul sokuknak valahogy nincsenek terveik, céljaik, csak sodortatják magukat. A legtöbb dolog, ami az iskolában történhet, csak
fárasztja és akadályoztatja őket abban a meg nem fogható, Annamari
számára üresnek és idegennek, tartós örömre, elégedettségre alkalmatlannak tűnő létformában, amit ők kényelmesnek tartanának. Ez az
életmód sokszor leginkább az igények benyújtásáról, a legmenőbb szerkók és ketyerék megszerzéséről, mások kihasználásáról szólna az ő
szemében. Biztos csak eltúlozza, rosszul látja...
Jó, amikor megcáfolják azt az állítását, hogy biztos túl maradi, konzervatív. Igen hízelgő, mikor az elferdült világról és a közös gondokról beszélgetve (hisz sokszor a tanáré és a diáké, a gyermeké és a felnőtté
egy, vagy hasonló) olyan egyszerű magyarázatokra lelnek, és a megvilágosodott fiatalok úgy érzik, Ancsa néninek igaza van, s milyen kár, hogy
anyjuk nem így látja és magyarázza vagy oldja meg a dolgokat...
Az is jópofa, mikor egy a tanítványaival egykorú színjátszó kör tehetséges diákjai őt is megrendítik előadásukkal, valamint „lányait” is megfogja a szokatlanul érdekes, akaratot, erőt sugárzó előadás, mely ékes
cáfolata előbbi rossz érzéseinek, hiszen ezeknek a fiataloknak fontos
valami, hisznek valamiben, időt és energiát szánnak rá, így példát, mintát közvetítenek. Mikor elbeszélget minderről lányaival, tréfásan megkérdezi azt is, hogy melyik fiú tetszett nekik a színitanodások közül a
legjobban. Ő is ajánl kettőt-hármat a figyelmükbe, mire „megdorgálja”
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a legcserfesebb, hogy ne úgy nézze őket, mint a saját fiait, akiknek a
kajlaság, esetlenség is jól áll, hanem az ő „lányi” szemükkel vizsgálódjon, s azt keresse, ők kivel mennének szívesen moziba...
Az is jó, amikor Annamarival az egyik legény az óra kellős közepén közli,
hogy nagyon jó szülő lenne, mert mennyire türelmes... De pont e miatt a
fiú miatt fogyott el az a régebben jóval nagyobb és híresebb türelme
nem sokkal a hízelgő megállapítás előtt, s épp akkor gondolkodott el
azon, akarja-e még ezt a sziszifuszi küzdelmet...
A kő nehéz, mely Ancsa anyai szívét nyomja. Az ő baja, hogy valószínűleg nem tud lemondani erről a teherről. Örök optimista, míg él, remél,
de nem vak, nem süket, és nem tudja maga elől elhallgatni, eltakarni,
amit érez. Időlegesen szemet tud hunyni. Meg tudja magyarázni, hogy
amit hall, az más hangsúllyal és tagolással pont az ellenkezőjét jelenti.
Tud várni azzal, hogy kimondjon megmásíthatatlan tényeket. De attól
még súlyos kővel a szívében görgeti a követ felfelé... Tábláján gyakran
fehérlik saját keresztje, amit Radnótinál az irtásra kijelölt, de még új
levelet hajtó tölgyre rajzolva látunk...

Fábián József: Anyám
Fogóval rángattak világra, s anyám nem mondta el nekem.
Fejem fogóba szorítva: ára, hogy élhetem az életem.
Anyám még egyet kihordott, a harmadikra aztán elvetélt,
így lettem én egy öcsémmel boldog gyermek, aki burokban élt,
mert anyám még öcsémtől is óvott; a szülészorvos azt mondta neki:
a gyermek feje megnyomódott, különös figyelem szükségeltetik.
Mikor felnőttem, elszakadtam tőle: nem volt házasságommal elégedett;
jobbat szánt talán fiának? Remélhetem, hogy mégis tévedett?
Mikor a kórházban meglátogattam, összevesztünk megint ezen,
újra csak azt hánytorgatta: milyen rég megmondta már nekem...
Mikor - mérgemben két napot kihagyva - ismét bementem látogatni őt,
a szobát már üresen találtam, az ágyon ott volt a friss, tiszta lepedő.
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Czégény Nagy Erzsébet: – ébredés –
(Bíborka keresztelőjén)
lelkemig érő zsolozsma suhan
a padok között, szememből imák
peregnek, megpihennek ajkam sarkában,
majd kézfejemről sóhajtásként illannak fel
a keresztre. angyalszárny suhan, apró
gyermek arcára csillagot lehel. összekulcsolt
kezekben áldás ragyog, szűz-fehér
szeretet-leplet terít reánk egy fénysugár.
békesség, megnyugvás ül a szemekben.
Isten közénk ült.

Feketéné Áfra Piroska: Évgyűrűk (Szerelmemnek)
Szétguruló igazgyöngyként peregnek életem napjai.
Eltűnik szememből az idő, s arcomra írja az éveket.
Gyémántkő palotádban húzom meg magam....
Míg árnyékod homályából kirajzolódik lényed.
Szinte félek-féltelek...
Életem-halálom, börtönöm-szabadságom vagy.
Engedd, hogy maradjak!
Csillogásodtól gyémánttá leszek...
Fényem visszaverődik sorsunk faláról,
és csilingel hangod a lelkemben.
Öszegyűjtött darabjaidból építkezik életem.
Mindaddig, míg nem int az idő egy útra,
mely nem választható!
Hulló könnyedtől fonnyadó szívem vidul.
Keserű poharamból iszol...
Körötted bíborszínű lepkék, táncot járnak.
Gyémántkő palotádba hazajárnak:
Lassan, lassan kővé válnak...
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Golán Angéla Gabriella: Családi és más titkok (részlet)
1.
Az ember az egész életét kereséssel tölti!
Keres pénzt, szerelmet és járható utat magának. Keresi a helyes döntést minden egyes kereszteződésénél. Keresi a válaszokat a megtett út
miértjeire! A végén az élettel való megbékélést keresi és a kegyelmet,
ami attól óvja meg, hogy tetteiért a pokolra jusson.
Úgy is mondhatnánk, tudni szeretné, honnan jött és hová tart, habár a
jövő ingatag, és emellett még dacosan a semmibe is torkollik. S mivel a
múlt bizonyos kereteken belül, jóformán kézzelfogható, a keresés során több időt töltünk a múltnál, mint a jövőnél, de még a jelennél is!
Önmagamat sem akarom azzal áltatatni, hogy én állandóan a jelenben
időzöm. Persze, jelen vagyok, és óvakodom az adandó pillanatban máshol
lenni. Mégis, elmém néha elidőz a múlt szemfényvesztős útjain. S már
hogyne lenne a múlt elvakító, mikor az emlékeket széppé varázsolja az
idő! Avagy...
...ez csak azért lehetséges, mert a szemünk elől rejtve találhatók! Így,
ha hátra fordulunk – főleg, ahogy egyre több év nyomja a vállunkat –,
kisebbedik a fordulati és látási hatáskör. Ennek az az oka, hogy elmeszesedett csigolyáink nem engedélyezik a teljes szembesülést azzal,
ami a hátunk mögött található. Ebből eredendően kénytelenek vagyunk
azt, amit már nem látunk tisztán, a fantáziánk jótékonyságára apellálva,
kiszínezni. Egyszóval: elvakítóan megszépülnek emlékeink.
Így aztán megeshetett, hogy Homérosz egy rút, öreg csotrogányból
Szép Helenát varázsolt, s talán Adónisz is csak egy züllött, iszákos törpe volt...
Nos, ezzel csak azt akartam mondani, hogy engem is kísért a múlt, de a
családom története igenis valós, ha néha meg is szépítette azt az idő –
vagy azoknak a fantáziája, akik elmesélték ezeket nekem.
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Felmenőim közül sokan érkeztek távolról a magyar hazába. A felsorolás
hiábavaló lenne, hiszen magam sem tudom, mely népeknek vére folyik az
ereimben. Valamely ősanyám akképpen nyilatkozott e génmixtúra keletkezéséről, hogy a történelem során minden, magyar földön átvonuló
nemzet elszórta családunkban a magvait.
