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Kedves Olvasó! 
 

Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi második számával jelentke-

zünk. Mindenekelőtt sietünk tudatni olvasóinkkal, hogy előző számunk óta 

már több sikeres eseményen van túl a Verslista. Hallhattuk Győri Nagy At-

tila, Csatóné Magyar Eszter, valamint Holécziné Tóth Zsuzsa fél-félórás 

irodalmi bemutatkozását, amit fölöttébb élveztünk, és nagyon szép pillanat 

volt, mikor több évnyi eredményes verslistás munkájáért Fetykó Judit át-

vehette az idei verslistás emlékplakettet. Ezúttal is szívből gratulálunk 

nekik! Ami a mostani szám tartalmát illeti, ebben többnyire pályázataink, 

illetve heti játékaink nyertes írásai olvashatók. Ezúttal túlsúlyba került a 

próza: nagyon változatos témájú, hangulatú, stílusú írásokat sikerült válo-

gatnunk az újabb termésből. Bár ebben a számban jóval kevesebb a vers, 

ezek nagyon egyéniek, szépek, és (örömünkre) van közöttük egy képvers is. 

A kalligramma  az ókorig nyúlik vissza, és egész a mi korunkig zseniális mű-

velői voltak. Nem volna rossz, ha közülünk is többen megpróbálkoznának 

vele. Ezúttal is könyvajánló és alkotói közelkép zárja a számot, melyhez jó 

olvasást és szép nyarat kívánok! 
 

 

 Sz. Gábor Ágnes szerkesztő  

 

*** 

Mukli Ágnes: Rábca  
 

Zöld zománc a folyó tükre. 

Parti fák közt, fénybe fonva, 

lomhán ballag. Szél zokogta  

titkot cipel, megkövülten. 

 

Vizét harag árnyékolja, 

szirmok szállják bodros fodrát,  

hűs habjait megcsodálják, 

pille–könnyű virág-pompa.

Sarjad a fű rét tenyerén, 

barka bolyha széllel pattan, 

hárfahangú új tavaszban,  

apró levél zizzen, zenél.  

 

Merengő ég kékben ébred,  

felhőt takar fehér fátyla. 

Szép ígéret boldogsága, 

zöldellő fűz újra éled. 
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Petres Katalin: Tavaszi figyelmeztetés 
 

Fény öntözi bőrödet,  

sejt-kútjaid forrók,  

zúg a vér ereidben,  

a lét díszeit ringatja  

az örök remény dala: 

zümmögő méhek raja. 

Küzdj! Ne hagyd tűzre  

jutni a sok csoda  

gyümölcsét – soha! 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: Kívánság 
 

Levendulaillat, kakukkfű virága,  

Az utcánkban nyíló akácfa hajlása,  

Orgonából csokor ballagóasztalon, 

Halványlila kendő fiatalasszonyon, 

Felboruló emlék Örkénynek asztalán,  

Lilás árnyú tinta ítészirka lapján… 

Mind-mind felsejlik most, emlékembe téved,  

Ahogy most a szemem a festményre réved:  

Szinyei hölgyének ruháján megakad,  

Lila fodor redőz múltat és árnyakat.  

Ibolya bársonya meseerdő mélyén, 

Mályvaszínű álom kispárnának szélén:  

Mind a kettő átjár, megpihenek benne,  

Olyan nyugodt minden, mintha béke lenne… 

Indigókék fényben fürdőzik a tenger,  

Hadd maradjak mindig, ami vagyok: ember!  

*** 

Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a 

http://poeta.hu/ingyen oldalon
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Varga Katalin: Tán szerelem? 
 

Játszi fények villognak nyár-éji csendben, tétován. 

Mámoros, csillagközi fény lepi el most kis szobám.  

Szédülve ölellek, a mindenség vagy énnekem. 

Mint átlátszó kövek vízparton, ez tán szerelem. 

 

 

Győri Nagy Attila: Az idő rabja 
 

Szabady Róbert sikeres menedzser az APN magyarország i 

leényvállalatánál. Hivatalosan a külkapcsolatokért felel, a gyakorlatban 

már évek óta ő irányítja a céget. Könnyen kigolyózhatná az idős igazga-

tót a székéből, de egy kis számolás után rájött, nem érné meg. A juta-

lékokkal együtt jóval többet keres nála. De azért ennek hatalmas ára 

van, szabad percekről még csak nem is álmodhat, az egész napja egy 

nagy rohanás. Úgy számolta, hogy bírja még vagy tíz évig, addigra bőven 

megteremti az egzisztenciáját és utána nyugodtabb vizekre evez.  

 Aznap reggel is öt órakor kelt, mint mindig, azzal a különbséggel, hogy 

szokatlanul nyugodt volt. Kiment a konyhába , és szép sorban letépeget-

te a lakás különböző helyeire kiragasztott post-it-okat. Kávé 05:10-ig, 

fürdőszoba 05:40-ig, felöltözés 05:50-ig... Mindent megtervezett elő-

re, de ma szánalmasnak találta ezeket a cetliket. Nem szokott regg e-

lizni, de most csinált egy szendvicset, és kényelmesen elfogyasztotta. 

Elegáns öltöny és vasalt ing helyett szabadidőruhát vett fel , és olyat 

csinált, amit legalább tíz éve nem: felszállt egy villamosra. Ahogy elin-

dult, figyelte az emberek arcát, ruházatát, belehallgatott egy -egy be-

szélgetésbe, majd leszállt a Margitszigetnél. Az idő csodálatos volt, ra-

gyogott a nap, de így is csak 28 fokot mutatott a hőmérő. Sétálás köz-

ben vett egy lehűtött dobozos sört, aztán kiterítette a magával hozott 

pokrócot a legelső kevésbé forgalmas réten, és hanyatt feküdt. Csukott 

szemmel élvezte a nap jótékony sugarait, majd felült, hogy a táskájából 

elővegye azt a könyvet,  amit már legalább öt éve el akart o lvasni. Ekkor 
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megpillantott két fiatalt, akik elhaladtak mellette, egyik kezükben sö-

rösüveg, a másikban égő cigaretta. Miért is ne? - gondolta. 

- Srácok, ha nem haragszotok, kérhetnék egy szál cigarettát? - nem 

hitte volna, hogy ilyen szavak valaha is elhagyják a száját. 

A fiúk kissé furcsállták a kérést, mert általában a csövesek szoktak tő-

lük kéregetni, Róberten pedig a szabadidőruha ellenére is látszott,  

hogy jómódban él. 

- Parancsolj! -tüzet is adtak neki. 

Beleszívott, letüdőzte, kifújta. Tíz éve nem gyújtott rá, de úgy látszik, 

az ember nem felejti el, hogyan kell csinálni. Egy picit meg is szédült,  

de mégis jóleső érzés kerítette hatalmába. Újra 16 éves volt, gondtalan 

és naív, aki élvezi az életet.  

Ekkor szólalt meg a telefonja. Mielőtt felvette volna, a  szeme elől el-

tűnt a fátyol, és az agya úgy elkezdett pörögni, hogy félt, szívinfark-

tust kap. „Ma hétfő van, a hét legforgalmasabb napja, minden hétfő 

igazi kihívás. Ráadásul hó eleje, ami amúgy is elviselhetetlenül sok mun-

kát jelent. Ki kell menni 08:50-re a reptérre a németek elé, és szemé-

lyesen fogadni őket. Le kell zárni a múlt havi dossziékat, leadni őket az 

irattárnak. 10:30-kor....” Tudta, mit kell tennie: egy határozott mozdu-

lattal kikapcsolta a telefonját, levette a cipőjét, a zokniját, lehever e-

dett kényelmesen a pokrócra, és kinyitotta a könyvét.  
 

 

Kutasi Horváth Katalin: Örömöt vegyenek! 
 

Janó végzett a fa felaprításával, és felszabadult, elégedett sóhajjal 

belevágta baltáját a rönkbe. Leült a ház elé egy kicsit megpihenni, s m i-

re végighúzta karját verejtékes homlokán, már ott állt előtte Jani, a 

kisgyerek a harmadik szomszédból. A kisboltból jött.  

– Mondd csak, Janó bácsi, mi az az öröm?  

Bár Janó már megszokta, hogy váratlanabbnál váratlanabb kérdésekkel  

álljon elő Janika, most mégis meglepődött.  

– Nem értem, fiacskám, mit szeretnél tudni? 

– Hogy mi az… – ismételte volna hangosabban Jani. 
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– Hallottam, csak nem értem a kérdésedet! Hisz boldog vagy. És nem 

tudod, mit jelent az öröm?  

– De mégis mit jelent az, hogy boldog? 

– No, ezt nem lesz könnyű elmagyarázni… – válaszolta, miközben a kisfiú 

mellé telepedett. 

– Ilyen nehéz dolog a boldogság? – csodálkozott a fiúcska.  

– Tudod, minden érzés és fogalom bonyolult… De tényleg… Mi is a bo l-

dogság? – kérdezte az öreg inkább magától. – Azt hiszem, akkor vagy 

boldog, ha nincs bajod, bánatod, de van sok örömöd!  

– Akkor a baj ellentéte az öröm?  

– Igen… 

– És akinek öröme van, annak nincs baja? Akinek meg baja van, annak 

nincs öröme?  

– Hááát… Hadd gondolkodjam… 

– Csak azért kérdezem, mert van ám nekünk otthon elég bajunk! Öten 

vagyunk testvérek, néha hamarabb elkoptatjuk mi,  idősebbek a ruhát, a 

cipőt, mint ahogy megörökölhetnék tőlünk a kisebbek, sokszor nincs 

szappan, amivel moshatnánk, nincs mindig mivel világítanunk… 

– Odafigyelnek rátok a szüleitek?  

– Igen, gondunkat viselik, amit csak tudnak, mindent megadnak.  

– Mit érzel? Szeretnek titeket? És ti szeretitek őket?  

– Igen, ebben teljesen biztos vagyok!  

– Van hangos szó, békétlenkedés a háznál?  

– Nem, soha nincs veszekedés!  

– No, látod, Janikám, ez mind-mind öröm. 

– Az az öröm, mikor nincs jelen valamiféle baj?  

– Sokszor, sokunknak igen… De nekem most például az is öröm, hogy 

összevágtam a tüzelőt. Különben bármi apróság örömet okozhat nekünk 

vagy a másiknak! Olyan is van, hogy mindkettőnknek! Hiába vagy sz e-

gény, rengeteg örömöt adhatsz, hisz az ingyen van! Csak jó érzést kell 

valahogy kelteni a másikban… 

– Ó, azt hiszem, már értem! Amikor jól viselkedünk, vagy ha kérés né l-

kül segítünk, az öröm a szüleinknek, ha ők megdicsérnek, megsimoga t-

nak minket, jólesik, örülünk, örömet kelt bennünk… 
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– Igen, tényleg megértetted! – mosolyodott el Janó. 

– Ezért mosolyogsz?  

– Igen, jó érzés, hogy beszélgettünk róla, öröm, hogy átadhattam vala-

mit… – bólintott az öreg. 

– Köszönöm, Janó bácsi. Most már tudom, hogy tényleg boldog vagyok, 

rengeteg apró örömöm van!  

Hazafelé, majd később elalvás előtt is ezen gondolkodott Jani, meg 

azon, mivel fog másnap testvéreiben és szüleiben valami apró, ám jóleső 

érzést kelteni. 

 

 

Diana Soto: A fenevad tánca 
 

Bőrömön éreztem lihegésit.  

A nyomomban járt, lassan lépkedett.  

Karmai felszabdalták a csendet,  

Elzargatta a biztos érzetet.  

Lehűlt körülötte a levegő,  

Meg-megzörrentek a falevelek.  

Szenvedő pára tört fel tüdőmből, 

Jéggé fagyott benne a lehelet.  

Körülötte sistergett a bársony,  

Fényes ruháját a földre gyűrte,  

Felriadtam a sercegő zajra,  

Rohanni kezdtem a néma kürtre.  

Sötétté vált a koszos égtenger,  

Felharsant egy induló harsona.  

Fák nőttek a fűszálak helyébe,  

Magába zárt e megvadult csoda.  

Megremegtem villám szőtte hangján, 

Láttam sistergését az anyagnak.  

Tűszúrást éreztem, amikor az 

Ég csillagai belém haraptak.  
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Fojtott sötétsége. Megvakultam 

Tán? Szívemben éreztem a szellőt,  

Körbeölelt a tüskés borostyán,  

Amott a fák kérge lassan megnőtt.  

Hiába menekültem volna, de 

Egyetlen út sem termett előttem,  

Képzeletbeli szememmel láttam 

Biztonságom, ahonnan elszöktem.  

Teljes lélekből akartam sírni,  

De tudtam, hogy nagy zajt csapott volna.  

Féltem, hogy a sötétség meghallja, 

És hozzám még közelebb hajolna.  

Megremegtem. Ő lassan lépkedett.  

Karmai felszabdalták a csendet.  

Bőrömön éreztem lihegésit, 

Megadtam magam a zöld szemeknek.  

