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Kedves Olvasó!
Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi harmadik számával jelentkezünk. A Verslista életét bemutató fényképek után – Anisse születésnapját
ünnepeltük áprilisban, könyveket és folyóiratokat hagytunk el ismét az idei
könyvhét alkalmából a Vörösmarty téren – változatos írásokat találunk.
15 alkotó 23 műve olvasható itt, melyből 14 vers és 9 próza. Ezek az írások
a heti já tékokon (Gondolatok idézetekre, Akrosztichon, Szófelhő), a belső
havi és a külső pályázatokon (Szellemes szellemek, Légy /poloska, Vágyak
és a valóság) nyertesek voltak /szép eredményt értek el.
A válogatott műveket követően két alkotói közelképet is olvashatunk:
Czégény Nagy Erzsébetről, Pendzsiről, aki tavaly emlékplakettet vehetett á t ered ményes Verslista -tagságáért, vala mint új, a pályázatokon
sikerrel szereplő tagunkról, Magyar Eszterről. Ezekből megtudhatjuk, kiket rejtenek az érzelmekben gazdag, mélyen megérintő sorok.
Folyóiratunk hátsó borítóin feltűnnek a májusi találkozónk pillanatai, ill.
Anisse látható plakettjével - amit hűséges Verslista-tagságáért kapott.
Léleküdítő perceket, kellemes időtöltést, jó olvasgatást, a versek, a novellák és a miniinterjúk által még mélyebb megismerést, jó lelki-szellemi és
közvetlen, tartalmas, szép barátságokat kívánok!
Kutasi Horváth Katalin szerkesztő
***

Szabó Edit Irma: Angyalom arca
Angyalom arcá t arcodban látom,
Nevetőráncom mélyülő árok.
Gyötörtek gyakran kőszívű évek,
A szenvedések remekbe véstek.
Látha ta tlanul szárnyal a lelked,
Hófüggöny pelyhe lassanként ellep.
Angyalcsókodra jégvirág dermed t,
Jégharapásod fagysebet ejtett.
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Bornemisza Attila: Angyalok hajában lobog a béke
Angyalok hajában lobog a béke,
nézegetem a felhők hajá t.
Gyémánttal bélel t az éke,
Ahogy szállnak a légeken á t.
Látom az istenáldotta földet.
Hogy pörög hosszú éveken á t:
Andalgok csend szövetében:
Járom az égi csodá t…

Diana Soto: Zsákutca
Kemény. Se nem ezüst, se nem arany.
Öntött. Ötvözetbe zá rta m maga m.
Döntött. De kulcsá t mélyre ásta m el.
Vesztes. A halálban is nyerni kell.
Akar. Erősebb a fémes zárnál.
Riadt. Ha egyszer szívembe lá tnál.
Átok. Semmi t sem érek vele el.
Zsákutca. Menni tovább, menni kell.

Kutasi Horváth Katalin: Foszladozó zsinór
Kedvetlenség gyötör,
Ösztönösen élek.
Dölyfös végzet kacag,
Válaszától félek.
Akárhogy is teszek,
Rá m suhint ostora,
Átkozottul mérges,
Zsémbes, irigy mostoha.
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Ködben formálódik,
Örök rejtély marad,
Dögrováson vagyok,
Véres boká m dagad.
Alighanem élek,
Remek varázs árad,
Átkarol egy emlék,
Zsinórom elfárad.
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Dél Tamás: Forradalom
Őszirózsás forradalom.
Szakadása az
Irda tlan háborúságnak.
Reményteljes
Órák ala tt mi fizetjük meg
Zsákszá m az
Árát egy fix, VIX-jegyzéken a
Köztársa ságnak.

Dittrich Panka: Őszi szerelem
Őszi napon egy ligetben a padon
Szerel mes szívvel ölel tél szabadon.
Integettek ránk sárguló levelek,
Rózsa kezedben, suttogtad: szeretl ek!
Ó, az a csók, mily méz-finoman csa ttant!
Zsongó évektől szenvedélyünk csappant...
Árta tlan vágyunk szél -seperte köddé.
Keresem újra, hogy tégy örömöddé...

Czégény Nagy Erzsébet: Őszirózsák Anyám sírjára
Őszirózsa -csokrot ölelek keblemre,
Szirmai közt sápad t fény ragyog,
Imákból kötöttem bokrétá t köréje,
Rostál az eső, arcomra bú csorog.
Óvlak még mindig, bár karom erőtlen,
Zsarnok az el múlás, meglopott, gonosz,
Árva marad t lelkem, el vesztette hi tét,
Kérdem tőled, Ura m, mért vetted el, miért.
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Holécziné Tóth Zsuzsa: Megpróbáltatás
Egy anyának sok mindent el kell viselnie, mire a gyermeke felnő. Egy
gyermeknek sok mindent á t kell élnie, mi re felnőtté válik… Aranyigazságok ezek, melyekre az én egyetlen fiam élete is megerősí tő példa.
Nyolcéves sem vol t még, a mikor egy reggelen így szól t:
- Anyci! Ha lecsukom a szemem és utána kinyitom, olyan, mintha egy
széles f ekete szalagot húznának el a szemem előtt, és én azon nem látok á t. Mi lehet velem?
Természetesen megrémül tem, és ijed ten fordította m arcocská já t magam felé, de a tekintetében nem lá tta m semmi rendkívüli t. Kérde ztem,
nem szorí tott-e vala mi t az arcához, vagy nem nézett-e bele a napba az
ablakon át – hátha csak káprázik a szeme –, de mi vel nem csinált semmi
ilyet ébredés után, elha tározta m, hogy ha nem múlik el perceken belül,
nem viszem aznap iskolába, hanem el megyünk a szemorvoshoz, aki az
édesanyá ma t is kezel te.
Így is lett, a főorvosnő a magánrendelőjéből beküldött minket a kó rházba, a melyben dolgozott – azzal a megjegyzéssel, hogy másnap reggel
találkozunk. Kisfiunk ott töl tötte az éjszaká t - sőt a következő 5-6 napot is – anélkül, hogy a főorvosnő előkerül t volna: mint utóbb kiderült,
azon az estén összeköl tözött a felettesével és elutazta k pár napra a
család haragja elől. Napok tel tek el érdemi kezelés, vizsgála t nélkül –
hiszen az osztályon dolgozók tud ták, hogy a kisfiú a főnökük betege, így
nem mertek nélküle semmi t se tenni. A lá tása folyama tosan romlott,
egy hét ala tt két és fél dioptriá t, én pedig kétségbeesett és tanácstalan volta m. Végül egy iskolatársának az anyukája – egy fiatal doktornő
az osztályról – megsajnál t bennünket és vérvétel t rendel t el, melyet elküldtek a fővárosba vizsgálatra, így mire az „ifjú pá r” előkerül t, már lehetett tudni, hogy a fiunk toxoplazmózissal fertőződött meg. Ezt a vírust kutyá tól, macská tól, nem jól megfőtt hústól, vagy akár lángolt ko lbásztól is meg lehet kapni. Ki tud ja, hogy a homokozóban a kutyakaki tól,
vagy épp a menzán egy félnyers hústól került-e a szervezetébe – tény
az, hogy a kórokozó mindig lágy, idegpályás területeken tá mad, és ez az
ő esetében a látóideg vol t.
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Az ered ményt nem velem, hanem a kisfiammal közölték oly módon, hogy a
professzor úr behíva tta magához a 8 éves gyereket, és egy nagy könyvben megmuta tta neki a kórokozó rajzát, hogy „egy ilyen félig vírus, félig
baktérium van a te szemedben, és már régen kapnod kellett volna sok
szurit, hogy meggyógyuljál.” Amikor látoga tás alkalmával a kisfiam ezzel a
hírrel fogadott, persze azonnal felkerestem a profesz-szort, és közöltem, hogy mivel eddig nem kaptunk érdemi segí tséget tőlük, én viszem a
fiamat a szegedi klinikára – de erre az volt a gúnyos válasz:
- Mi t aka r? Ami t Szegeden tudnak, azt én is tudom, onnan jöttem!
Így aztán ki kellett várni még egy hetet, a míg injekciózták, majd végül
megkaptuk a zá rójelentést, mellyel végr e felkereshettük a szegedi klinikán ajánlott adjunktust, aki elmond ta, hogy a betegség első jelentkez ésekor azonnal kellett volna egy négy injekcióból álló kúrát kapnia a kisf iunknak, akkor nem terjed t volna szét a szervezetében a kórokozó, hanem
a szemében lézerrel ki lehetett volna azt az öt pontot égetni , ahol a
toxoplazmás gócok vannak. Igaz, abban az öt pici pontban nem látott vo lna, de ez olyan kis terület, hogy az nem zavarta volna a látásban. Ezt viszont Kecskeméten elmulasztották, így most már ő csak azt teheti, hogy
meghoza tja Belgiumból azt a nagyon erős gyulladásgátlót, a mi t ha a betegség újra jelentkezik, órákon belül meg kell kapni – mert ezen múlha t a
gyermek látása. Megadta a klinikai közvetlen szá mán felül a lakástelefo nját, sőt az édesanyja telefonszámá t is (1985-öt írtunk, hol vol t akkor
még a mobiltelefon!), hogy bármikor elérhessük. Ezután el magyarázta nekem és a fiamnak is, hogy ha a kisfiú úgy észleli: másként kezd el látni,
másként törik meg a fény a szemében, azonnal telefonáljunk és induljunk
el Szegedre – és ő ígéri, ha országon belül van, előbb lesz a klinikán, mint
mi, mert tényleg a látása múlha t a kezelés azonnal i elkezdésén!
Óriási teher és felelősség vol t ez egy nyolcéves emberke szá mára: hiszen csak maga veheti észre, hogy ismét jelentkezik a betegség, hogy
szaladnia kell a munkahelyemre az iskolából, ha úgy érzi, baj van! Hónapok tel tek el így, mire egy vírusos tüdőgyulladás utáni legyengült áll apotban újra jelentkezett a látá szavar. Éppen farsangra készül tünk, már
megvettük az aranyhörcsögöt, megvarrta m a kis piros mellényt és a
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sapkát, mert Nils Holgersson akart lenni – amikor újra romlani kezdett a
látása. Rohantunk Szegedre! Egy hetet töl tött ott, majd azzal tértünk
haza, hogy az injekciókúrát pár hét múlva meg kell ismétel ni. Nem tel t el
egy hét sem, a mikor egy reggelen a munkahelyem előtt lett rosszul a ki sfiam: nagyon erős görcsökkel vitte a mentő kórházba. Azonnal hívta m a
szegedi orvost, hogy lehet-e ez az injekció mellékhatása, de megnyugtatott, az egy erős antibiotiku m, attól biztos nem lehet ro sszul.
A kórházban vakbélgyulladásra gyanakodtak, így „felfogadtam” azt az
orvost, akiről má s anyukák azt mond ták, igyekszik kicsi sebet vágni, v ele beszéljek. Két nap tel t el műtét nélkül étl en–szomjan, mert há tha
mindjá rt vinni kell a műtőbe – majd a harmadik napon nagyvizitnél, amikor a főorvos megkérd ezte, mi lesz ezzel a fiúval, az általam felkért
orvos azt mond ta, jobban van, iha t. El lehet képzelni, hogy ez a szomjúságtól elgyötört kisgyerek ezek után megivott vagy má sfél liter teá t,
ma jd jött a délután és vele a látoga tási idő, amikor közöl te velem a n ővér, hogy ma este megműtik a ki sfiút. Kérd eztem: „Rosszabbul van?” A
válasz az vol t, hogy nem, de most ügyeletes az adjunktus úr. Kértem,
hogy maradha ssak a látoga tá si időn túl, amire engedélyt is kapta m,
mond ván: „Baga tell műtét, 20-25 perc.”
Ezután elvi tték a műtőbe, és má sfél óráig nem vol t semmi hírem, csak
azt lá tta m, hogy egyre több orvos érkezik rohanva a műtőhöz – és én
kis híján megőrül tem az aggodalomtól! Végül ki tol ták: ki vol t kötve és
gépek vették körül, a tüdejéről véres habot szíva tta k! Napok múlva d erült ki az igazság: mi vel nem volt üres a gyomra, műtét közben „a spirált”: hányni kezdett, és a hányadék belement a tüdejébe. Ettől sa jnos
tüdőembóliát kapott (a mi hosszú tá von agyka mra-fejlődési rendellenességet okozott, mi vel ekkor az agya percekig nem kapott elegendő ox igént – ez csak kb. nyolc évvel később, a gyakori ájulásai után derül t ki),
de akkor és ott azt mond ta az orvos:
- Ez az ébredés utáni természetes állapot, menjen haza nyugod tan.
Emlékszem, azt válaszol ta m:
- De há t engem má r többször műtöttek, soha nem kerül tem ilyen áll apotba, hogy mond ha t ilyet? Mi t tettek a kisfia mmal?
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Betol ták a szobájába, és engem elküldtek, nem hagyták, hogy mellette
legyek. Azt is csak napok múlva, egy kórházi dolgozótól tud ta m meg,
hogy azért nem vi tték el az intenzí vre, hogy ne menjen el az osztály híre. Meg azt is tőle tudom, hogy azért vártak a műtéttel, mert az új f őorvos nem enged te őket „pénzért műteni”, és úgy já tszották ki, hogy a
felfogadott orvos mindig akkor műtött, ha ügyeletben vol t.
Zokogva mentem hazáig, a vá ros túlsó felére. Otthon a férjem várt, aki
a sokkoló hírek halla tára a maga csendes mód ján ennyi t mondott:
- Ha a fiunk ezt nem éli túl, én veszek az oroszoktól egy puská t, és
megölöm azt a sintért.
És ő ezt komolyan gondol ta. 1986 vol t, még ott állomá soztak az oroszok
a mi városunkban is, és ő mint mozdonyvezető, bejára tos vol t a laktanyába – ahol valóban bármi t elad tak egy kis pénzért a há romévi szolgálat utáni hazautazá suk előtt.
Éjjel semmi t sem aludta m, és végül azt talál ta m ki, az első busszal b emegyek a városba, á t a kórházhoz, és háromnegyed ha t körül – mintha
csak kórházi dolgozó lennék, aki jön a reggel ha tórá s vál tásra – be tudok jutni a fiamhoz. Így is lett. Ott feküd t kikötözve – szoba társai
szerint többször ki tépte az infúziót, azért – kicserepesedett szá jjal,
öntuda tlanul. Kétségbeejtő helyzet vol t, mely csak négy nap után no rmalizálódott, d e addig nem tudott f elkelni – így a seb körül letapad tak
az idegszálak –, a mi mia tt később korrekciós műtétet kellett rajta elvégezni. Mire ki tud tuk vinni ebből a kórházból „sajá t felelősségünkre”,
má r menni kellett vissza Szegedre – a hol az újabb Dalacin-kúra vá rta.
Az a gyógyszer nagyszerű ha tá sú vol t – teljesen rendbejött tőle a tüdeje, de nem a szeme. U tólag úgy magyarázták, mivel a szervezetben
volt egy sokkal gyulladtabb terület, mint a szem, az injekció arra volt
ha tással. A szemével még évekig jártunk a klinikára, de végül (tizenha t
éves korában) egy üzbég természetgyógyász segí tett – és a fia m ma
mozdonyvezető. Pedig az osztályfőnöke nyolcadikban azt ja vasol ta: a dja m kefekötőnek, azt akkor is tudja csinálni, ha tényleg megva kul.
És hogy miért mesél tem el ezt most? Mert a Várnai Zseni idézetről
eszembe jutott: a mikor egyszer Szegeden a klinikán meglá toga tta m a
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fiama t, azzal fogadott, hogy eszébe jutott egy vers pár sora, a mi t az
iskolában a szavalóversenyen hallott:
„Miért keresnék tá voli csodáka t? / hiszen, hogy élek, maga is csoda!”*
Amikor ezt el mond ta, nem bírta m vissza tartani a könnyei met. Végi ggondolta m az el múl t hetek minden keservét, és csak fogta m az infúz ióktól meggyötört kis kezét, és rázott a sí rás.
- Anyci, most mi ért sírsz – kérdezte ijed ten – az jutott eszedbe, hogy
meg is halha tta m volna?
Igyekeztem letörölni a könnyei met, nehogy még jobban megijesszem, és
azt mond ta m:
- Nem, kicsi m, neked nem lehet bajod. Aki t így szeretnek a szülei és az
angyalok, az sokáig fog élni!
* Várnai Zseni