Ebből adandóan a családunk sok náció keveréke, s az egymásra következő generációkban találhatók művészek és értelmiségiek, gazdagok és
földönfutók, szorgalmasak és naplopók, realisták és idealisták, gyávák
és hősök, nemesek és jobbágyak, s az élet minden szemszögét figyelembe véve – bizonyára minden politikai irányzatra hajlamos egyének is.
Bár nekem ez ma már nem számít, anyai nagyanyám még büszkén sorolta
fel valamely ágról a velünk rokoni kapcsolatban összefonódó, híres emberek neveit. Persze, ez jellemző a magyar emberekre. Majd minden
ismerősöm büszkén emlegeti elhalt hírességek sorát a saját családfája
árnyékában. S mert a világnak, az emberiségnek csak egy csekély hányadát teszi ki a magyar ajkúak száma, talán meglehet, hogy valóban
mindeki mindenkivel rokoni kapcsolatban áll. S ezért mindannyian
kidüllsztett mellel és magasba tartott fejjel beszélhetünk híres őseinkről!?
A mi családunk dicsősége már régen tovaszállt. Birtokaink és gyáraink
maradványait a végén elvitte a kommunizmus „becses” léte. Azonban
érzem, hogy bennem maradt némi szeszély és büszkeség!
Valahol hallottam egy kollektiv, „családi jellem” létezéséről. Ennek
öröklődése attól függ, hogy milyen etikai és emocionális táptalajon csírázik ki egy családfa.
Nahát, a mi földünk elég hepehupás lehetett! Ebből adandóan a fa kérge
is inkább göcsörtös, mint sima, s a lombozat is itt-ott hernyó- és
bogárrágta lett. Erre a kétivarú, kissé megcsonkított fára jellemző,
hogy a hímivarú virágok amolyan egyedi darabnak számítanak.
Ennek az oka a 20. századi történelemben kereshető - gondolom én.
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A női ágon azonban feltűnő, hogy asszonyaink és lányaink, mint megveszett fenevadak, foggal és körömmel harcoltak a megélhetés lehetőségéért. Talán innen származik az a tulajdonságunk, hogy néha még női
mivoltunkat és társadalmi eredetünket is feledve küzdünk meg az élet
viszontagságaival.
Így történt egy szép napon, hogy anyai dédanyám betegen ágynak esett.
Dédapám lakatosként járta az országot, és ott állt meg, ahol agrárgépek javításával egy kis pénzre tehetett szert. Dédanyám évenként szülte a gyerekeket, akikből végül csak négy maradt életben. Nagyanyám a
harmadik volt a sorban.
A háborús idők miatt amúgy is nagy volt a nélkülözés, s így a négy gyerek – a beteg anya és vándorló apa hiányában – épp azon tűnődhetett,
hogyan tudnak valami kis ennivalóra szert tenni, amikor nagy lármásan
egy cigánykaraván érkezett a községbe. Tamburinnal és sípokkal zajt
csapva szelték át az utcákat, és hirdették ki, hogy a piactéren az este
nagy mutatványokra kerül majd sor.
Nagyanyámat, aki természeténél fogva elég nagy tornász, kergebirka és
kiváncsiskodó hírében állt, nem lehetett arról az ötletéről lebeszélni,
hogy a sötétedés beállta után az ablakot kivágja, és a piactérre szaladjon. A piactérre érve több lakókocsit látott, melyek között egy színes
ponyva volt kihúzva. Néhány cigánylány artista-mutatványokkal, mások
tánccal vagy zenével szórakoztatták a bámészkodókat. Nagyanyám sem
volt rest, s mivel meggyőződése volt, hogy ez mind semmi, közéjük szaladt, és cigánykereket vetett. Lábát a nyaka köré fonta, majd egy sor
flic-flac végére egy szaltóval rakott pontot, és fejet hajtott.
Egy cigányasszonynak feltűnt a kis, törékeny, szőke leányka, s magához
invitálta. Mivel a cigányok sem dúskáltak gazdagságban, rokonszenvét
akképp mutatta ki, hogy behívta „Angyalkát” a kocsijába, és ingyen olvasott a tenyeréből. Nagyanyám a látottak általi izgalomtól fáradtan
ért haza, és szenderült álomra az ágyában. Ebből a család többi tagja
mit sem vett észre.
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Másnap délben azonban, nagy kiabálás és szitkozódás közepette, megjelent a cigányasszony a ház előtt. Hadonászva követelte, hogy a nagyanyámat küldjék ki hozzá, mert olyat, hogy egy cigányt lopjon meg valaki, még nem látott a világ.
Nagyanyám szégyenkezve állt szembe a követelődző matrónával, és szemét lesütve húzta elő köténye ráncából az ellopott tarokk kártyákat.
A cigányasszony ekkor nevetve kapta fel és perdítette meg nagyanyámat. A kártyákat pedig neki ajándékozta, hiszen az egy olyan jószág,
amely csak akkor vándorol az egyikből a másik kézbe, ha megunta gazdáját, s ezt bizony erőszakkal sem lehet megakadályozni.
Így történt, hogy nagyanyám a faluban nagy hírnévre tett szert. Sok
ember kereste fel, hogy áruljon el nekik egyet-mást a jövőből. S miután
jóslatai – annak rendje és módja szerint – általában be is teljesültek, e
szegényes időben is akadt a családnak mit a tejbe aprítania.
De nagyanyám jóslatai, az már egy másik történet.

Györke Seres Klára: Soha nem feledlek!
(Anyának)
Mikor a földet bársonyként
Takarja éjjel,
Az ég tündöklik csillagfényben.
Hozzád küldöm a legszebb csillagot,
Kívánjon boldog névnapot!
Gondolatom ma feléd száll,
Átölellek, mint szelíd árny.
Virágcsokrod a kezemben tartom,
Könnyeimmel locsolgatom.
Olyan, mintha velem lennél,
És, mint régen, megölelnél…
Legyen csendes, örök álmod…
Soha nem feledlek!
Klári lányod.
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Tóth Tímea: Fekete tulipán
Kertben némán
sejlő
hattyúéjű
tulipán,
táncot
jársz.
Szél szaladva
kiabálja
neved

hosszú
kín kísérti
a
véres
veszedelmet.
Karcsú virágok
karjai
ölelnek,
mosolygó érintése
lettél

az
örök
alkonyatnak.
Letört
a csönd,
gyűrűző
kínját
nyögi
a
keserű időnek.

Tóth Tímea: Kuti-Horváth Györgynek
Fehér arcú
sziklapart,
tört
fénye
lettél,
ott hagytál
engem,
magányos
szirtek
alatt.
Nevedet kiáltom
a
túlsó parton,
csak
a
kietlen táj,
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és
az
üres
visszhangom
maradt.
Rekedt hangú
orgona
zúg
a
fülemben,
hangod
foszlányait
kutatom.
Felém villan
drága
mosolyod,

tört szárnyú
sirályok
jajgatnak,
elveszik bennük
alakod.
Papírra vetett
sorok
nem találják
helyüket,
magamhoz ragadom
őket,
vigasztalom
elveszett
angyalom.
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László Edit: Úgy érdekes az élet…
(igaz mese)
A fiatal lány, amikor férjhez ment, meghívta a barátnőit az esküvőjére
és a lakodalomba. A lányok örömmel készülődtek, táncpartner után néztek. Az egyikük már megismerkedett egy fiúval, és elhívta őt magával.
A fiú azt mondta a lánynak, hogy vele szívesen elmegy oda. A lányok
egymással nem is beszéltek, pedig mondhatni, egy utcában laktak mind.
A közös barátnőjük nagyon elfoglalt volt az esküvői előkészületekkel, a
lányok meg vidéken tanultak, nemigen segíthettek. A másik lány nagygazdalánya volt, s az anyja beszélt amannak a lánynak az anyjával, akit
nagyon lenéztek. Panaszkodott, hogy az ő lányának nincs fiúja, akivel
elmehetne a lakodalomba, hadd társuljon hozzájuk, mégse menjen
egyedül. A lány, akinek a háta mögött ezt megbeszélték, csak indulás
előtt értesült róla, de hiába volt felháborodva, kész tény elé állították.