 

 

Győri Nagy Attila: Szex 
 

Mády Piroska négy éve folyamatosan ír. Már tinédzser korától fogla l-

koztatta a dolog, született is  akkoriban pár verse, de aztán valahogy  

abbamaradt. Kislánya születése után - már nem is emlékszik, miért és 

hogyan - elővett egy ceruzát, egy darab papírt és újra elkezdett írni. 

Szebbnél szebb versek születtek, úgy érezte, sose fogy ki az ihletből , 

és áldotta a sorsot, hogy belekezdett. Nagy örömet okoztak számára, 

már úgy érezte, nem hiába született erre a világra, értelmet nyertek a 

mindennapok. Hamar rájött, a költészet is, mint annyi minden más, ma 

már az elektronikus világban él igazán. Ő is csatlakozott különböző iro-

dalmi csoportokhoz és aktívan részt vett a közösségi életben. Rá egy 

évre, mikor már száz felett járt a költeményei száma ,  kezdte el  foglal-

koztatni az önálló kötet gondolata. Mire megtalálta a számára legmeg-

felelőbb kiadót, már kétszáz felett járt. Ennyiből már bőven válogatha-
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tok, gondolta, és úgy döntött, tematikus kötetet ad ki. Mivel  a versek 

zömében a kapcsolatokról, szerelemről, családról szóltak, így azt jelölte 

ki témának és nekifogott a kiválasztásnak. Száznál megállt, ennél töb-

bet nem akart az első kötetébe. Már csak egy frappáns nyitó gondola t-

sor kell, egy jó borító és kész. Szerencsére jó pár internetes barátot 

szerzett, így hamar talált egy írónőt, aki gyönyörű gondolatokat szőtt  

egybe bevezetőnek. Látványtervezőként eszébe se jutott,  hogy esetleg 

másra bízná a borító megtervezését, így annak is nekifogott. Alig két  

óra alatt megrajzolt egy turbékoló gerlepárt, bescannelte őket és egy 

kis utómunkával megszületett a mű. A lábukra aranyszínű karikagyűrűt 

rajzolt, fejük felett a neve és a cím: „Társas álmok”. Még egy kicsit 

gyönyörködött a végeredményben, majd elküldte lektorálásra.  

 Rá egy hétre személyesen kellett megjelennie a kiadóban, szerződést 

aláírni, előleget fizetni és átbeszélni a maradék kérdéseket, esetleges 

javításokat. Az őt fogadó hölgy rendkívül kedves és segítőkész volt, bár 

hozzátette, csodát ne várjon, az emberek nem nagyon vesznek manap-

ság versesköteteket. Ezzel Piroska már tisztában volt, meg is ígértette 

az ismerőseivel, hogy megveszik, de akárhogyan számolt, 50 -60-nál 

többet nem tudott eladni. A kiadó 200 példányt gyárt le minimálisan, 

úgyhogy vannak itt még kihívások. Amint ezen tűnődött,  hirtelen megvi-

lágosodott:  

- Vissza az egész! - szinte felkiáltott. 

- Tessék? - értetlenkedett a titkárnő.  

- Új borítót csinálok. Lecserélem - Piroska rendkívül határozott volt.  

- Na de miért? Ez a mostani gyönyörű és illik is a tartalomhoz.  

- Így döntöttem - és a hangsúlyban ott volt az is, hogy „ez végleges, ne 

vitatkozzon”. 

- Hát jó. Legyen így. 

 - Hazarohanok, és még ma elküldöm. Utána mehet is a nyomdába - ek-

kor már mosolygott, majd kezet nyújtott, és elviharzott. 

 Otthon előbb kapcsolta be a számítógépét, mint, hogy bezárta volna a 

bejárati ajtót. Szervezete kezdte hiányolni a napi második kávéját, de 

most még ezt is képes volt egy kicsit elhalasztani. Fél óra múlva már 
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nyomta is le az enter-t a küldéshez. A mű elkészült. Immár másodszor,  

de most már véglegesen. A gerlékről leszedte a gyűrűt, az egyik egy 

csipkés harisnyatartót kapott csőrébe egy ostorral, a másik lábára b i-

lincset rajzolt. A felirat is megváltozott: „Mády Piroska: Szex, avagy 

valami vadság a piros tangabugyi körül”. 
 
 

Dobrosi Andrea: Úgy vinném...  
  

Ha elrabolnám magam,  
  

velem jönne a hó,  

mint megvetett ágyon  

tiszta lepedő,  

szűz paplanok, dunyhák –  
  

vinném a kék eget,  

ahogy a július 

tejben fürdet, integet,  

s tisztán súgja, visszatér –  
  

nem hagynám itt 

anyám lisztes kezét,  

apám liliom lelkét,  

az ártatlan gyermekarcot –  
  

akkor harácsolnék igazán...  

enyém lenne a hattyúdal, 

az ölelkező kard-nyakak,  

vattázó másnapok –  
  

hosszan búcsúzkodnék, 

úgy vinném magam 

– a teli bőröndöt –  

képzeletem fehér habjain. 
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Gősi Vali: Elvetélt remény 
 

nem csak erdőben nőhet 

mérges vadszömörce  

saját szívünkben is burjánzik néha;  

ágai szerteszét nyílnak 

s mint tavaszi fákon a rügyek  

vajúdva újjászületnek terheink alatt 

akár hínár alatt a sugaras-úszójú halak 

úgy bújnak megkövesedett kínjaink  

kromoszómatérképünk kódolt léptékei mögé  

ahol a boldogság már alig él 

s a szeretet mint elátkozott magzat pusztulása  

bűnös alkóv sötét rejtekén  

hívők hithű imája ellenére  

koraszülött elvetélt remény  

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: Beszélgetés a vonaton 
 

Ötvenes anyuka – abból a „fajtából”,  aki harmincötnek szeretne látszani 

– mély sóhajtással elhelyezkedik a mellettem lévő négyes ülésen a vona-

ton, szemben egy negyven körüli, jól szituált úrral, aki a laptopján olvas 

egy angol nyelvű újságcikket. A hölgy öltözékét már a felszállás alatt jól 

megnéztem: hófehér, áttetsző ruha mély dekoltázzsal, mely látni engedi 

a kissé már fonnyadó mellére tetovált fekete pillangóját is. Tűsarkú fe-

hér szandáljában inkább csak tipeg – látszik a tartásán, hogy fáradt, de 

az istennek nem húzna kényelmesebb cipőt, hiszen akkor oda az összha-

tás, mellyel fiatalabbnak szeretne látszani. Fülében hatalmas fehér kari-

kák, festett szőke haja fiatalosan lófarokba tűzve rózsaszín, fehér és 

fekete virágokkal díszített nagy műanyag csattal. 

Amikor az úr ismét az újságcikkbe mélyed, a hölgy – hogy figyelmét fel-

keltse – előveszi a hófehér mobilját, kicsit vacakol vele, majd megkérdi: 
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- Lenne oly drága, hogy megkeresné nekem a facebookot, mert én még 

mindig nem tanultam meg ennek az „okoskának” a kezelését! Még jó,  

hogy ott van az én okos kicsi fiam, aki segít benne , ha otthon van. 

Az udvarias úr – miután kényszeredett mosollyal visszaadja a telefont –  

visszakérdez:  

- Sokat van távol a fia? Olyan a munkája?  

- Á, hová gondol – sikkant fel a hölgy – nincs nekem még olyan öreg gye-

rekem, aki dolgozna! Ő még tanul, majd olyan számítógépes guru lesz 

egyszer, mint maga – nevet vidáman, aztán így folytatja:  

- Tudja, ezek a mai fiatalok olyan korán érnek, biztos érti, mire gondo-

lok – jegyzi meg bizalmaskodón. Még alig tizenhét éves, de már van ba-

rátnője .. jó, jó nem komoly, kicsit öregebb is, de legalább tapasztalt.  

A férfi meglepett arcát látva kacsint egyet, és hozzáteszi: tudja, „úgy” 

már voltak együtt… érti ugye? Múltkor ülünk a nappaliban a párommal , 

és nézzük az „Édes életet”, és közben halljuk, hogy odaát a fiam szobá-

jában nagyban megy a „móka”! Igen, igen! A sikolyokból meg a lihegésből 

lehetett tudni, hogy jól érzik magukat,  és én tudtam, hogy már megtö r-

tént a beavatás. Meg is tapsoltuk őket apjukommal, amikor hallani lehe-

tett, hogy befejezték! 

Én csak ülök. Nem merek odanézni a férfi arcára, hogy lássam a reakc i-

óját, és azt gondolom: vagy én maradtam el pár évtizeddel a velem 

csaknem egykorú hölgytől, vagy a világ változott meg körülöttem, de na-

gyon – mert én ugyan el nem tudnám képzelni, hogy bárkivel is kibeszél-

ném a fiam szexuális életét!  

 

 

Diana Soto: Ami nem kezdődött el 
 

Határok közé szorított cseppnyi ajkak.  

A hajlongó tengeren sodródik, jajgat,  

Mint egy szív ellen megkísérelt merénylet.  

Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.  
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Hópelyhekben megnövő álomvirágok, 

Feneketlen mélység, de egyszer kimászok.  

Hajnali párák között én már nem félek, 

Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.  

 

Nem kerül majd a feledés tengerébe, 

Nem kell, hogy a fájdalmat ő is megélje.  

Nem hagyják maguk mögött mogorva évek,  

Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.  

 

Egy kard nélkül megvívott, győzelmi párbaj 

Csak akaratfitogtatás a világgal. 

Születéstől gyógyíthatatlan enyészet,  

Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.  

 

Hamvadó bizalom, átlátszó bűntudat.  

Mondd, kik lépik meg helyetted a harcodat?  

Lassan nyíló szegfű, hervadó remények.  

Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.  

 

Talán ez a színház, és mi a bábok.  

Talán a rendezők mutogatnak rátok.  

Talán nem is létezik olyan, hogy élet.  

Ami nem kezdődött el, véget sem érhet. 

 

Ébredj. Nem éri meg a semmire várni .  

Ketrecében éneklő halott kanári.  

Légy bátor elindulni. Kezdd el most, kérlek. 

Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.  

 

*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

https://www.facebook.com/kortars.magyar 

https://www.facebook.com/kortars.magyar
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Holécziné Tóth Zsuzsa: Barnabás 
 

Kis Barna a nővérének, Dórának köszönhette az életét. Nemcsak azért,  

mert ötéves korában Dóra szabadította ki a szalmakazalba vájt alagú t-

ból melyet „véletlenül” felgyújtott, hanem azért is, mert neki köszön-

hette azt, hogy megszületett.  Dóra ugyanis – akinek szülei meglehető-

sen későn kötöttek házasságot - egyke maradt volna, ha nem könyörög 

folyamatosan a szüleinek, hogy neki kell egy testvér, egy kisfiú, akit 

Barnabásnak hívnak, mint a kedvenc barna mackóját.  

Édesanyjuk középiskolai tanár volt - közel a negyvenhez - amikor egy 

egyetemi évfolyam-találkozón összefutott az akkor már jóval ötven fe-

lett járó professzorával, aki nem sokkal korábban temette el rákos be-

teg feleségét. A találkozón sokat beszélgettek, és amikor Márta már 

hazafelé tartott, a vonaton arra gondolt, meghívja ő vendég előadónak a 

professzort az éppen végzős osztályába – hátha kedvet kap valaki ah-

hoz, hogy azon az egyetemen tanuljon tovább , ahol egykoron ő is. Ez a 

meghívás egy pénteki napra szólt, és a professzor a szíves marasztalást 

– miszerint nézzem már szét a kedves alföldi kisvárosban, ha már egy-

szer itt jár – elfogadta, és a hétvégét a tanárnővel töltötte. A találko-

zást újabbak követték, és nem egészen fél év múlva feleségül kérte 

egykori tanítványát. Ebből a házasságból született előbb Dóri, majd 

Barna. 

Mártika osztálya alaposan meglepődött, amikor öt év múlva – az első 

osztálytalálkozón – az osztályfőnökük kétgyerekes anyukaként jelen t 

meg, hiszen már szinte mindenki elkönyvelte azt, hogy „öreglány” ma-

rad. Örömmel hallgatták a nem mindennapi történetet, főleg az te t-

szett nekik, hogy Dóri olyan állhatatosan követelte az öcsikét, hogy a 

kívánsága teljesült, hiszen kisfiú született.  

Persze voltak évek, amikor Dóri már-már megbánta, hogy testvére van. 

Imádott édesapja gyakran kivételezett a „trónörökössel”: míg Dórát 

szigorúan fogták, és a református általános iskola után a megyeszé k-

hely legerősebb gimnáziumába küldték tanulni, és kollégiumban kellett 

laknia, az öccsétől nem követelték meg a kitűnő bizonyítványt. Barnabás 
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végtelenül lezser volt, nemegyszer az évismétlés réme fenyegette már 

az általános iskolában is, és szemrebbenés nélkül hazudott idősödő szü-

leinek, ha számon kérték a lógásait. Édesapjuk hetvennégy évesen halt 

meg, és ezután a fiúra szinte senki sem tudott hatni: kimaradt a szak-

középiskolából, éjszakázott a haverokkal, és Márta asszonynak azt is 

meg kellett érnie, hogy amikor egy átbulizott szombat éjszaka után 

még másnap délelőtt sem került haza, végül a detoxikálóban leljen rá.  