Dobrosi Andrea: Már majdnem…
Arcodon bár sokadjára gördül a csalódás cseppje,
ma jd ráfeszül összetört porcelán szí vedre,
mégis kilábal egyszer csak belőled a bánat,
ahogy az egyre rusnyábban settenkedik utánad,
hisz bebizonyul: „a hazugság a gyöngék fegyvere” *,
hiába szagga tott szét a szó, te nem halha tsz bele,
s mint gá tfutója a süllyesztő létezésnek,
vagy késdobáló, akinek kedvesek a kések,
mint, ki nem bírja pókerarccal, mozdulatlan,
kinek éjszakára nem kell se párna, se paplan,
szívósan hajolsz tovább a hazugság ölébe,
mert az erőd a tested ki ta rtó görnyedése,
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erőd szemed, a mi t mindig nyi tva kell tartanod,
hogy újra lásd, micsoda hajlékony az alka tod –
má r majdnem ki mond ta m, a mi t őt lá tva gondolok;
de inkább megtöl töttem földi hegedűtokot.
* Jókai Mór

Holécziné Tóth Zsuzsa: Emlékezés
Életem eddigi legnehezebb időszaká t él tem 1974 -ben, amikor májusban
motorbalesetben elveszí tettem i mádott édesapá ma t. Ha rmadikos szakközépiskolás vol ta m, kollégiumban lakta m Kecskeméten, és az vol t a
tervünk, hogy mire leérettségizek, beköl tözünk a vá rosba a
jakabszállási tanyavilágból.
Vásárol tunk nagybátyá mtól egy felújí tá sra, ill. újjáépí tésre szoruló
házrészt egy olyan házban, mely valaha teljes egészében az övéké volt,
de az ötvenes években őket kulákká, a háza t pedig ún. KIK -lakássá nyilvánították, beleköl töztettek három családot, és a ház eredeti tulajd onosának fizetnie kellett azért, hogy negyedikként meghúzha ssa magá t
az udvar há tsó részében egy szobában, melyhez még egy ka mra és egy
istálló tartozott.
A felújí táshoz már megvásárol tuk az anyagoka t, és abban az évben,
amikor a tragédia bekövetkezett, édesapá m és a sógora éppen hozzá
akartak fogni a bontáshoz. Eljött a nyár, mi ottmarad tunk édesanyá mmal kereső nélkül – az ő látása akkorra má r oly mértékben megromlott,
hogy munká t találnia esélytelen lett volna –, az özvegyi nyugdíj és az á rvaellátás összesen ezernégyszáz forint vol t, ami bizony már a hetvenes
évek közepén se szá mí tott vala mi „fényes” jövedelemnek. Munká soka t
fogadni a bontáshoz ilyen jövedelem mellett nem lehetett, elha tá roztuk
há t, hogy a mi t bí runk, mi ketten fogunk elbontani. Ezt persze el meséltem az osztálytársa mnak, Évának is, aki egy nap azért jött, hogy moziba
hívjon, d e miután két nagy vödörrel a kezemben éppen a si ttet hord ta m
a kapuhoz, belátta, hogy most valószínűleg ez nem lehetséges.
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Kicsit sa jnálkozott, majd el ment, és én még talán gondolta m is rá, hogy
azért kicsi t segí thetett volna, de a mi ezután történt, arra végképp nem
szá mí totta m: másnap reggel mind a ha t fiú osztálytá rsa m ott állt hét
órakor a kapuban, hogy jöttek fala t bontani! Éva „riadózta tta ” őket.
Máig sem tudom, hogy oldották meg, hogy Ladánybenéről éppúgy ott l egyen a Gábor, mint a Laci Izsákról (akkor még magánlakásoknál alig -alig
volt telefon, és autója sem vol t túl sok családnak), és utólag tud ta m
meg, hogy Jánoskáék pl. nyaraltak a Balatonnál, de még őt is elkérték a
szülei től. A fiúk tehá t jöttek, és a nagybá tyá m felügyeletével napokon
át bontották a kéményt és a tűzfala t, anyukám pedig boldo gan sütötte a
palacsintá t meg főzte a lebbencset, és közben könnyek között hálálk odott a lelkes, de csákányhoz nem szokott ki s csapa tnak, akik bizony i ttott hólyagos tenyerükkel rendületlenül dolgoztak.
Különösen az alap bontásával küzdöttek meg, mert az terméskőből volt,
de Pista, Attila és Illés addig-addig feszegették csákánnyal meg vasrudakkal, míg végül az is engedett és nagy robajjal eldőlt. Ekkor jegyezte
meg Attila Baltá s tanár ura t – és rajta keresztül Gárdonyi t - idézve:
- Lá tjá tok? „Sok kéznek még a kő is enged”*
Negyven évnél is több tel t el azóta, hogy az a ház újjáépül t. Szomorú,
de ezek a fiúk, akik mind ott vol tak apuká m temetésén (egy városi to rnabemuta tó mia tt, a hol az iskola összes lánytanulójának élőképet ke llett alkotni, csak ők jöhettek el a vidéki temetésre), és akik egész nyáron felvál tva vagy együtt segí tették a házunka t épí teni, Attila kivétel ével már mind meghal tak – pedig még nem lennének ha tvanévesek! Álljon
itt ez a pár sor az ő emlékükre.
* Gárdonyi Géza

Czégény Nagy Erzsébet: Közel s távol
„Kunyhóm falán az ősz mosolya táncol,
barátaim a fák s a farkasok.”*
Szememben összegyűl a közel, a távol,
éj leple alatt mennybol tra roskadok.
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Láttad-e má r a Tejút
csodájá t, s csillagok
táncá t őszi hajnalon?
Érezted-e éjszaka bűvös
illatát, el hasal t méla
dombokon, s álltál-e
magányos éjszakákon
ablakod előtt, hol csend
oson, s alszik a vágy?
Csak a lélek bolond,
mert ő akkor is éber,
s repülni vágy, á tszáll
erdők, mezők felett,
bolyong kies tájakon,
égi mezőkre fel, hol
talán Isten lakozik.
„Kunyhóm falán az ősz mosolya táncol,
barátaim a fák s a farkasok,”* s mind en
megannyi csodás pillanat, mi t
ha tártalan szí vembe zárha tok.
* Szabó Lőrinc

Mukli Ágnes: Színlelve...
Jössz-e, ha hívnak a hajnali árnyak,
ha fölkacag benned az ébredő remény?
Ölelsz-e kétségbeesetten „ha majd az ősz”
hidege kezedre ér?
„Összegyűjt minden bánatot, s vele
a lelkemet behinti csendesen,”*
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színlelve aranyló nyara t, hulló levelekkel.
Mondd, jössz-e, ha pislákolnak a didergő esték,
csillaglámpásokban ég az égi szövetség...
„Eljössz-e viga sztalni, kedvesem?”
* Wass Albert