Az esküvőre nem ment el a fiú, tiltották akkor a templomba menést, ellenezték a vallást, sőt kifigyelték, ki jár az isten házába, s aztán hátrányt szenvedett az illető mindenben, ha ott látták. A fiút kiokosították: a jövője attól függ, kit választ majd. A másik lányt sokan szerették
volna megkapni, de nagyon őrizték. A kedvező alkalomra vártak a kitervelők, mert ezeket a lányokat nem bírták megcsúfolni az iskolában sem,
mint a többséget. Az első lányt, amikor elkapták egyszer, nem hagyta
magát, nagyon sikított, s rajtakapták őket, ezért erősen haragudtak rá
s azért is, mert épp olyan kicsi volt, mint a matektanárnő, aki pikkelt
rájuk. Ez a fiú nem volt köztük, másik városban tanult. A rendszeresen
felügyelet nélkül hagyott fiúk bandába verődtek, gyerekkoruktól fogva
nem volt, aki kiigazította volna meggondolatlan, önveszélyes ötleteiket.
A csirkefogóságot is az unalom és a neveletlenség eredményezi. Szerették volna már megcsúfolni a menyasszony családját is, ezt úgy intézték, hogy ők tiszták maradjanak, csak eddig nem érték még el őket.
A fiú helyzetbe került, beugratták, de épp a bölcsességfoga kínozta
úgy, hogy majd megőrült. Azt erőltették neki, hogy ősi hagyomány szerint meg kell versenyeztetnie a lányokat, s itt az alkalom. Tudták, az el-
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ső lány, biztos bemegy az isten házába, a másiknak van esze, megtanították, az majd kint marad. Sejtették, a fiút a kapzsisága úgyis eltéríti
tőle, és majd amikor a másik lánnyal kint megy, a kicsi is megszégyenül,
amiért túl nagyot akart magának. Hanem a sors mást akart. Az első lány
bement a templomba, a második, rövid hezitálás után követte, nem
akart lemaradni. A másik lány csodálkozva kérdezgette ott bent az elsőt, hogy hol lehet a fiú? Mondhatták neki, ha az nem megy el vele az
esküvőre, neki nyert ügye van. Amikor megvolt az esküvő, a fiú várta a
lányt a templom mellett, figyelte őket, s egészen összezavarodott, hogyan mondja meg a szerelmének, nem engedik meg neki, hogy vele legyen. Mondták a legénynek, majd amikor látja a lányokat együtt jönni,
összehasonlíthatja őket. A két lány együtt jött ki a nagymamáról elnevezett templomból, s velük tartott a szentlélek, elkísérte őket oda,
ahová bementek aztán. A fiú nagyon föl volt háborodva, hogy most neki
két lánnyal kell mennie. Az első lánynak, aki mellett ment, azt mondta:
veled jöttem el, nem azzal, akivel küldtek, mégis hárman kell, hogy menjünk? Az első lány nem tudhatta, miért olyan furcsa, mert nem mondta
el neki őszintén az igazat. A fiú azt gondolta, az anyja csak betanított
neki valamit. Elkezdte hát csipkedni a lányt az üvegboltnál, ahol régen
találkoztak; úgy beszélt, mint akinek nem alakult még ki a mesetudata:
hát, te még mindig itt vagy? Miért ne volnék? – mondta a lány, én hívtalak, s hogy venné az ki magát, ha csak úgy itt hagynálak, ráadásul a barátnőm vendége vagyok, tán menjek a másik utcán? A fiú elhallgatott,
aztán azt mondta, hogy igen. A másik lány nem szólt semmit, csak ment.
A két lány nevének jelentése fordítottja volt a tehetségüknek. A fiú
újra csak méltatlankodott, csipkedte, kóstolgatta. Amikor a játékbolt
elé értek, ami a Szentháromság-szoborral szemben, jobboldalon állt,
hirtelen rikoltva lekiabálta az első lányt: nem kell mindig játszani! Mit
akar azzal kezdeni? A lány óvónőnek tanult éppen, és ez hidegzuhanyként érte. Olyan meghökkentő volt ez a jelenet, a másik lány is hátra
pillantott, és nemtetszését fejezte ki a játéknak tartott tanulmányai
miatt. Ekkor úgy tűnt, egy húron pendülnek. Az első lánynak mindjárt
eszébe jutott, gyerekkorukban sokat játszottak a szomszédjukban az
orvos fiaival, a második lányt a testvérével ritkán engedték át játszani,
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és mindig őt választották a fiúk királynőjüknek. Irigyelhette akkor, s
most jött el az ő ideje. Már értette, miért faggatózott a fiúról, amikor
a főutcán vonultak az esküvőre, pedig nem is voltak bizalmas viszonyban
egymással.
A fiúnak jobbról is és balról is súgtak, azért volt zavarodott. Aztán
ejnyebejnyézve, mintha kisgyerekhez beszélne, megkérdezte bizalmasan a másik lány az elsőt, mindenáron ragaszkodik-e az ilyen viselkedésű
fiúhoz. Ő tudta, a testvérétől, mi lehet vele, de persze nem osztotta
ezt meg a lánnyal. Az csak nem tetszőn csóválta a fejét, élénken ment
benne a műsor. Amikor a jobboldalon haladva a kis utcára értek, a napos
baloldalon, ahol a fiú egyik barátja lakott, épp a házuk elé érve kezdte
magyarázni az első lánynak: tetszik a hajad, a szemed, de kicsi vagy! –
ezt nyomatékosan mondta. Neked is el kell menned sportolni, labdajátékot játszani, és sokat kell enned, mint a barátom húga, és akkor te is
megnőnél! Beszélt, szinte gyermeki naivsággal. Igaz, a sport egészséges, mondta a lány, de a huszonegy éves fiú beszédstílusát rémisztőnek
érezte, és arra gondolt, a barátjának, akinek az anyja a bölcsődében
dolgozott, a nagyanyja ismert imádkozó asszony volt, hét gyereke és
sok unokája van, biztosan nem véletlen teszi azt. Tovább mentek, arról
beszéltek, melyik házban ki él azon az oldalon. Sok helyen más korosztály lakott. Ugyanazt az oldalt nézve az utca derekánál odaértek a másik lány háza elé. Látod, ez milyen nagy? - kérdezte. Ezért most akkor
ide is el kell mennem, jelentette be a fiú nagyon dühösen. Mi az, hogy
kell? – csodálkozott a lány, de feleletet nem kapott. Szó szerint a huszonkettes csapdája lett az a ház számára. A mellette levő házra nézve
azt mondta a legény felháborodva: ő is megkapta! Ezt nem értette a
lány. Mi lehet a beszédhibás orvos fiával, akiknél olyan sokat játszottak
gyerekként? - vidéken van. Őt is bánthatták. Az apja először pap volt,
de aztán megnősült, és így járt aztán a fia is. Pár házzal lejjebb, a
menyasszonyék háza előtt mentek, amikor szenvedélyesen azt mondta,
azzal ijesztgette, hogy majd megkapják ezek is, meglátod! Mit? – kérdezte rémülten a lány. Meglátod majd, kapta újra a választ. Szemben az
utcával pedig a lány lakott. Igazad van, mondta neki a lány, én kétszeresen is kicsi vagyok.
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A fiú kérdő tekintetére a házukra pillantott, ami elé minden víz odafolyt, ha esett. Akkor téged nem bántalak, szólt a legény megenyhülve.
