
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Mukli Ágnes a Kortárs Magyar Irodalomért Díjjal 

Székesfehérvár, 2018 szeptember 15. 
 

A Verslista kiadványa – 2018/5. szám 



 
 

 
 

Kühne Katalin és Nagy Antal Róbert 

irodalmi műsorai 2018-ban 



CSALÁDI TÖRTÉNETEK 

 

1 

Kedves Olvasó! 
 

Képzeld el… című irodalmi folyóiratunknak ezt a számát a családnak szen-

teltük, hisz 2018 a Családok éve. A válogatott – közvetlen, elfogódott han-

gú, lírai szépségű – írásokban érezhető a gondoskodás, az otthon melege, 

de megjelenik egy-egy szeretett családtag elvesztésének fájdalma is, a 

gyökérkeresés vagy épp a gyökértelenség érzése.  

Olvashatunk olyan történetet, melyben a háború, a történelem szólt bele 

radikálisan a családok életébe, de néha mindettől független az anya és 

gyermek, vagy a testvérek kapcsolata. A gyermekszáj olykor megmosolyog-

tató, a versek nyelvi tömörsége pedig mélyebb gondolkodásra serkentő.  

Jobban megismerkedhetünk Tóth-Hekkel Arany költőnővel és Garamvölgyi 

Attila nemrég megjelent könyvével. Jó olvasgatást szerető családi körben: 
 

 Kutasi Horváth Katalin szerkesztő 
 

*** 
 

Tóth-Hekkel Arany: Honvágy 
 

Az emlékezet távolra nyúlik, 

Tobzód', hol örök virágágy nyílik. 

Fecskenász hazavár - 

 

Muzsikáló csöndem szószólózik, 

Billentyűsöm százhúszat bokázik. 

Kertalján, ha járok - 

 

Homlokom ráncán vágy a citerás, 

Hársfázó lelkemen lész trombitás. 

Keresztutak porán - 

 

Nagybőgő húrjain időzik szemem, 

Cimbalomütőn éled a versem. 

Ó szérűn töviság - 
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Labirintusos világ zár körbe, 

Belefájok töviskerítésbe. 

Hangszerel a honvágy... 

 

Pacsirta dalában megül a gyász, 

Templom csöndjén orgonál a fohász, 

Fájdulsz bennem, anyám! 

 

 

Győri Nagy Attila: Karibá meséi – Az utolsó mese 
 

  Petike komótosan húzta fel cipőjét, majd kiment a fürdőszobába és 

végignézett magán. Furcsának találta, hogy mindene fekete színű, de az 

édesanyja ragaszkodott hozzá. Azt mondta, temetésre feketében illik 

menni. Még sosem volt temetésen, ez az első alkalom. Egy hete távozott 

Karibá az élők sorából, és bár nem tudta eldönteni, ez jó-e vagy sem, 

legbelül tudta, szomorú lesz a hiányától. A felnőttek össze-vissza be-

széltek utána neki, hogy a mennyországban milyen jó dolga lesz, meg 

hogy majd az angyalok vigyáznak rá... Nem értette, hogy ezt a sok jó 

dolgot miért szomorúan mondják el neki, és néhányan miért pityeregnek 

közben. Azt biztosan tudta, nincs több esti mese. Legalábbis Karibától 

nem lesz több.  

  Kint a temetőben mindenki szomorú volt, és ez őt is lehangolta. Néhá-

nyan sírdogáltak, odajöttek hozzájuk, részvétet nyilvánítottak, többen 

megsimogatták a fejét. Rengeteg virág volt mindenütt, gondolta, ez le-

het a szokás temetéskor, mert a nagyapja nem különösebben szerette a 

virágokat. Körbeálltak egy nagy gödröt. Csak nem ebbe teszik bele 

Karibát? Ránézett édesanyjára, aki próbált rámosolyogni, de nem igazán 

jött neki össze. Picit félrehúzódott a szája széle, de inkább grimasz 

lett belőle. Ő is megsimogatta a fejét. Az események aztán felgyorsul-

tak, megjelent egy pap és nekiállt beszélni. Ugyanúgy beszélt, ahogy a 

templomban szoktak, csak másokat mondott. A nagyapját dicsérte leg-

többször, milyen rendes hívő ember volt, mennyit dolgozott. Eszébe ju-
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tott, mennyire nem szerette, ha róla beszélnek, és akkor hirtelen ki-

tört belőle: 

 - Ne róla beszéljen, olvasson fel neki egy mesét! A kék zoknit! A kék 

zoknit azt nagyon szerette! 

  Az összes szempár ránézett, a tekintetek inkább szomorúak voltak, 

mint szigorúak. Édesanyja magához szorította és odasúgta neki, hogy 

most hallgasson. A pap a pillanatnyi megakadás után tovább folytatta 

beszédét, majd amikor befejezte, egy férfi lépett a helyére. Petikének 

ismerős volt, többször is volt már náluk, sőt, ünnepekkor mindig hozott 

neki ajándékot. Valamilyen rokon lehet, gondolta. Elfoglalta a pap helyét 

és egyenesen ránézett. 

 - Petike, ha van hozzá kedved, gyere ide és mondj el egy mesét! -

mosolygott rá. 

  Habozott pár pillanatig, meglepte ez a hirtelen felkérés, de megörült 

neki. Végre, ez tetszeni fog Karibának! Elengedte édesanyja kezét, rá-

nézett és elindult. Még soha nem beszélt ennyi ember előtt. 

  - A kék zoknit fogom neki elmesélni, mert azt nagyon szerette. Ő is és 

én is nagyon szerettük... 
 

 

Torma Zsuzsanna: Laurához I. 
 

Repülnék hozzád most, azonnal, 

Átölelnélek két karommal. 

S hogyha lehetne, tartanálak, 

Mint galamb csőrében a zöld ágat. 

S hoználak haza, gyökereidhez, 

Hogy közel lehess szeretteidhez. 

Várom, hogy lássalak, gyönyörűségem! 

Légy a szépségem, a büszkeségem! 

 

*** 

Képzeld el… irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu 
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Kühne Katalin: Utolsó percek 
 

A mai nap is úgy indult, mint a többi. A kórházban rendbetette az 

ágyat, megmosdatta férjét, megetette, megitatta. Évek óta mindig így 

történt a műtétek után, ez volt a harmadik.  

Hat éve Bertinél egy rutinvizsgálat alkalmával rákot diagnosztizáltak. 

Megdöbbent a hír hallatán, erősnek, egészségesnek érezte magát, de 

testében pusztultak az ép sejtek. Alig akarta elhinni, hogy mi történt. 

Sophie-nak el sem merte mondani, hónapokon át úgy járt a kemoterápi-

ára, hogy felesége azt hitte, ügyeit intézi. Sophie-nak csak az tűnt fel, 

hogy egyre soványabb, szép barna bőre sápadtra változott, néha meg-

megáll, ha felfelé gyalogolnak az erdei úton. Berti gyermekkorától spor-

tolt, izmos és kitartó volt a munkában. Az egyetemen ismerkedtek meg, 

diploma után hamar összeházasodtak. Lányuk és fiuk született, boldo-

gan éltek a főváros budai lakótelepén. Szüleiket magukhoz vették, halá-

lukig gondozták őket, közben reggeltől estig dolgoztak. Onnan hazaug-

rott valamelyikük, hogy az ebédet eléjük tálalhassák. Nem volt könnyű 

ez az időszak, éjszaka is helyt kellett állni idős betegeik mellett. Fájt 

az elválás tőlük, de tovább kellett nélkülük is élni. Gyermekeikben és 

egymásban találták meg a boldogságot. Emese és Peti elköltözött, ekkor 

úgy döntöttek, hogy a Velencei-tó mellett saját házat építtetnek fel.  

A terveket Berti készítette, a munkásokkal és a házi teendőkkel Sophie 

foglalkozott. Egy nagy kert gondozását is ő vállalta. Bertivel fákat, 

bokrokat, virágokat ültettek. Egy diófa állt a ház mellett, ott pihentek 

és beszélgettek esténként. Sophie abbahagyta a munkát, már csak 

Berti dolgozott. Szép kis "birodalmukban" nagyon jól érezték magukat, 

időnként barátok jöttek hozzájuk, nyaranta vidám társaságukkal úsz-

káltak a tóban. A környékbeli és távolabbi hegyekbe tettek nagy túrá-

kat, ilyenkor Emese és Peti barátai is velük járták az ösvényeket.  

Egyik este nagyon rosszul lett, Sophie orvost hívott. Így tudta meg, 

hogy férjét megtámadta a gyógyíthatatlan kór. Mindketten erős aka-

rattal rendelkeztek, bizakodtak, hogy a műtét segít a gyógyulásban. 

Bertit az első tortúra ugyan megviselte, de méltósággal vállalta sorsát. 
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Sokat dolgozott, de néha le kellett feküdnie, hogy tovább bírja a meg-

próbáltatásokat. Energikus természete, erős hite megóvta attól, hogy 

lelke is sérüljön. Egy év múlva bekerült a kórházba, újabb műtétre. Eb-

ből is felépült. Kicsit jobban lett, új terápiák, új gyógyszerek következ-

tek. Az eredmények javultak, de ismét visszaesett. Ez már Sophie szá-

mára is borzasztó fájdalommal járt.  Együtt töltött boldog ifjúságuk, 

szerelmük, gyermekeik, majd unokáik megédesítették életüket, de min-

dig ott volt a pallos felettük, ami időnként lesújtott rájuk.  

Kórházban fekszik most is Berti, a harmadik műtét után. Felesége is-

mét 24 órában ápolja őt, szerencsére ezt itt megengedik. Kicseréli az 

ágyneműt, tiszta pizsamát ad Bertire. A reggeli szinte teljes egészében 

megmarad, csupán pár falatot bír enni. Nagyon gyenge, álomba merül.  

Sophie visszagondol azokra a szép évekre, amikor még egészségesek 

voltak. Már ő is nagyon fáradt, lefogyott, alig áll a lábán, szédelegve is, 

de szeretettel végzi dolgát párja mellett. Berti álmában mosolyog, 

Sophie megsimogatja homlokát, csókot lehel rá. Itt az idő, hogy számba 

vegye mindazt, ami az elkövetkező napokban rájuk vár. Számolnia kell 

azzal, hogy párját hamarosan elveszítheti.  

Az orvosok már nem tehettek sokat. A főorvos szakértelme, erőfeszí-

tései csődöt mondtak, már semmit sem tud tenni, feladta. Úgy döntött, 

hazaengedi Bertit, hogy az utolsó napokat tölthesse otthonában, ez ne-

ki, a betegnek és a hozzátartozóknak is megnyugvást hozhat. Amikor a 

zárójelentést átadta Sophie-nak, ő azt gondolta, szükség van egy üres 

ágyra, hiszen sokan várakoznak műtétre. Nem hitt a főorvos szavaiban, 

aki már csak pár napot jósolt. Lázadozott, de hiába. Reménykedett, bár 

ő is látta, mennyire gyenge és fáradt Berti. Hitt abban, hogy messze 

van még a vég. A mentővel megérkeztek házukba. Lefektette férjét, 

ágya mellé telepedett, halkan beszélt hozzá, imádkozott. Berti azonnal 

mély álomba merült. Reggelit nem kért, csak vizet, azt is csak pár kor-

tyot. Sophie kérte a Jóistent, tartsa még mellette szeretett párját.  