Volt, hogy dolgozott, de inkább csak édesanyját vagy - időközben a fő-

iskola mellett munkát vállaló - nővérét pumpolta egy kis pénzért. Ami-

kor nagykorú lett, egy darabig még a helyi nyomdában volt segédmun-

kás, de persze a három műszak, a folyamatos hőség és vegyszerszag 

nem tetszett neki. Ennek ellenére dolgozott ott pár hónapot, mert fe l-

fedezte, hogy ha összedarabolja a használt alumínium nyomólemez eket,  

és kabátjában kilopja azokat a gyárból, azért pénzt kap egy orgazdától. 

Két barna széldzsekit varrt össze, és a kettő közé rejtette a lemez e-

ket – sőt, később a méregdrága nyomdai festékeket is – mindaddig, 

amíg valakinek a portán fel nem tűnt, hogy a legmelegebb nyárban is 

dzsekiben jön ki a gyárkapun - amit még ráadásul láthatóan jól le is hú-

zott a „szajré” súlya. Óriási szerencséje volt, hogy a gyáregység vez e-

tője édesanyja egy korábbi tanítványa volt, így nem jelentették fel, 

csak azonnali hatállyal fel kellett mondania. Édesanyja majd meghalt a 

szégyentől, amikor a volt taní tvány felhívta őt és tájékoztatta.  

Részben a történtek miatt tudta rávenni az anyukáját, hogy adjon annyi 

pénzt neki, amiből Angliába mehet szerencsét próbálni. A tanárnő arra 

gondolt, talán a távolság miatt felébred a felelősségérzete, ezért el ő-

teremtette az útra valót. Dóri megpróbálta lebeszélni, féltve attól, 

hogy nyelvtudás nélkül nem fog boldogulni, de Barnával nem lehetett 

bírni, azt mondta, minden kezdet nehéz,  de majd meglátják: ő boldogul-

ni fog. Persze, fél év sem telt bele, és bebizonyosodott,  ho gy a külföldi 

munkavállalás sem mindenkinek sikerül: végül a testvérének és édesany-

jának kellett Barnabást hazahozatnia egy Angliába járó csomagfuvarozó 

vállalkozóval – mert repülőjegyre valója természetesen nem volt. Mun-

kát ezután is alig-alig talált, vagy ha mégis: az italozó életmódja, a hi-
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ányzásai miatt rövid úton kitelt a becsülete. Ezután – hogy tetézze a 

bajt – egy háromgyermekes rendőrnővel költözött össze, egy rendőrsé-

gi körzeti megbízottal, akitől hamarosan egy kisfia született: Jánoska. 

A kisfiú születése után nagyon fogadkozott, hogy megváltozik, hogy fe-

leségül veszi Annát, és jó apja lesz a gyerekeknek, de már az esküvő 

napján beütött a krach: még mielőtt a házasságkötő terembe indultak 

volna, beállított hozzájuk egy Barnánál legalább tizenöt évvel idősebb 

nő, akivel állítólag még Angliában élt együtt. A nő közölte, hogy miután 

Barna hazajött, kiderült, hogy terhes, és most utána jött a kisfiával, 

tartsa el őket is. Az esküvő, persze, elmaradt, a vőlegény bánatában jól  

leitta magát, majd összepakolt egy bőröndbe és egy barna katonai háti-

zsákba, aztán az anyukájától az esküvői vacsora kifizetésére kapott 

pénzzel eltűnt otthonról. 

Hosszabb ideig nem hallottak Barna felől. Kisfiának anyja sem akadt 

nyomára, így nem volt, aki gyerektartást fizessen, de Márta asszony 

amennyire lehetett, támogatta őket egészen haláláig. A másik hölgyről, 

és a másik kisfiúról nem hallottak többet, így azt sem lehetett tudni, 

igaz volt-e az állítása, miszerint Barna a gyermek apja.  

Telt–múlt az idő, Dóra befejezte a főiskolát, tanítani  kezdett egykori  

iskolájában, és mellette angolórákat adott. Huszonöt évesen férjhez 

ment egy fiúhoz – akinek korábban nyelvórákat adott - született egy 

kislányuk és egy kisfiuk. Már tízéves is elmúlt a kislánya, Nóri, amikor 

hegymászó nyári  táborba iratkozott be. Ez a tábor Csobánkán volt, az 

ottani iskola tanulói cserediákként nyaraltak az Alföldön, Nóri osztálya 

pedig ismerkedett a hegyekkel. Dóra félve engedte el a korábban té r-

iszonyban szenvedő kislányát a táborba, de megnyugtatták, hogy ho z-

záértő szakemberek többek között éppen a tériszony leküzdésében 

fogják segíteni őket.  

Ahogy teltek a napok, Nóri egyre lelkesebben telefonált haza, hogy mi-

lyen szép helyen van a tábor, mennyire jól érzi magát – így édesanyja 

félelme alábbhagyott. Elhatározták a férjével, hogy a harmadik hétv é-

gén meglepik a kislányt, és elmennek hozzá a táborba. Ha tényleg jól  

érzi magát, maradhat még egy hétig, ha viszont haza akar jönni, hát 
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magukkal hozzák. A kérdéses napon élénk szél fújt, de a csoport vez e-

tője úgy döntött, ennek ellenére kimennek a Holdvirág -árokhoz, hiszen 

a gyerekek nagyon várták, hogy komolyabb pályán is kipróbálhassák az 

Oszoly-szikla aljában tanultakat. A kiskovácsi pszichiátriai intézetig 

busszal mentek, onnan indultak túrázni: a vezetőjük megígérte, hogy az 

úgynevezett „ősember barlangot” is látni fogják – ennek érdekében 

lámpákat is vittek magukkal. A gyerekek előbb teljesen együtt halad-

tak, de ahogy a szépséges táj eléjük tárta „kincseit”, bizony elmaradoz-

tak: volt, aki a tavalyi, barna tobozt gyűjtötte, hogy majd hazaviszi  

anyukájának, mások pedig az érett erdei szamócát csipegették, vagy a 

pillangókat kergették, amíg el nem érték a patak medrét. Azt tervez-

ték, a barlangig mindenképp elmennek, hiszen mindenki be akart ku-

kucskálni: nagyon élvezték, hogy a magukkal hozott zseblámpával bevi-

lágíthatnak, és nagyot kurjanthatnak a barlang szájánál.  

Dóra kislánya maradt utoljára, mert tartott kicsit a barlangba való be-

hajolástól, de végül is - nyakában az otthonról hozott elemlámpával – le-

hasalt a lyuk szélére. Ebben a pillanatban lépteket hallott, ijedten há t-

ranézett, és egyensúlyát vesztve a barlangba csúszott – azaz csak csú-

szott volna, mert a nyakában lógó zseblámpa megakadt egy kiálló gyö-

kérben, és a bal karjával is meg tudott kapaszkodni egy kiálló ágban. 

Kétségbeesetten felkiáltott, mire a léptek felgyorsultak, és a követk e-

ző pillanatban egy rossz  arcú, sovány idegen hasalt mellette: két kézzel  

próbálta visszahúzni az ijedten kapálózó gyermeket a gödör szélére.  

Nóri nem tudta, mitől félt jobban: a leeséstől vagy az idegentől, de vé-

gül kissé megnyugodott, mert a férfi próbált kedvesen beszélni hozzá, 

hogy ne kapálózzon, hiszen akkor akár együtt is beleeshetnek a gödör-

be, melynek alján éles kövek sorakoztak. Mire ki tudta emelni a rémült 

kislányt, a túravezető is visszaért, és nem győzött hálálkodni a férf i-

nak, hogy segített, mielőtt nagyobb baj lett volna. Mint kiderült, a fér-

fit a közeli intézetben kezelték, de néha kiszökött,  hogy az erre járó 

turistáktól némi pénzt, vagy cigarettát tarháljon.  

Mire a csoport visszatért a faluba, Nóri szülei már a Csobánkai iskola 

előtt vártak. A kislány persze sírva rohant elmesélni a történteket, a 
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szülők pedig az első ijedség után kérték a túravezetőt, vezesse el őket 

a kórházhoz, hagy meg tudják köszönni annak a férfinak a segítséget. 

Beültek a kocsiba, és odahajtottak az épület elé, ahová már épp vissza-

ért a kopott, szürke nadrágot és barna, kockás inget viselő férfi – aki-

ben Dóri megdöbbenve ismerte fel saját, rég nem látott öccsét. Kis Dó-

ra az öccsének, Barnának köszönhette a lánya életét.  

 

 

Győri Nagy Attila: Szégyen 
 

„Az nem is nő! Az nem is nő…” - Katalin fejében ez az egy mondat ismé-

telgette önmagát, szinte már fészket rakva a tudatában. Egyszerre é r-

zett elkeseredettséget, szégyent és valami szá mára ismeretlen új erőt,  

ami átjárta, szinte már széthasította mellkasát. Legszívesebben fe l-

üvöltött volna, beleordítva a gyerekek arcába, hogy de igen, nő vagyok. 

Nő és érző ember! Tanárévei alatt többször találkozott már a gyermeki 

kegyetlenséggel, meg i s szokta volna, ha ez nem róla szólna. De most ő 

volt a célpont.  

Kinyitotta az optikus bejárati  ajtaját, és határozott mozdulattal a 

pulthoz ment. 

- Egy 1,5-s dioptriájú kontaktlencsét szeretnék.  

Gyorsan vásárolt, mintha egy belső hang utasította volna, mit vegyen. 

Az üzletekben azonnal kiszúrta a zsákmányokat, felpróbálta őket, fize-

tett, és már ment is a következő üzletbe.  

- Azt a fekete neccharisnyát kérném. - Ebből a miniruhából kérnék egy 

„S” -méretűt. - A kirakatban lévő vörös rúzsból kérnék egyet. - Lépcsős 

hajvágást kérnék, egyenesre vasalással és előre pár szőke tincset.......  

Mire hazaért, hullafáradt lett. Vett gyorsan egy fürdőt, lefőzött egy 

erős feketét, majd vett egy nagy levegőt. Tetszett neki az új frizurá ja, 

még ha merőben szokatlan is volt, úgy érezte, egy új ember néz vele 

szembe a tükörben. Végigkente lábait testápolóval, mert a borotválás-

tól kicsit kiszáradtak, aztán komótosan felvette az új ruháit. Most jön 

a neheze - gondolta, hiszem már hosszú évek óta nem használt sminket.  
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Némi bizonytalankodás után egész ügyesen elboldogult, a végén még a r-

ra is maradt energiája, hogy kifesse a körmeit, és belebújjon a tűzpiros 

tűsarkújába. A tükör előtt állva kinyitotta a szemeit, végignézett ön-

magán, és gyors leltár után az első szó, ami eszébe jutott, a kurva volt.  

„Kiss Katalin, a példás életű matematikatanár, amint éppen strihelni in-

dul!” Elnevette magát. Kacagva leült a kanapéjára , és elkezdte kever-

getni kávéját. Merőben új és kicsit furcsa érzések tomboltak benne,  

önkéntelenül is piros körmeit nézte. „Még a kezemet is másképp tar-

tom” „Kiegyenesedve ülök!” „Jé, nekem milyen jó lábaim vannak!” 

Valamilyen erő arra késztette, hogy felálljon, kimenjen a lakásából 

egyenesen a térre, amin emberek százai rohannak keresztül és tudassa 

a világgal: „Megjöttem, itt vagyok, nézzetek rám! Jó nő vagyok?” Szem-

be jött vele egy idős pár, komótosan, mint akik délutáni  sétájukat élve-

zik. Ahogy végigfutott a testén  a pár férfi tagjának tekintete, elége-

dettséget érzett. Először észre sem vette, hogy a mellette sétáló 

hölgy szinte felnyársalja a szemével.  

- Szégyellje magát! -szinte kiáltotta az idős nő. Katalin pedig bo ldog 

volt. Nagyon boldog. Csak annyit tudott rebegni, hogy - Köszönöm! Na-

gyon köszönöm!  

 

 

Dobrosi Andrea: Maroknyi fény vagy 
 

Lehetsz gyertyán, 

mécsesen,  

síron, 
  

maroknyi fény vagy,  

maroknyi fény csak,  

de a markom a minden,  

ebben az izzó  

narancsligetben, 

s csak nézlek,  

nézem lobbanásod, 



PÁLYÁZATOS ÍRÁSAINKBÓL… 1. 

 

19 

Te vagy, 

nincsenek mások, 

lehetsz bárhol, 

közel vagy távol,  

sosem engedek a lángból, 

mert létezel –  

velem. 
  

Egyszer magamat 

úgyis megégetem,  

markom megkapod,  

én is fénnyé olvadok;  
  

most nézek  

a temetőben szerteszét,  

s a fák narancsa, 

mi rám terül: 

az a sok levél. 
  

Még egyedül vagyok, 

egyedül... 