Aztán azt kérdezte a lánytól hirtelen újra a házukra nézve: bemegyünk? A lány nem értette, miért tennék azt, s mentek tovább a menetben. A másik lány mindig előttük ment, mintha mondták volna neki,
tegyen így, s a fiú méregette. Mit szólsz, mondta kötekedve, elég hangosan a kisebb lánynak, ha azt mondom, a másik csinosabb, milyen szép a
termete, jobban illik hozzám, a tekintélye egész kívánatos hátulról, de
minek lennék én ilyen fekete hajú, fekete szemű lánnyal, amikor nem az
esetem? Úgy küldtek tán téged?- förmedt amarra. Nyilvánvalóvá vált, a
fiú nincs megelégedve a felhozatallal, és azt a maga módján a tudtukra
adta. A lakodalom a nagy utcán volt, az egyik téesz-irodában, s ott is
feltűnően viselkedett a fiú, hogy most akkor ki mellé üljön? Azt mondta, hangoskodva, minek az a házasság, élhetett volna még az a szegény
gyerek. Faluhelyen szokták régen ilyen beszólásokkal csinálni a hangulatot, az apja is erről volt híres. Meglátta a kisebb lány szüleit, s megállapította: a lány és az anyja ketten tesznek ki egyet, és úgy kezdett el
viselkedni, mint azok, és az már gúnyolódásnak látszott, a lány már szégyellte magát a viselkedése miatt. Aztán a fiú észrevette, tudhatta is,
hogy várandós a menyasszony, nem érdekelte, hogy mindenki őt nézi
már. Azt mondta: ő ilyen helyen nem marad meg, ahol gyerekkel fogják
meg a férfit! Leteremtette a lányt, aki elhívta, azt mondta: ezért akkor
neki is ezt kell majd csinálnia, mert ide eljött! Szerencse, hogy az esküvőn nem volt ott, mert akkor két nővel kellene megesküdnie, ezt hisztizte, és elviharzott. A másik teremben a focista fiúk tartottak külön
összejövetelt, egy pillanatra látta őket a lány, amikor korábban benyitottak oda, de az a másik fiú a főutcáról – aki gyerekkorukban már
többször is mintha el akarta volna veszejteni – gyűlölettel azt mondta,
hogy ide lányok, különösen te, nem jöhetnek be. A fiú vele volt, és idegesen bizonyította: látod, megmondtam! A fiúk hazudhatnak akármit, az
ártó szellem köztük volt. Ő parancsolt, irányította durvára, erőszakosra
akkor a fiúkat. Nevetség tárgya volt előttük, amit véghezvittek, azon
szórakoztak, a fiú megcsinálta, amit parancsoltak neki, és azt, amit az
apja is szokott. Pedig a fiatal párnak a legszentebb ünnepe volt akkor.
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Egy rontás volt, amit a másik pár szétszakításával ellensúlyozott a sors.
A lány érezte, észrevette a rosszindulatot, de nem volt módja reagálni
rá, kibeszélni magából, nem tudhatta, mit beszéltek, de szövetkeztek a
háta mögött, az nyilvánvaló volt, s el kellett mennie onnan ösztönösen.
A menyasszony a másik barátnőjének azt mondta egy alkalommal, nagyon szereti az első lányt, jobban, mint másokat, ő a legjobb barátnője,
és abban nagy irigységet keltett. A másik barátnő szülei is összejártak
volna a menyasszony szüleivel, de más volt az érdeklődésük, és azok
munka után együtt szerettek lenni, inkább otthonülők voltak. A másik
lány kibeszélte, amit hallott, ahogy minden mást is szokott a fiúknak.
Neki fiútestvére van, aki – mondhatni – pletykásabb, mint a lányok, a fiúk meg ferdehajlamúságnak gondolták, ami nagy ellenszenvet, szörnyülködést váltott ki belőlük. Az első lányék háza a templom felé nézett, a
másiknak a felmenői ugyanabban az utcában a megfeszített Jézus mögött laktak.. Minden házban más szokások lehetnek, még akkor is, ha
egy utcában laknak. Az egyik helyen természetes dolog a kedvesség,
ölelés, puszilkodás, a szeretet, ragaszkodás kinyilvánítása szavakban,
tettekben, a másik helyen ez nincs valamiért. Az egyik helyen nagy a
szégyenlősség, a másikon természetes akár a meztelenség is. A fesztelen, boldog ember mindig irigység tárgya a boldogtalanok közt. De miért
volt boldogtalan sok jómódban, szép családban élő ember? Azért, mert
nem azzal volt, akivel szíve szerint szeretett volna lenni, s közben azt
látta, sőt nagyon bosszantotta, a lenézett szegény nincstelen sokat kacarászik, mint akinek jól áll a szénája. Hát persze, azt hitték, eggyel
kevesebb kereke van, pedig, csak a boldogság jele volt az, olyanoké,
akik a szívükre hallgattak, amikor párt választottak, és annak az egy kicsinek, aki lett nekik és egy kis jónak is tudtak örülni, mert csak az volt
nekik. Úgy gondolták az irigyeik, ne örüljön annyira, nem jár az a bolondnak, ezért igyekeztek elvenni tőlük megrontással. A másik lánynak
nagyon kedves, szépasszony anyja, sőt nagyanyja van, de a férj – maradjunk annyiban – épp az ellenkezője. Hálás neki mégis, amiért megmentette őt egyszer. Mégis nagyon sajnálja, azóta is, az elveszített
szerelmét, ezért betanította a lányát, és együtt küzdenek, legalább az
kapja meg, amit megkíván, egy kis színészkedés a fiúk előtt, még senki-
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nek sem ártott meg. Nem sejthette az első lány, hogy a második fondorlattal igyekszik elvenni a barátnőjét és a fiúját is.
A katonaság alatt végképp megbetegedett az a fiú, önállóan semmit sem
volt képes csinálni. A parancsolgatás, ordítás, a versenyfutó lábait romboló masírozgatás a díszszázadban – nagy csalódást okozott benne.
A fiúk sikerorientáltak, és neki a nőknél lett sikere, amit sokszor mindenféle ragacs természetű nőstény erősen kihasznált, a fiúk meg ezt
hasznosítva megparancsolták neki, hogy minden lányos házhoz menjen
el, hajtsa fel nekik a lányokat, aztán tegyen úgy, haragudjanak meg rá,
ők meg majd megvigasztalják szegénykéket. Ő, ha parancsot kapott,
akkor megcsinált mindent, mert ez lett a katonaságnál szerzett mentális betegsége. A többi, ha tehette, ivott, mint a gödény – lazításként.
Azt játszották a fiúk már gyerekként is, hogy körbeállták, és mind
mást ordított neki, ami az idegeit tönkretette. Túlingerelték, nem bírt
pihenni sem. Ott volt gyerekkorukban az első lány a nagy utcán lakó barátjánál, amikor felnőtt felügyelete nélkül a kútugrást erőltette az, és
majdnem baj lett a gyerekcsínyből. Játszottak velük, mint macska az
egérrel, és az ordításra sokára előjövő apa hazazavarta a lányt, és a fia
hazugságait hitte el, mint mindig. Még hogy a nők boszorkányok? Ők
azok!
Az áldozat fiú legfeljebb halkan megmondta, mit szeretne, de mivel
határozatlan volt, elnyomta az akaratát a parancs, s annak megfelelően
cselekedett, csak a logikátlan gondolkodása mutatta, hogy valami nincs
rendben vele. Nem volt szüksége szerre, hogy irányítsák, mert
Borderlyne-beteg lett, elég volt egy tekintélyes férfi parancsa, és
megcsinálta, amit mondtak neki, gonosz dolgokat is; valamiért nem értette az összefüggéseket a dolgok közt, vagy csak érdektelen volt. Súlyosan depressziós lett a rákényszerített dolgoktól, érezte, mi fáj neki,
s nem volt képes ellenállni, éppen, mint az anyja, olyan. Pedig a felbujtó
a bűnös, csak nem tudni, milyen messzire kell visszamenni az időben,
hogy rátaláljunk. A lány, aki elhívta, most már a saját szüleit figyelte a
lagziban. Jól érezték magukat, a rokonságon kívül ők voltak csak hivatalosak oda a szomszédságból, ami megint csak irigységet szült. Mulattak,
nevetgéltek, jókedvük volt, huncutul figyelték őt, táncoltak. Ragaszkod-
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tak egymáshoz, az apjának korán meghalt az anyja, az anyjának még korábban az anyai nagyanyja. A lánynak ebből elege lett, ő sem akart már
maradni, s búcsúzás nélkül csendben hazament; akkor nem tudta elképzelni, mi ütött abba a Tündér Lalába, akit ő korábban nem ismert meg
eléggé, s akkor magába kellett fojtania mindent. A szülei sokáig maradtak, másnap csodálkozva kérdezték miért ment el olyan hirtelen, a
menyasszony is megharagudott rá. Aztán visszajött ám a fiú, mesélték
neki, és a másik lánnyal táncolt reggelig. Persze, az később visszament
megnézni, melyik lány a türelmesebb, azzal kellett lennie, csak beugrott
kis időre a másik terembe eligazításra. A másik lány csak az esküvőre
volt hivatalos, de elment átöltözni, mert a vendéglátók marasztalták.