A Miatyánkot vele mormolta Berti is, de egyszer csak mosolyra mozdult 

cserepes szája, mert harangzúgást vélt hallani. Próbált még valamit 

mondani, de Sophie nem értette, annyira halk volt. Megsimogatta férje 
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homlokát, letörölte róla a fájdalom verejtékcseppjeit. Berti szemében 

hirtelen fény gyúlt, karja Sophie felé nyúlt, átölelte és így szólt: "Kö-

szönöm, hogy itthon lehetek veled, így könnyebb lesz az utam!" Sophie 

arcáról peregtek a forró könnyek. Megértette, hogy ennek így kellett 

lenni, a főorvosnak igaza volt, legalább mellette érte a halál. A nagy Ka-

szás elvitte ugyan Bertit, de neki így volt megnyugtató, hogyha a földi 

létből, szeretett feleségétől el kell távoznia, innen indulhat a nagy útra.  

A veszteség fájdalma óriási, de Sophie hálával tartozik a Jóistennek, 

hogy boldog életet élhettek együtt. Ott, ahová most kerül Berti, bizto-

san találkozik a Fennvalóval, elhunyt családtagjaival, később majd kö-

vetni fogja Sophie, gyermekei, unokái is. Mind együtt lehetnek az örök-

kévalóságban. Addig Sophie szívében mindig ott lesz mindaz, amit 

Bertitől ajándékba kapott. Szerelmük, házasságuk boldogságot adó, 

együtt töltött évtizedei, gyermekeik, unokáik kacagása, hancúrozása, a 

nekik mondott meséik, első lépéseik, gondolataik, szavaik, tetteik elkí-

sérik élete végéig. Abban a házban tovább kell élnie, amit együtt épí-

tettek, a fák is felnőttek, mint gyermekeik, virágaik illata árad, unokáik 

itt tanulnak majd járni. A szobák hangulata, boldog életük emléktárgyai, 

fotók, könyvek mind Bertit idézik, meghitt beszélgetéseik lelkében 

visszahangoznak. Hiányát semmi sem tudja pótolni, de ő mégis úgy érzi, 

Berti mindig mellette lesz.  

 
 

Holécziné Tóth Zsuzsa: Családunk és a háborúk 
 

Idén száz éve, hogy véget ért az első világháború, melyet szeren-

csére családunk minden tagja túlélt, de azért ahogy a napokban kezem-

be került réges-régi családi albumot nézegettem, mégis elszorult a szí-

vem. Az egyik fotón az én Tóth nagyapám látható, amint a háborúból 

hazatérve fél térdre ereszkedve, egyik kezével a puskájára támasz-

kodva néz a távolba. Azt, hogy ezen a képen nagyapa nem a szülőföldre 

visszatérés iránti hála miatt térdel, csak nemrég tudtam meg az unoka-

nővéremtől: az akkor 24 éves fülöpjakabi parasztlegény olyan legyen-
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gült állapotban tért haza az olasz frontról, hogy a vonattól egyenesen a 

szekszárdi hadikórházba vitték, és csak miután megmentették az éle-

tét, öltöztették újra katonai ruhába a fotó kedvéért. Ha jól megnézzük 

a képet, a „T-TOL” felirat látható a falon: valószínűleg abban a kórházi 

barakkban a betegek a T betűsektől kezdve voltak elhelyezve. 

Istenem! Mit tudhattam én erről azalatt a pár év alatt, amikor még ve-

lünk élt! Néha ugyan mesélt arról, hogy óriási hegyek között harcoltak 

(ma már tudom: az Alpokban), hogy sokat éheztek, és télen rettenete-

sen fáztak a hiányos felszelésükben, mert nyáron vonultak be azzal, 

hogy télre már itthon lesznek a győztes csapatok újra, de persze ebből 

nem lett semmi. Az utánpótlás a háborús övezetben egyre csak akado-

zott, az óriási hóban a nyári bakancsban egy lábujja meg is fagyott, és 

a vászonsapkában az egyik füle is - ez utóbbi élete végéig váladékozott. 

Mesélte, hogy a hideg és az ellenség elől maguk építette bunkerekben 

rejtőztek el Isonzónál. És milyen a gyerek, aki csak azt érti, hogy a 

nagypapa félt, és bunkert épített? Máig él az emlékezetemben az az 

epizód, amikor megkérdeztem: „Papa, ugye nekünk is építesz bunkert, 

mielőtt meghalsz, hogy el tudjunk bújni, ha jön az ellenség?” Felnőtt 

fejjel már szégyellem, hogy ilyet mondtam, de akkor még legfeljebb 

nyolcéves lehettem. Nagypapa nem haragudott, mosolyogva azt vála-

szolta: „Látod, kicsim: ott van a verem, amiben apuék a krumplit tart-

ják, az is jó bunkernek, és még ennivaló is van benne.” 

Azt nem mondhatta szegény, hogy soha többé nem lesz olyan háború, 

mint az volt, mert időközben már a második világégésen is túlvoltak, 

legfeljebb néha, ha mesélt, sóhajtva mondta: „Nem tanultak az embe-

rek a mi keservünkből, kislányom, a biztonság aranykora véget ért azzal 

a háborúval, amiben én harcoltam. Addig senki sem tartott háborútól, 

erőszaktól, forradalmaktól, de azóta… a mi falunkból (Jakabszállás egy 

alföldi kis falu) kiállított századból ketten jöttek vissza a második vi-

lágháború után. Milyen szerencse, hogy édesapádat a rövidlátása miatt 

nem sorozták be! A vele egyidősek vesztek oda sorban, alig maradt fia-

tal legény a negyvenes évek végére a faluban”. Ma már tudom: édes-

anyám vőlegénye is az odaveszett áldozatok között volt, ezért mondott 
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igent hat évvel később ennek a rövidlátó, de jó szándékú szomszéd fiú-

nak, az édesapámnak. 

Anyukám családjából – amennyire tudom – az első világháborúba nem 

vonult be senki: nagypapa negyven évesen nősült, és a tizenhárom gyer-

mek (akik közül tíz érte meg a felnőttkort) 1904 és 1926 között szüle-

tett, tehát a fiúk még nem, a Gere papa pedig már nem került besoro-

zásra. De mielőtt valaki azt mondaná, ők szerencsések voltak, akkor el-

lent kell mondanom: bár a háborúban nem voltak, de 1916-ban az orszá-

gon átvonuló románok bizony végigtarolták az alföldi tanyákat – nem kí-

mélve jószágot és embert. Lányokat és asszonyokat erőszakoltak meg, 

ennivalót és értéktárgyakat zsákmányoltak – már amennyire az alföldi 

tanyavilágban élő embereknek voltak értéktárgyai. Arra viszont tisztán 

emlékszem, anyukám azt mesélte, hogy a szüleitől örökölt legszebb 

hímzett abrosz azért rozsdafoltos, mert az alpakka étkészletet abba is 

belecsomagolták, mielőtt a földbe ásták - valahová az udvarba a kút 

mellé, mert ott volt a legpuhább a föld - hogy el ne vigyék a katonák.  

És azt is mondta, hogy a 12 személyes ó Zsolnay étkészletünk azért hi-

ányos, mert amikor elő akarták ásni, elvétették a helyet, és a Sanyi bá-

csi az ásóval épp az egyik sor tányért találta el.  

Keveset meséltek ezekről a nehéz időkről, hiszen a családok leginkább 

elhallgatással próbálták meg nem történtté tenni az akkori borzalmakat, 

de ahogy most felnőttként néztem a családi fotót, melyen a tíz életben 

maradt gyerek – anyukám és testvérei – láthatók a nagyszüleimmel, 

eszembe jutott egy régi beszélgetés. Arról volt szó, ki mennyi idős, me-

lyik testvére mikor született, és hogy milyen fura, hogy a Józsi bátyám 

nem hasonlít a testvéreire, és mennyire más a természete is, mint a töb-

bieknek. Anyu akkor azt válaszolta: „Amikor a mama a Józsikával volt vi-

selős, akkor jöttek be a románok, és a mama nagyon megcsudált egy csú-

nya „szőrös talpú” román katonát. Azt mondta neki a bába, ettől lett más 

az a gyereke: a megrökönyödéstől elváltozott a magzat arca.”  

Ezt akkor talán még el is hittem, bár nehezen tudtam elképzelni, de egy 

gyerek amit nem ért, annak a magyarázatát általában elfogadja a fel-

nőttektől. Most viszont számolni kezdtem: ez a nagybátyám épp az idő 
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tájt fogant, amikor a román hadsereg egészen Budapestig behatolt az 

ország területére. És ugye, azt a történelemkönyvekből is tudjuk, hogy 

a katonák nemcsak szexuális szükségletből, de a hódítás, az elnyomás 

szimbólumaként is sorra gyalázták meg minden háborúban az útba eső 

falvak lányait–asszonyait!?  

Istenem, milyen titkokat hordozhatott az én nagyanyám egészen halálá-

ig? És mennyit tudott erről az én anyám? Vajon mit akart nekem elmesél-

ni, mi volt a „Majd ha egyszer nagy leszel, mondok én erről valamit!” sza-

vak mögött? Mert erre a beszélgetésre – emlékezetem szerint – soha 

nem került sor. Most arra gondolok, talán jobb is így. Azon tűnődöm: le-

het-e, szabad-e bolygatni a múltat? Vagy csak ügyelnünk kell arra, hogy a 

jövőben soha, semmilyen körülmények között ne kerülhessen sor ilyen 

rémséges tettekre? Hogy lányainknak és asszonyainknak soha többé, 

semmilyen náció férfitagjaitól ne kelljen ilyen megalázást elviselnie?!  

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a hazánkra, ahol a családok békében 

élhetnek: soha többé háborút, soha többé megszállókat!  

 
 

Mitiner Mária: Kagyló mélyében 
 

Kagyló mélyében régi bölcselet, 

elzárva pihen, fél szemmel lesed. 

Kibújna onnan szülők szent szava, 

bölcs tanácsaik, intelmek hada. 
 

Nem jól van ez így! Figyelsz, gyerekem? 

Hallgasd, mit mondok! – A jót rebegem. 

Ne menj a falnak! Megtapasztaltam, 

ezt az utat már járta a talpam. 
 

Száz tüske szúrta kérges bőrömet, 

hibáim árnya makacsul követ. 

Kerüld a gödröt! Figyelsz, gyerekem? 

Ne törjön bokád rögös terepen! 
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Nem is érdekelt, nem is hallottad, 

magad igazát bőszen hajtottad, 

hisz jobban tudod, minek ennyi szó, 

fiatal éned nem megalkuvó. 