 

 

Gősi Vali: Csak néztem a fákat... (Anyámhoz) 
 

Nefelejcskék álomban láttalak  

a régi kertben, almafák alatt.  

Arcodon égszínű angyal-mosoly,  

a felhőkből éteri dal fakadt.  

  

Néztelek tágra nyílt gyermekszemmel,  

vártam, hogy indulsz, felém igyekszel,  

elhozod újra a nyár melegét,  

s a halódó fényt életre kelted.  
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Gyönyörű voltál, mint egy varázslat;  

a belém szorult maroknyi bánat 

egyszerre csak könnyedén felszakadt, 

s eltűnt veled, míg néztem a fákat.  

 

 

Kutasi Horváth Katalin: A Szépség koldusaként  
 

Szerettetek? Lázban égtem. Lapultam a fa tövéhez.  

Csönddé váltam, dideregtem, atyát vártam elesetten.  

Szenet loptam, vagont raktam, kölest ettem, krumplit faltam. 

Készültem az estebédre, mindig szükség lesz cselédre…  

Vonattetőn is hasaltam, csak tiszta szívvel szavaltam.  

Kérditek, hogy mit szeretnék? Erre mit is felelhetnék?  

Vonat elé leguggolni, játék közben csúfolódni,  

Vonatfüttyöt kiiktatni, sínek mellett sétálgatni… 
 

Ha gyorsvonat vinne hozzád, zsebemet nem leltároznád.  

Nem találnád vallomásom, nem várnék az állomáson.  

Nem talállak, túl késő már. Sínpár között múlt idő jár. 

Hogyha számonkéred vágyam, kérdezheted, hol az ágyam.  

Vasút mellett éldegélek, ha vonat jön, el- elnézem,  

Szállnak a fényes ablakok, elsuhannak árnyalakok,  

Talán én is köztük vagyok, egy kis jelet én is hagyok,  

Téli éjszakába érek, e világba alig férek.  
 

Tehervonatot rakodnak, éhes kutyák marakodnak.  

Rakodópart hideg köve, egy gazdag lány aranyöve, 

S Duna vizén a dinnyehéj – soha nem hagyták, hogy henyélj –  

Mind bevillan, körbe forog, éles kerekeken robog…  

Megindul a masiniszta, az ingem még mindig tiszta,  

Nincs bocsánat, tudom, érzem, az ingemet összevérzem.  

Elveszítem eszméletem, nem változik szemléletem.  

Úgy érzem, hogy kolonc voltam, vagonok közt bujdokoltam…  
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Győri Nagy Attila: Találkozás 
  

Tamás belépett a vonat fülkéjébe és elfoglalta ülőhelyét. Rajta kívül 

még két fiatal nő és egy idősebb úr volt a kabinban. A két lány beszé l-

getett egymással, ő pedig elővette Maupassant-kötetét, és kinyitotta a 

könyvjelzőnél. Szinte falta a szépirodalmi regényeket, de most inkább 

fülelt. Az egyik lány hangja nagyon kellemesen zengett, nem tudott 

másra koncentrálni. Jobban megfigyelve nagyon csinosnak találta és 

várta az alkalmat, hogy a beszélgetés résztvevője lehessen. A lány néha 

ránézett,  rámosolygott, ami fura módon felzaklatta őt. Próbálta viszo-

nozni, de görcsösen rándultak arcizmai, valahogy nem sikerült. Pár perc 

múlva már feloldódott és lassan belefolyt ő is a sztorizásba. Többször 

hangosan felnevettek, láthatóan mindhárman élvezték.  

A Tamás számára közömbösebb lány az idősebb úrral együtt Győrnél le-

szállt, így kettesben maradtak. Megtudta, hogy Annának hívják, de ez 

egyáltalán nem lepte meg. Az Anna a kedvenc női neve és ezt a lányt 

máshogy nem is hívhatják.  

- Meddig utazol? -kérdezte tőle. 

- Mosonmagyaróvárig. A nagymamámhoz megyek.  

- Ez szuper! Én is addig utazom. Nekem a szüleim laknak ott, évente 

párszor meglátogatom őket.  

- Az enyémek győriek. Hozzájuk majd hazafelé ugrok be.  

- És csak így, egyedül? -Tamás elérkezettnek látta az időt a puhatolás-

ra, mert nehezen tudta elképzelni, hogy egy ilyen szép lánynak ne le-

gyen barátja. 

- Igen, csak egyedül. A nagyim nem fog örülni, hogy férfi nélkül megyek 

- mosolygott Anna. - Mindig azzal nyaggat, hogy mutassam már be neki 

az udvarlómat. 

- Ahogyan az én szüleim is. Már a lakodalmamon táncolnának. 

Mindketten felnevettek, de a tekintetük összeforrt, és tovább tartott,  

mint ami még semlegesnek tűnhetne. Igen; elkezdtek flörtölni egymá s-

sal. Valahogy minden olyan természetesnek tűnt, Tamás nem ismert ma-

gára. Nem szokott idegenekkel szóba állni, most pedig önfeledten cs e-
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verészik. Bár ő is megnézte a szép lányokat, de tovább nem jutott v e-

lük. Annával viszont könnyen jött a flörtölés, egyszerűen jól érezte ma-

gát vele.  

Leszállva a vonatról  telefonszámot cseréltek, majd a lány törte meg a 

csendet. 

- Ide megyek csak, a Templom utcába.  

- Rendben, akkor elkísérlek - még mielőtt meglepődött volna, hogy mi-

lyen határozott, megfogta Anna bőröndjét, és már el is indultak.  

A nagyi kint állt a háza előtt, és már messziről integetett. Mire odaér-

tek, a szája már a füléig ért.  

- Szervusz, kisunokám! -,kiáltotta. -Végre nem egyedül jöttél!  

Bemutatkoztak egymásnak Tamással, de ő, persze, nem bírt lakatot 

tenni a szájára:  

- Mikor lesz az esküvő? -kérdezte a szokásos stílusában.  

- Augusztusra tervezzük. 

Abban a pillanatban, ahogy ezt Tamás kimondta, egymásra néztek Anná-

val és megállt körülöttük az idő. Se mókás, se vicces  nem volt a nézé-

sük, szótlanul álltak egymással szemben, szemükben megjelent a szer e-

lem. 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: Nem adom a lányom! 
 

Sokféle ember, sokféle küzdelem létezik. Abban viszont, azt hiszem, 

egyetérthetünk: a gyermekért folytatott küzdelem a legnehezebb, a 

legfájdalmasabb. Ha nincs fogantatás, azért, ha van, azért – mert egy 

gyermek sokféleképpen elveszíthető. A felnőttek közötti játszmák és 

csaták – amelyek a gyermek körül folynak – legtöbbször esztelenek és 

átgondolatlanok, és e csaták áldozatai mindig a gyerekek.  

 

És hogy ez miért jutott most eszembe? Nos, a közelmúltban összefu-

tottam egyik középiskolai tanárommal, akivel legalább tíz éve nem lá t-

tuk egymást. Miután beültünk szülővárosom kedvenc cukrászdájába egy 
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kávéra, beszélgettünk az osztálytársakról, és kölcsönösen érdeklődtünk 

egymás családjáról. Meglepődve hallgattam szomorú történetét:  

- Őszintén remélem, hogy fogalma sincs arról , Zsuzsa, milyen érzés há-

rom évi harc és csatározás után föladni, és azt mondani: vége. Elfogad-

ni, hogy a vér szerinti lányom nem akar látni.  

- Borzasztó. És mikor mondta ezt önnek? 

- Hát, a gyámügyön, a békéltetés alkalmával. Iszonyú fájdalmas és hihe-

tetlen. Elmúltam hatvanéves, és már alig reménykedem, hogy egyszer 

talán megváltozik, hogy lesz idő, amikor újra szóba áll velem, és még 

egyszer magamhoz ölelhetem. 

- De hát mi történt? Hogyan juthattak el idáig? 

István ekkor mély sóhajtással kiitta a kávéját, hátrább tolta a széket,  

és lassan, szomorúan mesélni kezdett. Elmondta, hogy miután főleg a 

gyereknevelési elvek különbözőségén folytatott viták után megromlo tt 

a kapcsolatuk a feleségével, a gyerek rájött, hogy anyja segítségével a 

két szülő kijátszható egymás ellen. Amikor ezt ő számon kérte, a kis-

lány hisztériázni kezdett, hogy őt az apja terrorizálja. Több se kellett 

az anyának, aki a férfi iránti dühét úgy vezette le, hogy módszeresen 

ellene nevelte a kislányt, majd közölte, hogy „ez már helyrehozhatat-

lan”, és ragaszkodott hozzá, hogy a tanár úr költözzön el közös laká-

sukból. 

- A különköltözés után mindössze háromszor találkoztunk Annával, és 

többé nem jöhetett el láthatásra. Ha telefonon hívtam, az anyja ki-

nyomta, ha a kapun csöngettem, nem nyitottak ajtót – pedig láttam, 

hogy lebben a függöny, otthon vannak. Amikor a gyámhatóság segíts é-

gét kértem, vádakkal illetett. Azt állította, hogy fél tőlem, mert bán-

tottam. Még hogy én kezet emeletem rá? Az imádott lányomra?  

A vádak alól, természetesen, felmentettek, de a gyereket továbbra  

sem láthattam, azt mondták ott a gyámhatóságon: egy anyát semmire 

sem lehet kényszeríteni. Nem adtam föl, fél év múlva újra próbálkoz-

tam a hivatalban. Az egyik meghallgatáson a szociális gondozónak fe l-

tűnt, hogy a gyerek valamit másként mond, mint korábban: rájött, hogy 

nem az igazat mondja, hanem azt,  amit az anyja betanít neki, vagyis a 
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jegyzőkönyv szerint „Anna az eseményeket az anya magyarázatain ke-

resztül láttatja”. Hosszan tartó vizsgálatok és hercehurca után a b i-

zottság végül kimondta: az apa képes lenne arra, hogy biztosítsa az 

egészséges személyiségfejlődést a lánya számára.  

 

Időközben azonban a kislány tizennégy éves lett, és mire az apa elérte 

volna, hogy ismét legyen láthatása, a gyerek azt nyilatkozta a gyámha-

tóságon: „nem akarok kapcsolatot tartani az édesapámmal”. István ek-

kor omlott össze, aztán lassan beletörődött mindenbe. Aki betölti a 14. 

életévét, annak joga van eldönteni, akar-e kapcsolatot tartani a vér 

szerinti szüleivel, innentől kezdve nem kötelezhető rá.  

Az apa most naplót vezet. Naponta ír a kislányának, leírja benne, hogy 

mennyire szereti, hogy mindig rá gondol - bízva abban, hogy egyszer 

még megmutathatja neki. És hogy legalább néha lássa, időnként elmegy 

a gimnázium elé, vagy az uszodához, ahová a lánya edzésre jár. Régeb-

ben egy-egy születésnapon a régi lakásuk közelében várt rá, hogy átad-

hassa ajándékait. A lány ilyenkor riadtan ránézett, táskájába rejtette a 

kapott játékot vagy könyvet, és rohant tovább, anélkül hogy egy szót is 

szólt volna hozzá, vagy megölelte volna.  

- Nem adom fel. Várom, hogy egyszer eljön, becsönget, hogy azt mondja 

„apci itt vagyok, szeretlek, most már nagy vagyok, el mertem jönni hoz-

zád”– mondja, és könnybe lábad a szeme. – Ha eljönne, ha keresne, lenne 

mit mondanom neki. Elmondanám, mennyire szeretem, megmutatnám a 

neki írt naplót, hogy megértse: sosem szűnt meg a szeretetem irányá-

ban, hogy milyen öröm volt számomra a születése, és hogy ha majd elég 

nagy lesz, el kell mondanom neki egy titkot kettőnkről.  

A férfin látszott, hogy legszívesebben tovább beszélne, de nem tudja, 

belekezdjen-e? Én pedig nem mertem rákérdezni, mi az a titok. Felállt 

az asztaltól, felsegítette a kabátomat, és megkérdezte, merre megyek? 

Mondtam, hogy ki a temetőbe, édesanyám sírjához. Erre felajánlotta,  

hogy kivisz. 

- Itt parkolok a postánál, jöjjön, elviszem. Úgyis régen voltam már a fe-

leségem sírjánál. 
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- A felesége? Meghalt Anna anyukája?  

- Nem, nem ő. Gabriella él és virul, van egy új barátja, sőt, talán nem is 

új, lehet, hogy ő volt a fő ok a válásunkra, a lányunk, ugye, csak eszköz, 

hogy ne kelljen magyarázkodni annak idején. Természetes, hogy maguk 

ott az iskolában nem tudták, hogy volt egy korábbi házasságom, hiszen 

mire magukat tanítottam, már Anna is megszületett, miért is tudtak 

volna az én korábbi életemről? Na, jöjjön, amíg kiviszem a temetőig, 

elmesélem ezt is – ha már ennyit elmondtam, ne hagyjam félbe.  