Mukli Ágnes: Élni ébreszt
Ál momban valaki csenget,
élni ébreszt a hajnalom...
Azt mondja, féltenek,
mert védel mez ölelő két ka rod.
Amióta megláttalak,
napfényemmel áldalak.
Hozzá m si mulsz szenved éllyel,
füzek árnyán, kerek égen,
keservünknek nyoszolyáján,
hajléktalan, riadt éjen.
„Amióta megláttalak,
illatosabb a mező,
és azóta tövis nélkül
áll a büszke rózsatő.“*
Oly jó i tt, a rózsakertben,
összezárva hű szíveddel,
mint két igaz szerető.
Hallgatunk a forga tagban,
csillagfénnyel összefontan,
harma tcseppes gyöngykehelyben.
Veled vol ta m, lá tha ta tlan
árnyékodban, árnyék vagyok,
hisz így akarjá k a csillagok …
* József Attila
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Magyar Eszter: Szellemes szellemek
Reggel jókedvűen ébred t, igyekezett minél előbb elkészülni, s indulni,
hogy a korábbi busszal mehessen. Az ünnepélyes megnyi tó előtt még
egyszer lá tni akarta, hogy minden tökéletes, ahogy előző nap este hag yta. A szá mtalanszor megtett út közben a lelkiismeretes munka békéj ével, derűs arccal nézegetett ki az ablakon, gyönyörködött a zöldellő,
ébredező tájban, a Nap suga raiban, ahogy si moga tták a környéken el t erülő szántóföldeket. Szülőfalujából járt be a közeli kisvárosba, ahol a
múzeumban dolgozott, teremőrként, már sok-sok éve.
A város hónapok óta lázban égett, a szoká sos, évente megtartott, ta vaszi fesztiválra készülőd tek. A lokálpatrióták, a városi vezetőséggel
karöltve azonban, az ezredforduló alkalmából, szerettek volna olyan
rendezvényt létrehozni, ami elkáprázta tja nemcsak a helyi lakosságot,
hanem a nagyvilágot. A tervek között szerepel t – többek között – a
XIX. századi, neves, magyar festők műveiből összeállított időszaki kiá llítás, különös figyelemmel Munkácsy Mi hályra, hiszen az ünnepség id őpontja egybeesett halálának századik évfordulójával.
Kétezret írt a naptá r, s nem történt semmi eget rengető. Nem jött el a
világvége, a Föld tovább forgott, s lá tszólag minden a megszokott mederben folyt tovább. Így utólag Sanyi bácsi mindig el is mosolyodott,
mikor eszébe jutott, hogy gyerekkorában, többi, hasonló korú tá rsá val
együtt, milyen mi sztikusnak gondol ták, s persze nagyon távolinak a k étezredik évet. A kerek évforduló pedig ha marabb eljött, mint várták,
és szerencsére, a sokféle hiedelemből egyet sem hozott magával.
A múzeum előtt el terülő park túloldalán, a végállomáson szállt le. A kavicsos sétaúton haladva ide -oda járt tekintete, mindig örömét lel te a
szép virágok, bokrok, fák lá tványában. Járókelővel nemigen találkozott
ebben a korai órában, a nemrégiben felújí tott padok is üresen vártá k a
megpihenni vágyóka t. Csak egy helyen ül t két férfi. Ahogy el haladt
előttük, nem tudott pa rancsolni magának, igencsak megbá mul ta őket.
Egyikük ősz hajú, szakállas, bajuszos, kicsi t visel tes, ódiva tú kabá tban,
kényel mesen há tradőlve, a má sik jóval fia talabb, barna hajú, szintén
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régi módi, kopottas öl tönyben. Leginkább átha tó tekintetük tűnt fel,
ahogy szintén hossza san nézték a munkába igyekvő férfi t.
Beérve az épület belsejébe kicsit megnyugodott, már attól tartott, hogy
a két alak pénzt akar kérni, esetleg vala mi sötét szándékkal várakoznak
ott a padon. Viszont fontosabb dolga is akadt, mint ezen töprengeni, sietve felment az emeletre, hogy ellenőrizze, a festmények mind a hely ükön vannak, minden a legnagyobb rendben. Ahogy felért, majdnem felkiá ltott a meglepetéstől. A hosszú teremben haladva feldúltan tapasztalta,
hogy a képek á t lettek rendezve. Igaz, korábban a két fiatal tudományos
munka társ, Balázs, aki muzeológus, Miklós pedig, a művészettörténész
pontosan így helyezte el sorban, egymás mellé a festményeket, de az
igazgató leszedette, s érthetetlen összevisszaságban tetette fel vele
azokat. Mióta idehelyezték vezetőnek, egyetlen épkézláb gondolata nem
volt, sőt a szakmai munka fő ellenségének bizonyult. Eleinte reménykedtek beosztottjai, hogy kibírják valahogy a három évet, s a következő pályázatot valami hozzáértő nyeri el az igazgatói posztra, de ez a lehetőség
sem kecsegtette őket reménnyel. A pályázatot éppen ebben az évben kiírták ugyan, s az ünnepség vége után kerülnek elbírálásra a jelen tkezők,
de jelenlegi főnökük is pályázott, a mi – reálisan mérlegelve a lehetőségeket – azt jelentette, hogy az illetékesek meghagyják pozíciójában.
Sanyi bácsi nem tud ta elképzelni, hogy tegnap este óta mi történh etett. Talán mégis győzött a hozzáértés? De hogyan? Ki? Mikor? Este ő
ment el utoljára, a biztonsági őr marad t már csak az épületben.
Amint izga tottan há trál t a kiállító teremből, Balázsba és Miklósba bo tlott a folyosón, őt keresték, sürgősen beszélni szerettek volna vele.
- Köszönjük, Sanyi bácsi! – lelkendeztek egyszerre.
- Nem hi ttük volna, hogy így szívén viseli a tudományos munká t – folyta tta elismerően Miklós.
- De mi t gondolnak róla m? Esküszöm, nem csinálta m semmi t! – hebegte
most má r teljesen összezava rtan.
- Jaj, ne féljen! Tőlünk senki nem tudja meg. Ő pedig nem jár arra, a
kitüntetéseket nem ott osztoga tják – nyugta tga tták, muta tóujjukkal
óva tosan az igazga tó szobája felé mutoga tva.
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- De tényleg…
- Tudjuk, tudjuk, ne szerénykedjen! – szorongatták az öreg kezét hálásan.
Szerencsére több idő nem vol t a rejtélyes eset tisztázására, mindenki
el kellett, hogy foglalja kijelöl t helyét.
Már jött i s, a fővárosból, a nyitó beszéd megtartá sára leutazott, fo ntos ember, nyomában lihegve pedig a főnök.
Nagy felha jtást csaptak, a bejára t elé és a lépcső aljához transzparenseket helyeztek el, a lépcsősorra vörös szőnyeg lett leterí tve, a korl átot selyemszalagokkal díszítették, emléklapoka t, kitűzőket osztoga ttak
az érkezőknek a megvál tott jegyek mellé. Az épülettől kicsi t távolabb
ugrálóvára t állította k fel, a kicsiknek, néhány sá torból ingyen sört és
virsli t kínáltak a felnőtteknek. U tóbbi két, „zseniális” ötlet természetesen az igazga tó úrtól szárma zott, sajnos senkinek nem sikerül t leb eszélni róla, de ez nem is lényeges a történet szempontjából.
Végre a múzeum sem a nyugalomra, magányra vágyó emberek kedvel t
ta rtózkodási helyéül szolgált. Fia talok, idősek, sőt iskolai csoportok is
érkeztek a rangos eseményre. A szá mos lá toga tó közül is feltűnt Sanyi
bácsi tapa sztal t szemének a reggel a padon ülő két furcsa fa zon. Amint
ellenőrizte belépőjegyüket, egyenesen Munkácsy Mihály és Paál László
festményeihez igyekeztek. Hosszú órákon át nézegették a képeket,
mintha értettek volna a festészethez, a fényha tásokról, színekről, al akokról beszél tek, néha egyetértően bóloga ttak, olykor pedig heves vitába kevered tek. Egy -egy megjegyzést tettek Rippl-Rónai József,
Csontvá ry Kosztka Tivadar és Szinyei Merse Pál műveire i s, aztán megint vissza tértek Munkácsy és Paál kiállított munkáihoz. Valahogy eml ékeztették a két nagy festő külsejére, de ezt a gondola tot, mint felvil ágosult, értel mes ember, mind járt el is hessegette ma gá tól. Zá ráskor,
mikor diszkréten figyel meztette őket, hogy el kell hagyniuk az épül etet, megint elbizonytalanodott, de nem enged te, hogy fejébe lehetetlen
gondolatok férkőzzenek. Mégi s hosszan nézett utánuk, ahogy kelletl enül indultak el, s haladtak lassan az emeletről levezető lépc sőn.
Amint becsukódott utánuk a bejárati kapu, a pénztár felől hangos zokogás hallatszott. Már mindenki hazament, csak Pirike ült feldúltan íróasztala mögött.
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- Mi történt, miért sír? – kérdezte odaérve, meglepődve.
- Megbízha tó embernek i smer engem? - próbál ta könnyei t vi ssza ta rtani az a sszony. – Mondja meg nekem! Megbízha tó ember vagyok én? –
ismétel te a kérd ést magából kivetkőzve.
- Persze – vágta rá Sanyi bácsi -, miért kérdezi?
- Megígéri, hogy nem mondja el senkinek? – remegett a nő hangja,
ahogy suttogóra fogta szavai t.
- Szá mí tha t a diszkréciómra, tőlem aztán senki nem tudja meg, ha valami ti tok.
- Már egy órája számolok – magyarázta a pénztárosok gyöngye –, s nem
tudok rájönni, hogy miért nem sti mmel az eladott jegyek ára a napi bevétellel. Két jegy ára hiányzik – nézett fel az asztalról. – Egyszerűen nem
értem – tette hozzá. – Két látoga tó nem fizetett? De hogyan? – boncolgatta tovább a rejtélyt. – Ilyesmi még soha nem történt! – jelentette ki
határozottan. – Tíz éve tettem be ebbe az irodába a lábam, itt mindig
minden rendben ment. – Ismét értetlenül, bánatosan mered t maga elé.
Hazafelé Sanyi bácsi igyekezett elérni a távol sági buszt, alaposan kifárasztották a nap eseményei. Ahogy sietve lépkedett, azért nem állta
meg, hogy az állomá s melletti téren á thaladva ne vessen egy pilla ntá st a
játszótéren szaladgáló, boldogan játszó gyerekekre. Ekkor ve tte észre,
hogy az egyik padon a két különös alak ül. Ahogy meglátták őt, felálltak,
s bizonytalanul elindultak feléje. Hirtelen az ugrott be neki, hogy talán
mégis a két nagy festő jelent meg, a mi röviden és tömören tényleg l ehetetlen, mikor ráköszöntek, s bemuta tkoztak. El őször próbál t levegőt
kapni, de rögtön össze is szed te magá t, s a józan í télőképesség biztos
talaján állva reagál t:
- Nem szeretnék senki t megbántani, de el kell érnem a buszt – próbált
kitérni előlük, de nem hagyták lerázni maguka t. – Nagyon jó a jelmezük,
viccesnek mondaná m, de tényleg sietnem kell. Nincs nálam pénz – fűzte
még hozzá kis bocsána tkéréssel hangjában.
- Mi t képzel rólunk? – háborod ta k fel a jövevények.
- Tény, hogy nagy a hasonlóság, na de ilyen nincs – emelte fel kicsit a
hangját, türelmetlenül. – Vallják be, maguk sem hinnék el az én helyemben.
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- Lehet, de most nagyon fontos, hogy higgyen nekünk.
- Miért lenne az olyan fontos?
- Csak azért, mert ma délelőtt véletlenül megtud tunk vala mi t.
- Még mi t nem találnak ki – csóvál ta fejét – miért makacskodnak?
- Nem ki taláció, arról biztosí tha tjuk. Sajá t fülünkkel hallottuk, az
igazgató szobájában. Azzal az emberrel beszélgettek, aki megny i totta
a kiállítást.
- Ő nagyon fontos valaki, odafentről – fogta suttogóra hangjá t.
- Odafentről mi jöttünk – javí totta ki az idősebbik, bizarr fazon.
- Biztosan megártott a töpörtyű. Mond ta m az asszonynak, hogy ne p akoljon olyan sokat, mert nem tudok ellenállni.
- Hagyja a töpörtyűt, figyeljen ránk! – sürgették.
- Na jó – ad ta meg magá t –, mi t hallottak?
- Az a két ember arról beszél t, hogy a pályázat csak a látsza t kedvéért lett kiírva, a mostani igazga tó fogja megnyerni újra az állást.
- Ezt elhi szem – bólogatott a soka t megél t teremőr.
- Csak annyit mondjon, hogy mi t gondol, az a Miklós gyerek jó lenne
igazgatónak a múzeum élére?
- Igen, megvan a tudása, hozzáértése, de mi t szá mí t az a mai világban?
- Majd mi elintézzük, hogy győzzön az igazság! Bízza c sak ránk!
- Jó – adta meg magá t Sanyi bácsi –, de én mehetnék má r a buszomhoz
végre? Ezzel tényleg haza kell indulnom, mert i tt fogok éjszakázni.
- Menjen csak! Jó pihenést! - s azzal el is tűntek, mintha ott sem le ttek volna.
Mikor késő este végre hazaért, s felesége nekiszegezte a kérdést, miért jött ilyen soká, hirtelen nem tudott mi t mondani. Azt tud ta, az a szszonyt felbőszí tené, ha azzal rukkolna elő, hogy Mu nkácsy Mihály és
Paál László szellemével vi ta tta meg a múzeum sorsá t, ezért késte le a
buszt. Aztán csak úgy vázlatosan ugyan, de mégi scsak az igaza t mesél te
el, lévén olyan elcsigázott, hogy fantáziájából még egy szi mpla kis fü llentésre sem futotta. Erzsi néni fürkészve figyelte az arcá t, gyanakvó
pillantásokkal méregette, majd kérdőre vonta:
- Sanyi! Te ittál?

17

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2 017/3. SZÁM
- Ugyan már, hova gondolsz? – korhol ta feleségét. – Iszonyúan elfáradta m, megyek aludni, mert mindjá rt fel kell kelnem – ezzel bement a
szobába, hihető válasz nélkül, a konyhában hagyva az aggódó asszonyt.
Közvetlenül azután, a mint a többnapos ünnepség befejeződött, rejtélyes esetek történtek a múzeumban.
Az igazgatói posztra érkezett pályázatokat sehol sem találták, egyetlen
egy maradt csak, Miklósé, a fiatal művészettörténészé, a határidő sürgetett, így kénytelen-kelletlen csak azt vitték a postára, hogy felküldjék a
fővárosba, a minisztériumba. A vezetékes telefon nem működött, a szerelő
nem jött megjavítani, csak ígérgette, az igazgató tombolt, ráadásul később
méregdrága mobiltelefonja is eltűnt, de titkárnője sem tud ta , hová lett a
sajátja. Értesí tették a rendőrséget, mert lopásra gyanakodtak, azonban a
helyszínen vizsgálódó rendőrök nem jutottak ered ményre. Sőt, a következő napon maga az igazgató is köddé vált. Ennek okáról több pletyka is
szárnyra kapott. Gépkocsiját üresen, elhagyva megtalálták az erdősáv mellett, ahol el kellett haladnia munkahelye felé, de ezen kívül semmi jel nem
utalt hollétére. Akár el is rabolhatták. Az is felmerül t, hogy csinos kis barátnőjével lelépett, és minden előjel nélkül külföldre utazott.
Sanyi bácsi egy nap, büszkeségéből, saját készí tésű rozéjából fogyasztott néhány pohár után feloldódva, tövi ről -hegyire el mesél te feleség ének találkozásait a szellemekkel. Erzsi néni elkerekedett szemekkel
hallgatta az abszurd történetet, de régebben mesél tek már a faluban
néhány hi hetetl en esetet, a mik há tterében csakis szellemek állha ttak.
Így aztán hajlott rá, hogy el higgye. Végül azért megállapodtak benne,
hogy ti tokban tartják, még a rokonságban sem emlí tik senkinek.
A titoknak viszont éppen az a diszkrét bája, hogy mindenki tud róla. P edig
az asszony csak a szomszéd Sárikának mondta el, akinek a nagynénje véletlenül meghallotta, és egyedül a kisboltban súgta Annuska fülébe, de belőle
is csak Margitka szedte ki, ő pedig nem is adta tovább, csak Lajosnak, aki a
városban lakó Eszternek udvarolt, s ezzel a történettel akart imponálni, de
persze csakis szigorú titoktartás fogadalma után árulta el az asszonynak.
Így aztán nem csoda, hogy széltében-hosszában, színesebbnél színesebb
változatokban kavarogtak a biztos helyről származó információk.
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Hama rosan kinevezték Miklóst igazga tónak, a mi t a dolgozók ki törő
örömmel fogad tak. Sanyi bácsi egyenesen ujjongott, bár senkinek nem
mesél te el, kiknek i s köszönhetik ezt a szerencsés fordula tot. Napok
óta nem lá tta ő sem a két „szellemes szellemet”, nem i s remél te, hogy
találkozik még velük, mikor délután hazafelé tartva ott találta őket,
kedvenc padjukon üldögélve. Mikor meglá tva őt, eléje siettek, őszinte
barátsággal fogadta őket:
- Köszönöm, a mi t értünk tettek!
- Szóra sem érdemes – legyintettek. – Búcsúzni jöttünk.
- Úgy értik? – nézett kissé lemondóan a két furcsa szempárba.
- Igen, lejárt az időnk.
- Ó, de sajnálom… azt hi ttem… szól ta m a sógoromnak, hogy tudnék
megoldást a munka helyi gondjaira.
- Azt má r másra bízzuk. Isten megáldja! – távolod tak alkal mi bará tjuktól integetve, majd végleg eltűntek szeme elől.
Ő pedig hálásan tekintett utánuk, s arra gondolt, mennyi nemes feladat
lenne még szá mukra, ha maradha tnának tovább.