 

Tolvaj az idő, lopja éveid, 

ifjanti fényed ereje kopik. 

Amit engedtél, most már tiltanád, 

emlékezz vissza, hogy mondta anyád! 

 

Döntés kellene, vagy csak egy válasz, 

némán kutatod, nyelved csontszáraz. 

Előtted áll már egykori éned, 

mindentől óvnád, annyira félted. 

 

Már te kérdezed: – Figyelsz, gyerekem? 

Kezeiddel a kagylót keresed. 

Tedd a füledhez, hallgasd vén hangját, 

bölcseleteket, nagyszülők szavát! 

 

Kagyló mélyében millió csoda, 

titkok, emlékek illannak tova. 

Anyáink mondták, bennünk van mélyen, 

örök körforgás, fák gyökerében. 

 

A múlt jelent ölelve csorog le az ereszen, 

kagyló mélye duruzsol – így van ez jól, gyerekem... 

 
*** 

Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is,  

ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

nézheted/hallgathatod meg: http://youtube.hu/Verslista  

http://youtube.hu/Verslista
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Kutasi Horváth Katalin: Hazafelé 
 

– Na, mi újság, öcskös? – kérdezte Zsolti, miközben hazaindultak az 

oviból. Ma neki kellett elmennie a testvéréért. Igaz, máshogy tervezte 

a délutánját, de próbált nem haragudni ezért az öccsére, sőt, igyeke-

zett kedves lenni hozzá.  

– Éhes vagyok! – válaszolta panaszosan Janó. 

– Mutasd csak! – tapogatta végig a hasát. – Becsapsz! Érzem, tele van 

krumplival ez a pocak! 

– Hát ezt meg honnan veszed? – kérdezte csodálkozva Janó. 

Dehogy is árulta el neki Zsolti, hogy jól tudja, csütörtökönként mindig 

krumplis étel van, és amúgy is megnézte az ebédkiírást… Nem kell min-

dent az öccse orrára kötnie!  

– A kis telhetetlen! Hát akkor mi volt az ebéd? 

– Krumlipüré meg fasírt. 

– Na ugye! A fasírt igazán jól hangzik, biztos finom volt! 

– Igen, de kevés. Meg már rég volt… 

– Na jó, otthon kapsz lekváros kenyeret, míg megjön anyu. 

– Tudod, hogy nem szeretem! – hangzott a durcás válasz. 

– A kis válogatós! Nincs más. Mégis mit ennél?  

– Mondjuk, egy kis töltött káposztát. 

– Hallod-e, Janó! Majd eljön annak az ideje is! Tudod-e, mi lesz holnap 

az ebéd az oviban? – kérdezte nagy komolysággal. 

– Na? 

– Tökfőzelék! 

Hát bizony több se kellett hozzá, zokogásban tört ki a kis Janó, és bár 

Zsolti – mert ő maga imádta – elfeledkezett róla, hogy öccse nem sze-

reti a lekváros kenyeret, a tökfőzelékkel viszont már szándékosan ho-

zakodott elő, hiszen egészen biztos volt a hatásban. Egy kis lecke rá-

fért kisöccsére, miért olyan válogatós? Ám olyan keservesen sírt még 

pár perc elteltével is, hogy megsajnálta.  

– Nyugi! Ugrattalak! Diós tészta lesz, csak kíváncsi voltam, mit szólsz… 
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– Te, teeeee! – döngette volna két kis öklével mérgében Zsoltit, ahol ér-

te, de az elkapta testvére kis mancsait, könnyedén leszerelve a táma-

dást. 

– Jól van na, te kis méregzsák! Itt egy alma. Hazáig csak kibírod?! 

Janó örömmel, megbékélve vette el, s azonnal bele is harapott egy jó-

ízűt. Nem gondolta, hogy bátyja zsebében ilyesmi is lapulhat, pedig 

Zsolti már sokszor varázsolt elő belőle váratlanul ezt-azt: kekszet, 

cukrot, olykor egy darabka nápolyit, pár szem drazsét… Nem sokkal ké-

sőbb benyitottak a házba, s egyből a konyhaasztalhoz perdültek. 

– Akkor zsíros kenyér jó lesz? – kérdezte békítően Zsolt. 

– Teszünk rá cukrot? – tette fel a kérdést válasz helyett Janó. 

– Ej, te, öcskös! De jó dolgod van! – felelte, miközben mosolygós fej-

csóválás közben megszórta kristálycukorral a már megkent kenyeret 

Zsolti. 

Így nyitott rájuk anyjuk. 

– Ebadta kölykei! Hát nem bírtatok kivárni? Most mi lesz a finom töl-

tött káposztával, amit kiolvasztottam? 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: Simon mesél 
 

Izraeli körutazásunk alkalmával egy nagyszerű magyar származású ide-

genvezető kísért bennünket, akit tizenegy éves korában egy budapesti 

utcáról hurcoltak el koncentrációs táborba, de csodával határos módon 

hazatért, és 1949-ben hagyta el végleg az országot. Több mint 70 éve 

él Izraelben, de kettős állampolgárként – mert a rendszerváltás után 

amint lehetett, kérelmezte a magyar állampolgárságot is -, és jelenleg 

magyar útlevéllel is rendelkezik. Mint elmondta, ez azért is fontos szá-

mára, mert amikor a magyar csoportokat kíséri, a palesztin határt nem 

léphetné át Simon Segaliként – vagyis izraeli állampolgárként -, de ek-

kor beül az utasok közé, és előveszi a magyar útlevelét, és innentől ő 

Székely László magyar állampolgár, akinek joga van felkeresni Betle-

hemben a Születés Templomát.  
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Simontól az út folyamán sok-sok történetet hallhattunk: nemcsak a 

történelmi tényekről, az izraeli emberek életéről, küzdelmeiről is. Ezt a 

történetet az utolsó estén a vacsora után, a teraszon cigarettázva me-

sélte el – mert néhányan rendszeresen körbeültük, hogy tőle újabb és 

újabb történeteket halhassunk „a ló szájából” – ahogyan ő tréfásan em-

legette arra célozva, hogy egy csatában a ló feje van elöl, nem a lovasé, 

tehát a ló a leghitelesebb szemtanú. 

 

A második világháború idején Tampán lakott egy lengyel parasztcsalád. 

Volt egy kis földjük, meg egy olyan gebe lovuk, amely még a katonaság-

nak sem kellett. A férj olyan beteges alkat, aki még a besorozást is 

„megúszta”, többet feküdt, mint kelt, és a földeken se nagyon bírt dol-

gozni. Így aztán a feleség – dacára annak, hogy mindössze két hónappal 

korábban szült egy kislányt, és még nem volt ereje teljében – befogott 

a rossz kordéba, és ment szántani. Talpraesett fiatalasszony volt, nem 

fogott ki rajta a szántás, közben talán még dúdolgatott is, egészen ad-

dig, míg a vasúti töltéshez érve gyermeksírást nem hallott a bokor alól. 

Közelebb érve egy fehér csomagot vett észre és benne egy síró cse-

csemőt. Abbahagyta a szántást, megszoptatta a láthatóan éhes fiúcs-

kát, és hazavitte. Otthon a férj döbbenten látja a „kis csomagot”: 

- Mi legyen vele? - kérdi a feleségét. 

- Megtartjuk - mondja a nő. Majd az mondjuk, ikreket szültem. Tejem 

van elég, felneveljük, mintha a sajátunk volna. 

A férfi beleegyezett, hogy a kislánya mellett a kisfiút is szoptassa az 

asszony, és testvéri szeretetben nevelték őket – annak ellenére, hogy a 

kislány szőke volt és kék szemű, a kisfiún pedig hamarosan kiütköztek a 

„szemita” vonások: fekete, göndör haját és barna szemeit látva a szom-

szédok hitték is, nem is, hogy a két gyermek testvér. De hát háború 

volt, mindenkinek megvolt a maga baja, ki törődött akkor az ilyesmivel? 

Négy év telt el, mire a háború véget ért. Kitudódtak a rettenetes tör-

ténetek: 6 millió elpusztult ember árnyéka festette feketére Európa 

egét. Voltak persze zsidó túlélők is, akik keresték elveszett hozzátar-

tozójukat, és voltak világszervezetek is, akik keresték az esetleg el-
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bújtatott, életben maradt gyermekek nyomát. Valószínű, hogy valame-

lyik szomszéd elbeszélése nyomán, de eljutottak a jószívű lengyel há-

zaspárhoz is, akik fájó szívvel adták oda Jant – ahogyan ők a kisfiút ne-

vezték – és vele egy fotót, melyet a pólyájában találtak. A fotón egy 

házaspár látható egy pólyás gyermekkel, minden valószínűség szerint a 

kisfiú és a szülei. 

A gyermeket Izraelben egy Blau nevezetű család adoptálta, akik mint 

sajátjukat nevelték, elhalmozták minden jóval, és imádták a végtelensé-

gig. Amikor 18 éves lett, nevelőszülei átadták Joanesnek (a név a len-

gyel Jan héber megfelelője) a régi, szüleiről készült felvételt, és el-

mondták neki származása történetét. A fiú hálás szívvel megköszönte 

nevelőszülei gondoskodását, tárcájába helyezte a képet, és bejelentet-

te: katonatiszti főiskolára szeretne menni, hogy akár az élete árán is, 

védelmezhesse a zsidó embereket.  

Sok év telt el azóta, hogy Jant – akit zsidó szülei eredetileg 

Joszelének neveztek - megtalálta az a lengyel asszony. A férfi sokszor 

gondolt rá, vajon hol lehetnek a szülei, keresik-e, kerestetik-e őt? Hon-

nan tudhatta volna, hogy az édesanyja, Eva - aki túlélte Auschwitzot és 

végül a bergen-belseni táborból szabadult – kétségbeesetten keresi 

egyetlen gyermekét? A felszabadítóik ugyan felajánlották neki az angol 

vagy az amerikai bevándorlás lehetőségét, de ő elutasította: 

- Angliában vagy Amerikában keressem Joszelét? Azon a rettenetes 

éjszakán, amikor a vonat lassított, én itt, Lengyelországban dobtam ki 

őt a marhaszállító vagon ablakán a mellettem utazó tanító bácsi taná-

csára – abban bízva, hogy valaki csak rátalál, és megszánja őt! Ha kell, 

gyalog járom be azt az útvonalat, ahol a vonatunk haladhatott, ha kell, 

végigjárom egész Izraelt, de meg fogom találni. Tudom, érzem, hogy 

életben van! Egy anya megérzi az ilyet… – tette hozzá kissé bizonytala-

nabbul. 