Az az igazság, mielőtt Gabriellát megismertem, én Szegeden taníto t-

tam a tudományegyetemen oroszt és történelmet. Azért oroszt is,  

mert én az egyetemet Moszkvában végeztem, ahol az édesapán nagykö-

vet volt hatvanas években. Ott ismertem meg Olgát is - a későbbi fele-

ségemet – évfolyamtársak voltunk. Amikor végleg hazaköltöztem, velem 

jött, összeházasodtunk, és született egy fiunk, Iván – aki ma már har-

mincéves, és Angliában dolgozik kutatóorvosként.  

A temetőig persze nem ért véget a történet, így István megvárta, hogy 

vegyek három csokor virágot, és ő is vett egy kis koszorút csupa vadvi-

rágból. Együtt indultunk el a sírok felé: a felesége hamvai közvetlenül a 

temető elejénél lévő urnatartó oszlopok egyikén voltak elhelyezve. 

Megvártam, amíg elrendezi a koszorút, és valahogy természetes volt,  

hogy utána jön velem tovább az én hozzátartozóim sírjához is – közben 

folytatva a megható történetet.  

- Negyvenkét éves voltam, amikor rákos lett, szinte hónapok a latt elvit-

te a tüdőrák és a kapcsolódó áttétek – őt, aki soha életében egyetlen 

szál cigarettát sem szívott el. Nagyon fájdalmas volt a halála, úgy érez-

tem, soha többé nem fogok senkit szeretni – mondta, és közben ismét 

könnybe lábadt a szeme. Naponta jártam a sírjá hoz, és fogalmam sem 

volt, hogyan folytassam az életet nélküle.  

- És Gabriella? – kérdeztem, hogy eltereljem a szót erről a fájdalmas 

emlékről. 

- Ó, hát ő csak úgy berobbant az életembe! Volt egy egyetemi rende z-

vény, amelyre muszáj volt elmennem, és ott mu tatta be nekem őt az 

egyik tanítványom. A nővére volt, nálam tíz évvel fiatalabb, túl egy gye-



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2017/2. SZÁM 

 

26  

rektelen, rossz házasságon és egy váláson. Gabi maga volt az életerő: 

jött, látott és győzött! Egész este ott csacsogott mellettem, hazafelé 

már együtt mentünk, és hamarosan elválaszthatatlanok lettünk.  

Láttam a tanár úron, hogy az emlékek hatására fölvidul az arca, szere-

tettel mesél arról a boldog időszakról, a házasságkötésükről és az ide-

költözésükről: igaz, itt a kisvárosban nem taníthatott egyetemen, de 

boldogan vállalta a középiskolai állást is szerelméért, aki idősödő szülei 

miatt akart itt élni. Fotót vesz elő, melyen ők hárman láthatóak: Anna 

még csak hat éves, az anya egy nagyon szép, tüzes fekete szemű, csinos 

asszony, aki láthatóan elégedetten dől hátra a  fényképésznél a kanapén, 

magához húzva a mosolygós copfos kislányt, aki közben az édesapja ke-

zét fogja. 

- Ugye szépek voltunk? – kérdi István, és látom rajta, hogy tényleg fon-

tos a véleményem számára.  

- Igen, nagyon. Sugárzóan szép asszony a volt felesége, és tündéri a kis 

Anna – nyújtottam vissza a fotót, melyet gondosan elhelyezett az ira t-

tárcájában mielőtt újra rám nézett volna. 

- Szép pár voltunk, feladtam érte az egyetemi állást, eljöttem vele ide, 

de sebaj: ha nem így lett volna, nem taníthattam volna magukat, és az 

nagy kár lett volna. Ritka összetartó osztály volt a maguké, Zsuzsa!  

Ezután újra az iskoláról kezdtünk beszélni, közben kivitt az állomásra, 

és én kiszálltam az autóból. Elbúcsúztunk, telefonszámot cseréltünk.  

A hazaúton nemigen tudtam kiverni a fejemből a hallottakat. Váltig 

azon gondolkoztam, hogy lehetne segíteni, és vajon mi az a titok, amitől  

még mindig óvja a kislányt, és amit – úgy éreztem – talán meg szeretett 

volna osztani valakivel. Arra gondoltam, ha következőleg otthon járok,  

felhívom, hátha a beszélgetéssel segítek osztozni a bánatán.  

 

Két hét sem telt el, amikor egyik este csörgött a telefonom: a tanár úr 

volt az, felhívott, hogy elújságolja: állásajánlatot kapott jelenlegi lakó-

helyem egyetemén, és bár Anna miatt még mindig nem tudja, hogy vá l-

lalja-e, úgy döntött eljön, meghallgatja a dékán urat, és ha lenne időm,  

szívesen találkozna ismét velem.  
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Örömmel mondtam igent,  és vártam a találkozást, amelyre az egyetem 

melletti kávézóban kerítettünk sort a megbeszélése után. Elmondta, 

hogy az állás megfelelne – az egyik volt kollégája ajánlotta őt, akivel  

még Szegeden dolgozott együtt –, de aggódik: mi lesz, ha Anna keresi, 

és már nem találja a régi címen? Azt válaszoltam, talán még évek fog-

nak eltelni, mikorra a lánya rászánja magát az anyai tiltás ellenére arra 

a beszélgetésre. Hagyja meg Gabriella húgánál a címét és a telefonszá-

mát, nem költözik a világ végére, innen másfél óra alatt akár kocsival, 

akár vonattal oda tud utazni.  

Ez a tanács látszólag megnyugtatta, ezután mesélt az ú j munkáról, ar-

ról, hogy itt a Pilisben kutatómunkát is tudna majd végezni, nem csak 

tanítana – majd váratlanul ezt mondta:  

- Zsuzsa! Ismeri maga ezt a mondást? „Két dolog van, amiért egy nő 

mindent megtesz. Azért, hogy legyen gyereke, és azért, hogy ne le-

gyen”. Nos, hát ez az a titok, amiről nekem majd egyszer beszélnem kell 

a lányommal – mondta mély sóhajtással, és rám nézett. Terhelhetem én 

önt ezzel? Úgy érzem, muszáj róla beszélnem valakivel, mert ez a titok 

engem megöl, halálra kínoz, és úgy érzem, önben – illetve, ha megenge-

ded: benned – megbízhatok. Szeretném, ha tegeződnénk – mondta - 

olyan régen voltál a diákom, hogy már egymáshoz öregedtünk.  

- Köszönöm, tanár úr! Természetesen, soha, senkinek nem beszélek er-

ről sem és a múltkori, temetői beszélgetésünket is tabunak tekintem –  

mondtam meghatódva attól, hogy ennyire bízik bennem.  

- Tudnod kell, hogy az esküvőnk után nem sokkal Gabriella előállt az öt-

lettel, hogy nem vagyunk mi még olyan öregek, jó lenne egy közös gy e-

rek. Az én fiam már egyetemista volt, ott maradt az én szegedi laká-

somban, őt nem tekintette gyerekének, vágyott az anyaságra. Boldogan 

beleegyeztem. Legalább fél év telt el azzal, hogy próbálkoztunk, de nem 

akart teherbe esni. Nem volt már egészen fiatal, de nem gondoltunk 

semmi rosszra, elmentünk egy specialistához, aki Gabit megvizsgálta, és 

azt javasolta, vegyünk részt egy lombik programban, mert lehetséges,  

hogy mivel még sosem volt várandós, a 36 évével kissé túlhaladt már az 

ideális koron. Megfogadtuk a tanácsát, és a legnevesebb orvoshoz men-
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tünk, aki már számtalan házaspárnak segített. Amikor megfogantak a 

petesejtek, sírtunk örömünkben – és aztán akkor is, amikor elveszítet-

tük őket. Ezt megismételtük háromszor, majd közölték velünk a lesújtó 

hírt: a feleségemnek osztódásra képtelen petesejtjei vannak, nekünk 

már csak akkor lehet gyerekünk, ha szerzünk egy egészséges petesej-

tet egy fiatal nőtől.  

Először elképedünk az ötlettől – de hát ilyen nincs is, erre adnak enge-

délyt? – majd gondolkodni kezdtünk, és ismét a professzor úrhoz fordu l-

tunk. Ő elmondta, hogy vannak fiatal lányok –zömükben egyetemisták –  

akik jó pénzért vállalkoznak erre: eladnak egy életképes petesejtet, amit 

ő megtermékenyít, visszaülteti – Gabi méhébe, ő pedig kihordja. Adott 

egy közvetítői címet, de nem találtak számunkra megfelelő biológiai 

anyát. Végül a segítség onnan érkezett, ahonnan nem is reméltük: 1999 

júliusában felhívott az áldott emlékű első feleségem öccse Oroszország-

ból, hogy a főnökének a lánya felvételt nyert a JATE -re, de nem tud ma-

gyarul, és arra kér ismeretlenül, vállaljam el, hogy néhány hónapon át ta-

nítom a magyar nyelvre. Beleegyeztem. Valentina meg is érkezett, bérel-

tek neki lakást a közelünkben, és én naponta tanultam vele a nyelvet. 

Amikor már viszonylag jól beszélt magyarul, elmondtam neki a mi nagy 

bánatunkat, és ő felajánlotta, hogy ad nekünk petesejtet. Először nem 

akart érte pénzt kérni, azt mondta, ellentételezésként tanítsam tovább, 

de én ebbe nem egyeztem bele: felajánlottam háromszázezer forintot, 

és kértem, közjegyző előtt tegyen nyilatkozatot, hogy soha semmilyen 

körülmények között nem követeli vissza a születendő gyermeket. 

Megismerkedett a feleségemmel, tájékoztattuk a feltételekről, és ő 

vállalta a beavatkozással járó tortúrát - szűrővizsgálat, antibiotikumos 

kezelés, sejtlevétel. Miután megtörtént a beavatkozás, és megfogant a 

lányom, közjegyző előtt lemondott a megszületendő babáról, és elváltak 

útjaink. Leírhatatlan volt az örömünk! Negyvenhat évesen apa lettem - 

húsz évvel a fiam születése után. Óvtam és féltettem őt, akit az éde s-

anyám emlékére Annának kereszteltünk, és az égvilágon mindent meg-

adnék érte, hogy mellettem nőhessen fel – mondta könnybe lábadt 

szemmel, és rám nézett:  
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Ugye érted, micsoda gyötrelem ez? Hiszen ez a kislány az enyém, csak 

az enyém! A feleségem soha sem lehetett volna anyává, ha nincs ez a 

tanítvány – mintha az első feleségem az égből üzent volna általa! 
 

Mire István a történet végére ért,  már az én szememből is szivárogtak 

a könnyek. Átéreztem a fájdalmát,  megértettem az aggodalmát. Végül 

megkérdeztem:  

- És hol van most ez a közjegyzői okirat, ami a lányod származását iga-

zolja? 

- Betettem egy széfbe, és annak kulcsát rábíztam a fiamra. Ő tudott 

mindenről, felnőtt ember volt már, megértette Gabriella gyermek utáni 

vágyát, soha nem tette szóvá, hogy az új házasságomban miért akarok 

egy közös gyereket. 

- Az még nem jutott eszedbe, hogy a feleséged pont emiatt tiltja tőled 

a lányotokat? Nem akarja, hogy beszélj vele, nehogy az iránta érzett 

bosszúvágytól hajtva eláruld a lányodnak a származását?  

- Nincs bennem bosszú, csak szomorúság. Soha nem tennék ilyet őelle-

ne, de a kislánynak egyszer majd meg kell tudnia az igazságot, hogy 

csak az én vér szerinti gyerekem, ezért képtelenség hogy én őellene va-

laha is valami rosszat tettem volna - bármit is mondott neki a nevelő-

anyja. Lehet,  hogy én akkor már nem is élek – sóhajtott fel –, és majd a 

fiam adja át neki az okiratot… de egyszer meg kell tudnia.  

Nemsokára elbúcsúztunk, és ő hazatért. Végül nem vállalta el az egy e-

temi állást, ott maradt az alföldi kisvárosban, hogy közel legyen a l á-

nyához, ha az mégis keresné.  
 

Eltelt egy év is, mire újra hallottam felőle: ismét ő keresett, megérdek-

lődte, mikor megyek megint haza, mert valamit feltétlenül el akar mon-

dani, de nem telefonon. Megbeszéltük, hogy következő héten, kedden 

elém jön az állomásra, és kivisz a temetőbe. Elém jött, és láttam rajta,  

hogy nagy a baj: egy összetört ember várt az állomáson, talán napok óta 

nem aludt, és szinte zavart volt:  

- Képzeld, hívott a sógorom Oroszországból! Annám biológiai anyja au-

tóbalesetben elhunyt,  és a szülei az iratai között megtalálták a kö z-
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jegyzői nyilatkozatot! Mivel Valentina az egyetlen gyermekük volt, most 

ide akarnak jönni, hogy lássák az unokájukat, és ha csak lehet, magukkal 

akarják vinni! Ez persze képtelenség, ezt nem engedem, még ha jelentős 

vagyon várna is rá odaát, a határon túl. A sógorom nem árulta el  nekik a 

telefonszámomat,  de ott van az okiraton minden adatom, a szegedi c í-

mem, ami most a fiam lakása, de mivel ő Angliában van, a lakást kiadta, 

és a bérlő velem tartja a kapcsolatot. Csak idő kérdése hogy megtalá l-

janak…és Annát is! Napok óta nem alszom, gyötrődöm, mit tegyek?  
 