Holécziné Tóth Zsuzsa: Szelleműzés
A budai villában Edit és Gábor legalább tíz perce vi ta tkozik – illetve
pontosí tsunk: Gábor olvasni próbál egy helyzetjelentést, a mi t a munk ájához hozott haza, felesége pedig azon „rugózik”, miért kell folyton a
laptopot bújnia, és különben is „épeszű ember este vacsorázni viszi a
feleségét ahelyett, hogy a főnökének nyal, és gürizik i tthon is”.
A férj megpróbál tiltakozni, érvelni a tervbe vett lakásfelújítással, meg a
thaiföldi nyaralással, amit a felesége annyira szeretne – és hogy ehhez bizony pénz kell, de ez csak olaj a tűzre. Végül az asszony felpattan, majd
„ez már tűrhetetlen” felkiáltással bevágja az ajtót és elviharzik.
Lent a garázsban beül az új Lexus RC-be, és elgondolkodik: mi lehet az oka,
hogy mostanában olyan robbanékony? De nem töri sokáig okos kis fejét,
felhívja a legjobb barátnőjét, Annát, hogy átmenne hozzá. Szeretné k i-
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szedni belőle, ki lehet az a titokzatos új pasi, akiről mostanában áradozik,
de se a facebookon, se az instagramon nem oszt meg vele közös képet.
Férfiakat meghazudtoló tempóban hajt végig a városon, mit se m törődve
az esetleges sebesség-túllépéssel, és nagy lendülettel lefékez a 11. kerület
egyik négyemeletes háza előtt. Soha se tudta megérteni, hogy élhet valaki
ilyen helyen… jó-jó, kell egy pénzes pasi ahhoz, hogy az ember jobb környéken éljen, de hát Anna olyan okos és szép, létezhetetlen, hogy ne találjon magának egy rendes pasit. Megcsöngeti a lányt, mire az kinyitja a Baranyai téri ház bejárati ajtaját, és Edit orrát megcsapja az a meghatározhata tlan, de visszataszító szag, ami ezeknek az öreg bérházaknak a sajá tja. Gyorsan fúj egy kis Bvlgari Omniát magára, hogy ne ezt a szagot érezze, és sietve felmegy a lépcsőn a harmadik emeletre. Dehogyis száll liftbe
– még hogy ő megfogja valaki után azt a borzalmas f ogantyút?
Anna már várja. Szerényen, de ízlésesen berendezett kétszobás lakás –
kényel mes ágy és jópofa hófehér kanapé a nappaliban, és mini mál stílusú
alacsony fekete szekrénykék szerte széjjel a fal mentén. Az asztalon
kis salá tástálak, benne ízlésesen elhelyezett „kertvarázs” saláta, és egy
kis Bacardi Moji to.
- Na gyere, ülj le, és mesélj! – invi tálja bará tnőjét a kanapéhoz, és
má r nyomja is kezébe a bacardis pohara t. – Gáborral van baj?
- Jaj, hagyd, ne is bosszants föl azzal, hogy fel hozod! Őrület, hogy
mennyi t veszekszünk az utóbbi időben! Régen olyan engedel mes volt,
szinte soha se mondott ellent – de most! Egyszerűen folyton ellentmond,
és nekem elfogy a türel mem. Állandóan haza hurcolássza a munkájá t,
nem lehet beszélni hozzá, mert késő estig a jelentései t meg a tábláz atai t bújja! Tudod nagyon jól, hogy egész nap maga m vagyok, hazajövök a
pilatesről vagy a jógáról, aztán csak vá rom, nem is eszek, hogy majd
együ tt el megyünk vacsorázni, ő meg közli, hogy sok a dolga, hozzak pár
szendvicset, és az neki elég! Még hogy szendvics! Az tele van szénhi drá ttal – mondja, és lá tszik: most nagyon sajnálja magá t.
- Jaj, kicsim ne vedd annyira a szívedre! Biztos van valami cél, ami ért
úgy hajt – nem gondolod, hogy esetleg kinevezés előtt áll és bizonyí tania kell?
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- Hát lehet… most, hogy mondod, de akkor is! Nehogy már azon a má sfél órán múljon, a mi t az Onyxban el töl tünk egy vacsorá val! De nemcsak
ő: mostanában anyá m is teljesen ki tud hozni a sodromból – mondja mély
sóhajjal. Képzeld, azt mond ta, ha én ilyen nagyravágyó vagyok, meg
örökké elégedetlenked ek, ma jd jól megcsal az ura m, aztán nézhetek!
Még hogy engem? Há t el tudod te ezt képzelni??
- Ugyan, Ditkém, azt Ka ti néni csak úgy mond ta! Tudod, az anyák milyenek: féltik a lányuka t, má s az értékrendjük. Szá mára a ti életetek
fényűzés, ő még tudja, honnan jöttél, azért óv.
- Á, az egész világ ellenem esküszik! Még jó, hogy te vagy nekem,
édes!
Abbahagyja a panaszkodást, enni kezdi a salátá t, majd Anná hoz fordul:
- Szerinted i s kiállhata tlan vagyok?
- Hogy mondha tsz ilyet! De tény, az utóbbi időben mintha megválto ztál volna – sokszor úgy érzem, velem is türel metlenebb vagy, meg se
hallgatsz, kinyomod a telefont a monda t közepén. Má r Zsókával is b eszél tük, hogy talán téged is egy szellem szállt meg.
- Micsoda? – kérdezte Edit és ki s híján leejtette a tálká t.
- Ő olvasta egy magazinban, a „Ki tör a frá sz!” rova tban, hogy van ilyen,
ha valakin a környezete vára tlanul vál tozást észlel, annak nagyon so kszor az az oka, hogy a lakásában negatív erők vannak jelen, vagy őt magát megszáll ta egy vagy akár több szellem – magyarázza lelkesen Anna,
és feláll. Gyere á t a má sik szobába, épp töl tőn van a tabletem, meg ak arom neked muta tni az újságcikket, a mi t á tküldött a Zsóka.
- Komolyan mondod? Lehet, hogy ezért veszek össze mostanában mi ndenkivel? A húgoma t is elküld tem a minap a fenébe, mert pénzt akart
kölcsönkérni, pedig má skor mindig elhi szem neki, hogy elfogyott az ös ztöndíja, és elsején megadja.
- Hát sajnos igen, de olvasd el a cikke t, és meglá tod: van segí tség.
Átmentek há t a hálóba, és Edit az újságcikkbe mélyed t. Pár perc múlva
felkiáltott:
- Hallgasd csak! „Amikor a környezetünk visszaigazolja, hogy szinte
egyik pillanatról a másikra megvál toztunk, akkor nagy valószínűséggel el
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nem távozott lélek lehet ra jtunk. Főleg az a gyanús, ha magunkhoz k épest szöges ellentétünkké válunk. Mondjuk egy hallgatag, visszahúzódó,
családszerető ember hirtelen agresszí vvé válik, sőt, még kocsmázni is
kezd …” Te, Anna! Lehet, hogy ezért akart a múl tkor a Gábor el menni a
kollégáival bowlingozni? Lehet, hogy szellemek vannak a lakásunkban, és
mind a kettőnkre rossz ha tással vannak? Jaj, mindjárt elájulok! – mondta és tovább olva sott. - Képzeld, azt írja ez a radiesztéta segí tő, hogy
egyszer magán i s tapasztal ta ezt, azért tudja , miről van szó! Neki is
úgy hívták föl rá a figyel mét, hogy nem olyan, mint szokott lenni!
- Olvasd csak tovább! Ott lesz majd, hogy mi t kell tenni, hová kell írni,
hogy elvégezzék a szelleműzést.
Edit folyta tta az olva sást, majd á tküldette bará tnőjével az e -mailt,
hogy másnap reggel írhasson a magazinnak. Ezután már nem is időzött
sokáig Annánál – még azt is elfelejtette, hogy az új pasiról akarta fa ggatni, annyira izgatottá tette az újságcikk. Hazafelé tartva engesztelésképpen vett egy pizzát a férjének, mert most már abban bízott, csak a
szellemek okozha tják az otthoni légkörváltozást, és úgy határozott,
megpróbál kedves lenni, amíg ki nem derül, mitől van a feszültség köztük.
Hazaérve a férje éppen telefonált, és látszott rajta, hogy már régen elszállt a rosszkedve. Edit belépett a konyhába – gondolta, beviszi neki tálcán a pizzát, mire befejezi a telefont, de a jókedve rögtön füstbe ment:
az asztalon egy félig megevett pizzá t és egy felbontott sört talált.
- Te képes vol tál pizzá t hoza tni és nélkülem enni, a míg odavolta m? –
üvöltötte az éppen belépő f érjnek.
- De, kicsi m, há t honnan tud ta m volna, hogy hová mentél , és mikor
jössz? – próbál t véd ekezni. Még hívtalak is, de nem vetted fel …
- Micsoda? Ne keress kifogást! Ahogy kitettem a lábam, biztos rögtön
sörözni kezdtél! Csak alibi volt azt a hülye munka, hogy menjek el itthonról!
– dühöngve vágta be a hálószoba ajtaját, rég megfeledkezett az útközben
tett fogadalmáról, hogy türelmes lesz, amíg nem beszél a „szellemirtóval”.
Duzzogva feküd t le, és csak nehezen alud t el. Má snap, a mikor felébred t, a férje már nem vol t sehol: valószínűleg lement futni és utána elhúzott dolgozni – gondol ta – és első dolga vol t, hogy bekapcsolja a tele-
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font: jött-e vala mi üzenet. Megörül t Anna e-mailjének, rögtön elolvasta
a cikket újra, megtalálta a cí met, a hová üzenetet kellett küldeni, és fotót a lakásbelsőről, ahol a rossz szellemek létezését gondolja. Gyorsan
csinált néhány fotót – azért igyekezett, hogy ne csak a berendezés, hanem a komód üvega jtajában vissza tükröződ ve hibá tlan alakja is jól
látsszon, há tha valami jó hapsi az a radiesztéta. Végül elküldött egyet a
férje íróa sztaláról is, há tha kiderül, hogy Gáboron i s vannak szellemek.
Az elkövetkező egy hét türel metlen várakozással telt el. Naponta szá zszor megnézte a postafiókját, még fel is hívta a szerkesztőséget, hogy
megkapták-e a levelet, de ott úgy tájékozta tták, a segítő munka társa t
nagyon sokan keresik, és ő naponta csak legfeljebb három hölgynek tud
tanácsot adni, mert különben lemerül az energiája , és nem lesz ha tásos a
szellemek elvezetése. Végül egy hé t után jött a válasz: a segí tő megvizsgálta a lakásukat, és igenis tele van a szoba feszültséggel, idegességgel,
boldogtalansággal. Dimenziókaput ugyan nem talált benne Ernő, de Editen
három el nem távozott lélek is lakozik, nem is csodálja, hogy felbolydu lt
az élete. Lehetséges, hogy a ház, amelyben élnek, egy régi villa, amelyben
akár több ismeretlen is elhunyt az évek folyamán? Edit megborzongott a
sorok olvasása közben: Úristen! Én ragaszkodtam e hhez a házhoz a nagy
kert meg a kilátás mia tt! Lehet, hogy nem kellett volna? Végigolvasta a
segítő válaszá t, aki közölte vele, három napon belül sor fog kerülni a szellemek elvezetésére, és meglátja, utána minden megváltozik.
Gyorsan felhí vta Anná t, és el mesél te neki a választ. A bará tnője nagyon
megértőnek bizonyul t, és azt java sol ta, szerinte nézzen ki egy jó kis
wellness szállót, foglaljon egy szobá t, és menjen el otthonról, a míg a
rontás meg nem szűnik.
- Hidd el, pár finom kényeztető masszázs, meg egy remek ti sztí tó kúra, és mi re megjössz, a házban sem lesznek már szellemek, új életet
kezdhetsz. Te! Szerintem Gábornak ne is szólj semmi t, csak üzend meg
a ti tká rnőjével, hogy pá r napig ne keressen, mert medi tálnod kell. Aztán
ma jd meglá tod, mennyire más lesz minden i tthon, mire visszajössz!
Edit hálás vol t a bará tnőjének a jó tanácsért, gyorsan megkereste azt a
Kőkapu Hotel t, ami t egyszer Gábor bará tja ajánlott: azt mond ta , a
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zempléni vadászkastély maga a csoda: nincs térerő, senki sem fog ja
utolérni, teljes lehet a kikapcsolódás. Gyorsan foglalt szállást – nem
volt olcsó, de gondolta, ez a pi henés mind ent megér. Összecsomagol t
pár hol mi t, aztán firkantott pár sort Gábornak: gondolta , nem za varja a
munka helyén, ha majd hazaér, nagyot néz, hogy ő nincs sehol. Legalább
elgondolkodik, hogy mi lehet velem, biztos még sajnál is, ha azt írom,
regenerálódnom kell, teljesen kivagyok az el múl t hetek feszül tségétől.
Négy nap tel t el, mire Edi t haza tért. Ú tközben még beugrott a kozmetikába, csinálta tott egy új frizurá t i s, aztán odakanyarodott a házu khoz, be se ment a garázsba, hanem csak a kertbe állt be – gondolta, így
nem hallja meg Gábor, hogy megjött, meg akarta lepni . Már előre el te rvezte, hogy most aztán nincs mentség: el meséli neki a szelleműzést, és
utána el mennek abba a Michelin csillagos étterembe, a miről Olgától hallott. Elfordí totta a kulcsot a zárban, belépett, és tekintete Gábor
dzsekijét kereste a foga son. Nincs még i tthon – állapította meg csalódottan. Nem baj, akkor legalább kipakolok, előveszek egy üveg pezsgőt
és várok – gondolta és belépett a nappaliba. Hirtelen nem tud ta, mi a
furcsa a szobában, de aztán rájött: nem vol tak ott Gábor könyvei a polcon, se a Hifi berendezés, sőt a tv is hiányzott.
Jézusom! Ide betörtek?! – kiáltott fel. Berohant a hálóba, és meglátta
Gábor szekrényének nyi tott ajtajá t és benne a tá tongó ürességet.
Az ájulás környékezte. Lerogyott az ebédlőasztal mellé, és akkor meglá tta
a levelet, amit ő hagyott itt. Át volt húzva, és az aljára pár új sor került:
„Ne keress, én sem kereslek. Átköltöztem Annához és elutaztunk Tha iföldre. Emlékszel? Megígérte: majd meglá tod, mennyire más lesz mi nden itthon, mire visszajössz!”