A fiúk aztán úgy vezették be, mint számukra méltó nőt, a társaságba, s
a legénynek kellett jól megforgatni, megtáncoltatni. Lekötötte őket,
úgy mulattak a szomszédban, túl akartak tenni a lányos házon. A fiatal
párt akkor nem tudták összeveszíteni, csak jóval később, amikor már
két gyerekük volt, és a férfi elgyengült. Amikor legközelebb véletlenül
találkoztak az első lánnyal, azt mondta a fiú, azért áll szóba vele, mert
akkor elment onnan. Ez gondolkodóba ejtette a lányt, eszében volt; még
a lakodalom előtt egy alkalommal kiment az állomásra, hogy találkozhassanak, mert írt neki a fiú, s nem értette, ha olyan utána vágyakozó a levele, miért nem ment el hozzá. Egy férfitársaságban állt az, s oda sem
mert menni hozzá, csak az egyik társa biztatására. Csak akkor bírt
megszólalni a fiú, amikor messzire mentek a többiektől. Megbeszélték,
később moziba mennek, mert máshol nem tudtak találkozni, s elmentek
ott, abban a városban, ahol a lány tanult. A fiú furcsán viselkedett, láthatóan félt, és ezt meg is súgta, hogyha a lánnyal meglátják, bántják
érte. Sötét volt már, amikor kijöttek az előadásról, a fiúnak felengedett a szorongása, azt kérte panaszosan nyöszörögve, hogy jelentse fel
az öccsét. Azt mondta, el akarják küldeni valahova, de ő nem akar menni, és folyton bántják. Azt mondta, ha nem tud segíteni, akkor egyszer,
nagyon sokára, amikor már családja lesz, nagyon nehéz lesz majd, de
meg kell tennie valamit. Könyörögve kérte, nyilvánosan tegye meg azt,
mert azt mondták, neki jó lesz majd, de ő nem akar ott maradni örökre.
Ez a beszéd nagyon sokkoló volt. Nem akart azonban a lánnyal elmenni
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se a rendőrségre, se pszichológushoz, amit az korábban is javasolt neki.
A lány úgy érezte, egyedül nem mehet, árulkodásnak tűnt volna, mert
nem tudta volna kimagyarázni, bizonyítani, amit gondolt, és az gátlást
okozott benne, pedig a csúfolódás sokkal nagyobb bűn. A fiú nem tudta
megvédeni se magát, se őt, de elmondani se a gondját, mert megtiltották neki azt. Bolondnak tartották valamiért. Korábban, amikor a Kodályemlékműnél jártak, azt mondta a fiú, majd itt találkozunk, máskor pedig
a halas kútnál levő Dsida Jenő-idézetről beszélt neki. Képtelen volt segíteni rajta a lány, így saját magán is, pedig valóban azonnal orvosolni
kellett volna a panaszát. A sors máshogy rendezte el a dolgot.
Igaza lett annak, aki felvilágosította a fiút, hogy jobban jár majd azzal
a lánnyal, mert azoknak mindenük volt ám. Mégis mindig történt valami,
ami kihozta a sodrából. Muszáj volt kifakadnia ezért, azért, amit ott
tapasztalt, és nem tetszett neki. A lány sem akart kötélnek állni, amivel
az iránta való szerelmét bebizonyította volna, s a szülei informálódni
kezdtek a fiúról, s nemsokára megtudták – a szóbeszéd szerint a másik
lány apjától –, hogy beteg az a fiú, csak titkolja mindenki. Akkor a lány
szülei mondták a fiú szüleinek, ne haragudjanak, de mégsem engedik a
lányukhoz járni a fiukat, ha így áll a helyzet. Azok ezen felbuzdulva elővették otthon a fiukat, hogy mit csinál. Mennyivel könnyebb élete lett
volna, ha nem szégyellik, titkolják az állapotát, hanem segítik, gyógyíttatják. Olyan dolgokat követeltek meg tőle, amit nem értett meg, és ellenkezett az ő jóérzésével, ízlésével. A másik lány elmesélte az anyjának, mi történt a lakodalomban, hogy megalázta az a fiú, és bevallotta,
mit akar vele csinálni, pedig neki más tetszik, a téeszelnök fia, akinek
még jobban örültek a szülők, mint a másiknak, hiszen velük jártak bankettekre. Az szintén érdeklődni kezdett iránta, de csak mióta udvarlója
lett; amúgy rég ismerték egymást. Előtte bizalmatlan volt irányában,
mert senki sem merte megközelíteni. Elbeszélte az áldozat fiú öccsének – akivel barátkozott – azt, hogy lehet egy füst alatt megalázni a kisebbet, felemelni a nagyobbat, kikiabálni, amit szégyennek gondoltak, a
focista fiú esetét, és bolonddá tenni az ellenfelet, hiszen otthon sokszor hallott effélét. Annak is tetszett az eljárás, mindig együtt lógtak.
Meg kellett küzdeniük a fiúknak, de csak a hozzájuk illő, az arra méltó
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lányért úgy, hogy az elég nagy port kavarjon fel, ország-világ értesüljön
róla úgy, ahogy azt az urak szokták csinálni az ő köreikben. Sikerült egy
könnyű ellenfelet találnia a másik fiúnak: a barátja testvérét. Könnyen
elbírt vele a mentális betegsége miatt. Kifaggatták a beteg fiút barátilag, milyen lány tetszik neki, s ő elmondta, milyen a tökéletes nő, amilyet ő keres, és azt is, úgy tartották régen, házasodás előtt ki kell szórakozni magukat a fiatalembereknek, hiszen eleget hallotta azt az
öreganyjától. Aztán addig ment a sok barát, míg olyat nem találtak neki,
s akkor le kellett mondania a lányról. Persze nem sikerült mindjárt megtalálni, hibák is lettek rendesen, mindnél. Az utcában lakó barátja húgát
is nagyon szerette, de azok, amikor komolyra fordult a dolog, nem engedték a köreikbe, és az anyja sem látta elég szépnek a lányt. Ebbe
egész belebetegedett. Valamivel mindig beetették azok, újabb helyre
küldték, elviccelődtek vele, pedig ő komolyan gondolt mindent és szenvedett, mert attól, hogy születésekor baj érte a szülőotthonban, még
ép az értelme. Egészen jól ír. Folyton másik nő kellett volna neki, mert
akiket odavittek neki (és a családja is befogadta volna), azok iránt nem
érzett semmit, ezért maximalista lett. Megunták ezt, nem is értették,
mi lehet vele, s azt találták ki, venni kell neki nőt, vagy őt eladni. Aztán
az idegenek húzták, nyúzták erre, arra. Végül a nő, akit kerítettek neki,
valóban az volt, aminek mondták, mert épp úgy nézett ki, ahogy lefestette; erős lábakon állt, karcsú a bokája, balkezes, az első lányra emlékeztette, de tekintélyes volt, magas, és rögtön bevállalt ám mindent.
Azt is beszélték róla, hogy süketnéma, de talán csak nem tanult meg írni, olvasni és más nyelveket. Akik névházasságra biztatták, épp ilyen
embert kerestek neki. Már mindene megvolt, csak egy apró kis dolog hiányzott az életében, egy házasságlevél, mert terhes volt. A fiú örült
neki, mert ezt a nőt már nem akarták elvenni tőle. Aztán arra kérte az
elnök gyereket, hogy segítsen neki az olasz nyelvben, hogy kicsit jobban
értsék egymás szavát azzal a nővel. A fiú meg leírta annak a csúnya
szavakat, hogy azokat ne engedje magának mondani. Aztán azt lehetett
hallani, előbb születtek meg a fiú gyerekei, mint hogy megnősült volna,
sportos megjelenésű és nagyon tekintélyes asszonya lett kettő, a másik
a barát húgának hasonmása vigaszul, mióta ősz a haja, az anyjára is em-
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lékezteti ott a világ másik felén, s azzal van. Ez a kettő tett ki egyet.