Zavarodottan álltam ott a rám zúduló információk hatása alatt. Hogy is 

adhatnék jó tanácsot? Mit lehet egy ilyen helyzetben mondani? Jogilag , 

persze, rendben a dolog, hiszen lemondott a gyermekről, annak láthatá-

si jogáról az anya – de morálisan? Ezek az idős emberek, akik elveszí-

tették egyetlen lányukat, mint utolsó szalmaszálba kapaszkodnak a tu-

datba, hogy mégis van utódjuk, lesz örökösük, láthatják az unokájukat!  

Nehezen szólaltam meg:  

- Beszélned kell a feleségeddel. Azt hiszem most jött el a pillanat, hogy 

leüljetek hárman, és beavassátok a lányotokat születésének körülmé-

nyeibe. Nem várhatod meg, hogy Valentina szülei ideérjenek, felkuta s-

sák őt, és tőlük értesüljön róla. Nem, ezt nem várhatod meg…  

- Jaj, Zsuzsám! Ha tudnád, ez milyen kivitelezhetetlen! Gabriella elzár-

kózik a velem való minden kapcsolattól. Hiába is próbálnám felhívni, le-

vágná a kagylót, hiába csöngetnék, nem nyitna ajtót! De még ha tudomá-

sára tudnám is hozni, miért keresem, azonnal vádaskodna, hogy ezt 

azért találtam ki, hogy elvegyem tőle a gyereket… nem-nem, te nem is-

mered őt! És már én sem – tette hozzá csendesen.  

- Na várj csak… mi lenne, ha felhívnád a közjegyzőt, ha neki szólnál , és 

megkérnéd, hívassa be magához Gabit az okirat miatt, és ott találkoz-

nátok? Oda biztosan elmenne,  a közjegyző tájékoztathatná a tőled ha l-

lottakról, és te csak azt követően lépnél be az irodájába. Nem hiszem, 

hogy a hír hallatán ne esne annyira kétségbe, hogy hajlandó legyen tá r-

gyalni veled. 

- Látod, ez talán kivitelezhető. De jó, hogy felhívtalak! Elviszlek a te-

metőbe, és utána kérek időpontot a közjegyzői irodától. Ha a közjegyző 
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beidézi Gabit, biztos elmegy, mindenképpen tudni akarja majd, mi van 

az okirattal, ami miatt találkoznunk kell. 
 

A terv bevált, a közjegyző előbb Gabival beszélt,  majd a másik szobából 

behívta Istvánt, és így kénytelen volt szóba állni volt férjével. A meg-

beszélés végén belátta, hogy nem hallgathatják el Anna előtt a történ-

teket, csak azt kérte, ő beszélhessen előbb a lányukkal. Miután ebben 

megegyeztek, ígéretet tett volt férjének, hogy átadja a címét és a te-

lefonszámát a lányuknak, és ha Anna úgy dönt, hogy látni akarja az ap-

ját, ezek után nem gördít akadályt a találkozás elé.  
 

Két héttel a közjegyzőnél tett látogatás után csöngettek István laká-

sán. Anna ált a kapuban: 

- Szia, apu! Erre sétáltam. Bejöhetek?  

A férfi szeme tágra nyílt a csodálkozástól: a lánya úgy viselkedett,  

mintha csak a múlt héten váltak volna el. 

- Hát persze, gyere be, és ülj le, ahová kedved tartja – mondta elérzé-

kenyülten, és alig bírta visszatartani a könnyeit.  

A lány kicsit szétnézett a lakásban, majd leült a kandalló elé. Nézte pár 

pillanatig a fellobbanó és elhaló lángokat, aztán szemét az apjára eme lte:  

- Anyu mindent elmondott a születésem körülményeiről. Beszélt az 

orosz nagyszüleimről is, akik látni akarnak. Apa! Én szeretném őket 

megismerni. Kérlek, taníts meg nekem pár orosz szót addig is, míg ide-

érnek. 

- Jó, persze, kislányom. De mégis, hogy gondolod?  

- Ha akarod, minden délután eljövök, hogy gyorsabban haladjunk a 

nyelvtanulásban. 

- Édes kicsi lányom! Te nem is tudod, mekkora örömet szereznél ezzel  

nekem! 

- Tudom, apci! Mindent, amit elmulasztottam, szeretnék pótolni veled. 
 

A történet itt lassan véget ér. István és a lánya nagyon sokat találkoz-

tak ezután, és egyik nap tanulás után átadta a naplót is, melyet éveken 

árt írt a lányának. Kapcsolatuk újra szorossá vált, és együtt készültek a 
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nagy napra, amikor István sógorának a közvetítésével az idős orosz 

nagyszülők is megérkeztek. Anna addigra sok szót megtanult, de azért 

az apa tolmácsolt nekik. A látogatás végén a lány ígéretet tett,  hogy a 

következő nyári szünetben meglátogatja őket, de addig is szorgalmasan 

tanulja a nyelvet,  hogy már egyedül is elboldoguljon „ a nagy Oroszor-

szágban”, ahogy azt Igor nagypapa emlegette.  

 

 

Dél Tamás: Édenkerti dilemma 
 

- Ádám! Ma megkeresett egy ingatlankereskedő és jogtanácsadó.  

- Igen? 

- Azt mondta, hogy valamit nem vettünk figyelembe, amikor beadtuk az 

igényünket az új családsegítő programba.  

- Mit? 

- Azt, hogy a telkünk közepén van egy védett fa,  amit nem lehet kivágni.  

Így lehet, hogy nem fogjuk megkapni az építési engedélyt!  

- Tudod jól, hogy az a „tiltott fa” a tulajdonosé. A szerződésünkben 

benne van, hogy azt tartsuk tiszteletben; ne is nyúljunk hozzá.  

- Hát ez az! Tulajdonos! Mi meg csak ha szonélvezők vagyunk!  

- Mit akarsz ezzel mondani, Éva?  

- Az albérleti szerződésünk másból sem áll, csak hogy: - Ha nem tartjuk 

be ezt és ezt az elvárást, akkor...  

- Csak a fa van tiltva. 

- Ma még csak a fa. És holnap?  

- Ki beszélte tele a fejedet?  

- Az ingatlankereskedő. A kígyó. 

- Te hallgattál egy kígyóra?!  

- Ádám. Ez a kígyó tud beszélni. Ő már biztosan evett a tiltott fáról. 

Attól lett ennyire bölcs. - Képzeld el, mi lenne, ha mi is ennénk róla! Mi 

mennyivel bölcsebbek lehetnénk!  

- Isten nem azt mondta, hogy bölcsek leszünk tőle; hanem, hogy meg 

fogunk halni! 
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- Látod? Már akkor is terrorizált minket!  

- Éva! 

- A kígyó felajánlott egy új ingatlanszerződést. Azt mondta, hogy ő tud 

egy olyan jogi kiskaput, amivel megvalósíthatjuk a tulajdonosváltást.  

- Tulajdonosváltást?  

- Albérlőkből, főbérlők lehetünk!  

- Hogyan? 

- Azt mondta, ha eszünk a tiltott fáról, akkor „olyanok leszünk, mint Is-

ten”! - Akkor Mi leszünk a Tulajdonosok, és szabadon rendelkezhetünk 

az életünkkel!  

- Mutasd azt a szerződést!  

- Itt van.... 

- Te már alá is írtad? Helyettem?!  

- Az a kisebbik baj. Van rajta egy apróbetűs rész, amit nem vettem 

észre... 

- Látom. Több pont is van benne:  

- 1. A családsegítő program tovább él; de te ezután fájdalommal fogod 

megszülni a gyermekeinket.  

- 2. Elveszítjük az állásunkat!  

- Éva! Mások a mi állásunkat jutalomüdülésnek tekin tenék! Paradicsomi 

környezetben új állatfajokat figyelhetek meg, és én adhatok nekik n e-

vet; szeretettel gondoskodhatok róluk. Te pedig botanikus vagy, új fá-

kat olthatsz be, keresztezhetsz új virágokat. - Ráadásul teljes ellátás-

sal! 

- De nem maradunk munkanélküliek!  

- Látom! Ingyen, robotmunka. Nincs több déligyümölcs!  

- Növelje az egódat a következő pont!  

- 3. Uralkodni fogok rajtad. - Hát többet nem fogsz dönteni helyettem, 

azt már most megígérhetem! 

- Az utolsó, a legrosszabb!  

- 4. „Visszatérsz a porba, mert abból vétettél.”. - Csak halálig tartó a 

haszonélvezeti jog. 

- Van ott még egy záradék...  
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- Van egy kedvezményezett?  

- Az ingatlanügynök, az a Sátán! Utána ő lesz a Tulajdonos! 

- Éva! Te már „testemből való test vagy”; hogy is téphetnélek ki ma-

gamból?  

- De én még tudok tisztán gondolkodni. - A mi szerződésünknek volt egy 

védő pontja. 

- Melyik? 

- Amit te úgy elítéltél!: - Ha, nem teszünk eleget e kívánalomnak, és ez-

zel megtagadjuk az Atyánkat; akkor van lehetőség arra, hogy ezt a Fö l-

det valaki visszavásárolja az utódainknak, majd később.  

- De ez a harapás így is nagyon keserű lesz!  

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: Levélváltás 
 

Édes Diám! Bocsáss meg, hogy csak most válaszolok a leveledre, de 

szinte minden energiámat felemészti a házasságom megmentése. Igen,  

jól érted, lassan már ott tartok, hogy feladom! Ezerszer megbántam, 

hogy egy zseniális és átlagon felül jóképű férfihez mentem hozzá öt é v-

vel ezelőtt. Igen, egyszerűen nullának érzem magamat mel lette, sem éj-

jelem, sem nappalom – folyton azt figyelem, mikor csal meg, és ki miatt 

akar elhagyni. 

Nem, ne hidd, hogy fóbiás vagyok. Volt már részem benne, tudom, hogy 

körüldongják a nők a klinikán, mert olyan melleket senki se tud „eszká-

bálni” nekik, mint ő – és mert a kívülállók szemében ő az álompasi!  

 

Tudom, ha itt lennél most azt mondanád, hogy de hát én is átlagon felül 

csinos vagyok, hogy van értelmes és jó munkám, hogy rendet tartok a 

házban, és még főzök is ennek a hálátlan dögnek –  jaj, dehogy dög, aka-

rom mondani ennek az imádni való pasinak aki egyszerűen megőrjít! Tu-

dod, milyen rendetlen? Jaj, ne tudd meg: ha rajta múlna halmokban ál l-

na a mosatlan meg a koszos gatya, de ő még csak észre sem veszi hogy 

rakodok utána, annyira csak a saját zsenial itásával van elfoglalva! Lehet,  
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hogy úgy érzi: a rendkívüli emberre más szabályok vonatkoznak? És még 

arról nem is írtam, hogy a nőügyein felül a whisky és a póker iránti  

szenvedélyét is el kell viselnem!  
 

Jaj, drága barátnőm, ha tudnád, mennyit szenvedek! Ha itt lennél nekem, 

és nem háromezer kilométerre tőlem – talán még ezt is könnyebben vi-

selném el. Mit tegyek? Én rettenetesen kínlódom ebben a kapcsolatban, 

de ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt, beleha lok! És azt még nem is 

írtam, hogy már előre félek, ha elmegyünk valahová társaságba , egysze-

rűen megaláz: az én „hülyeségeimről” szóló történetekkel traktálja a ha-

verjait, és röhögnek – az én rovásomra. Ilyenkor, persze, legtöbbször 

sírva fakadok, de ez csak ront a helyzeten – a világból tudnék kirohanni 

miatta. És ha ezt otthon utólag megpróbálom szóvá tenni, durván lehord, 

hogy miért képzelődöm, és miért nyaggatom őt a „hisztijeimmel”, miért 

akarom korlátozni őt ha jól akarja érezni magát a barátaival? De miért 

akkor érzi jól magát, ha rajtam gúnyolódik?! 
 

Van, hogy éjjel csak fekszem mellette, a beszűrődő holdvilágnál nézem a 

szép, szabályos arcát, a kedves vonásait – ilyenkor pont olyan vonzónak és 

szépnek látom, mint a kapcsolatunk elején, és a sírás fojtogatja a torko-

mat a gondolatra, hogy elveszíthetem! Én abba belehalnék, az biztos! 

Édes Diám, válaszolj mielőbb, hátha Neked –  mint kívülállónak – van jó 

ötleted: mit tegyek? Már gondoltam arra is, munkát vállalok a klinikán, 

hogy a közelében legyek, de erről, persze, hallani se akar! – Hogyisne! – 

mondta – Hogy ellenőrizgess? Nem fogom magam azzal lejáratni, hogy 

engem az asszony gyeplőn rángat és pórázon tart! –  Pedig dehogy mer-

ném én korlátozni! Még a végén kitenné a szűrömet.  