Magyar Eszter: A légy
Ötezer évvel korábban
A szellemváros közelében néhány szakad t kabá tba, pokrócba burkol ódzott, lesoványodott ember verődött össze. Lehettek talán ha tan, he-
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ten? Élel met keresgél tek, mikor véletlenül egy szupermarket ma radványaira bukkantak. Hónapok óta fagypont alatt ma rad t a hőmérséklet,
mert a Napot el taka rta a robbanás és a tűz nyomán keletkezett füs tfelhő. A túlélők egy -két rovaron kívül nem talál tak állatoka t, a hogy növényeket is csak nyomokban fedeztek fel. Eleinte azt gondol ták, hogy
együtt könnyebben boldogulnak, de ha ma rosan kiderül t, minél több az
éhes száj, annál esélytelenebb a túlélés. Nekiestek a raktá rhelyiségben
és az eladótérben felborult polcokon lévő élelemnek. Eszelősen kapkodták fel a földről a zacskós, dobozos ételeket és tömték magukba, míg
össze nem ma rakod tak egy finomabb bonbonon. Bőven jutott mindenk inek a zsákmányból, de a megpróbál ta tások fel szá mol ták józan eszüket.
A karikás szemű, beesett arcú, fiatal fiú zsebéből hirtelen pisztolyt
rántott elő és ráfogta tá rsaira.
- Húzd meg a ravaszt, kölyök! Csak szí vességet teszel vele – kiabált rá
egy középkorú, maga s férfi. Az erősködő villogó szemekkel hadon ászott tovább a fegyverrel, de nem sütötte el.
- Mindenki hátra! – próbált keménykedni, de a többiek nem törődtek vele.
- Az összes étel t lefoglalom. Tőlem kapha t, aki kér – fenyegetődzött
a pisztollyal.
- Mi t képzelsz magadról, te kis nyomorul t! – szól t rá az előbbi férfi
megindulva felé, nem törőd ve fenyegetésével.
- Abbahagyni a zabálást! – lőtt a levegőbe a fiú, de akkor már ke tten is
ráugrottak. A há ttérben maradó három nő sikí tani kezdett. Egyikük
kissé meggörnyedve a fájdalomtól, gömbölyű hasa köré fonta a karját.
- Takarodj! – lökték odébb a lefegyverzett lázadót, a hogy vérző arccal feltápászkodott. – Rosszabb vagy, mint a kannibálok.
- Engem nem fog senki megállí tani! – ordí totta torkaszakad tából, de rá
sem hederí tettek, figyel mük az állapotos asszony felé fordul t.
- Mi t akartok a d egenerált lotyóval? Valami sugárfertőzött mutánst
fog szülni. Mind meg fogtok dögölni! – vagdalkozott utoljára, mielőtt
beletörődve vereségébe elindult, maga sem tud ta hová és miért.
Az állandó sötétségben, a kietlen tájon egy -egy megfagyott tetem kö rvonalai rajzolódta k ki. Ki merül ten, elkeseredetten, cél talanul botlad o-
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zott. Néha mintha legyeket lá tott volna a levegőben, a mi ebben a hidegben valószínűtlennek tűnt. Mégi s megesküdött volna rá, hogy a halottak közelében nem először vette észre őket. Az is megfordul t a fejében, hogy csak a téboly já tszadozik vele, légy képében repked körülötte, mielőtt lecsapna rá.
A hetvenegyedik században
A tudományos konferenciára érkezőkkel teljesen megtel t a gigászi méretű terem. Nem csoda, hiszen a téma az egész társadalmat mélyen éri ntette. Sürgősen meg kellett tárgyalni, hogyan tudnának ha tha tósabban
védekezni a járvány ellen. Eddigi kísérleteik mind hiábavalónak bizonyu ltak, hogy teljes mértékig helyreálljon az egészség, ne forduljanak elő
újabb fertőzések. Felvették a harcot a pusztulást hozó, halálos kór terjesztőivel szemben, történel mük, kultúrájuk, kemény munkával elért
ered ményeik, sőt fajuk fennmaradása múlt a sikeren. Egyes területeken
már évek óta nem találkoztak a betegség okozóival, de helyenként még
mindig felütötte fejét a ragály. Az utóbbi napokban pedig aggasztó híreket kaptak, a jelentések eddig ismeretlen példányok megjelenéséről k észültek, a kuta tók, orvosok szélsőséges esetekről szereztek tudomást.
Robotok szolgáltak fel a teremben üdí tőket, ellenőrizték a hőmérsé kletet, gondoskod tak a megjelentek kényel méről. Miután mindent ren dben talál tak, megkezdődött a tanácskozás.
Elsőként egy idősebb, elismert szaktekintély jelentkezett szólásra, a mi
az intelligenciának ezen a szintjén lehetővé tette a telepa tikus gond olatá tvi tel t.
- Mint ismeretes, a legvalószínűbb az a fel tételezés, hogy fajunk er edete az ősrobbanásig vezethető vissza. Mai napig nem tisztá zottak
részleteiben a körül mények, csak az bizonyos, hogy új életformák
alakultak ki, s ha létezett is előtte élet bolygónkon, az vala mi oknál
fogva teljesen kipusztul t. Elképzelhető, hogy mi magunk is akkor
kezd tünk roha mosan növekedni, jelenlegi külsőnk a ttól az időponttól
származta tha tó, mikor a robbanás bekövetkezett. Azt tudjuk, hogy
rajtunk kívül más intelligens élőlények nem lakják világunka t. Nem
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-

-

kell hangsúlyoznom, mekkora felelősség terhel bennünket. Egy olyan
csodálatos közösségben él hetünk, a hol a közösség mind en egyes ta gja egyformán, tudásához, ké pességeihez mérten veszi ki részét a
munkából. Ugyanakkor népünk boldogan gyakorolja legfontosabb
alaptörvényünk biztosí totta jogá t, az egyenlő mennyiségű, él tető
nektár fogyasztásá t. – Az előadó még hossza san ec setel te minden
ízében tökéletes világuka t, majd á tad ta a pódiumot kollégájának, egy
ugyancsak nagy tudással bíró régész -történésznek.
Csa tlakozom az előttem szólóhoz, kuta tá saink, ása tásaink során a
fellelhető, igen kevés leletből valóban egy ősrobbanásra tudunk k övetkeztetni. Nevezhetjük a tomrobbantá snak is, a miről egyes, mer észebb nézeteket valló társaink azt állítják, hogy éppen az ember,
vagy tudományos nevén nevezve a homo sapiens okozta volna. Nem
szeretnék szélsőséges i rányba elhajlani, és teljesen biztosa t n em
tud ha tunk, de újabb olyan bizonyítékok kerül tek elő, a mik abba az
irányba muta tnak, hogy ez a feltételezés helytálló lehet. Elképzelhető, hogy az ember sajá t maga tette lakhata tlanná, az addigi emberi
életre alkalma tlanná a bolygót. – Ennek a felfedezésnek a lehetősége
is bővebben kifejtésre kerül t, mielőtt egy biológus vette volna át a
szót. A teremben ekkor tetőfokára hágott az érdeklődés, tisztában
voltak az előadó kártevőkkel szemben elért ered ményeivel.
Szeretném el mondani, hogy szellőzőberend ezéseinket folya ma tosan
fertőtlení tjük a szaporodás meggá tolására, a kifejlett egyedek i rtására nagy figyel met fordí tunk. Az elfogott példányok közül néhánya t
laboratóriumi körül mények között megfigyelve azt tapasztal tuk,
hogy valamilyen, szá munkra ismeretlen hangot adnak ki, egymá ssal is
azon az érthetetl en mormogá s–, morgásféleségen kommunikálnak.
Kísérleti céllal létrehozott, szigorúan ellenőrzött telepünkön élő
családoknál pontosan érzékelhető az alacsony szinten megreked t,
fejlődésre képtelen értel mi és érzel mi szint. Ne hagyjuk, hogy b eférkőzzön tuda tunkba a rombolás ösztöne. Főként ta pasztala tlan f iataljainka t próbálják behálózni, megfertőzni. Ez a legkártékonyabb,
egyben a legmakacsabb lény, a mivel valaha találkozta m. Ha felüti va-
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lahol a fejét, akár halált is okozha t. Terjeszti az irigységet, az önzést, fél tékenységet, önteltséget, önértékelési hibáka t, butaságot,
lelketlenséget, ha talomvágya t és még sorolha tná m a szá mtalan v eszélyt, a mi leselkedik ránk megjelenési helyeiken. Kísérletet tettünk
a kiirtásukra, de sajnos nem járt sikerrel. Szívós, erőszakos fajta.
Tisztel t hallgatóság! Vigyázzunk egymá sra, mert jólétünk, egyenlő
esélyeink, szabadságunk, kul turális értékeink mehetnek veszendőbe!
Veszélyben a béke, a szeretet, az egyenlőség! – A ha tá sos bef ejezés
után szünet következett, mozgolódás tá mad t a hallgatóság körében,
egy részük a vá rosméretű üveggömb kellemes, meleget árasztó, me sterséges Nappal fűtött és bevilágított teraszá ra ült ki pi henni.
Néhányan élvezték a lazítást, kinyújtózta tták négy-öt méteres, ízel t lábaikat, mások csoportokba verődve ad tak hangot aggályaiknak, cseréltek
gondolatokat az elhangzottakról. Egyszer csak halk zörejre lettek f igyelmesek, a mi a szellőztetőrendszer felől érkezett. Egy, a méreteivel
még közülük, óriás legyek közül is kitűnő példány reagált először az egyre
közeledő zajra. Mind a kilenc szemével rámered t a szellőztetőnyílást takaró rácsra, ami a következő pillanatban a földre huppant, nyomában egy
valamikori emberre hasonlító, összetöpörödött kis szörnnyel együtt.
Nézzenek oda! – kiáltott fel dühösen – Még itt is megjelenik! Ez már
mindennek a teteje! Tegnap minden létező helyet befújtunk a legúja bban
kifejlesztett irtószerrel. Kénytelen vagyok a hagyományos módszerhez
folyamodni. – Leakasztotta a falon függő embercsapót, és leütötte a betolakodót, miközben azt zizegte: – Nesze neked, homo sapiens!