Eva évtizedekig kereste, kutatta a fiát: mindenfelé kérdezősködött, 

újsághirdetéseket adott fel, hivatalos szervek irodáiban töltötte a 

mindennapjait… hiába! Senki se hallott Joszeléről, a vonatból kidobott 

csecsemőről, de az anya megszállottan kutatott tovább. Egy nap épp 
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Haifára utazott – hallotta a hírekből, hogy lengyel emigránsok érkeztek 

hajóval. Eva fellelkesült: hátha valaki tud valamit a fiáról? A gyorsvona-

ton egy idős, marokkói zsidó asszonnyal és két vihogó csitrivel utazott 

egy fülkében – de ez utóbbiak félúton leszálltak. A helyüket egy idő-

sebb katonatiszt foglalta el, aki azonnal az újságjába temetkezett.  Eva 

pedig folytatta a megkezdett – és már több milliószor elmondott – tör-

ténetét a pólyásról, akit a megsemmisítéstől mentett meg azzal, hogy 

kidobta a vonaton, és akit Ő azóta is keres. 

A katonatiszt – aki olvasás közben fél füllel az asszonyt hallgatta - hir-

telen letette az újságot, és Evához fordult: 

- Hol történt mindez? – kérdezte.  

Eva megmondta, hogy valahol Varsó és Auschwitz között, talán félúton, 

mire a tiszt a tárcájáért nyúlt, és elővette a féltve őrzött, egyre hal-

ványodó képet, és odaadta Evának: 

- Ismeri ezeket? 

- Te jó ég, hiszen ez én vagyok meg a férjem, és a pólyás Joszele! Hon-

nan került ez a fotó magához? Hol szerezte ezt a képet?? 

- Anyukám! – ordított fel a tiszt, és teljes erejével magához ölelte 

Evát, aki csak annyit mondott: 

- Van Isten az égben! – és zokogva ölelte, csókolgatta a fiát. 

Pár perc elteltével a férfi érezte, hogy az édesanyja ölelése meglazult, 

így óvatosan leültette az ülésre. Az asszony karjai élettelenül lógtak, 

Joszele ezért lassan lefektette a padlóra, és zokogva csókolta édes-

anyja mosolygós, boldog, élettelen arcát. Az anya bevégezte küldeté-

sét: megtalálta elveszett gyermekét, de fáradt és beteg szívének túl 

sok volt ekkora boldogság. 

 

 

Ságiné Szűcs Klára Mária: Még nem késő 
 

- Na végre, hogy hazamerészkedtél! 17 éves múltál, nem csavaroghatsz 

el csak úgy. Hol a nyavalyába’ tekeregtél három egész napon át? Meg-

magyaráznád, drága leányom, mit csináltál az elmúlt hetvenkét órában? 
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Hívtalak, de nem jelentkeztél, apád és a testvéred sem vette fel. Bün-

tetni akartok? Azért egy jelzést megérdemeltem volna. Ha hiszed, ha 

nem, aggódtam. Biztos, hogy az apádnál, meg a cafka új asszonyánál jár-

tál. Az egyik barátnődtől nagy nehezen megtudtam, hol lehetsz. Nem 

elég, hogy az öcsédet neki ítélték, még te is oda húzol? 

- Két hét múlva 18 leszek, nagykorú, vedd már tudomásul! Nem kell a 

cirkusz, jó helyen voltam. Ne háborogj, inkább gondolkodj azon, anyám, 

miért tűnök el időnként! 

- Ugyan, miért kellene ezen törnöm a fejem? Mit nem kapsz meg? Mit 

tegyek még, hogy elfogadd ezt az új helyzetet? Azt gondolod talán, 

hogy én egyedül vagyok a felelős mindenért, ami a családunkkal történt?  

Tedd félre, gyermekem, a makacsságodat, és meditálj el józanul a múlt 

eseményein! Nem szökhetsz meg folyton, nem hibáztathatsz csak en-

gem.  

- Nem? Úgy vélem, hogy te vagy az oka mindennek, mert nem tudtad 

apát megtartani, nem voltál határozott. Elhanyagoltad a családodat.  

A munka, mindig csak a munka, örökké ezt szavaltad. A gyerekeid és a 

férjed csak az utolsók voltak a sorban. Önmagaddal persze törődtél, 

kozmetika, fodrász, masszázs, erre mindig gondod volt! 

- Igen? Mondd, a karrierem és a jövedelmem nélkül hol tartottunk vol-

na? Apád, az a gyermekei által annyira imádott, kiváló ember, csak fillé-

reket hozott haza. Persze, jó volt a szép lakás, a luxus, a drága cuccok, 

a legkorszerűbb mobilok. Ezt már elfelejtetted, gyermekem? 

- Anya, hagyd már abba, minden volt, csak szeretet meg békesség nem. 

Családi élet? Ne hidd, hogy a pénz és a kényelem minden. Emlékszel 

olyan napra az elmúlt évekből, amikor leültél velünk tanulni, vagy meg-

öleltél, megsimogattál volna? Én nem, sajnos ezek kimaradtak a gyerek-

éveinkből. Apa volt, aki törődött velünk, ő adott enni, ő főzött, ő tanult 

velünk, mert te minden este hullafáradtan jöttél haza, csak a vállalko-

zásod és a pénz volt fontos. Az iskolában is csak apát ismerték, ő járt a 

szülőire, a farsangra, a versenyeinkre.  

- Ne ordíts és ne vádaskodj! Próbálj megnyugodni, inkább beszéljünk 

arról, mit vársz tőlem! 
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- Ezen már nincs mit agyalni, anyám! Apa boldog az új életében, az 

öcsém elégedett, mindene megvan. Szomorú, de meg sem kérdezte, mi 

van veled, hogy vagy. Így inkább neked kellene kitalálnod valamit, hogy 

megtarthasd a gyerekeidet, ha már a férjedet nem voltál képes. 

- Elég ebből! Az anyád vagyok, ha tetszik, ha nem. Azt fogod csinálni, 

amit én mondok.  

- Nem. Hiába bőgsz. A cuccaimért jöttem. Most nem tarthatsz vissza. 

Elutazom, apa és az új családja meghívott, egy hétre az Adriára me-

gyünk nyaralni.  

- Mit nem beszélsz? Nem mész sehová, nem engedlek. Itthon maradsz!  

- Márpedig megyek. Apának joga van velem is találkozni, rólam is gon-

doskodni. De ne aggódj, visszajövök, mert jó okom van rá. Visszajövök, 

hogy a másik családnál látott és tapasztalt szeretetre, boldogságra té-

ged is megtanítsalak. Talán még nem késő. 

- Te, engem? Félrebeszélsz, lányom… 

- Majd meglátod. Viszlát, anya! 

 

 

Mukli Ágnes: Esti 11 
 

Éjbe zárt szakadék volt minden esténk, 

vádaskodással teli halk gúnykacaj, 

mikor vitáztál, harsányan nevettél, 

lelkembe martad szavad, fájdalmasan. 

Gáncsokat vetett közénk a gyanakvás, 

rideg villámok villogtak szemedben, 

boldogságokat tékozló pazarlás: 

örömöm reszketve kereste benned. 

Félszavaktól rövidült félmondatok 

forrongtak közöttünk, mint izzó láva, 

egymáshoz csupaszodtak érces hangon, 

nyughatatlanul évődtek, hiába. 

Gyanakvásba hajszolt cirógatásod 
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tikkadt szomja szétáradt számban lassan, 

újrakezdés kell s békesség, belátom, 

hogy csorbult életem kezedbe adjam. 

Üres porcelántányér az asztalon – 

vacsora a tűzhelyen már rég hideg: 

Nem jössz? - kérdezem, csendedet faggatom 

hitetlen hittel, hogy itt vagy, azt hiszem… 

Ma maradsz, valami marasztal folyton, 

vitákba örvénylik, kavarog a majd, 

féktelen erővel széttépem, oldom, 

szabadon lélegzem, ténfergek magam. 

Megkésett havat hoz a tél kertemre, 

dermedten alszik a szentjánosbogár, 

virágom faggyal takarta, elvette, 

mégis minden csengő szirmot megcsodál. 

Csak este ne lenne, vaksötét az ég, 

ne lenne szótlan a vétlen hallgatás, 

bús keserűségem vissza-visszatér, 

ébrenlétemben ártatlan a magány. 

 

 

Szabó Eszter Helka: Cigányátok 
 

 Dóri kikászálódott az anyósülésről. Végre nyújtózhatott egyet a 

Debrecenből Kecskemétig tartó autózás után. Felváltva vezettek Csa-

bával, a férjével, mégis pokolian fáradtnak érezte magát. Arra gondolt, 

talán azért, mert temetésre jöttek. December elején még azt tervez-

gette Dóri, milyen jó lesz majd dumálni egy kicsit Katóval. Kigondolta, 

hogy mégis elmondja neki: elveszítette az állását. Kató mindig olyan 

megértő. Erre tessék! Szívinfarktus. A nagynénjét ma helyezik el a fér-

je mellé az urnasírba. Dóri észre sem vette, hogy bőgve, üvöltve vágja 

be a Ford ajtaját.  
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- Tudtam! Tudtam! Ő volt az egyetlen ember, aki törődött velem! – ordí-

totta. Csaba magához ölelte, de Dórit most még a férje sem tudta meg-

nyugtatni. Amíg Csaba támogatta a latyakos úton a ravatalozóba, Dóri 

úgy érezte magát, mintha az óceán partján állna, ahonnan csak vissza, a 

szárazföldön át vezet az út a gyermekkorába. 

 Az apjára nem is emlékezett, olyan hamar elváltak a szülei. Ponto-

sabban tizennyolc évesen, érettségi előtt, egy májusi napon mégis látta, 

de a vonásait ma sem képes felidézni. Hiába mondja mindenki, hogy ci-

gány, meg őrá hasonlít, nem az anyjára, Angira. Az anyja a váratlan lá-

togatáskor már négy éve pihent a földben. Őt, Dórit akkoriban a másik 

nagynénje, Erzsike, „a kirendelt gyámja” nevelte, de csak arra volt jó, 

hogy elszedje a pénzét. Ezt is Kató akadályozta meg, ki más? Dórinak 

gőze sem volt róla, hogy a vér szerinti apja honnan szerzett tudomást 

róluk. Az anyja állítólag Dóri egyéves kora óta semmit sem tudott az el-

ső férjéről. Tény, hogy a népes nyíradonyi família felkereste Dórit 

Debrecenben. Egy, az apjánál idősebbnek látszó, roma nő szólalt meg 

először furcsa tájszólásban:  

- Hej, Dórikám, milyen szíp, mellyes lyány lett belülled! – Aztán az apja 

folytatta:  

- Elkélne ám a gazdaságban az a drága, dógos két kezed! Kaptunk ám 

mink fődet, oszt mink magunk művejjük! – Dóri újra átélte, amint torka-

szakadtából üvölti, hogy takarodjanak! Hagyják őt békén, ha tizennyolc 

évig még csak eszükbe sem jutott!  

 A ravatalozóban a férje kezét fogta, jobban mondva szorította. 