Szeretettel ölellek, és aggódva várom válaszod: Bea  
 

 ooo 
 

Drága Beácskám! Alig akartam hinni a szememnek, amikor elolvastam 

kétségbeesett soraidat! Hogy juthattál idáig? Mi van az önbecsülésed-

del?  Hiszen te egy értelmes és nagyon szép nő vagy, és ráadásul házias 

– Gábornak össze kellene tennie a két kezét, hogy ilyen asszonyt talált!  
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Még hogy te buta vagy? Meg közönséges? Hogy veled nem lehet csillog-

ni a haverok előtt? Meg hogy ő rendkívüli meg zseniális? Szerintem a 

zsenialitáshoz nem elég a jó beosztás és az előnyös külső, őt csak te v é-

led különlegesnek, és te aggatod rá a „dicsfényt” meg a „különleges dí-

szeket” –  de attól még kilátszik a lóláb. Szerintem a te férjed inkább 

egy tehetséges, de gátlástalan és beképzelt fa…i . Már ne is haragudj ,   

drágám, de az ilyet csak egy társfüggő, szerelmes nő látja rendkívüli-

nek. Igen, igen, hidd el, hogy ez betegség, melynek legtipikusabb jelei: 

párunk kóros túlértékelése, önmagunk lebecsülése, kétségbeesett fé l-

tékenység – és rettegés attól, hogy elveszítjük. 

Édes kicsi Beám! Nagyon kérlek, haladéktalanul menj el egy specialistá-

hoz, mert mint minden függőségből, ebből is ki lehet gyógyulni – ha nem 

is egyszerűen. Nem teheted tönkre az életedet egy olyan miatt, aki a r-

ra érdemtelen! Mondanám, hogy menjetek el párkapcsolati terapeutá-

hoz – de feltételezem, elutasítaná, mert ő nagyszerűen érzi így magát: 

te kiszolgálod, körberajongod, akkor is megbocsátasz neki , ha bunkó, ha 

részegen jön haza a haveroktól vagy valami nőtől … azt írtad, már volt 

részed ilyenben is. Borzasztó! –  

Hidd el, ezen csak te tudsz változtatni, és ha túl leszel rajta, magad 

fogsz legjobban csodálkozni, hogy maradhattál annyi éven át mellette 

úgy, hogy sárba tiporta az önbecsülésedet. Tudod , mikor leszel te újra 

egészséges? Ha majd egy szép napon magabiztosan  azt tudod mondani 

neki: – Elég! Engem te többé nem alázol meg se itthon, se a debil haver-

jaid előtt, találkozunk a válóperes tárgyaláson!  

 

Aggódva várom válaszod, ölellek: Dia 
 

 ooo 
 

Kedves Dia! Nem hittem, hogy ekkorát fogok csalódni benned, legalább 

háromszor elolvastam a leveledet, és arra jutottam: megszakítok veled 

minden kapcsolatot! Mégis, hogy gondolod, hogy én beteg vagyok, mikor 

csak féltem azt, akit szeretek …. Talán irigy vagy , mert neked nem ju-

tott ilyen gyönyörű és okos ember, mint az én szerelmem? Tudod mit?  
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Vedd tudomásul, hogy jól érzem magamat cselédként mellette, hogy 

százszor inkább nevessenek ki, mint hogy egyedül legyek , mint te Izra-

elben, ahol úgy tűnik, hiába várod, hogy egy gazdag zsidó téged tegyen 

ilyen rabszolgává. Agyő! Maradok, aki vagyok: egy társfüggő feleség! 

Bea 
 

 ooo 

Sajnálom. Te tényleg menthetetlen vagy! Dia  

 
 

Győri Nagy Attila: Karácsonyi kávé 
 

 Sebestyén Lóránt élvezte a jelenlegi munkáját, egy irodaszergyártó 

cégnél dolgozott üzletkötőként. Szeretett minden nap öltönyt hordani ,  

és járni a vidéket. Általában csak reggel ment be az irodájába pár tele-

fon erejéig, aztán beült kedvenc Volkswagen Polójába, és irány a leendő 

ügyfelek. Egyáltalán nem bánta, ha az ország túlsó felére kellett men-

nie, imádott vezetni. A mai reggel is úgy zajlott, mint a többi: 06:00-

kor kelés, gyors zuhany, fogmosás, öltözködés, az elmaradhatatlan friss 

kávé, és az irodába menet beugrás a házuk mellett lévő Sparba. Itt 

vette a reggelijét és az útra valami gyors harapnivalót. Ahogy sétált a 

polcok között és éppen azon gondolkodott,  hogy a gyümölcsök mellé 

müzlit vegyen-e vagy csokit, egy idős nénire figyelt fel. A nénike a ká-

vék előtt állt és a pénztárcáját kutatta. Elővett pár aprót, de mintha 

nem tetszene neki a látvány. Még egyszer felnézett a kávéspolcra, 

viszszatette a fémpénzeket, majd lassan továbbállt. Lóránt odament a 

polchoz és felpillantott abba az irányba, ahová az előbb a hölgy. Egy 

számára ismeretlen márkájú kávét látott,  mindössze 320 forintért. 

Gondolta is,  hogy elég silány minőség lehet ennyi pénzért. Ahogy állt 

szemben a polccal, egy emlékkép villant a szeme elé. Gyermekkorában 

édesanyja pótkávéból főzött nekik reggeli italt. Még kicsik voltak, nem 

ihattak rendes kávét, de az íze emlékeztetett valamelyest a valódira. 

Azon tűnődött, hogy mennyire az élete részévé vált a fekete ital fo-

gyasztása, fel sem tud nélküle rendesen kelni, és bizony, függő lett. Ha 
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nem ivott felkelés után 2-3 órán belül, még a feje is belefájdult. Igazán 

adhatna több tiszteletet is az ivásának, nem csak úgy hirtelen lehúzni , 

és rohanni dolgozni. Aztán minden világossá vált számára: ennek a néni-

nek nincsen elég pénze kávét venni. Az agya elkezdett pörögni, majd le-

emelt egy félkilós Omniát és sietett a kasszához. Előbb kell odaérnem, 

mint neki - gondolta. 

– Jó napot kívánok! - köszönt az idős hölgyre.  

– Önnek is jó napot, fiatalember! Miben segíthetek? - Marika néni, mert 

így hívták, egy picit meglepődött, de rögtön rá is mosolygott, ez termé-

szetes volt neki. 

– Kérem, fogadja el cégünk reklámajándékát, ezt a csomag kávét! -

próbált úgy mosolyogni és kínálni a portékát, mint egy hostess. 

– Ezt nekem akarja adni? De hiszen ez nagyon sokba kerül! 

– Tudom az árát, ezzel foglalkozom – Lóránt a lehető legszélesebb mo-

solyát vette elő. -Termékpromóciót tartunk, és én ezt most önnek szá-

nom. El is fogyott mind, ez az utolsó, végre mehetek haza. 

– Na de, ha így osztogatja a drága kávét, hamar tönkremegy a cégük. 

Ráadásul én nem is vagyok jó reklám célból, kisnyugdíjas vagyok , és 

akármennyire is finom ez az Omnia, én a jövőben sem tudok ilyet venni. 

– A reklámot csak bízza rám, hölgyem, ez a szakmám. Tudja, hogy hány 

millióba kerül egy tévéreklám? Ahhoz képest párezer elosztogatott ká-

vé kutyafüle. Ezenkívül, ha csak két szomszédjának vagy két barátnőj é-

nek mondja el, hogy milyen finom ez a márka, mi már elértük a célunkat 

– és már nyomta is Marika néni kezébe a zacskót.  

– Rendben, ön tudja – pironkodott kicsit, nem volt hozzászokva az ajándé-

kokhoz, és nem is szívesen fogadott el semmit, még a kóstoltatókhoz se m 

szokott odamenni, de úgy látta, a fiatalember nem tűr ellentmondást. 

Lóránt elégedetten szállt be az autójába, tudta, ez a nap még több si-

kert hoz neki. Marika néni pedig otthon kivette táskájából a kávét,  el ő-

vett egy régi szalagot a konyhaszekrénye fiókjából, csinos kis masnit 

kötött rá, és letette az asztal közepére, a két szál friss fenyőág mellé. 

Holnapután Karácsony, és ő egy idegentől kapott egy szép ajándékot. 

Felnézett az égre, és a száját elhagyta egy halk „Köszönöm!” 
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Diana Soto: riadó 

 

megmérték 

                                     múltad s         jövődet  

                              salakot                       vetettek  

                        a haldokló                            jelenedbe 

                   könnyűnek                                     találtattál  

                életedbe                                                engedj be 

              haragszol                                                     a máért  

              szolgálod                                                     a múltat  

              hegeid                                                      szakadnak 

               jelened                                                     elmúlhat  

                  kelj fel                                                  gyorsan  

                      nyisd ki                                       szemed  

                           ha most                              aludnál 

                              nem leszek                    veled  

                                     éltek ti                is még 

                                               ébredjetek  
 

 

Petres Katalin: Csapda 
 

kong lépteitől a kihalt utca  

mintha itt valaha járt volna 

éltető elemért kapkodva  

összeszűkül rossz gyomra  

tétován kutat a távolba  

fülel zavartan a morajra  

az óriás sós víz csábítja  

menne, futna, szaladna 

kong lépteitől a kihalt utca  

mindig visszajut ugyanoda 
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Kutasi Horváth Katalin: Édes mostoha 
 

Ködben a kőszirt, rejtőzik a szikla.  

Felsejlik sorsom, foszladozik leple.  

Lecsusszan halkan, s feltárul a titka.  

 

Megdermedt a múlt, zordabb lett a létem,  

Komoran néz rám, szemöldöke rándul, 

Fenyeget egy rém, kicsordulhat vérem.  

 

Araszolsz némán, felszuszogsz a hegyre,  

Próbálkozol még, gyermekké tesz szíved, 

Jól tudod pedig: nem számíthatsz kegyre...  

 

Nem enged a kőszív, nem puhul meg soha,  

Hiába a vágy, a legenda oda, 

Mást mutat a táj, az édes mostoha.  

 

 

Diana Soto: Halálsors (vers a családon belüli erőszakról) 
 

Talpalatnyi sárban úszó,  

befüvesített vértenger.  

Esik. Álldogálnak némán,  

egymáshoz izzadó testtel.  

Tűzzel megjelölt hátaik  

kiadják hosszú számsoruk.  

Patáik alatt haladnak 

viszályok, kietlen korok.  

Kérődznek, mikor az ostor  

mellettük csattan a földre.  

Menniük kell levágásra, 

az ember ráveszi őket.  
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A halálsoron is néznek  

etetőik víg arcába, 

mert egyszer nővé válik az  

a csendes, bájos leányka.  
 

Mégis megmarad szótlanul, 

megannyi fájdalom után.  

Tovább tűr, lépdel a soron  

a többiekkel. Bután.  

 

 
Holécziné Tóth Zsuzsa: Hóhányók 

 

Téli éjben, csillámló holdfényben kérges kezek hányják a havat. 

Alkalmi munka. Nem pénz: alamizsna, s nincs rajta kamat. 

Mire is elég? Szalonna, kenyér s tán némi ital.  

S ha jő a mámor, már nem fáj a magány, a durva fagy.  

Pokrócba bújva sorban áll újra: munka van? Ételt osztanak?  

Városlakó! Gondolj rájuk akkor is, ha újra ragyog a nap.  

És ne sajnáld a fillért, amit kezed nekik ad.  

Mert eljön a tél, és nem lesz, ki helyetted lapátot ragad! 

 

 

Diana Soto: Létarany 
 

Halkan dobbannak az égető szavak,  

Lélekszövetek, mik elbomlanak.  

Halott szoknyája néma koporsó,  

Igazat megvető, bús harangszó. 
 

Emlékezése oly keserű lenne,  

Csak máglyája felé menetelne. 

Beleütné lábát a poros útba, 

Tóban lebegne, hajnalban kiúszna.  
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Megvetné az élőt, űrt találna, 

Lelkét adná nászi bizományba.  

A mindenség elvenné asszonyául, 

Míg Holdja Tejútrendszerén kitárul.  
 

Halkan sírna, tűzcsóvákat köpve,  

Hőn áhított bolygóján kikötne. 

Élvezné lebegését, súlytalan 

Voltát, de hiányozna a létarany.  
 

Minek cél, hova senki nem mehet?  

Minek élni, ha nincs köztünk szeretet?  
 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Elmúlás 
  

Lágyan libben, zizzen az őszi avar, 

olvadó fény játszik méla dombokon.  

Minden pilleszárny nyugovóra tér.  

Baljós árnyak. Napjaim monoton.  

Hová tűntetek, szilaj, vad tegnapok? 

Ugyan merre járnak merész vágyaim,  

lila látomások, délibábos csodák? 

Lassan ringatóznak rőt levelek a tavon,  

álmosan pillednek kalapos tanyák.  

Semmi nem ugyanaz. A nyár eloson. 
 