Azt mondták neki, csak férfira hallgasson, nőre soha, akkor jöhet haza,
ha parancsot kap rá, és a testvére szavai beleégtek az emlékezetébe.
A második nő gondozásra szorult, mert az ordítós fiú őrületbe kergette, amikor lányt szült neki, és letagadta, hogy az övé. Az áldozat fiú elvette a terhes nőt, gondját viseli a második nőnek, és a nevére vette a
lányokat, akik hárman vannak. Úgy mondják, az anyja csak az elsőre nem
haragszik, mert az nem családtag. Azt beszélik, csináltak neki családot,
mert olyan a betegsége, hogy ő nem tudott. A második lány nagyon jól
számol a nagyanyja szerint. Az ő esete a legcifrább: az anyja az apja
lánya, az apja a nagyapja. Mégis, a fiúk azt mondják, a nővérétől, aki
szintén ott él, van egy lánya, ő a legidősebb, abban az időben fogant,
amikor az első lány férjhez ment, ezzel csalták ki Amerikába, ő az anyjával él, nem vele, s azóta már felnőtt, férjhez ment. A harmadik lány a
feleségétől született, a rendőrfőnök unokája. Sose a gyerek a bűnös!
Azt mondták neki, kém lesz, kémkedni megy, annyira zavart volt, s őrzi
a seriff a menekülttáborban, ahonnan csak a tehetségek törhetnek ki.
Valami ilyet gondolhatott magában: elutaztam messzire, kacsa volt minden hír, s még a tojások sem valódiak. A meztelen igazságra akkor jöttem rá, amikor megnéztem a tárcám, és üres volt, nem tudtam hazautazni. Ilyen szégyen még sosem ért. Azon tűnődtem hogyan lehetséges
az, nem is emlékszem rá, hogy kerülhettem ide pénz nélkül. A beígért
munkára várni kellett, mert üres volt, kietlen a tópart, elvadult fű a
kertben, és egyetlen vendég sem volt, még látogató sem. „Végül is segítséget kaptak a gyógyuláshoz, ott ismerték azt a betegséget, amit
nálunk nem, s jól jártak.”
A kommunában úgy élnek, mint egy nagy család, s azt lehetett hallani, a
lányoknak jó, mert sok anyjuk és apjuk van. Mind magasak, szépek, tanulnak és fociznak. Ki tudtak fejlődni egészségesen, nyugalomban, ott
jobbak az életkörülmények, magasabb az életszínvonal, mint nálunk,
ahol sokan alacsonyak maradtak az emberek a háborúk, idegen hatalmak
kizsákmányolása, az izmusok következményei, a hiányos táplálkozás, s
betegségek, a sok stressz, a szorongás, a nehéz megélhetés, a régi, el-
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avult szokások erőltetése miatt, és a magas fiúknak ez nem tetszett.
Tőlünk messze másként élnek idegen emberek, és erről álmodoztak sokat, de az ottani élet apró részleteit nem ismerhették meg, mert tilos
volt külföldre menni. El kellett mennie hát küldetésbe, ott felnevelni a
lányokat, mert azt képzelték el a fiúk, majd oda születnek legközelebb
általuk, szeretnének legközelebb szeretetben, nyugalomban felnőni.
Ezért van mindegyiküknek nála lánya, neki nincs, de az is elég, ha közös,
és ő már most ott lehet. Ott a szép, gazdag és s egészséges emberek
közt jó környezetben lehetnek, ami húzóerő. A fiúnak van jogosítványa,
látták itthon, amikor egy nagyon kövér asszonnyal a házuk előtt szálltak
ki az autóból. Nem véletlen mondják, a gyerek ne aludjon az anyjával.
Sokat utaznak, Hawai-on is jártak, családi fotó van róla. A fényképein
nagyon szép a családja, az anyja is örülhet neki, mind egyforma magasak, helyesek, mosolygósak, egészségesnek látszanak. Ez öröm az első
lánynak, akinek lelkiismeret-furdalása van miatta, de az a fő, hogy él.
Bizony, azért kell egy igazi nagy család, ahol minden korosztály képviselve van, hogy mindenkitől kap és mindenkinek ad valamit az ember azzal, hogy ott van a közelében, és látja napról napra mit csinál, hogyan él,
dolgozik, hogyan viselkedik mindegyikük. Akaratlanul is beleivódik mindenkibe az, amiben részt vesz. Kell, hogy lásson az ember pici gyereket
felnőni, időset és beteget is a környezetében. A lényeg az, amit csak
együtt élve lehet elsajátítani: egy anyának, apának, a nagyszülőknek, a
rokonoknak, szomszédoknak a feladatát, kötelességeit egymással kapcsolatban, az új generáció érdekében. Fontos a nemek szerepe és az,
hogy viselkedik egy egészséges ember. Aki betegesen viselkedő emberek közt él kis korától fogva, azt a viselkedést utánozza akaratlanul,
úgy hiszi, az a normális. Az egészséges viselkedés az, ha a felnőttek
dolgoznak valamit, rendszer van az életükben; ahol senki sem dolgozik
valamiért, nincs családfenntartó, az beteges hely, rossz példát mutat.
Amikor váratlan jövevény vagy beteg érkezik egy jónak látszó családba,
az azért van, hogy megtanítson valamit azoknak, akikhez odament. Nem
a gyerek a bűnös, hanem az elődei, akik elmulasztják végigélni vele az
életüket, hacsak nem más született arra a feladatra; éppen az, aki elrontotta, legalábbis annak a fajtájából egy arra érdemes másik.
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Amikor sok évvel később bemutatta a fiú az első lánynak a nőt és a két
kislányt, egyforma uniszex öltözékben voltak, az egyenruhások áldozatai ők, akik (nem eléggé körültekintően) beavatkoztak a sorsukba. Azt
az életet élték azokkal, akikkel kellett, épp azon a helyszínen, ahol
megtanulhatták azt, amiért születtek? Ha valakinek a szülője nem gondoskodott gyermekéről, nem teljesítette ígéretét valakinek, a gyerekének kell megtennie helyette, hogy feloldja az átkot. Keresi mindenki az
örömét, boldogságát az életben, de úgy szétszéledtek az emberek a világban, sokan sose találkoznak azokkal a lelkekkel, akikkel összetartoznak valami miatt. Számunkra érthetetlen életközösségeket alkotnak sokan, távol a hazájuktól, a kultúrájuktól, talán mert nem ismerik az élet
törvényeit, amit a saját kultúrájukban természetes módon tanultak meg
azelőtt az emberek. Ha befelé figyelnének a szívükből áradó ösztönös
megérzésekre, az unokák, dédunokák felkeresnék rokonaikat, talán rátalálnának a boldogságukra, életfeladatukra, persze, ha engedik őket
szabadon cselekedni. Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Megmondták előre, hogy neki nem lesz gyereke. Meg kell szakítania a láncot, és teljesítenie kell az elvárt kötelezettségeket. Joga van a szülőnek így bánni a
felnőtt gyermekével? Egye meg mindenki, amit főzött még életében,
mert abból tanul! Addig nem dőlhetünk ám nyugodtan hátra a karosszékben, míg el nem simítjuk hátunk mögött a gyűrődéseket. A fiúk már
gyerekként érzelmileg elhanyagolva, aztán a katonaságnál, a túl korai
durva bánásmódtól mentálisan betegek lettek, nem csak a lányokkal
történik hasonló. Az egyiknek gyereke nem lehetett, a másik nőgyűlölő,
a harmadik gyerekellenes, férfiimádó, vagy fajgyűlölő lett, de az ösztöneiknek nem tudott senki sem parancsolni. Valakiknek az volt a célja,
hogy ne tudjanak családot alapítani ezek a fiúk. Itt voltak az oroszok,
és mégis az angol Tom rontotta meg őket. Az a Tom jó kezekben van-e?