Csaba aggódó pillantása a pap üres frázisaival keveredett. Bezzeg az 

anyja temetésén, Debrecenben egyenesen a szívéhez szólt az a fiatal 

lelkész! Mostohaapja - a „mérnök úr” – akkor is részegen bólogatott a 

széken. Dóri tizenhárom éves mostohahúga, a lenszőke hajú, barna 

szemű Magdus végig lehajtott fejjel, összezárt térdekkel ült. Dóri bele 

akart nézni Magdus szemébe az anyja temetésén, de a lány mindig úgy 

tartotta a fejét, hogy a szemét ne láthassa. A mostohabátyja, Gergő 

el-elnézett a semmibe. Dórinak úgy tűnt, hogy nem is lát semmit. Soha-

sem fogja elfelejteni, hogy aznap este az a szemétláda Magdus DISCO-
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ba ment. Mulatni, méghozzá éppen az ő édesanyjának a temetése nap-

ján! Kató szomorúan csóválta a fejét, mikor ezt meghallotta. Hosszú 

évekig nem tudta ezt megbocsátani Magdusnak.  

 Évek múlva bevallotta Katónak, hogy mégis kibékült a mostohatest-

vérével. Magdus akkor már közel egy évtizede a varrodában dolgozott. 

Rossz tanuló volt, de égett a keze alatt a munka. Dóri könnyen tanult és 

szinte minden érdekelte, viszont hajlamos volt az álmodozásra, sőt, oly-

kor a semmittevésre is. Szegény anyja mindig Magdust állította elé pél-

daképnek. Ha Magdus rossz fát tett a tűzre, elverte őt, az édeslányát 

is. Néha külön, a mostohaapja szeme láttára is megverte, hogy lássa a 

férfi, mennyire „egyformán” kezeli a két gyereket. Így akart imponálni 

a férjének? – gondolkozott Dóri. Akárhogy volt is, Dóri már gyermekko-

rában elhatározta: ha neki gyermekei lesznek, sohasem veri meg őket.  

 Dóri gyűlölte a mostohaapját. Magdussal az ágy alá bújtak be a nagy-

szobában, ha az apjuk részegen végig akart verni rajtuk a nadrágszíjjal. 

Együtt rettegtek Magdussal a verések előtt, együtt fájlalták a hátukat, 

feneküket, combjukat az ütések után. A félelem összetartotta őket, 

hiába irigykedett egyik a másikára: az ügyesebb, ez jobban tanul, annak 

szebb haja van, ennek nagyobbak a mellei. Angi temetése évekre elvá-

lasztotta őket, aztán mégis egymásra leltek. Nem lettek barátnők, de 

jó haverok maradtak. Igen, talán ez a legjobb szó a mostohahúgára: ha-

ver. A részeges mérnök urat hamar elvitte a májrák. Öt évvel élte túl 

Angit? Hattal? Minek is emlékezni arra a hitvány alakra – gondolta Dóri.  

 Akkor tért magához, amikor megindultak kifelé, a sírhoz. Az a rövid 

út is elviselhetetlenül hosszúnak tűnt Dóri számára.  

- Mindjárt túlleszünk az egészen, drágám – súgta a férje. Dóri közben be-

kapcsolta a mobilját, hogy ránézzen a lányára, a tizenkét éves Csillára, meg 

a fiára, Csongorra, aki már szakgimnáziumba jár, mi több, már azt is eldön-

tötte, hogy mechatronikai mérnök lesz. Minden OK, anya – szólt az üzenet. 

Dóri elnémította a készüléket, bár most szívesen csetelt volna a fiával.  

 A sírnál már alig látott a könnyeitől. Az az undok Orsi, Kató kisebbik 

lánya állt előtte.  Mellette a nővére, Cili sírdogált. Már visszafelé jöt-

tek a sírtól, amikor meghallotta, hogy Orsi odasúgja a nővérének:  
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- Szép tőlük, hogy eljöttek. Tudod, Cili, Dórit elküldték az értékesítésről. 

Bedőlt a cégük. Még mindig nincs munkája annak a szerencsétlennek.  

 Dóri legszívesebben belerúgott volna Orsiba. Utálta ezt a lányt, az-

az ugyanolyan családanyát, mint ő maga, bár neki már csak „az az irigy 

lány” marad. Gyermekkorában, mikor még élt az anyja, elengedte őt 

egyedül Kecskemétre. Kató divatos, csíkos ruhát varrt Dórinak. Orsi 

egyfolytában nyafogott, hogy ő miért nem kap? Kató alig győzte magya-

rázni, hogy Dóri most a vendégük. A vendégeknek illik valamivel kedves-

kedni… és így tovább. Na, most már nem lesz többé a vendége! 

 Most már ki-ki elköszönt a másiktól. Amikor Orsi közelített felé, 

Dórinál végképp elszakadt a cérna.  

- Engem te csak ne vigasztalgass! Jutott volna ki neked is olyan sors, 

mint nekem! Azt kívánom, éld meg te is mindazt a borzalmat, amit ne-

kem kellett! Légy átkozott! – ordította önkívületben.  

 Hallotta, amint Cili egykedvűen megjegyzi, hogy nekik is pocsék sors 

jutott, csak éppen más, hát őket sincs oka irigyelni senkinek. Orsi elis-

mételte, milyen szép volt tőlük, hogy egyáltalán eljöttek. Ilyen messzi-

ről. Dóri könnyein át már semmit sem látott, csak a férje erős kezét 

érezte a karján és a vállán. Hallotta, hogy hazafelé végig Csaba vezet. 

A férje betuszkolta az autóba, aztán beindította a motort. 

 

 

Dél Tamás: Családtagok (2.) 
 

Kézfogás 

Kétszer fogtunk csak kezet. 

- Túl felnőttes! 

– s úgy nevet. 

- Testvérek között meg minek? 

 

Mikor tízméterre vagyok a földtől, 

megfosztva makacsságomtól 

és eltúlzott erőmtől. 
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Mikor minden porcikám érzi a zuhanást, 

mely e rettentő álomból felébreszt. 

Melyikünk szorítása lett ettől keményebb? 
 

- Miért nem fogtad meg? 

- Testvérek között meg minek? 

E borzongató félelem csak átmenet. 

S én majd puha ágyba érkezek. 
 

Meglehet, 

hogy amikor sivatagi vándorként 

bóklászok a buckák között, 

azzal érvelek, hogy elhagyott. 

Hiába véd hát a futóhomoktól. 

Én csak azért is ugrálok ott! 
 

Térdig süppedni 

olyan mókás, 

ahogy centiről centire 

taposhatok a föld gyomrán. 
 

S Te 

szkanderoztál értem a halállal. 

Hátba vágtad, a diadal mámorával. 

De bosszúálló és becstelen a beste. 

Ezért kell most erőt gyűjtenem 

egy nagyobb küzdelemre. 

 

 

Bernáth Csaba: Édesanyám 
 

Drága anyukám, hol vagy? 

1932. április 11-én megszületett Ungváron az én jó drága édesanyám. 

Első gyerekként jött a világra ruszin családban. Elsőnek, ám utolsónak 
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halt meg 2012. augusztus 12-én. Szívemben azóta eltávolíthatatlan űr 

támadt, mely tudom, örökre elkísér. 

Vidám gyermekkorról mesélt mindig, testvéreiről, Veráról és Lászlóról. 

(Mindketten rákban távoztak az élők soraiból viszonylag hamar.) A szü-

lők igyekeztek mindent megadni három gyermeküknek. Hiányt semmiben 

nem szenvedtek, pékségük, földjük biztos megélhetést biztosított a 

Kuzma családnak. Halvány emlékei voltak csak a második világégésről, a 

bombázás mellett szívesen mesélte mindig, hogy akkor ette életében a 

legtöbb édességet. A csokit és cukorkákat a német katonáktól kapták, 

ezért szinte minden nap besétáltak a városi korzóra, ahol gyakran meg-

fordultak a fejadagként édességet is kapó bakák. A háború egyébként 

elkerülte őket, ám a rendszerváltás megtépázta a családi költségve-

tést. Apját kuláknak nyilvánították, a pékséget örökre bezárták, soha 

nem dolgozhatott szakmájában az öreg. Ám így is, mindhárman bizonyí-

tottak az életben.  

Drága anyukám, merre jársz? 

Édesanyám tanító lett a vész után. Kihelyezték rögtön falura, ahol ké-

sőbb megismerte – tanítva – férjét is. 1959-ben férjhez is ment Ber-

náth Károlyhoz. 60-ban megszületett Márta lánya. Mivel a gyorstalpaló-

nak aposztrofált tanítóképző nem elégítette ki tudásvágyát, felvételi-

zett az odesszai egyetemre földrajz-rajz szakra. Magánúton el is vé-

gezte kiváló teljesítménnyel 1963. június 29-én. Ezentúl mint földrajz-

szakos középiskolai tanár dolgozott az általános iskolában Kisdobrony-

ban. Ő volt mindenki Mária Vasziljevnája, Manyikája. 39 évig egy helyen 

dolgozott, tanította a kisdobronyi és a tiszaágteleki gyerekeket. Mikor 

utoljára meglátogatta az óhazát, a falu egyik utcáján a kitűzött 800 

métert fél nap alatt tette meg, mivel minduntalan megállították az em-

berek egy kis beszélgetésre. 

1966-ban megszületett Istvánka, második gyermeke. Nem sokáig örül-

hettek a tündéri jövevénynek, mert 11 hónaposan betegség miatt (nem 

volt még penicillin) itt hagyta az árnyékvilágot. Ezután születtem én, e 

megemlékezés írója, 67-ben. Arany János születése után kerek 150 évvel 

napra pontosan. Születésem részben elhunyt bátyámnak köszönhetem. 
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Drága anyukám, miért hagytál itt? 

Kavarognak fejemben a negyvenöt év alatti együttlétek édesanyámmal, 

de semmi nem jut eszembe, nincs rá egy rossz szó, egy rossz gondolat, 

tett. Ő mindig jó volt hozzám, hozzánk: két gyermekéhez és öt unoká-

jához. Az egész életét családjának adta, nyugdíját mindenféle önös ér-

dekek, rigolyás igények nélkül. Ha minden nap írnék, akkor sem tudnám 

maradéktalanul megörökíteni példás életét. 

Drága anyukám, miért hagytál itt ilyen hirtelen? 

Az első menyétől sok keserűséget kapott a húsz év vége felé, a máso-

dikkal nem érkezett sokat jól együtt élni. Férjével átlagosnak mondható 

majdnem negyven évet tudott megélni. 1998-ban költözött ki az anyaor-

szágba, ekkor halt meg férje, édesapám. Sok helyre eljutott, az orszá-

got és a szomszédos országokat is beutazva. Olyan helyekre, amelyeket 

csak könyvből taníthatott. Kicsinyes vágyai közt szerepelt, hogy a bécsi 

korzón egy feketét ihasson. 

2000-ben legyűrte a rákos daganatot, mellyel szemben testvérei elbuk-

tak talán az egészségügy milyensége miatt is. Ám rövid – nem tudott, 

gyógyíthatatlan – betegsége megkímélte a későbbi szenvedésektől. Sírja 

akaratának megfelelően férje, kisfia, édesanyja mellett van az óhazában. 