Keszy-Harmath Dániel: Polly, a tragikus hős
Polly egy egyszerű kis poloskalány volt. Miután megszületett, ki tud ja,
hogy’, zöldellő hátával ott találta magá t idősebb Markovi ts néni tizennegyedik emeleti Medvecukor-lakótelepi garzonlakásának egyetlen szobájának egy eldugott sarkában. Ez vol t a nagyszoba. A Nagyszoba!
Az egyetlen szoba .
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Polly kilencvenhárom napon keresztül ugyanabban a mozdulatlan pozíc ióban volt, még maga sem értette, hogy ez hogyan lehetséges. A kilencvennegyedik napon azonban feltűnt neki, hogy mellette hentereg egy
porcica, ami t bizonyára a legutóbbi (múl t áprilisi) porszívózá s alkalmá val
nem sikerül t az akkor még friss csípőprotézissel rendelkező idősebb
Markovi ts néninek el tennie láb alól vadonatúj Galaxis Huss Nyolc sziva ttyús készülékével. Pollynak már kezdett a nem létező agyára menni
az unalom, így inkább szóba elegyedett a porcicával:
- Milyen szépen csillog rajtad a napfény! Milyen selymes lehetsz! Szinte
a látványod i s ciróga t! Úgy hozzádbújnék – mond ta sóvárogva Polly, de a
porcica egész egyszerűen nem felel t neki.
Pollyban valami furcsa vágy kel t életre, hirtelenjében meg akart mo zdulni, válni akart valakivé. Azon tűnődött, hogy va jon mi értel me az
életnek. Arra már rájött, hogy a porcica célja a má sok életének szebbé
tétele, hiszen ő ma ga is gyönyörköd ve nézte, és legszívesebben hozz ábújt volna. De vajon neki mi a dolga itt a Nagyszobában?
El is ha tá rozta, hogy útra kel, bejárja az egész Nagyszobá t, és kiderí ti,
mi az élet értel me. El ső szárnypróbálga tása még c sak kipufogóhangokra
hasonlí tott, a molyan pöfékelésre. De csakha ma r (alig tizenkilenc nap
után) sikerül t f elkászálódnia, és elrepülnie egészen a Nagyszoba kr edencéig. Ott ismét megpihent, idősebb Markovi ts néni négy napja ott
hagyott lekváros braunija mellett. A braunit kezd ték ellepni a kicsiny
hangyák. Polly kapott is az alkal mon: megint van kivel beszélgetnie.
- Hé, ti kis mozgó pontocskák. Mégis kik vagytok ti? Hogyhogy ilyen
gyorsak vagytok?
- Hogy mi? Mi t akarsz? – kérd ezték vissza bará tságtalanul a hangyák.
- Semmi, semmi, csak beszélgetni szeretnék. Én Polly vagyok, Polly a n evem, ti teket, ti teket meg hogy hívnak? – dadogott má r szinte a meghatottságtól Polly.
- Polly. Aha . Értem – mond ta flegma tikus felhanggal az egyik hangyóca.
– Mi si ma hangyák vagyunk.
- Hangyák?
- Igen, ez a fajunk. Hangya. Téged meg honnan szaka jtotta k, hogy nem
hallottál még rólunk?
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- Ne haragudja tok! Én még olyan kis tapasztala tlan vagyok. De nagyon
szépek és gyorsak vagytok á m!
- Ja. No, akkor viszontlá tá s…
- Várja tok még! Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy…
- Bökd má r ki, nem érünk rá. Dolgozunk.
- Dolgoztok – ismétel te á hí ta ttal a hangyák szavá t Polly.
- Igen. Akkor há t, mondod?
- Azt szerettem volna kérdezni, hogy szerintetek mi az éle t értel me?
- Hogyhogy mi? Há t gyűjtögetni. Felenni Ma rkovi tsné süteményei t.
Bolyba rendeződni. Ilyesmi . Miért, te mi t gondol tál, mi az élet értel me?
- Há t, nem tudom – bizonytalanodott el Polly. – Még c sak most kezdem
körbejárni a kérdést.
- Na, akkor mi mennénk is.
- Rendben. És köszönöm a beszélgetést! – örvendezett Polly, majd tovább is ment, hogy újabb tapasztalatoka t szerezzen.
Polly nemsokára zümmögésre lett figyel mes. Egy légy repkedett fele tte, persze még sosem látott ilyet, így izgalommal várta, hogy odatelepedjen mellé.
- Várj csak, vá rj! Ki vagy te?
- Hogy mi? – kérdezett vi ssza hangosan a zümmögéstől alig halló légy.
- Csak azt akarta m kérdezni, hogy ki t tisztelhetek benned, és hogy MI
AZ ÉLET ÉRTELME? – folyta tta kiabálva Polly.
- Légy vagyok. És az élet értel me a SZAR!
- Hogy micsoda?
- A szar!!! Én a szarra pályázom. Röpködöm, röpködöm, egyfolytában
röpködöm, és a mikor egy szép nagy adag szart látok valahol, odasere glek. A lényeg a minél büdösebb, állottabb szag, azt szeretem igazán.
- Ez igazán dicséretremél tó és csodálatos. Köszönöm, hogy megoszto ttad ezt velem.
- Igazán nincs mi t! – kiáltotta a távolból a légy, és továbbzümmögött a
vécés fürdőszoba felé.
Polly elkezdte összegezni a tapa sztal taka t. Találkozott a porcicával,
ami lustán hömpölygött a szekrények alatt a sarokban, ezzel örömet
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okozva a szemnek és a léleknek. Aztán jöttek a szorgosan dolgozó ha ngyák, akiktől megtanulha tta, hogy má s használa ton kívüli étkét egész
nyugodtan szét lehet hordani a lakásban. Harmadjára pedig találkozott
a léggyel, aki bölcs flegma sággal tekintett le rá odaföntről, és kifejte tte, hogy az élet egyetlen értel me az emberi ürülék körül lebzselés.
A nagy gondolkodásban Polly egészen elfárad t. Egész délután csak h evert az otthagyott brauni melletti penészes cserepes zöldike ágán, és
várta, hogy megszülessen benne az elha tározá s. Végre ő i s olyan has znos akart lenni, mint a porcica, a hangyák vagy a légy. De nem vol t hozzá
még elég bá tor.
Csak tel tek-múl tak a percek, az órák, Polly pedig végre erőre kapott, és
izgatottan elkezdett röpdösni a kredenc fölött, egészen a plafonig.
- Mi a fene? – sikoltott fel idősebb Markovi ts néni.
- Csak én vagyok, Polly, a kedves kis poloskalány, aki szeretne neked s egíteni, és értel met hozni az életedbe! – szól t örvendezve Polly.
- Az anyád úristeni t! – üvöltött rá idősebb Ma rkovi ts néni. – Há t nem
mész innen a fenébe? – lett ideges az örega sszony, majd felkapta a
kredencen fekvő „Hogyan nyerjük vi ssza tinédzserkori alakunka t huszonhá rom nap alatt narancsbőrösen és el hízásból eredő maga s koleszterin- és vércukorszinttől küszköd ve?” cí mű harmincöt oldalas, korszakalkotó könyvet, és hevesen csapkodni kezdett Polly irányába.
Polly nem értette a dolgot, de annyira dúlt benne az élet értel me iránti
vágy, hogy egy pozitív mosollyal megerősí tve szándékai t, egyre köz elebb repült idősebb Markovi ts néni felé. Az öregasszony ekkor agyo ncsapta a szegény poloskalányt, aki egy pillanatig még ránga tózott, c sa pkodta szárnyai t, majd az a rcán kiült mosollyal csak ennyi t mondott uto lsó szóként, a mikor a könyvön szétkent gennyes testváladékának bűze
ellepte az egész szobá t:
- Most má r tudom, hogy mi az élet értel me!
***
Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is,
ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét
nézheted/hallgathatod meg: http:/youtube.hu/Verslista
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Sárváry Mariann: In memoriam Karinthy
A fejem fölött nyíltak a vérszilvafák a parkban, rózsaszínű sziromesőt
fújt felém a lágy tavaszi szél. Kedvenc padomon ültem, és Karinthy nove lláját olvasta m már sokadszor életemben. Lapozás közben felnéztem a
könyvből, és egy ismerős alakot látta m közeledni a kavicsos sétaúton.
Hosszú, barna haját szemébe fújta a szél, lóbálta a kezét járás közben,
szép magas sarkú szandált viselt. A fiatalság magabiztossága lerítt róla.
Egészen közel jött, majd egy hirtelen mozdula ttal kikapta a könyvet a
kezemből.
- Mi t olvasol? Csak nem Karinthy Találkozás egy fia talemberrel c. r emekművét?
- Eltalál tad.
- Miért hangosan olvasol?
- Hogy a szó mágikus erejével megidézzelek téged.
- Lehet, hogy megbánod ezt a könnyel műséget…
- Nem aka rsz ideülni mellém a padra?
- Elhozta m a gyerekkori emlékkönyved et – mond ta, miközben lehuppant közel hozzá m.
- Hát ezért kerestem hiába, nálad volt! Azt hi ttem, köl tözés közben
veszett el.
- Jó helyen vol t, de most i tt hagyom neked.
- Hogy megráncosodott a kezed!
- Az élettapasztala tot nem adják ingyen. Ráncok, csalódás, betegség.
- És a siker?
- Az is eljön, ha képes vagy áldozatot hozni érte.
- Sikerül t a rádióban szerkesztőként elhelyezkedned?
- Inkább a tanári pályá t választotta m. Jó volt fiatalként 7 évvel fia talabbakat taní tani.
- Sose untad meg?
- Egyszer akarta m vál tani, de aztán mégis ma rad ta m.
- Ma is ezt választanád?
- Nem hiszem, inkább üvegművész lennék.
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- Akkor megmarad t 17 éves korunkból az i mpresszionizmushoz való
vonzódásod?
- Kibővült a szecessziómániával, minden, a mi szép nő, a mi orna menti ka,
jöhet.
- Hama r föladtad a művészettörténész szakot.
- Lehet, de sikeres lettem a történel mi családkuta tásomban, és sok
örömöt adott az irodalom taní tá sa.
- Mi lett ka ma szkorod szerel mével?
- Elvált, kétgyerekes apuka lett.
- A Bala ton-pa rti faház megvan még?
- Nem, nagyobb háza t épí tett az új tulajdonos.
- Hazagyalogolnál még éjjel mezí tláb Szántód ról Za márdi -felsőre?
- Nem, sőt a 2000 méteres Tá tracsúcsot sem tudná m megmá szni.
- Miért?
- Tériszonyom lett.
- Mi marad t akkor a fiatalkori hévből?
- Tudom becsülni az életet.
Kinyitotta a sötétzöld emlékkönyvet középen, a hol ez a versike vol t b eleírva: „Evezz, evezz az élet tengerén, de ki ne köss a bána t szigetén.”
- Ki lett a férjed?
- Egy gi mnáziumi osztálytársa m.
- Még mindig együtt vagytok?
- Igen, talán már együtt i s maradunk végleg.
- Mindig egy lányt szerettél volna …
- Már 27 éves, minden adott neki, a mi a boldogulásához kell.
- Miért akartál megidézni engem?
- Hogy ne kelljen a tollam a lenyugvó nap fényébe bemá rtani. Csodálom
a fiatalkori önbizalmada t.
- Ennyi idősen nem tudok úgy írni, mint most te.
- Pedig fiatalon még drá má t is írta m. Azt nem vi tted véletlenül magaddal? Sehol nem találom.
- Nincs nálam, de a főszereplőre emlékszem: Szomba thy Hellának n evezted el.
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Egy újabb szélfuvallat megrázta a fát fölöttünk. A rózsa szín virágszi rmok rá hullottak a hajára, ezek még jobban kiemel ték a szépségét.
- Mondd meg, mi a jó az öregedésben!
- Már nem akarsz bizonyítani mindenáron.
- Meg kell tanulni veszí teni?
- A kudarcok megerősí tenek. Fia talon nem hiszed, hogy téged egyál talán érhet ilyen. Van egy páncél, ami megvéd. Aztán ahogy telnek az
évek, ez a páncél egyre vékonyabb lesz.
- Azért hívtál, hogy ezt a páncél t megerősí tsem neked?
- Ha ha tal madban állna, jó lenne.
- Mi t kell tennem?
- Nemcsa k a ki mondott szónak, ha nem az öl elésnek i s van mági kus
ereje.
Éppen ölelésre tárta volna a karjá t, a mikor a hirtelen mozdula ttal lelö kte a nyitott könyvet a padról. Ahogy a könyv becsukódott, szertefos zlott az alakja mellőlem.
Hiába ülök vissza a pad ra, s hiába olvasom újra Ka rinthy novellájá t sokadszor életemben. Az az ölelés má r sohasem zárul be.

Magyar Eszter: Emlékbe zárva
„Csodálatosan szép ez a sötétkék szín, valamilyen tintával festették
meg a tengert. Apa a levegőbe dobál, ahonnan mindig visszahuppanok a
hullámok tetejére. Látom Charlotte-ot és Ma ryt, az angol barátnőimet,
közelebb érnek, kiabálok nekik, hogy jöjjenek ők i s fürdeni. Kicsit irig ylem őket, testvérek, én pedig egy szem gyerek vagyok, így mondogatják
a felnőttek. A szüleim pedig azt válaszolják, hogy tőlük mindent megk apok. Az álomutazást is, ami meglepetésajándék a tizedik születésn apomra. Örülök, hogy találtam játszótársakat magamnak. Néha elakadok
az angollal, de apa kisegít. Nincs komolyan szükség rá, a játék nyelvét
minden gyerek beszéli. Kijövünk a vízből, a partra, kicsit megmelegedni
a napon. Mallorcán nyaralunk, itt tartom holnap a születésnapi zsúro-
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mat. Kiveszem a napozóágyon heverő strandtá skából a meghívókat, hogy
odaadjam a lányoknak.”
…
„Tágas, elegáns szobában lakunk a hotelban. Izgatottan lesem a nagy
fali órát, várom, hogy a négyeshez érjen a mutató. Akkor hozzák a tortámat. Bújócskázunk a lányokkal, hogy gyorsabban teljen az idő, de f igyelem az ajtót, mikor kopog rajta a pincér. Ki szaladok az erkélyre,
megint megnézem a tengert, nem tudok betelni a színével. A távolban
mintha felemelkedne a víz. Apa elmagyarázza, ez is azt bizonyítja, hogy
a Föld gömbölyű, „azért látod úgy Borika”, mintha domborulat lenne
benne. A legkedvesebb, pöttyös ruhámban vagyok, édesanyám gyönyörű
ruhákat varr nekem. Végre hangokat hallok, de még nincs négy óra…”
…
- Bori néni, fújja el a gyertyáka t a tortáján! Boldog kilencvenötödik
születésnapot! – teszi az idős asszony elé a konyhán elkészí tett,
ma rcipánvirágokkal, szá mgyertyá val díszített, fenséges édess éget a
fehér köpenyes nővér. Bori néni szeme egy pillanatra c sillogni látszik, mintha leesne róla a ködfá tyol, talán mosolyog is. A következő
percben azonban zavart tekintettel néz körül.
„Ki ez a sok ember? Hogy kerültek ide? Most Marynek kell hunynia,
remélem, hogy nem fog megtalálni.”
-

-

-

Mi vagyunk i tt, anya, a családod. Eljöttünk hozzád, felköszönteni a
születésnapodon – szól hozzáhajol va a fia.
„Ez a férfi olyan, mint apa, de sokkal öregebb. Elbújok a szekrénybe,
nem akarom látni ezeket az idegeneket.”
Anya! Márti vagyok! Nem i sme rsz meg? - próbál kapcsola tot tere mteni édesanyjá val a lánya is, a közönyös szempárt figyelve.
„A szekrény jó búvóhely, nem találnak. Mi ez itt? A tortá m! Hurrá!
Gyertek, lányok! Charlotte és Ma ry szaladnak az asztalhoz, leülnek,
anya szeletel a süteményből, tányérra teszi, nagyon finom.”
Egyen csak, Bori néni – segí ti a falatoka t Ica nővér a születésnapos
szájába. A lelombozódó társaság ta gjai is kicsi t magukhoz térnek, az
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odakészí tett kistányéroka t és villákat adogatják egymásnak, tortaszeleteket majszolnak, fogy az édesség.
-

Anya! Vágha tok még egy szelet tortá t Cha rlotte -nak? – Az ápolónő
szeme sarkából, együtt érzően, lopva Bori néni fiának és lányának
szomorú a rcá t lesi.

-

Hol van az anyukám? – kérdezi követelő hangon az ünnepel t.

-

Valahol, nagyon messze van az édesanyja – válaszol ja az ápolónő. – Mi
lenne, ha ki mennének a kertbe - veti fel mentő ötletét -, a friss levegő biztosan jól fog esni mindnyájuknak. – Átül tetik Dédi t a kerekesszékbe, a mi t Bálint nagypapa tol, elöl halad, a többiek követik.
Ennél szebb időt el sem képzel hettek volna, a rózsabokroka t szell őcsemeték ciróga tják, a nap is ked vesen, viga sztalóan melengeti a
szabadban lévőket. Odafentről küldött, születésnapi ajándék a ugusztus végén. Dédi a ráterí tett, puha pléd ölelésében pillanatok
alatt elalszik. Körbesétálnak az idősek otthoná hoz ta rtozó, megannyi
pazar növénnyel díszí tett park kövezett útján. Visszaérve az épüle tbe Ica nővér irányí tásá val szobájába vi szik, ágyába fektetik a család
legidősebb tagjá t, aki nem tud ja, mi történik körülötte. Ki sem nyi tja
a szemét, lehet, hogy a tengerről ál modik. Csak megcsókolják fehér
hajá t, megsi mí tják arcá t, igazga tják taka rójá t, így búcsúznak tőle,
hagyják pi henni.
Ne szomorkodjanak! – próbál lelket önteni beléjük búcsúzá skor a sokat lá tott, kedves ápolónő. – Tudom, hogy nehéz a szívük, de nincs
különösebb baj. Nem érez erős fájdal maka t a ma ma, c sak az ilyenkor
szokásos derék, láb, egy kis ízület, hiszen kilencvenöt éves. Fizika ilag, a korához képest, rendben van. Ennél többet nem kí vánha tnak. –
A családtagoknak jólesik a kedvesség, figyelmesen hallga tják a megértő szavaka t.
Igen, elhisszük…
Ma délelőtt is, mielőtt jöttek, békésen üldögélt, a tengert emlege tte, ahogy mindig. A doktor úr úgy magyarázza ezt, hogy az életünk

-

-
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során, emlékekből felépí tett téglafalat idősebb korban fokoza tosan
lebontjuk. Bori néni tégláiból má r csak a legalsó sor marad t.
- Igen, értjük…
A lépcsőházban lef elé jövet Mártának ökölbe kell szorí tania a kezét,
úgy érzi, elhagyja lelkiereje. „Igen, elhi szem, igen, értem” – ismételgeti
magában, „d e úgy szeretnék leülni, akár ide, a kőre, és c sak sírni és sí rni” – csatázik gondolatban, a világ rendjével szemben. Legkisebb unok ája, a nyolcéves Zsófi lép oda hozzá.
- Szomorú vagy, nagyi?
- Igen, kiscicám.
- Majd el múlik?
- Egyszer minden el múlik – öleli át a kislányt, erőt merí tve belőle.
A parkoló felé haladva lassan felocsúdik a család apraja, nagyja, próbá lják maguk mögött hagyni a keserű él ményt. A férfiak a Forma -1 bajno kság állásáról kezdenek beszélgetni, a nők a félbehagyott házta rtási
munka befejezését tervezgetik. A gyerekek közül a fiatalabbak kerg etőznek a kocsik között, az idősebbek azon vi ta tkoznak, melyikük ül het
előre, az „anyósülésre”.
Vissza térnek a jelenbe, ahogy Bori néni is megtalálja a sajátját. Fekszik
az ágyban réveteg tekintettel, maga elé nézve, de sokkal távolabbra lá tva, legszebb gyerekkori emlékébe zárkózva. Édesapjával játszik a végtelen, kápráztatóan szép színű hullámokon. Sorsának könyvében a megsá rgult lapok mindig ugyanazon az elrongyolódott oldalon nyílnak szét.