Ő hintette el azt, hogy minden katonatisztnek és rendőrnek meg kell
rontani a gyerekét, és ebben nagy szerepe volt a pedofil tanárnak, aki a
nővé válás fokmérője volt az iskolában, s magasabb körök (a párt) védelme alatt állt. Morális válságot idéztek elő azzal, hogy elűzték a vezető réteget, és az egyszerű embereket megszédítette a hatalom. Az
első lányt nem bírták megrontani, az alattomos fondorlatoknak sokan
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estek áldozatul. Az első lány apja sejthette a terveiket, és mivel jó
ember volt, korábban rendőr, nem engedhette a lánya közelébe ezt a
társaságot, a falujukban az volt a szokás, ha nem tetszett a fiú a lány
családjának, elverték mellőle. Éppen annak a szentnek viseli az a helység a nevét, ahonnan ide költözött, amely a fiú keresztneve is. Az ordibálós fiú folyton ugrasztott, mert a nénjét eltiltották a szerelmétől, és
kútba ugrott, nem tudták, hogy a szerelmi lázban lévő ember a tiltástól
megőrül. Ő a rendőrfőnök fiával barátkozott, a szülei itatták a hatóságokat és a lány apját is a főutcán, ezért nekik hitt, nem a lányának, az
hiába mondta, ki a bűnös, nem is voltak kíváncsiak a véleményére. Az
italozók zavaros beszédéből az lett, hogy nem ezt, hanem a másik fiút
verték meg a rendőrök tévedésből, vagy elrettentésből. Úgy gondolták,
annak már úgyis mindegy. Attól lett még cifrább nyavalyája, azzal kell
élnie. Ki törődött vele, hogy bír majd később dolgozni, családot eltartani, gyerekeket nevelni, olyan állapotban, akár az első lány nagyapja vakon? Nem a bűnösöket kérték számon, hanem az áldozatot, és még mindig tart az uralom! Aztán a sértett fiú egy este vonattal elment az első
lány után, azt mondta, beadtak neki egy tablettát, csináljon valamit.
Zavaros beszédében panaszkodott, becsmérelte és vigasztalta is, hívta
magával Amerikábam és marasztalta is, folyton arról beszélt, segítsen
neki a lány valahogy, de senkihez sem tudtak fordulni, nem volt bizalom,
egy eszme volt uralmon éppen, és az nem egy gondolkodó ember. Csak
egy cigány elég bátor, úgy beszél, ahogy kérdezik, így ahhoz sodródott
aztán a fiú, most is ott tartják, még nem telt le a segítség uzsorakamata, azóta sem. Azok szeretik a gyerekeiket, ezért más népekkel dolgoztatnak.
Azt föl nem foghatom, hogyan lehetséges, hogy az a minőségellenőrnek
is beillő, nagyon szigorú erkölcsi tartást követelő ember miféle behatásra változtatta meg homlokegyenest a nagyanyjától tanult, szigorú elveit. Azért fogadta el, és vette el végül is a cigány származású nőt,
mert meg kellett mentenie a fiúktól. Azt mondták neki, ha nem sajnálja
meg, amit csinálni fognak vele, akkor neki az sem az igazi. Azt mondták,
kitapossák belőle a gyereket, megölik, milyen nő az, aki nem tudja megmondani, kié a gyereke? Ezért ő parancsra bevállalta, hogy az övé, ezzel
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mentette meg, ő a gyerekeket szereti. Elvitte felnevelni a rendőrfőnök
unokáját is, a nőnek nem kellett szülni a gyerek érdekében, nehogy
megsérüljön szüléskor majd, mint ő. Bizonyította, jóravaló, inkább elment velük, mert itt az a sok nárcisztikus személyiségű ember, aki parancsokat adott neki, komolyan veszélyeztette már gyerekkorától fogva. Ha nem csinálta meg, amit mondtak neki, kirekesztették a fociból,
megbüntették, aztán beárulták, mintha ő találta volna ki az egészet,
úgysem tudta kimagyarázni magát. A bűnös meg sajnáltatta magát, így
játszadoztak, mint a neveletlen gyerekek, akik velük tartottak, mind
bűnösök, aki csak nézte, az is. Minden hibát, rosszul elsült dolgot pótcselekvésként rajta toroltak meg, önző, egoista emberek, így óvták magukat a lelki bajoktól. Ki akarták szorítani köreikből a szerintük selejtnek tartott embereket, legyenek lelki betegek, ne szaporodjanak, és
addig sutyorogták nekik a szabadon való életet, elvándoroltak a bizonytalanba, arról híresedtek el. A sérülések nyomai meglátszanak az utódokon, és több generációnyi nyugalmas jólét kell a regenerálódásukhoz.
Beavatkozhat-e a szülő a felnőtt gyereke életébe? Előítéletei a barátoknak és a családjaiknak volt, s ő szerette az anyját, tisztelte, mert
megszülte őt. A másik nő neve szlengül a Szűzanyát jelenti, a neve az
első lányra utal, akit kicsúfoltak, és így hívják a három királylányuk iskoláját is, ahol tanultak. Ott messze előítéletek nélkül élhetnek, jobb
lett az életük, csak soha nem tudja kimagyarázni az igazát kisemberként.
A nők másik neve, akikkel elment, a szakmájukra utal. Az ember, ha
egyszer meglátja magát, mert úgy megverték, amikor tilosban járt; aztán már nem tud úgy élni, mint előtte. Új hazát kerestek, egyikük sem
élhetett már tovább itt, mert a megoldatlan ügyeket mind a nyakába
varrta a rendőrfőnök a saját fiát is mentve, és a többiek is szabadultak
volna már tőle. Akik nem voltak a közelükben, nem értettek semmit. Ekkora melléfogást, sőt szarvashibát véteni az akkori rendszer kegyeltjei
és a rendfenntartók részéről: nagy hiba. Egy sérült Borderlyne beteg
embert kábítószeresnek minősíteni, megbüntetni azért, amit mond (hiszen azok nem az ő szavai!), s a családját is meghurcolni, mert azt a viselkedést utánozta, amit parancsoltak neki... Nagyon sok az ilyen beteg
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ember, akiket durván neveltek, mert hibásan úgy tudták, a fiúkat nem
kell szeretni, keményen kell velük bánni, különben elkényesednek.
Legyenek egyedül, akkor majd jobban ragaszkodnak a nőhöz, akit választanak. Jól van a helyzethez viszonyítva, hogy kikiabálta magából akkor a mérgét, nem úgy, mint az, akinek magába kellett fojtania. Valamelyik érzéke eltompult, valahogy úgy, mint egy másik férfinak, aki nem
érez ízeket a fejsérülése óta. Mégsem tett le eredeti tervéről ez a fiatalember, pedig mindent elkövettek, hogy kútba essen az a terve, hogy
pap legyen, de más vallást választott. Úgyis egy az isten, csak nem
mindegy, hogy melyik urat szolgáljuk; a jót vagy a rosszat! Azért mondta szűkszavúan, amikor sok évvel később találkoztak azzal az első lánynyal, hogy neki igaza volt. Annak szép családja lett, mert a jót választotta.
De jaj annak, akinek nagyon jó, és nem veszi észre, hogy a másik ember
szenved! Akkor jöhettek volna haza a menekültek, ha megváltozott volna itthon a vezetés, de harminchárom évig semmi sem változott, így ott
maradtak.