Drága anyukám, már tudom, hogy hol vagy. Megérdemled… 

 

 

Mitiner Mária: Emlékszem 
 

Nagyapámnál voltam, ültünk a konyhában, 

igazi, csontomig hatoló hideg volt, 

a parázs pislákolt, egyre lomhábban, 

Ő csutkát keresve a sparhelthez hajolt. 

 

A láng újra éledt, virgoncan pattogott, 

ezernyi tűzszikra sebes táncot lejtett, 

kicsinyke kezemet melengette legott, 

melyet óriási tenyerébe rejtett.  
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Odakinn hópelyhekkel ordított a szél, 

házak fölé dermedt fagypalástot szabott, 

bősz hangja ezüstös jégcsapokon zenélt, 

udvarokban magas hóvárakat hagyott. 
 

Féltem a hangjától, elképzeltem, amint 

elfújna messzire, haza sem találnék, 

röptetne az égig, mint papírgalacsint, 

s álnokul kísérne hideg, sötét árnyként. 
 

Szememben a félszet meglátta nagyapám, 

kis sámlimról felvett s térdére ültetett, 

a kályha rőt fénye megcsillant ősz haján, 

ahogy elringatva mesékben fürdetett. 
 

Beszélt a gyermekről, ki ő volt egykoron, 

teste, lelke rideg, meleg kabát nélkül, 

emlékébe fagyva délceg lövegtorony, 

mely hangjától szíve soha meg nem békül. 
 

Eltűnt a fehér szín, hiába volt hideg, 

jégvirágokból is piros könnycsepp csordul, 

karmazsin takarón kóbor kutya biceg, 

metsző hideg szélben templomharang kondul. 
 

Kinyitván szememet széthúztam a függönyt, 

zúzmarás mosollyal köszönt be az este, 

kályhán kenyér pirult, bögrémbe teát önt 

papám, aki féltőn rózsás arcom leste. 
 

 

Tátos Gyöngyi: A fotőjszék emlékei? Vagy más? 
 

A Mátra hegyvonulatát fürkésztem, ahogy a fölötte úszó habos felhők 

fodrozódtak. Szinte giccses volt a táj. Az erdő alatt, a tisztáson legelt 
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az öt ló. Hátradőlve a nyugszékemben iszogattam a kávét, amikor éles 

autótülkölés zökkentett ki ebből az idilli pillanatból. Fölnéztem az útra, 

ahol a sógorom kocsija várt bebocsájtásra. Kinyitottam a kocsibejárót, 

és mikor kilépett a kocsiból, nagy türelmetlenséggel kérdeztem: 

- Elhoztad? 

- Mi van, se köszönés, semmi? Nem értem, hogy miért vagy oda azért az 

őskövületért? Tűzre nem elég, lakásba nem való. Randa, mint a kórság, 

és korcs is. 

- Kikérem magamnak! Ne a külsőkből ítélj! Ő egy igazi történelemhordo-

zó. Családunk kb. 115 éves mesés történéseit őrzi. 

- Ez a randa szék? – mondta, miközben kiemelte a kocsiból. 

- Ez nem szék, ez FOTŐJSZÉK, ahogy nagypapám nevezte. Nem látod, 

hogy magas támlája van és karfája? Csak már elvástak nagymamám ka-

rácsonyi ajándékai. Ugyanis Nagypapa kovács volt és patkolta a lovakat 

is, meg nyírta. Nagymama a lovakról lenyírt szőrt összegyűjtötte. Elvá-

sott kabátból varrt egy ülőpárnát, hátpárnát és a karfára is puha kö-

nyöklőt, és lószőrrel tömte ki. Ami legalább olyan kényelmes lett, mint 

egy FOTEL. Mivel a szegényeknek csak lóca jutott vagy hokedli, Nagy-

papa elhatározta, hogy ő igenis úriemberként fog pihenni esténként a 

fáradságos munka után. A karjait felrakja majd a karfára, lábait a láb-

tartóra, és onnan figyeli majd jövendő családja esti tevékenységeit. Ha 

már nem pihenhet meg a lombos eperfa alatt. 

- Ha megkínálsz egy kávéval, meghallgatom a te FOTŐJSZÉK mesédet. 

Úgy is volt. Mikor elétettem a gőzölgő kávét, ahogy kellemes illatát 

megérezte, hanyagul hátradőlt a széken és megszólalt.  

- Na mi lesz? Meddig várjak! Kezdheted a családregét. 

- Hát az úgy vooolt - nevettem el magam -, hogy a nagyszüleim 1898-ban 

házasodtak össze. 

A sárkeresztúri temető mellé költöztek, ahol volt egy kis öreg házikó, 

mellette egy hatalmas eperfa és egy nagy udvar. Nászajándékba kaptak 

TIKOT, ahogy ők mondták, libát és más jószágokat, hogy legyen mivel 

kezdeni az életet. A libák nagyon nagy becsben voltak tartva, mert ha 

valaki közelített a házhoz akár éjjel, akár nappal, akkora gágogást ren-
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deztek, hogy nem kellett kutya. Különben is az ő mondásuk szerint a ku-

tya haszontalan állat, mert nem lehet kolbászt csinálni belőle, viszont 

sokat eszik. Nagypapa ezermester volt, mindent szépen megcsinált a 

ház körül. A szorgalmával, jó ötleteivel gyarapodtak is egy kicsit. 1900-

ban megszületett az első gyermekük, József. Majd 1902-ben a második, 

Margit. Kicsi volt már a kis ház, meg a nagy zivatar is elkergette őket a 

kedves lakból. Egy éjszaka fergeteges forgószéllel csapott le a vihar, 

és a villám kettéhasította a nagy eperfát és kicsavarta a földből. Egyik 

fele rádőlt a házra, aminek beszakította a tetejét. Így el kellett hagyni 

az első közös kis fészket. De nagypapa emlékként elvitte az eperfa 

használható törzsét és ágait, és kis szabadidejében faragta belőle ezt 

a széket. Nagy fantáziája megteremtette a tervet. Szorgalma, kitartá-

sa nyomán 1904 körül megszületett ez a FOTŐJSZÉK. Nem volt faesz-

tergája, csak fűrésze, faragókése, durva köve, amivel kidolgozta. A szí-

nét a diófától kérte. 

Korai zölddióból kipréselte a levet, és azzal itatta be a széket. Nem be-

letörődve a keserű szegénységbe, meg akarta mutatni, hogy szegény 

ember is élhet gazdagon, mert az ő lelke az volt. 

 A faluban nagyon becsülték, Ő volt a fogdoktor helyett a foghúzó, ha-

jat nyírt, borotvált, kakast herélt, állatokat próbált gyógyítani, elég sok 

sikerrel, mert sokan mentek hozzá segítségért. Sárbogárdon építkez-

tek, akkoriban egy igazi szép házat építettek. Amolyan falusi típushá-

zat. Középen a konyha, két oldalt a szoba Az utcai szoba a tisztaszoba, 

a hátsó a családi fészekhely és nappali. Ott faragta ki a FOTŐJSZÉKet 

esténként a pislákoló lámpavilág mellett, mikor már a gyerekek elalud-

tak. Nemcsak széket faragott, hanem nagymamának köpülőt, sótartót, 

lisztespoharat, kis hordót. Karácsonyra a gyerekeknek megfaragta a 

szentcsaládot. Legjobban nekik a szamár tetszett, ami felnőttkorukban 

is vitára adott okot. A nagynéném, Margit szamárnak mondta. De Édes-

apám, aki 1911-ben született, Ő lónak vélte, és mindig mint lójátékot, 

úgy szerette. A FOTŐJSZÉK, mikor elkészült reggel, büszkén mutatta 

a feleségének. Nagymamán körüljárta, nézegette, méregette, majd hal-

kan megszólalt: 
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- Apjuk, direkt csináltál neki kacska lábat? Nézd a bal első lábát, teke-

redett! 

Nagypapám lehajolt egész közel és elkezdte tapogatni, majd egy káromlást 

morzsolt el az orra alatt. A szépen hajlítva megfaragott lábat a lámpa fé-

nyénél nem kifele hajlásra állította, hanem egyformán a másikkal. Hát így 

is maradt, mert már megkötött a ragacs és nem lehetett szétszedni. 

A gyerekek úgy tisztelték és szerették a FOTŐJT, hogy jutalom volt 

számukra, ha beleülhettek. Tisztelettel fogadták el, hogy az csakis a 

papáé, és aki jól viseli magát, az kicsit pihenhet benne. Nagypapám mi-

kor betért este a házba és le tudott ülni, onnan leste a gyerekeket, 

ahogy játszottak, vagy készültek a lefekvésre. Már a kiságyban, amit 

szintén ő faragott, ott gügyögött a harmadik gyermek is, aki már az új 

házban született 1911-ben. Ő volt Pityuka. Az én Édesapám. 

Mivel Margitka idősebb volt 9 évvel, így már rá lehetett bízni a kis 

Pityukát, Édesapámat.  Ő hurcolászta, és egész nap viselte az öcsikéje 

gondját. Így volt ez azon a napon is, amikor 1914. július 28-án reggel 

nagymamán kihajtatta a gyerekekkel a rétre a libákat. Magasan járt a 

nap az égen, amikor megkondultak a nagyharangok. Margitka tudta, 

hogy ha a nagyharang megszólal, akkor nagy baj van a faluban. Nosza, 

kapta a kisöccsét és a libákat kergetve megiramodott hazafelé. 

Mire hazaértek, szokatlanul sokan voltak a hűvös szobában, ahol nagypa-

pa komor arccal ült a karosszékében. Voltak, akik lelkesen, voltak, akik 

rettegve vitatták a dolgokat. Ott hallott Margitka először a NAGY HÁ-

BORÚRÓL. (Nekik akkor még nagy háború volt, hiszen fiatalok voltak és 

még a jövő titok volt számukra. Az Ő generációjuk sok szörnyűséget élt 

meg később. Az első világháborút. A 1918-as őszirózsás forradalmat.  

A második világháborút. Az 1956-os forradalmat.)   Miután pár nap múlva 

a lelkesek közül sokan mentek önként megvédeni a hazát, egyre többet 

tudott meg arról is, hogy ott meg lehet halni. Biztos ezért voltak sokan a 

nők között olyanok, akik ellenezték, és féltek a háborútól. Rájött, hogy a 

harangszó és a háború nem jó dolgok. Nagypapa sem rajongott érte.  

Ő nem is gondolt azzal, hogy önként menjen háborúba, de még regruta 

sem akart lenni. Hiszen a családja többet jelentett neki, mint a hősies-
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ség. Három testvére is bevonult a seregbe. Sándor öccse, mielőtt bevo-

nult, eljött huszárruhában és elbúcsúzott. (Csak az lehetett huszár, aki-

nek volt saját lova. De amikor elhullott a huszár lova, gyalogos katona vált 

belőle.) Sándor csinos, deli legény volt a lován. Büszkén integetett vissza, 

miután elment, és négy évig hírt sem halottak felőle.  Majd 1918 novem-

berében, hogy vége lett a háborúnak, nemsokára egy hűvös délelőttön az 

akkor már 16 éves Margitkát a kútnál egy csinos fiatalember szólította 

meg, hogy hol találhatná meg Tátos Istvánt. Margitka elmondta, hogy ép-

pen valamelyik rokonnál disznóölésen vannak, csak ő van egyedül az öcs-

csével itthon. 