 

Kovács László (Kovycs59): Elvesztett vers 
 

Evezek a közhelyek viharvert, vén tengerén,  

Vergődik rajta sok régi, elszabadult mondat,  

Elszaladt a hullámokon néhány ép gondolat.  

Zátonyra futott a vers, leszakadtak a rímek, 

Őrzöm én, de a víz elnyeli, betűk süllyednek,  

Ma ismét elvesztettem… egy régen megírt verset.  
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Hanyecz István (shf): Sárgult fotó   
 

Ezeregy szállal hozzád kötődöm  

Valami csodálatos ez a vonzalom  

Elmerengve nézem a sárgult fotót 

Zongora hangja töri meg a csendet 

Őrzöm a szemed csábos mosolyát  

Maradnék itt de az örvény elsodort  

 

 

Dittrich Panka: Csillagos este 
 

Csordul az este, bársony a teste.  

Itt van a beste, csendem kileste.  

Lankad a pulzus, ima kezembe': 

Lépked a virtus,  visz fellegekbe. 

Ablakom nyitom némuló tájon, 

Gáttalan parton csordul az álom:  

Oldódik bennem fényteli csöppje:  

Kihalt napjaim férceli össze.  

 

 

Hanyecz István (shf): Ezer csillag 
 

Csillagos csendben csermely csörgedez  

Indiánok idegeneket ijesztgetnek íjakkal  

Lándzsás lovagok lóháton lármáznak  

Levernek lázadást lelkesen lobogójuk leng  

Aranyhídon a nap alkonyatkor alábukik  most 

Göncölszekéren csillagok gyúlnak  az égen  

Olyan szépen világít az ezüstös holdsugár  

Kigyullad ezer csillag ott fent a sötét éjben  
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KESZY-HARMATH DÁNIEL: KÖNYVAJÁNLÓ  
Koncz-Kovács Anna: Fabula pláza című kötetéhez 

 

Egy különleges könyvet ajánlok figyelmükbe: Koncz -Kovács Anna: Fabula 

pláza című novelláskötetét. Koncz-Kovács Anna így vall magáról könyvé-

ben: „a gerinchúrosok törzsébe, az íróvénájúak rendjébe és az elsőkö-

tetesek osztályába tartozó, magyartanár testű, fővárosi életvitelű nő s-

tény humán egyed, sajátos szőkésbarna hullámos koponyaszőrzettel ”, 

majd később azt is elárulja, hogy kedvelt tevékenysége a groteszk no-

vellák írása. Igaz is, a Fabula pláza nem véletlenül alludál az empirista 

gondolatra: ez a kötet az író számára a hiánypótló üres lap kitöltése: az 

intelligensen szellemes, szójátékokkal az agyunkat megdolgoztató, sok-

szor hétköznapi szituációval kezdődő, de csattanóval végződő történ e-

tek kettős érzéseket váltanak ki az olvasóból. Azonban szinte biztos,  

hogy egyik ezek közül a mosoly és a nevetés… 

 

*** 

Diana Soto: Törpekirály című kötetéhez 
 

Különleges e-könyvet tarthat a szeme előtt az ember: Diana Soto Tö r-

pekirály című verseskötetét. A cím utáni oldalon Kosztolányi Dezsőtől  

vett moralizáló mottót olvashatunk, ami megadja a könyv és a benne le-

vő versek alaphangulatát: az ember nagyravágyó, törtető, de sérülékeny 

lény. A versek mind új oldalra kerültek, címük sokszor elgondolkodtató,  

többletjelentéssel bíró, összetett szó (pl. Szóáradat) vagy allúzió vala-

milyen ismert műre (pl. Tenni vagy nem tenni). A versek formai jegyei is 

változatosságot mutatnak: vannak csodaszép kal ligrammák, amelyek már 

képi világukkal is hozzátesznek a mondanivalóhoz, találunk benne ha-

gyományos, négysoros strófaszerkezetű költeményeket is, illetve o l-

vashatunk szabadverset és haikut is. Diana Soto verseskötete a fiatal 

költőnő újabb gyöngyszeme, ajánlom mindenkinek szeretettel!  
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JALCS IRÉN: 
ALKOTÓI KÖZELKÉP – VARGA KATALIN 

 

- Prózáidat, verseidet már hosszú évek óta olvashatjuk. Rendszeresen 

indulsz a lista által kiírt pályázatokon. Ezek által kicsit betekintést 

kaphatunk az életedbe, de szeretném, ha mesélnél arról, hogy mikor 

kezdődött az irodalom iránti érdeklődésed, és mikor kezdtél el írni. 

- Művészetek iránt érdeklődő családban nőttem fel. Már óvodás koro m-

ban meséket találtam ki, és azokat elő is adtam. Tízéves koromban már 

papírra is vetettem gondolataimat, és ez azóta is tart. 

- Mit jelent számodra az írás?  

- Nagyon sokat jelent az, ha örömömet, bánatomat ki tudom magamból  

írni. Sokkal felszabadultabbnak érzem magam, és gyakran érzem úgy, 

hogy mire a történet végére érek, a terheket is leteszem, és ez nagyon 

jó érzés. Izgalmas kihívás számomra az is, mikor egy megadott témára 

kell verset vagy prózát írni. Ezért is indulok mindig nagy örömmel a lis-

tás játékokon. 

- Történeteid a valóságon alapulnak, vagy a fantáziád szüleményei?  

- Történeteim nagy része igaz történet, de olykor a fantáziámnak is 

utat engedek, és verssé vagy prózává formálom őket. Pasi lista című 

írásom például valós, csak a neveket változtattam meg.  

- A vers vagy a próza áll közelebb hozzád? 

- Nem tudok választani . Van, mikor csak versben tudom igazán elmonda-

ni azt, amit érzek, de ez fordítva is igaz. Számomra mindkettő ked ves,  

és az a fontos, hogy el tudjam mondani azt, amit szeretnék, akár vers-

ben, akár prózában. 

- Tudom, hogy hosszú évek óta egyedül élsz. Hogyan telnek napjaid?  

- Két állatkámmal élek együtt. Berci papagájjal és Déva kutyusommal. 

Az íráson kívül festeni is szoktam, és közel áll hozzám az éneklés is. 

Egy héten két alkalommal a felnőtt korú sérültek napközijébe is elláto-

gatok. Velük szoktam fellépni is. Nagyon összetartó kis közösség ez ,  

ahol a tagok többsége szellemi sérült.  

- Csodálatos ember vagy ,mert tudsz adni és ezáltal boldogabbá teszed 

sok ember életét, pedig neked sem egyszerű az életed.  
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- Arra gondolsz, hogy enyhén, de mozgássérült vagyok?  

- Igen.  

- Elfogadtam ezt, és igyekszem teljes életet élni. A sors kárpótolt,  

mert olyan tehetséget adott, ami  által ki tudom bontakoztatni magam,   

és számomra ez nagy boldogság. Pozitív beállítottságú vagyok , és mindig 

az élet szép oldalát keresem. Nem kesergek. Próbálok élni , és nem csak 

létezni. Sok mindent meg tudok egyedül oldani , de segítőkész emberek-

re is találtam. 

- Feketén-Fehéren Varga Katalin írásaival... Ezzel kapcsolatos kérdése-

met még el sem mondtam, de szemedben már látom a ragyogást.  

- Nagyon nagy ajándék volt ez számomra és köszönöm mindenkinek , aki 

segített abban, hogy ez megjelenhessen. Ez az egyetlen olyan kiadvány,  

amiben összegyűjtve olvashatóak gondolataim.  

- Milyen terveid vannak? Milyen álmokat dédelgetsz?  

- Nagyon boldog lennék, ha egy önálló kötetem is megjelenhetne, de ha 

kérni lehetne, akkor azt kérném, hogy minden maradjon így , ahogyan 

most van, mert most boldog vagyok. Boldogságom még nagyobb lenne , ha 

egy társam is lenne, akivel örömömet, bánatomat meg tudnám osztani.  

- Köszönöm, Kata, a beszélgetést, és kívánom, hogy vágyaid váljanak 

valóra. 

- Én köszönöm, és remélem, egyszer találkozom a tagokkal is. Sajnos, a 

találkozókra nem tudok menni, de reménykedem abban, hogy egyszer az 

én városom lesz majd a helyszíne egy találkozónak, és akkor személye-

sen is találkozhatok mindazokkal, akiket már jól ismerek az írásaikból. 
 

Kata kedvenc mottójával zárnám ezt a kis közelképet, mert ez a néhány 

sor úgy érzem szép zárása lehet a beszélgetésünknek.  
 

 Ha átcsapnak a fejed felett a hullámok,  

 Jön majd egy révész, s a partra kormányoz.  

 De te se add fel, kell az akaratod!  

 Ezzel az erővel a reményt is visszakapod. 
 

*** 
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JALCS IRÉN: 
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- Nem olyan régen csatlakoztál a Verslistához, de neved ismerősen 

cseng mindenki számára, mert olyan sok történettel ajándékoztál már 

meg minket. Mesélj magadról… arról az útról, ami az írásig vezetett. 

- Kecskeméten születtem 59 évvel ezelőtt, ott is éltem és dolgoztam,   

de 15 évvel ezelőtt Piliscsabára költöztünk a férjemmel és a fiammal. 

Harminc évig vezető beosztásban dolgoztam az OTP banknál. 2015 óta 

nyugdíjas vagyok, és ettől kezdve mondhatom azt, hogy az írás lett a 

szenvedélyem. Elvégeztem egy kreatív írástechnikai tanfolyamot, ami 

csak megerősített abban, hogy gyerekkori , dédelgetett álmomat valóra 

váltsam. Mindig is érdekelt az irodalom, és kedvenc tantárgyam is volt. 

Népművelés- könyvtár szakra szerettem volna jelentkezni az érettségi 

után, de Apukám halálával az álmomat fel kellett adnom.  

- Gyakran mondogatod, hogy a Verslista az a közösség, amely inspirál 

arra, hogy egyre többet írjál.  

- Igen, ez így van. A tanfolyam elvégzése után találtam rá erre a közös-

ségre, ahol nagyon jól érzem magam, és a heti, havi játékok mind olyan 

érzéseket és gondolatokat ébresztenek bennem, hogy úgy érzem, írnom 

és indulnom kell ezeken a pályázatokon.  

- Szép eredményeket értél el ezekkel az írásokkal. Több mint tíz alka-

lommal te voltál az adott játék nyertese. A Sodrásban 2016 antológiá-

ban is olvashattuk már két novelládat. Nemrég készült el bemutatkozó 

blokkod is, amiről videófelvétel is készült. Tagja vagy az Irodalmi Rá-

diónak, és hamarosan netköteted is megjelenik. Úgy érzem, nagyon szép 

utat jártál be rövid idő alatt. Boldognak érzed magad?  

- Igen, de még oly sok álom van előttem, amit szeretnék megvalósítani. 

Szeretném kézzelfogható könyv formájában is megjelentetni írása imat. 

- Miért fontos ez számodra?  

- Írásaimmal igyekszem emléket állítani a tanyavilágban élt embere k-

nek, a családomnak és az OTP bankban megismert embereknek, mesélve 

azokról a bizonyos hatvanas évekről. Hétköznapi küzdelmek, sorsok,  

megdöbbentő tények, amit nem lehet és nem is szabad feledni. 
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- Apáink történetein túl a társkeresés, az együttélés mind novelláid témái, 

de folytathatnám még a sort. Olyan történetek ezek, amelyek a társadalom 

széles rétegének szólnak. Idős és fiatal is talál olyan olvasnivalót, ami szá-

mára fontos lehet, vagy talán még az élete is megváltozhat általa. 

- Hiszem, hogy megtalálom azt a közönséget, amely fogékony az én írá-

saimra. 

- Hogyan tovább?  

- Adni szeretnék történeteimmel az embereknek az olvasás élményén 

túl hitet,  erőt, mosolyokat és néha könnyeket is. Tudom, sokan hasonló-

an éreznek, mint én, csak nem tudják ezeket az érzéseket szavakba ön-

teni. Nekik is segítség egy-egy történetem. Számomra fontos, hogy ad-

ni tudjak az embereknek, mert eddig is mindig próbáltam segíteni , csak 

akkor még nem az írásaimon keresztül. Befektetési és életvezetési ta-

nácsokkal próbáltam enyhíteni az emberek gondjain. 

- Jól érzem, hogy érlelődnek benned olyan gondolatok, amelyekből vers 

születik majd?  

- Mikor kezembe vettem a tollat, még nem gondoltam arra, hogy valaha 

is verset írjak, de valóban úgy érzem, hogy verseimet is olvashatjátok 

hamarosan. Bemutatkozásom nem lenne teljes, ha nem említeném meg a 

26 oldalas izraeli képes úti beszámolómat és haiku-próbálkozásaimat is. 

Nagyon sok olyan rejtett képességet hoz felszínre bennem a Verslista,   

amire nem is számítottam.  

- Várjuk a verseket és a prózákat is . További sok szép és sikeres évet 

kívánok. Köszönöm a beszélgetést.  

- Én köszönöm, hogy mesélhettem arról, mit jelent számomra az írás, és 

milyen álmaim vannak.  
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