Kutasi Horváth Katalin: Fel-feltörő vágyaim
„Micsoda mélységes mély a múltnak kútja!”
(Thomas Mann)
Rég lá tta m. De képzeletemben élesen kirajzolódik képe, talán jo bban, mint emlékei mben… Nem, nem emberről van szó. De egy érző, megértő, á tlelkesül t vala miről, ami t akár a nevén is nevezhetek: egy kútról.
Most aztán meglepőd tél! De hisz egy kőszikla is nagyobb megértést ta-
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núsítha t olykor, mint egy eleven, gondolkodó, velünk egyneműnek muta tkozó lény… Gondolom, kíváncsi vagy, mégis miféle kút lehet az, ami
enynyire nagy ha tással volt rá m, hogy most róla szólok elragad ta tással,
ugyanis belém rögzül t, mert szinte eggyé vál tunk, és valahogy úgy ére ztem, belőlem fakad él tető vize, s maga m védel mezem tiszta ságá t?
Bárki meglepődne, ha maga is meglá tná – ha egyál talán meglátná a
maga sra nőtt fűben – vi szonylag szűk á tmérőjű gyűrűjét. Különben ez is
valahogy összeköt vele, mintha eljegyeztük volna egymá st. Aztán meg
lehet á m, hogy már ott állnál nem messze tőle, s keresnéd, merre is l ehet ez az én kuta m, hi sz vékonyka, nem is túl hosszú ágasa, gémje és
ostora szinte belevész a levegőégbe, a koloncot i s úgy kell külön megk eresni rajta. Pedig a koloncot nem szokta keresgélni az ember, egyből
szembetűnő, a sajá t bőrünkön érzékel hető az…
Nem, nem gúnyolódom ezen a kúton, hisz nagyon soka t jelent nekem:
bizalmasom, bá torí tóm, bizta tóm lett, s annyi hosszú éven á t figyel te
szívem, vágya m rezdülését! Okkal, vagy akár ok nélkül kijárta m hozzá
az erdőszélre, ő vol t a menedékem. Hogy miért mászkál ta m ki a kúthoz,
és miért személyesí tem meg? Először csak azért vonzott a látványa,
mert rájöttem, hogy mellette maga mban maradha tok maga mmal. És e rre bizony gyakran szükségem is vol t. Erénye, hogy sohasem adott ha mis
képet róla m, nem muta tott szebbnek, jobbnak, mint néha elfogu l t pártfogóim, de nem is torzí tott, nem ijesztette el a nyíl tszí vű érdekl ődőt.
Megvilágosod ta m, ahogy belenéztem, meglá tta m valódi önmaga m viz ében, és a mi a legfontosabb: segí tett ti sztázni zűrzavaros gondola ta ima t, körvonalazódott így minden lehetőségem és vágya m, még az is,
ami t nem tud ta m vagy nem aka rta m meglá tni addig.
No, há t ezt a kuta t, illetve a nyugod t, megél t vagy vágyott múl ta ma t,
még többször derűssé formál t jelenemet keresem én mindig, mindenhol, bármerre is já rok. Ezt kuta tom Ka talinpuszta felé, a Bik-kuta t közelítve újra és újra, és nem értem, hol vannak lakói, a barna kis vara ngyok, hisz a kútról őrzött hangula tképemben ide ta rtoznak, bármikor is
jövök, akármennyi idő is tel t el, i tt kell lenniük, hisz i tt hagyta m őket, s
nem is értem, mi jogon vál tozta tják meg róluk raktározott valóságk é-
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pem? Ja, hogy a természet változik? És ez gyönyörköd tet? Hogy van
körforgás? Hogy én maga m is vál tozom? S ha legközelebb a vizébe n ézek, már semmiképp nem ugyanazt tükrözi róla m? De hisz én ugyanaz
ma rad ta m! Hogy a külsőm folya ma tosan vál tozik? De há t én Én vagyok,
ugyanazokkal a vágyakkal, korlátokkal, reményekkel, s a lelkem, a tud atom ha tároz meg, és nem a fizi miská m, a ráncai m, megkopott porcaim,
ízületei m… De, talán mégis… ezek is befolyásolják sokszor, é szrevétl enül egy kicsit, ki is vagyok, ki lettem én, hogy gondolkodom.
S hogy mást szeretnék lá tni? De hi sz maga m akarta m, hogy a mi ndenkori kút ha mi sí ta tlan képet adjon róla m! Nem! Úgy kellene foga lmaznom: mássá akarta m volna formálódni! De akkor az nem én lettem
volna … Pontosan ezeket kellett megélnem, ta pasztalnom, lá tnom, éppen
ilyenné kellett formálódnom! Így vagyok én!
Az az igazság, hogy mániákusan vonzódom vala mennyi látott vagy o lvasott, megénekel t vagy megfestett kúthoz, és minél mélyebb, vagy minél mélyebbnek képzelem, annál nagyobb rám gyakorol t mágnesessége.
Az se ba j, ha már kiszárad t, a lényeg: valaha az él tető vizet jelentette,
és nagy időutazóvá lettem á m vágyakozá sai m során, így nincs jelentős ége a pillanatnyi időnek vagy állapotnak! Így a ztán szá momra mindenképp
valamiféle csoda forrása egy-egy ilyen kút, mélyreha tó gyökerekkel és
igazságokkal, születése és története izgal mával. Megbabonáz mindegyik
látványa: egyszer szerel mes évődést lá tok ká vájánál, má skor egy kü zdelmes élet képe elevenedik meg körülötte, harc a megélhetésért az
aszály fenyegetésében, az öntözéshez szükséges tömérdek víz fel húz ásának, cipelésének fizikai terhe, fáradal ma. Mi mindennek lehetne tan úja, krónikása egy ilyen kút, akár az én kuta m!
Igen, mindig is szükségem lett volna egy ilyen kutacskára. De az az
igazság, hogy nem vol t. Tudom, úgy állította m be az elején, mintha val óságosan létezett volna, de a figyelmesebb szemlélő észrevehette, hogy
csak vágyta m volna rá, hogy legyen. Hisz a képzeletemben, és nem az
emlékei mben ra jzolódott ki! Még jó, hogy csak utólag éreztem meg igazán a hiányát, mikor meglá tta m a valóságban – mostanában – évtizedekkel később… Vol t ugyan ténylegesen is egy konkrét kút, de nem az erd ő-
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szélen, hanem a kertben. Igen á m, de nem az én valóságomban , hanem
édesanyá m gyermekkorában. Igen, talán szerettem volna néha az a ki sgyerek lenni, aki ő volt. Jó lett volna sok gyerek közt felnőni, fára
má szni annyit és akkor szabadon, akárhányszor csak kedvem szottyant
volna cseresznyézni vagy elbújni a lombok közt.
De bevallom, csak az irigyelni való képeket ragadom ki most is jó
anyám valódi múltjából … Elhallga tom, mikor sokszor a verés elől men ekült a diófára, vagy a mikor ijed ten eresztette el a má r felhúzott vö dröt a kerekes kútnál, mert egy csúf varanggyal nézett farkasszemet…
(Ő akkor épp nem szá mí tott rá, az ő valóságtuda tában nem szerepel t
egy ilyen rücskös kis jószág sem a kútban, s főleg nem a vödörben!)
Amúgy is csak kényszerűségből ment oda, nem azért, hogy magában l ehessen magá val … Igen, kerekes vol t ez az ál tala m vágyott gémes kút,
ami már rég be vol t temetve, mikor én meglá tha tta m volna maga m vagy
a jövőm benne, de így még múl ta ma t se igen fürkészhettem ál tala. I zgat egy kicsi t, mi minden kerülhetne elő belőle ma, ha kiásnánk. Mennyi
minden esett kú tba i tt a letűnt évtizedek alatt! Néhány háborús f egyver is pi hen az alján. Békésen őrzi ezeket a mélység, a terület mostani
birtokosai már ennyi t sem tudnak róla, pár évtized múl va pedig már
végképp nem lesz, ki felemlegesse a vala mikori kuta t.
Mégis, mintha most is belelá tnék abba a kerekesbe! S mintha tiszta
betekintést engedne a múl tba. Tán anyám szemével nézek? Nem, hisz
ott állunk egymá s mellett, együtt merjük a hordókból a vizet az öntözéshez – hisz már egy má sik kertben vagyunk, ahol c sak akkor va n víz,
ha vol t eső, vagy ha viszünk a lenti nyomós kútról –, de ez a néhány ho rdó is rég elrozsdált azóta. És ez a kert is csak vágy már, c sak álom, egy
letűnt valóság. Nyugal ma t hozott, otthon éreztem maga m felhői és madarai közt, de nem szaladha tta m ki azonnal és bármikor bokrai, tulipánjai vagy veteményei közé. De jó lett volna, ha i tt lakha ttunk volna, s ha
diófáiról – melyeket mi ül tettünk – mi szed hetnénk le az azóta megszaporodott termést! Bá rcsak lombkoronái alatt most is megpihenhetnénk,
hűsöl hetnénk, mint egykor! Ha vigasztalást hozha tnának a betegségbe,
a bajba, ha megnyugvást varázsolnának nyugtalanná lett életünkbe, ha

40

PÁLYÁZATOS ÍRÁSAINKBÓL… 2.
szemünk lá ttá ra telne meg újra és újra élettel ez a kert, s általa mi is
meg-megfrissülnénk.
De azóta talán má r azt a lenti nyomós kuta t is lezá rták, mint megannyi társá t. Hisz bármerre is járok, mintha el akarnák fojtani, szab ályozni szándékoznák fel-fel törő emlékei met, egykori élhető, embers éges világunka t, elnyomott vágyai ma t, nehogy ezek mind szépen, sorban a
felszínre törjenek. Megvál tozik, á tformálódik minden, csak a tuda tom
őrzi, s talán néhány régi fénykép.
Talán nem kéne mindig minden fölött azonnal napirendre térni. Meg
kéne többször ragadni a pillanatot, mert tényleg elrobog mind, és a legtöbb kép, benyomás, lehetőség nem tűnik majd elő egyetlen kút tükr ében sem, különösen, ha épp csak rápillantunk vizére, és nem hagyunk
elég időt szeml élődni, ismerkedni önmagunkkal, múl tunkkal!
Mikor Erdélyben azt a rokká t ha jtó néni t meglátta m a vona tból az
egyik hegyoldalban… Mintha egy meséből elevenedett volna meg egy j elenet, mintha csak a fantáziám indult volna be, vagy egy ol vasmányél m ényemet vi tték volna fil mre, pedig igaz vol t! Nem a múl t, hanem a hih etetlennek tűnő jelen hasí tott tuda tomba, a valóság suhant el mellettem,
vagyis a vona tom a valóság mellett. Ugye, mennyire c sak nézőpont és
felfogás kérdése mindennek megí télése?
Nem húzta m meg a vészféket. Nem állította m le a kerekeket, hogy
ki akarok szállni, pedig hol lesz még egyszer ilyen alkalmam a tiszta ság,
a letűnt érték meg ragadására, a ha misí ta tlan béke, nyugalom elnyerés ére? Hányszor hagyjuk elsuhanni a lehetőségeket, hányszor nem tesszük
meg, a mi szí vünk vágya? Hány alkalommal valósul ha tna meg álmunk vágyunk, ha egy kicsi t bá trabbak lennénk, ha mernénk vállalni a köve tkezményeket, melyek egyike aká r a boldogság is lehetne!
Hány gémeskúthoz oda sétálha tta m volna a kiállítóterem parkettj éről a vászon, a festék valóságába? Megszólí tha tta m volna az ábrázol t
figurákat, akiket igaznak hihettem volna, hisz úgy hasonlí tanak valós
személyekhez! Rá m, ránk… Talán sokszor nem is a valódit, hanem az ig azat festjük meg igaziból vagy a képzeletünkben, s ebbe az igazságba mi
magunk i s beleférhetnénk…
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Lám Etelka: Újraébredés
A múl t romos díszletei között,
ahol az ébredező öregfák ölelkeznek,
Ál mosan sóha jt a holdvilágos rét
s csendben tá vozik a sötét éj.
Hajnalban a reggeli harma t
fehér gyöngyöket hint a pázsi ton.
Rejtélyes ti tkokkal vonul a múl t,
melynek sebei lassan gyógyulnak.
S forró könnyei m értük szépen elapad tak.
Lelkem elcsi tul t, elengedem múl ta ma t már.
Drága földanyánk virágszirmoka t hint elém.
A fuvola hangja szólí t s hív a fényes jövő f elé.
Ragyogó aranyfénnyel jön fel a gyönyörű napkorong,
Amelynek csillogó sugarai köszöntik
Az újra megújuló Tavaszt.