Akkor ismerte meg a nagybátyját. Margitban 16 évesen már dúltak a vá-

gyak, és egy pillanat alatt szerelmes lett a Sándorba. Mikor összegyűlt 

este a család és a jó szomszédok, Sándor mint díszvendég beleült a 

FOTŐJSZÉKbe, Margitka szorosan a lábánál kucorgott és ámulva hall-

gatta szerelmetes Sándor bátyja háborúban megélt történeteit, Musz-

kával, az orosz betanított lóval való találkozását és harcait. A ló nevét a 

bajtársai adták. A muszka oroszul legyet jelent. Sokszor összecsapás 

előtt a katonatársak elszörnyülködve jegyezték meg a támadó csapatok-

ról, hogy ezek annyian vannak, mint a legyek a trágyadombon. Az egyik 

összecsapásban Sándor elveszítette a lovát, és akkor találtak egymásra 

Muszkával. Követte öt egy csata után. Kozák ló lévén sok gondja volt vele, 

míg kiismerte. Többször mentette meg az életét a betanított ló. Ha baj 

volt, halottnak tettette magát, és sáncként tudta Sándor használni. Sze-

rette a ló a sört, nem akart egy levegőt szívni a magyar lovakkal az istál-

lóban. Minden kötőféket elszakított, és kitört a fedett helyről. Ő csak a 

csillagos ég alatt volt hajlandó aludni. Mikor leszerelt Sándor s hazavitte 

a lovat, mindenki meg akarta venni. Ki húsnak, ki ekehúzó lónak. Felhábo-

rodva jelentette ki, hogy inkább elajándékozza a századosának és vissza-

viszi a többi huszárló mellé. Neki ott a helye.  Hát útközben gondolta, 

hogy meglátogatja a nagyapámékat. Margitka első szerelme sohasem múlt 

el. 95 éves korában, mikor rendeztem az Ő családi fényképeit, találtam 

egy képet, amin számomra ismeretlen ember volt. Margit néném mikor 

meglátta a képet, felkapta és a szívére szorította. 
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- Ó, Jó Istenem! Hiszen ez a szerelmetes Sándor bátyám! Hát te meg 

hogy kerültél ide? - kérdezte a képtől.  

Csak néztem meglepetten és meghatódva. Akkor mesélte el annak az éj-

jelbe nyúló beszámolónak a történetét, amit meg is írtam Szerelmetes 

Sándor bátyja címmel. 

 Mikor nagypapa már idősebb lett, sokszor kivitték a diófa alá a széket, 

és ott bóbiskolt benne a hűvös árnyékban. Az én emlékem az, amikor 

közvetlen ebéd után még mindenki az asztalnál ült és nagypapa a széké-

ben. Valami miatt felállt. Egy nagy pukkanás és egy kiskacsa sipákolása. 

Rálépett a lábánál pihenő kiskacsára. Nagynéném, Margit néni, nagyon in-

dulatosan ráförmedt, hogy miért nem néz a lába alá, hogy szerencsétlen 

kis állat most elpusztul miatta. Nagypapa nem szólt semmit, lehajolt és a 

kezébe vett kiskacsával eloldalgott. Nemsokára visszatért és lerakta a 

kisállatot a földre, a többi közé. Még élt. Odafutottam és megnéztem. 

Kérdeztem tőle, hogy mit csinált vele? Óvatosan felvette a kis jószágot 

és megmutatta a hasát. Tudod, tényleg sajnáltam, és nem akarattal csi-

náltam. Bevittem, kimostam a sebét, visszaraktam a zúzáját és bevarr-

tam a hasát. A kiskacsa nagy kövér bicebóca, kissé kóválygó kacsa lett, 

de csak addig élt, míg nagynéném engedte. Tovább is biceghetett volna. 

Miután Nagypapám meghalt, a fotelszék mindaddig a házban volt, míg 

nagynéném nem költözött hozzám, mert már 86 évesen nem bírta ellátni 

a régi házat. Úgy került az én házamba Margit nénémmel együtt. Így 

lehettem részese az életének. A néném itthagyta Édesapámnak, és mi-

kor ő lett a gazdája, sokszor ült benne kint a teraszon, teljesen vakon 

és a lába előtt heverő Lobó kutyánkat simogatva. Mikor ő is elment, az 

emlékek itt maradtak. Bár igazad van, sógor, hogy nem illik a mostani 

környezetbe, nem szép, kacskalábú is – ahogy Nagymama mondta – és 

nagyon öreg. Tudod, nem örökbe adtam, hogy Anyukád, az én anyósom 

kényelmesen, magasan kart támasztva tudjon üldögélni. Mivel nem hasz-

nálja, így úgy gondoltam, hogy itt a helye mellettem. Anyukának már 

sokkal kényelmesebb fotelja van. 

Nekem ő a terebélyes eperfa, a pislákoló lámpafény, az őseim életének 

minden mozzanatát megélő emléktár. Ennek a FOTŐJSZÉKnek a szá-
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momra lelke van. Most felviszem a hálószobámba és minden éjjel ő fog-

ja ringatni a ruhám és ő adja majd az új nap öltözetét.  

  

  

Szeles György: Családi ügy 
 

Karinthy azt mondta Bőhm Arankának, 

Épp a gyerekzsivaj verte fel a házat: 

A Maga gyereke meg az én gyerekem 

Veri a mi gyerekünket. Dörgedelem! 

Nem könnyű legyűrni verekedő lázat! 

 

 

Tóth-Hekkel Arany: Sír a hegedűm 
-kislányomhoz- 

 

Csendem csigaléptű mozgása 

Növő-fogyó holdam mélasága 

Ősi véráramlat az erős kapocs 

Mi őrzi örökös gyermekillatod 

 

Apró kezeid szorításában élek 

Lábaid lenyomatán ténfergek 

Csendemhez lapulva érezlek 

Szívhangunk együvé érlelget 

Távoli hang csilingelve hallik  

Ó' hegedűm siratóst játszik 

Szívem költöző madárkája 

Hova lett már a fészekalja 

Szétszéledt erre-amarra 

Oda hol más dallam járja 

Csendem méla lassúsága 

Növekvő korom vízmosása 
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Kezdődő feledés homálya 

Lesz tán sorsom máglyája 

Zokog az ósdi hangszerem 

Álmomban véled ölelkezem 

 

Csendemben lapulva félek 

Csendedhez simulva élek 

 

 

Bernáth Csaba: Ketten 
 

Bevallom, 

sokáig nem kerestem barátságod, 

a fehéret feketére mázoltam balgán, 

nem tudtam, miért van hideg a lelkemben. 

Tüzeimet fehér felhőnek ereszalja eloltotta, 

állandó reszketésre kárhoztatva így kihűltem. 

Testi erőm kevés volt lelkem felolvasztására, 

ám mikor ikreink sebtében angyalokká éledtek, 

lassan megértettem a szívem körüli öreg hideget; 

miért nem tudom egyedül elérni a túlsó partot, 

a régóta vágyott szerelmet, szeretetet, meleget. 

Lassan megismertem a színek mindenkori tobzódását, 

ketten váltunk erekké papírcsónakot bőszen eregetve, 

folyóként megismertem valódi világi erőénemet, 

ám igazán óceánként lettem veled dörgő cunamivá. 

Hullámtörők, tövisek kísérnek utamon minduntalan, 

erőm elfogyott, beszélni képtelen vagyok, agonizálok; 

naponta visszavárlak, éjszaka hozzád fohászkodok, Uram, 

nélküled örökös, alázatos csizmatörlő maradok egymagam. 
 

*** 

Friss pályázatok: http://poeta.hu/ingyen oldalon 
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Klotz Mária: Szíves élmény 
 

Elgondolkozva ballagtam az utcán, már éppen megközelítettem a családi 

házunkat, amikor megpillantottam egy helyes, szőke kislányt, hatalmas 

rózsaszín hátizsákkal a hátán. Pici kezében egy szívecskét vitt, nem 

akármilyet ám, hanem piros filcből kivágottat. A széle fehér gyöngyfo-

nallal volt körbevarrva.  

– Csókolom, Marika néni! – mondta a csöppség.  

– Szia, Kinga, mi újság? Kinek viszed azt a gyönyörű szívet? – kérdez-

tem.  

– Hát az anyukámnak, anyák napjára. Ma készítettük kézműves foglal-

kozáson. 

– Na mutasd, hadd nézzem! Hát ez gyönyörű! 

– Képzelje el, még verset is tanított nekem a nagymamám! 

– Tényleg, és el tudod mondani? 

– Még szép, rengeteget gyakoroltam vele. 

– Akkor hallgatlak!  

A pindurka, másodikos leányzó elkezdte szavalni Dsida Jenő Hálaadás 

című versét. Olyan szívbemarkolóan mondta, hogy meg is könnyeztem.  
 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 

itt e földön senki sem szerethet jobban! – 

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem köszönöm az édesanyámat! 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
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Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! 

 

– Csodálatos volt! – ujjongtam és törölgettem a szememet.  

– Tudod mit, gyere be, mesélek valamit. Elmondtam neki, hogy kisko-

romban én is így készültem anyák napjára, sőt a gyermekeim is. Mindig 

valamilyen kézzel készített ajándékot adtam anyukámnak, és én is azt 

kaptam szeretteimtől. A versek, énekek sem maradtak el, sőt a hang-

szeres kíséretek is emelkedettebbé tették az anyák napi családi ünnep-

ségeket. Az óvodai és iskolai megemlékezések is hasonlóan zajlottak. 

Amikor még tanítottam, együtt gyakoroltunk a tanítványokkal – még a 

nagyokkal is –, hogy amikor eljön a nagy nap, akkor boldoggá tudják ten-

ni édesanyjukat, nagymamájukat. Milyen meghitt, emelkedett pillanatok 

voltak ezek! Kingának a csodálatos versért odaajándékoztam egy köny-

vet, amiben anyák napi írások olvashatók. Még anno a gyermekeimé volt. 

Megígérte, tanul belőle egy költeményt a nagymamájának is. 

Dsida Jenő verse a mai napig a fülemben cseng. A pici lány talán már 

többször is elmondta az édesanyjának.  

Anyák napján én is kaptam virágot! Verset már én mondok… 

Édesanyámhoz május első vasárnapján már csak a temetőbe mehetek ki, 

szúrós fájdalommal a lelkemben. A sírja előtt mindig elmondom neki a 

még életében hozzá írt soraimat: An meine Mutter címmel: 

 

Du bist ein Quell 

aus glänzendem Kristall, 
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ich bade darin 

und bin selbst 

wie Kristall. 

 

Emlékszem egy korábbi anyák napjára, ahogy állt, kezét összekulcsolva, 

könnyeit fojtogatva. Aztán hosszasan ölelt és megköszönte. Bárcsak 

még egyszer megcsókolhatnám azokat az öreg, ráncos kezeit! 