A másik fiú megvigasztalhatta az elhagyott másik lányt, persze, sok
évet kellett rá várni, és kikapott ám, amiért a tiltás ellenére bement a
templomba. Ha kint marad, talán nem fajultak volna el a dolgok, és a
sértett család sem szólt volna az akkor hiányosan képzett emberekből
álló politikai rendőrségnek, mert más nem volt. Ezért fordulhatott elő
az, hogy az áldozatot büntették meg, míg az, aki rosszat csinált, vérszemet kapott. A másik lánynak le kellett vetkőznie, és kurvának kellett
magát mondani régi szokás szerint, és akkor elvette az a fiú sok év múlva, mikorra sikerült valamennyire feldolgoznia az éretlenül okozott hibák következményeit, a terhes menyasszonyának és két barátjának az
elvesztését. Az osztály levizsgázott, mert a kicsiknél ilyen tivornyázás
nem volt. Aki szerény, elég érzékeny és sértődékeny, tud spórolni, kerüli a rossz társaságot, tisztességes a családja, az ilyen lehetőségeket
elkerülheti. A nagy embereknek vannak a leghátrányosabb helyzetű
gyerekei. Otthon nem kapnak elég szeretetet, nagyon elfoglaltak a szülők, a gyerekeik meg felügyelet nélkül épp őket utánozzák. Azzal háza-
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sodnak, akit kijelöltek nekik az előmenetel érdekében, a szerelmük meg
legfeljebb szerető lehet. Küzdenek, ki a prím köztük, vagdalják a jó középosztályt, pedig rajtuk áll vagy bukik a sorsunk. Kicsúfolják a mai napig, akinek lánya van, pedig egyszer így, másszor úgy, egyszer fent,
egyszer lent, és jó, ha tudjuk, oda-vissza működnek a dolgok; csak az
emlékszik, akinek van mire, hogy fiú volt vagy lány. Így éltek a gazdagok
sok nemzedék óta, de egyre fogy a nép, s nyakunkon az új honfoglalás.
Ha megfigyelünk egy hosszú időszakot és benne néhány, általunk ismert
ember sorsát, bizony érdemes rajta elgondolkodni. Az egyik ember fiával a bárányhimlő bánt el, a másik alkoholbeteg vagy más, súlyos betegségbe esett, és ha a szeretőjét megözvegyülten sem veszi el a sok tiltáshoz idomulva, többet nem is áll vele szóba. A másik ember azért maradt magára, mert azt mondták neki, ha fiatal, akkor tizenöt évvel öregebbel legyen, ha öregszik, akkor meg tizenöt évvel fiatalabbal, és elszalasztotta az alkalmat. A jó gyerekek, akik mindig szót fogadnak,
életrevalók? Sok évnek el kell telnie, sok hányattatást el kell szenvedni,
mire kiderül, ki az életrevaló. Akit folyton ajnároznak, az gyerek marad, akit megcincál az élet, magára találhat. Nézzük meg! Az elsők, a
szépek összetörik magukat, míg az átlagos ember és a későn érő a helyükbe lépve alkot. A mániák veszélyesek, legyünk mértékletesek, de
nem jó mindig ellenkezni a gyerekkel, ahogy régen tették, mert kiakad,
és úgy marad. A felnőttek inkább dolgozzanak hiába, mint ne csináljanak semmit, de a gyerekkort tiszteletben kell tartani, akkor kell nekik
sokat játszani, és előttük csak nekik való dolgokról szabad beszélni, ne
kombináljanak fölöslegesen. Egyre rosszabb lesz a világ, régen csak alkohol-delíriumos gyerekek születtek időnként, ha az asszony nem volt
elég erős, manapság az is elég, ha az apa drogozik. Lehet, azt akarják,
megélnek utánuk! Ép család alig van, a lelkek meg jönnének, de így oda
mennek, ahová tudnak. Kerüljön el minket a keserűség! A város névadó
védőszentje kelet felé nézzen a főtéren! Az a jó szülő, aki hagyja tapasztalathoz jutni a gyerekét, de jaj neki, ha az rossz példát látott tőle, mert azt utánozza, és talán ellene fordul. Csak az a tapasztalat válik
tudássá, amire magunk jövünk rá. A szülő önmagát látja a gyerekében,
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de az már más generáció. Aki egészséges, nem érti azt, aki nem az; aki
lát, hall, érti a dolgokat azért született, hogy segítse a többit! Az ifjaké a jövő, pedig nincs semmijük sem, s addig jó, mert ha már elkényelmesednek, azt hiszik, ez örökké tart. Az öreg írja meg a memoárját, de
rövid és tömör legyen, hogy tanulhasson belőle elég hamar, aki akar.
Csak az. Életünk kézimunkáját vissza kell fejtenünk a huszárokig és a
piócás emberig, mert a minta felismerhetetlen lett? Egészséges személyiségek egészséges családokat alkothatnak, ha szabadon dönthetnek
sorsukról, a jellemük eléggé fejlett: olyan gyerekeket akarnak, akik egy
szülőpártól születnek. A család a meghatározó minden esetben, a többi
hatás csak rövid ideig érvényesül. A fiúk szeretnivalók, halhatatlanságukat biztosítja az írás, sikerüljön nekik kijavítani a hibákat! Áldozatok
mindannyian, főként az a fiú, akit sose hallgattak meg, mert nehezen
fejezte ki magát, de előrelátó volt, ezért mindent megcsinált gyorsan,
amit elterveztek a fiúk, hogy megmutassa nekik, mi vár rájuk, ha követik őt. Így sok rossztól megmentette őket! Most már rajtuk a sor, hogy
megbecsüljék őt, mert nagyon lenézték a beszédhibája miatt, amiről
nem tehetett, és irigyek voltak rá a külseje, a kedvessége miatt, amivel
jobban érvényesült a lányoknál, mint ők. Csak legyen meg végre a magához való esze! Most a számítógépet nyomja, olyannak született, hajlama
van a mániákra. A legkisebb lányát, a rendőrlányt szereti, és ha emiatt
elveri mellőle a szerelmét, nem hagyja, hogy a lány önálló döntést hozzon felnőttként, átok lesz rajta. Isten ments attól! Tudunk-e jól szeretni, és van-e lelkiismeretünk, ez a lényeg! Aki szerelmi házasságot
köt, annak nincs ennyi baja, ráér a családjával törődni, minden körülmények közt ragaszkodik hozzájuk, mert érzelmileg erősen kötődnek egymáshoz. Ha megnőnek a gyerekek, akkor talán lehetőségük nyílik rá bepótolni azt, amit közben elszalasztottak. Annyira különbözőek lehetnek
a környezet által befolyásolt emberi sorsok, hogy az egyiknek lesülylyedni, a másiknak felemelkednie kell ahhoz, hogy szót értsenek egymással. Ahhoz, hogy valaki szerelmet és szép családot is kapjon, nagyon
sokat kell vállalnia, ki kell érdemelnie azt sok önzetlenséggel, jócselekedettel. A lelkiismeretre szükség van, nehogy örökre elvesszen valami
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nagyon fontos dolog: a becsület. Baj lesz majd a leszületéssel az olyan
helyen, ahol közeli rokonságban vannak egymással a felek, mert félő,
hogy felek. Az ókorban az azonos neműek kapcsolata megszokott volt,
de rég tudjuk, az örömhajhászás: önző emberi magatartás. A gyerek a
viselkedésüket, ítéleteiket eltanulja rossz mintaként, azt hiszi normálisnak, ha abban a közegben él. Nem mindegy ám, milyen ideált követünk!
A fiúk bírája csak férfi lehet, a nőknek pedig csak nő! Ha nem így lesz,
legközelebb szüljenek a férfiak, és pisiljenek állva a nők! Ha valaki magára ismer, az csak a véletlen műve. Tanuljunk, és mondjunk új meséket,
de töményen, mert sokan azt szeretik, nem kell a sok maszlag; nehogy
valaki fiának, lányának bántódása legyen a jövőben! Adózunk minden
után, ha jó, ha rossz. A sors malmai lassan őrölnek, de biztosan; az sem
baj, ha az igazságszolgáltatás nem győzi. Az a lényeg, írjunk le mindent,
ami igaz, derüljön ki minden, különben folyton ismétlődik az, amire még
nem derült fény, ilyen az örökös feljelentgetés is! A rendőrség már változott, reméljük, a csalódás elkerül minket! A gyerekvédelem a legfontosabb, a saját érdekünkben is, írni és olvasni pedig tudni kell! A keleti
ember bölcsességét is becsüljük meg, a királynőjük a Mátrában van. Ha
sántít az igazság valahol, az azért van, mert rosszul működik az információáramlás, égig ér a szmog.
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