Diana Soto: Változás
Halotti tort ta rtanak a fák,
sira tják el hulló lombjaik.
Soká' nyílnak emlékvirágok,
míg belőlük öröm onta tik.
Zöldülnek a gally-ujjak lassan,
elfolyik magza tvize a télnek,
megszüli szőke ta vaszlányá t,
a tücskök vigaszszót zenélnek.
Letépem korai virágom,
rádobom a ká sás pa takra,
elűzöm f elhői m az égről.
Ez a tél majd úgyis feladja.
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Mráz Erzsébet Irma: Kis hajóm
Kis hajóm ring a vízen,
Harcol, küzd a széllel,
Kemény nagyon a csa ta,
A zaja nem ér el.

Lehorgonyzok megpi henni,
Néhány pillanatra csak,
Aztán kibontom vi torlá m,
Hiszen az idő szalad.

A ha rci kedv fokozódik,
Egyre durvul a küzdelem,
A hullá mok égig érnek,
sebet ütnek a lelkemen.

Összeszedem minden erőm,
Rendezem a soroka t,
Készen álljak újabb harcra,
Jöhet az új f eladat!

Zúg, dübörög szél, víz, hajó,
Félek, roppan a vi torla,
Ellenáll a támadásnak,
Halad büszkén a hajóm o rra.

Vi torlásom tör előre,
Célom van, há t haladni kell,
kihívás minden akadály,
De megküzd vi harral, széllel.

Csendesedik, fogy ereje,
Hajómé a győzelem,
Sebzett lelkem má r nem sajog,
Egyenesben életem.

Az idő nem múlik nyomtalan,
Kicsi hajómon ka rcok, sebek,
Ezek őrzik a fájdalmaka t,
Hogy mi történt, az emlékezet.
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KUTASI HORVÁTH KATALIN:
ALKOTÓI KÖZELKÉP – MAGYAR ESZTER
Magyar Eszter nemrég lett a Verslista tagja, de máris három külsős - a
szellemes, a legyes-poloskás és a Vágyak… - pályázaton nagyon szép (első ill. második) helyezést ért el. Februárban be i s mutatkozott a tago knak. Megmutatta tréfálkozó hajlamát, de el is gondolkodtatott minket.
- Eszter, hogy találtál ránk? Hogy érzed magad köztünk?
- Két ked ves írótársa m hívta fel a figyel memet a Versistára. Nagyon
szerencsésnek érzem, hogy jelentkeztem. Sok új, iroda lomszerető és
színvonalasan író embert ismerhettem meg, és - kétévnyi „hallga tás”
után - újra írni kezd tem. Visszanyertem a lelki egyensúlyoma t, és a
szellemi frissességhez i s hozzájárul.
- Mióta írsz? Mi késztetett először í rásra?
Leszá mí tva a szokásos serdülőkori próbálkozá soka t, tíz éve leveleztem
tudományos témában valakivel a neten, aki nagyon szerette a leveleimet, s megkérdezte, miért nem írok, má snak is örömet szereznék vele.
- Bemutatkozásodban nagy szeretettel vallottál családodról, édesanyád
szerepéről. Biztos megörökítetted ezt írásaidban. Mesélj erről, kérlek!
- Köszönöm, hogy emlí ted, valóban nagyon szoros kötelék fűzött Éde sanyámhoz, a sajá t anya ságoma t pedig sikerül t száz százalékosan megélnem. Persze emléket állítok neki, de lényegében sohasem írok a sajá t
életemről vagy maga mról, és persze mindig maga mról írok, hi szen mi nden írásomban benne vannak a gondolataim, érzései m, a választott témá ról a véleményem, állásfoglalásom.
- Úgy érzem, a mesék nagyon közel állnak hozzád…
- Szeretem a meséket, d e a kb. 90 írásom közül csak 14 mese. A „mese”
szó mögé bújva, bizonytalanul kezdtem írni első kis történetei met.
- Milyen műfajokkal próbálkoztál még?
- Prózában szinte minden műfajt kipróbál ta m a sci -fi től a paródiáig:
kri mi, novella, cikk, karcola t, él ménybeszá moló, esszé, monológ, humor,
egyéb. Az abszurd távol áll tőlem, bá r ebben sem vagyok biztos. Vi szont
a fantasy kifejezetten csábí t, lehet, hogy jól érzed, hiszen kötöttebb
formában ugyan, de az is mese.
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- Vannak vissza térő /kedvenc témáid? Mi inspirál?
- Gyakran akara tlanul is a kritikus, ironikus hangvétel felé kanyarodom,
ha közvetlen környezetem, embertársai m, vagy a szélesebb társadalom
hibáira, problémáira próbálok rávilágí tani. A vi ssza jelzés inspirál.
Az érdektelenség teljesen el tudja venni a kedvemet, de ha egy bará t,
szomszéd, bárki egy írásoma t vagy a könyvemet megdicséri, ha egy pályázaton helyezést érek el, az új lendületet ad.
- Kik voltak rád nagy hatással az életben vagy az írók /költők közül?
- Becsülöm a sajá t területükön maxi mumot nyújtó embereket. Maga m
is, ha valamibe belefogta m, azt szívvel-lélekkel tettem, másképp nem is
érdemes. A XX. századi íróktól ol vasok legszí vesebben, de fontosnak
ta rtom írá sai mban a sajá t stílust, ered eti ötletet.
- Találtam egy beszélgetést veled a Holnap Magazin old alán…
- Igen, 2009 márciusa óta vagyok ott tag, oda küld tem be első írásaima t, onnan kapta m először - örömömre kedvező - visszajelzést. Eleinte
nem mertem pályázni, de pár hónap után mindjárt I. helyezést értem el.
- Hol, milyen fórumokon, antológiá(k)ban találkozhatunk még írásaiddal?
- 2014-ben kapta m meghívást a Héttoronyba, ahol szintén tag vagyok.
Több Holnap Magazin-os antológiában szerepelek: Ősz-Tél, Csillagvilág,
Sorsfordulók, Jelenkor üzenete; Anya, ölelj á t; Évszakok, Anyaszív,
Alagutak. Ez utóbbiban három pályázati első helyezett írásom találha tó
(Sikeres vállalkozás, Szellem a palackban, Tojásos nokedli).
- Van saját köteted? /Tervezel saját kötetet?
- 2010-ben jelent meg Ajándék Neked cí mmel sajá t kötetem, szeretnék
újabb kiadást, és még egy kötetet a 2010 után született írá sai mból.
- Jelenleg mi a legfontosabb számodra?
- Szívem vágya, hogy az emberek újra megszeressék az olvasást, főleg
a fiatalok, gyerekek esténként könyvvel a kezükben aludjanak el. Legn agyobb boldogság lenne szá momra, ha ehhez én is hozzá járulha tnék.
Próbálom a magyar nyelv gazdagságá t, szépségét megőrizni írásai mban,
igényesen, érdekesen, választékosan fogal mazni.
***
Képzeld el… irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu
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KUTASI HORVÁTH KATALIN:
ALKOTÓI KÖZELKÉP – CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET
Czégény Nagy Erzsébet 2010-ben megkapta az Ama tőr Irodalomért
Verslista Díja t igényes írásaiért, publikációiért. Tavaly eml ékplakettet
vehetett á t hűségéért, 2003 -tól tagja a Kortá rs Magyar Irodalom - Bará tok Verslista nevű i rodalmi csoportnak, melynek operá torként i s seg ítette munkájá t. Pendzsi nagyon sokoldalú, mélyen érző, finom lélek.
– Hajdúböszörményben születtél. Mindig itt éltél?
– Igen. Lehet földhözragad tnak nevezni, s igaz, vágyta m s járta m so kfelé, de a gyökerei m ide fúrta k le, ez a város volt a bölcsőm, ide kötnek
barátai m, családom, emlékei m, fájdalmai m s örömei m.
– Elárulod, honnan a Czégény előneved? Mióta használod?
– 2010-től, ez Édesanyá m leánykori vezetékneve. (A neten Nagy Erzsébet néven más is í r verseket, szükségessé vál t az előnév.)
– Hogyan lettél Pendzsi?
– A Pendzsi az Erzsébet beceneve. Azóta használom, mióta a Verslista
tagja vagyok. Még leánykoromban talál ta m rá erre a becenévre és bel eírta m a cukrász technológia könyvem utolsó lapjába.
– Mióta írsz? Mi indított írá sra? Mit jelent számod ra ez a tevékenység?
– Gyermekként kezd tem, a könyvek vol tak a jóbarátai m. Először anyák
napi verseket írta m, majd a szerelem ihletett meg. Egy spi rálfüzetnyi
gyűlt össze, a mi t a bará tnői m kézről kézre ad tak. Sajnos el tűnt. Aztán
az élet elfordított az írástól. De mindig lenyűgözött a versek zenéje,
dallamuk, lüktetésük. Bennem új életre kel tek, velük él tem, fájta m,
örültem, hal ta m. Így írta m egy cikket „Boldogságkeresés” cí men. Ez lett
a Nők Lapjában a „Hét cikke”. Ekkor találta m rá a Verslistára. Úgy kellett nekem az írás, mint egy falat kenyér.
– Vannak kedvenc témáid?
- A természet, az emberi érzel mek, hangula tok, de hajla mos vagyok a
fantáziá m szabadon engedni. Meg kell, hogy szólí tson egy téma.
– A Kertész Lá szló Hajdúsági Irodalmi Kör alapító tagja vagy…
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- Nagyon örül tem, a mikor megalakul t, bár a műhelymunká t azóta is hiányolom. Nagy sikere van az évenként megrendezett Írótábornak. Az első kettőben én is részt vettem Szentmártoni János, az Írószövetség
elnöke kurzusán, egyszer különdíja t is nyertem versei mmel.
– Zsoldos Árpád 2012 -ben művészportrét készített rólad. Az Irodalmi
Rádió több pályázatán is szerepeltél.
– Igen, egy időben gyakran jelen volta m az IR életében, de igazából a
Verslista vol t mindig az „Otthonom”.
– Láttalak a Kaláka oldalán. Milyen fórumokon jelensz még meg?
– Az Irodal mi Epreskert és az Arthúr Irodal mi Kávéház oldalán, régebben a Holnap Magazin közöl te írásai ma t, s néha az IR szerzői oldalán.
– Két köteted is megjelent nyomtatásban. Csalogató a címük. Vannak
bennük kedvenc verseid?
– Fény-térben él tem. Kifejezi az első címe akkori érzései met. Az
„ecsetvoná sok” stílusvál tás. Ha tással vol t rá m Papp Für János, a Ke rtész László Kör elnöke, aki el mozdított addigi irányvonala mról. A vers eim olyanok nekem, mint a gyerekei m: melyiket szeressem jobban?
– Milyen kapcsolatban állsz a rajzzal, a festéssel, a képzőművészettel?
– Pályaválasztó ál mom vol t, képzőművész szerettem volna lenni, de nem
sikerül t bejutni az ország egyetlen képzőművészeti gi mnáziumába.
– Újra és újra felbukkan a verseidhez készült illusztrációk kapcsán
Mónos Jenő neve. Hogy ismerkedtél meg vele?
– A neten találha tó festményei ragad tak meg. Mikor pedig el ső kötetem
borítójához kerestem képet, talál ta m egy olyat, a mi mintha sa já t ké pzeletszüleményem lett volna, s ott vol t előttem, készen… Személyesen
is találkoztunk, meglátoga tott, s következő könyvem bemuta tójá t egybekötöttük az ő tárla tával. Bará tságunk azóta is tart.
– Net-köteteid is vannak, a MEK -ben is megtaláljuk írásaidat…
– Az „ecsetvonások” még a nyomta tott előtt jelent meg, s nem tartal mazta a „petla ” ciklust, a mi t egy új szerelem ihletett. A má sik nemrég
készül t el „Árvaság” cí mmel. Ennek nagyobb része próza.
– Több antológiában is szerepel sz. Van, amelyik különösen ked ves?
– Nekem mind egyformán kedves. Mindegyik egy darab a lelkemből.
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– Láttam felvételeket, képeket népzenei együttesetekről, kórusotokról.
– 1994 óta énekelek a Daróci Bárdos Ta má s Vegyes Karban. Ka hlil
Gibran írta: „A vers nem vélemény, a mi t ki mondunk, hanem dal, mely egy
vérző szívből, vagy egy mosolygó szájból fakad.” Így kötődik nálam is a
versírás és az éneklés. Mindke ttő felszabadít, testi-lelki diszpozíciót
javí t. Sokfelé felléptünk. Nemrég léptem be a Népzenei Együttesbe.
Mindig is közel állt hozzá m a népzene, de úgy lá tszik, most értem meg
lelkileg arra, hogy ezt közvetí tsem is.
– Szólj pár szót, kérlek a Bar-talk együttesről is!
– Papp Für János kért fel énekelni az akkoriban alakuló együttesbe,
amelynek egy ideig tagja volta m, az általa feldolgozott népdalokat a dtuk elő irodalmi rendezvényeken, egy CD is készült repertoá runkból.
– Mire vagy a legbüszkébb?
– Két kötetemre, főleg a má sodikra, mivel az „ecsetvoná sok“ má r érettebb, és a Verslista elismerésére 2010 -ben.
– Mi az, ami számodra a legfontosabb jelenleg?
– A családom mindenek előtt! A ha t gyönyörű unoká m! S ezek után talán
befejezni azt a megkezdett internetes szerel mi történetet, a mi t három éve kezd tem írni, s jól halad ta m vele, de két éve talonban van
***
Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon:
https://www.facebook.com/kortars.magyar
***
Friss irodalmi pályázatok a Poéta Irodalmi Portálon:
http://www.poeta.hu/
Kiadó: Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Győr, Viza u. 4-6.
Tördelés: Vizuális Pedagógiai Műhely (http://www.vpm.hu)
Szerkesztő és nyelvi lektor: Kutasi Horváth Katalin
Főszerkesztő: Baranyai Attila
Szerkesztőség címe: 8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
Elérhetőség: http://www.kepzeldel.hu - folyoirat@kepzeldel.hu
ISSN 1789-6479 (Nyomtatott) - ISSN 1789-6487 (Online)

48

Verslistás találkozó Ordas Andiéknál

A Verslista honlapja:
http://portal.verslista.hu
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