 

 

Tóth-Hekkel Arany: Vágyott vigaszom 
 

Kongó csend üresség 

gubbasztó magány 

szemközti ház ablakán 

himbálódzó Naptükörkép 

fénynyaláb arcul vág 

szédült messzeség 

csavargó gondolatok 

vágyott vigaszom 

járkálni otthon 

vakító hófehér havon 

tekergős utakon 

lovasszán repít 

régi útra penderít 

az ósdi megérint 

csalogatón hív 

gondolatim száll 

kapu tárva-nyitva áll 

nagyanyó vár 

kurjongató szeretetár 

fakó avétt ruhák 

vásott lukas cipők 

cemende igazság 
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fájdalmas vigasz 

gondolatim dagad 

szerteszéjjel szalad 

duruzsoló vaskályha 

sparhelten gőz cikáz 

kémény füstöt okád 

mint pipafüst száll 

kemenceajtó zárva 

sül a cipó mára 

szeretetkapu tárva 

édes illatfelhő járja 

mákos-diós kalács 

kuglóf a király 

nagyanyó szeli már 

körös-körül szeretetár 

kívül-belül melengető 

vágyott vigaszom 

tévelygek régi utakon 

 

 

Klotz Mária: Az igazi otthon 
 

Este a családban ki-ki a maga módján tette a dolgát, végezte a felada-

tát. Gyermekkoromban anyukám a késő esti órákban terítőt hímzett, 

apukám újságot olvasott, a bátyám általában tanult, én pedig babáztam. 

A folyton égő kályha kellemes meleget sugárzott, a lángja beragyogta a 

lelkeket.  

Ezekre az estékre emlékszem a legszívesebben. Néha meg-megszólalt 

valaki, többnyire az anyukám, de szavak nélkül is tudtuk, összetartozunk.  

Nem vágytunk máshova, csak az otthon melegére. Hiszen otthon az, 

ahol jól érzed magad, ahol nem szorongsz. Ahol egy pillantásból tudod, 

mit gondol a másik. Ahol jó együtt lenni, ahol nem kerülget a másik. Ahol 

figyelnek rád, tisztelnek, ahol biztonságban vagy.  
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Otthon az is, ahol mindennek megvan a maga helye. Tudod, mi a tied, hol 

van a másik tárgya, dolga. Tudod, hogy mi a feladatod, mit kell tenned. 

Tudod, mikor kell segítened, mikor vágysz másnak a véleményére. Azt is 

tudod, hogy mindig számíthatsz mindenkire.  

Otthon ott van, ahova hazavárnak. Ahova szeretsz hazamenni. Ahova 

vágyódsz, amikor nem ott vagy. Ahol kedvesek veled, ahol szeretettel 

vesznek körül. Ahol szeretnek. 

Otthon érted, mi a jó, mi a rossz. Otthon ismered a megszokott illato-

kat, a kellemetlen szagokat. Érzed a finom étel ízét, tudod, ki mit sze-

ret enni-inni. Otthon vannak rituálék, szokások, hagyományok. Ünnepek.  

Otthon jelen van az Isten, a kereszt. Léteznek értékek. Tudod, hol a 

hazád.  

Otthon csak egy van: ahol együtt él a család. Ahol közösek a vasárnapi 

ebédek, ahol osztozol fájdalomban, örömben.  

Vigyázz az otthonodra! 

Igazi otthon csak egy van!   

 

 

Szeles György: Hol a csoda 
 

Nem tudtam, hogy az Élet ennyi csodát rejteget, 

Nem tudtam, hogy a boldogságtól sírni is lehet. 

Ha rád nevet gyermeked, mekkora kincs, 

De ha unokád teszi, annál nagyobb nincs. 

Ez szerelmi szövetség, még sokáig elmehet. 

 
***** 

Lapzártakor érkezett… 
 

2018. szeptember 15-én – Székesfehérváron – került sor az idei 

Kortárs Magyar Irodalomért Díj ünnepélyes átadására. 

Idén e díjat Publikációért kategóriában Mukli Ágnes kapta. 

Gratulálunk a díjazottnak! 
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KUTASI HORVÁTH KATALIN: 

ALKOTÓI KÖZELKÉP – TÓTH–HEKKEL ARANY 

 
Arankát költőként, íróként és festőként is ismerhetjük, az Aranycsillag 

Irodalmi és Művészeti Csoport vezetője, sok Verslistás kiadványban 

szerepelt már, nemrég Kassák Lajos Emlékdíjat és Lírai díjat kapott a 

Cserhát Művészkörtől. 

- Kedves Ary! Versben vallasz arról, hogy lettél édesanyád után te is 

nagyapád szeme fénye, kincses Aranya. Mesélj szüleidről is! 

- Édesanyám: Tóth Aranka, női szabó, édesapám: Hekkel József Pál fő-

szakács, konyhavezető volt. Születésemmel nagyapámnak két „kincses 

aranya” lett. Írói vezetéknevem, a Tóth-Hekkel szüleim családnevéből 

tevődik össze. 

- Seregélyesen születtél, Székesfehérváron élsz… 

- Bölcsőhelyem, Seregélyes az én igazi hazám, ott éltem 22 éves koro-

mig. Sajnos üres a házunk, már csak a temetőbe járok. Székesfehér-

várhoz középiskolás koromtól kötődöm. Itt dolgoztam, itt alapítottam 

családot, itt született párom és három gyermekem. Közel 50 éve élek 

történelmi falai között, kedves városom. 

- Mikor, minek /kinek a hatására kezdtél el írni? Kik segítették pályád? 

- Már gyermekkorban írtam verseket, meséket. Meséimből bábszínházi 

előadást írtam, elő is adtam saját kezűleg készített rongy- és papírbá-

bokkal. Első „zsengéimet” 17 évesen, nagyapám halála után írtam, majd a 

szerelmes korszakomban. 2004-től kezdtem aktívabban írni. 2009-ben 

egy internetes portálon, Aranycsillag néven kezdtem publikálni, ott fi-

gyelt fel rám Bornemisza Attila, a Cserhát Művészkör elnöke. Édesany-

ja, Ihász-Kovács Éva lett a mentorom, halála megviselt. 

- Milyen írói körökben, milyen fórumokon munkálkodsz még?  

- Budapesten 8 irodalmi körnek vagyok a tagja, Székesfehérváron pedig 

a Vörösmarty Társaságnak. „Anyaköröm” mellett a Krúdy Körben érzem 

legjobban otthon magam. Persze a többi is kedves számomra. Interne-

tes csoportom, az Aranycsillag már 5 éves, jubileumára komoly irodalmi 
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és képzőművészeti pályázatot írtunk ki, ezek anyagából állt össze Lé-

lektükör c. antológiánk. Csoportomban végzett munkámat misszióként 

élem meg.  

- Mit jelent számodra az írás? 

- Sokat! Családom, három gyermekem, öt unokám a legfőbb éltető ele-

mem, mellettük pedig az írás.  

- Hány köteted jelent meg? Van, amelyik valamiért kedvesebb? 

- Az első a Vándorutam piramisa (2014), a másik a Hetvenkedő idő 

(2016). Egyformán kedvesek számomra, hisz az én „édes gyermekeim”! 

- „Hetvenkedésedet“ a Verslista tavaly október végi találkozóján is be-

mutattad. Nevezhetjük egy kis összegzésnek, számvetésnek? 

- Betöltöttem 70. évemet. Kötetem válogatott (1968-2016) verseket 

tartalmaz. Nincs szó számvetésről. Korcs tükörképe fejtetőre állított 

világunknak. Hűen keveredik benne az édes a keserűvel. Nem szeretek 

az elmúlással foglalkozni. Többször voltam halálközeli állapotban, 13 éve 

is új életet kaptam a sorstól. Azóta minden napot ajándékként élek 

meg. Teszem a dolgom, erős tettvágy munkálkodik bennem, sok felada-

tom van még. 5-6 fiók könyvem vár rendezésre (novelláskötet, kisre-

gény, több száz vers és még szakácskönyv is).  

- Mely elismeréseidre vagy a legbüszkébb? 

- A legkisebbre is! Jólesik egy-két kedves, elismerő szó is. Számos el-

ismerésem mellett legmagasabb díjaim az Irodalmi Fődíj és két Nívódíj. 

- Benned munkál a művészet ereje. Mely ágait próbálgattad még? 

- Gyermekkoromtól kísér. Festő vagy grafikus szerettem volna lenni, 

tanultam hegedülni, énekeltem, népi táncoltam. Felvételt nyertem az 

Állami Népi Együttesbe. Budapesten járhattam volna a képzőművészeti 

középiskolába, de a szüleim 4 testvérem mellett nem tudták vállalni a 

kollégiumi díjat. Így életemet hivatalnokként éltem le. Az írás szolgált 

pótlékul. Mellette 4 éve kezdtem el hobbiként festeni és grafikázni, 5 

éve pedig az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület népi tánccsoportjában 

táncolok. Az elmúlt két évben országos Ki-Mit-Tud-on aranyminősítést 

kaptunk, amire szintén büszke vagyok. 
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- Milyen terveid vannak még? Mit vársz még az élettől? 

- Számomra a legfontosabb: megóvni maradék egészségemet. Legyen 

erőm továbbhaladni, tudjam teljesíteni küldetésemet, mindazt, ami még 

vár rám úgy a családban, mint az élet más területén. Mit várok még az 

élettől? Békességet, Megértést, Szeretetet! 
 

*** 

KUTASI HORVÁTH KATALIN: KÖNYVAJÁNLÓ 

Garamvölgyi Attila: Ly és A története című kötetéhez 
 

 Az író által említett helyszínek közül megjártam Odesszát, láttam a 

Miramare kastélyt, Velencét, sokszor gyönyörködtem a Dunakanyar 

szépségeiben is. Ez máris érdekessé tette számomra az elbeszélést. De 

személyes élmény nélkül is sodorja, kíváncsivá teszi a történet az olva-

sót. Garamvölgyi Attila sokszor üt meg – az őszinte, közvetlen mellett – 

humoros hangot annak ellenére, hogy maguk a történések nem tudnak jó 

irányba fordulni. Ismétlődnek a hangulatok, a szereplők jelleméből – és 

a műfajból, terjedelemből – fakadóan nem kövezhet be jelentős válto-

zás. Az író egyéni kifejezései, olykor váratlan szórendje még különö-

sebbé teszik az elmondottakat, hangja az élőszóbeli elmeséléshez kö-

zelít. 

 Az elbeszélő által készített szép fényképek még hangulatosabbá 

színezik, illusztrálják a leírtakat. Ismerünk, hallottunk, átéltünk hason-

ló eseményeket, érzelmeket. A történet nyitva marad, lezáratlansága 

esélyt ad a folytatásra, bár az olvasó érzi: elképzelhetetlen a változás, 

nincs esély a fordulatra. Ez bármely kapcsolatban elgondolkodtató. 
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