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FRISS ÍRÁSAINKBÓL 1.

Kedves Olvasó!
Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi első számában 25 szerző
39 válogatott írása található. Olvashatunk haibunt, akrosztichont, ars poeticát, vallomást, pillanatképeket, lírai vagy prózai merengéseket, novellákat. A havas „epizódok”, a természet képei éppúgy felvillannak bennük,
mint az öröm a fájdalomban, és fordítva. A múlt megidézése, a szeretet és
elfogódás, a számvetés mellett helyet kap a humor és a játékosság is. Belőlünk és /vagy hozzánk szólnak a sorok.
Holéczi Zsuzsa, Klotz Mária, Ságiné Szűcs Klára és Pelesz Alexandra
friss köteteinek ajánlóját is megtaláljuk, és Klotz Máriáról egy alkotói közelképet is olvashatunk a folyóirat végén.
Egymás írásaiban szeretetteli elmélyülést, nagyon kellemes olvasgatást,
szívet melengető feltöltődést kíván:
Kutasi Horváth Katalin szerkesztő

***
Győri Nagy Attila: megtartalak
elvághatatlan köldökzsinór
csinált belőlünk egyet hangtalan
már nem kérdezünk többet
csak vissza-visszatérünk zajtalan
évek múlva kilométerekről
visszarántó lasszó arctalan
elfelejtve, megbocsátva mindazt
mi csak izgalom volt, vadkaland
vibráló impulzusok tengere
csábító ugyan, de parttalan
s már kacagok az emlékeken
mikor bántottalak, martalak
a köldökzsinór nem enged mást
döntött helyettem is, megtartalak
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Klotz Mária: Havas epizódok
Kinézek az ablakon és látom, milyen csodára képes a természet.
Hócsipkével takart a téli táj, az egész környék. Az utak, a házak behavazódtak. Annyira mesés a körülöttem levő világ, hogy nem tudok betelni a szépségével. Nézem az apró pihék táncát, az ezüstös takarót a fák
ágain, a hófedte távoli hegyeket, a vakító januári környezetet.
A fehérséget!
A meleg kandalló mellett kellemes ilyenkor ücsörögni, most mégis másra
vágyom. Ki, kifelé a természetbe, a csodásan ritka, hófedte világba.
Csak gyönyörködni, nézni, látni és évezni a csendet!
Ki is mentem. Mit tegyek? A gyakori, hó nélküli telek miatt már el is felejtettem, mit kell ilyenkor csinálni. Előkaptam a söprűt és söprögetni
kezdtem. Ritmusra. Nagyon élveztem a téli munkát. Fel-alá sétálgattam
és boldogan hallottam, ahogyan nyikorog a ropogós hó a csizmám alatt.
Nem a letisztított szakaszon bandukoltam, hanem a hóban. Mennyei érzés volt.
Eszembe jutott, hogy gyermekkoromban mekkora havak örvendeztettek meg bennünket. Félméteresek. Egy-egy hókupacba annyira belesüppedt a lábunk a szomszéd lányokkal, hogy még a nadrágunk is vizes lett.
Nem érdekelt minket. Csak húztuk a rozsdás faszánkót fel, a meredek
dombra, majd ráültünk és úgy siklottunk le róla, mint a szélvész. Közben
nagyokat ujjongtunk, sikítottunk. Azért estünk is eleget, de felálltunk,
és folytattuk a szánkózást. Órákig bírtuk, csak anyukánk hívó hangja
hozott bennünket vissza a meleg, sparherdes konyhába, ahol befaltuk
az ebédet, majd irány a domb, egészen addig, amíg be nem esteledett.
Előttem van, amikor Zsófi lányom úgy kétéves lehetett, akkora hóesés
volt, hogy még a zöldségesbe is szánkóval húztam. A bolt előtt hatalmas
sor kígyózott, az emberek karácsony előtt banánra vártak. Türelmesen,
a hóesésben. Senki nem hőbörgött, hanem nyugalommal kivárta, amíg
sorra került. Szerencsétlenségünkre a déligyümölcs éppen az orrunk
előtt fogyott el, úgyhogy másnap újra kezdhettük a várakozást. Azóta
már nem keresett cikk a babán, bárki bárhol hozzájuthat.

2

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 1.
Egy régi sztori jut eszembe, ilyenkor a téli január idején. Dániel kisfiammal, egy szintén nagy hóesés után, dúdolva bandukoltunk haza az
óvodából. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a már kissé olvadó,
lucskos hó ránk zúdul az egyik háztetőről. A fejünkre esett, és elég
kellemetlen érzést váltott ki. A fiacskám sírva fakadt, alig tudtam
megvigasztalni. Letöröltem a havat a sapkájáról, de még a haja is vizes
lett. Otthon, szárítkozás közben már nagyot nevettünk az egész – nem
éppen veszélytelen – eseményen.
Amikor már iskolások lehettek a gyermekeim, arra emlékszem, hogy
madáretetőt készített a férjem, és ők minden nap napraforgómaggal és
szalonnahéjjal lepték meg a madarakat. Oda is repültek, és az ablakból,
félrehúzott függönyön keresztül szemléltük, hogyan csipegetnek a cinkék, verebek, rigók. Sokáig néma csendben szemléltük az idilli képet,
hogy éppen mikor melyik madár repült a kis házikóba. Egy gyönyörű
kékcinke is rendszeresen látogatást tett, és szépsége miatt ő lett a
család madara. Aztán egyszer csak elmaradt, nem jött többé.
Disznóvágások? Igen, azok is általában nagy hidegben és havazásban zajlottak. Azon a napon is szállingózott a gyöngyös hó, amikor hajnalban a
disznóólból kihúzta apósom, a hentes és még néhány segítő a mázsásra
hízott disznót. A vágásra kész emberek nem voltak elég ügyesek, mert a
kocánk kimenekült a kezeik közül, és elindult felfelé a dombon. A férfiak
utána, majd a hentes elkapta, a lábát kihúzta és leteperte. Na, ettől
kezdve nem menekült, hamarosan elkapta a kés, és nekem adatott meg az
a feladat, hogy a vérét tálba felfogtam és kézzel kevergettem, hogy ne
legyen csomós. A zsírszagú disznóvágások mindig örömteli élmények maradnak, sok-sok munkával, de a végén víg dalolással, evéssel-ivással.
A téli, csipkés tájban gyönyörködve azon töprengtem, mennyi emléket
gyűjtöttem össze a behavazott telekről. Miközben ezt megállapítottam,
egyszer csak felderengett bennem Milne Micimackó kuckója című könyvéből a Zümmögő versike:
Minél inkább havazik / (Zik-zik!)
annál inkább hull a hó. / (Halihó!)
Minél inkább hull a hó, / (Halihó!)

3

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2019/1. SZÁM
annál inkább havazik. / (Zik-zik!)
Hull a hó és hózik, / (Zik-zik!)
Micimackó fázik.
Ennek örömére felcsendült bennem ennek a megzenésített változata,
amelyet annyiszor hallgattunk és énekeltünk a gyermekeimmel: „Hull a
hó és hózik, Micimackó fázik, Hull a hó és hózik, Micimackó fázik.”
Rázendítettem és eldöntöttem, a dalocskát feltétlenül megtanítom a
márciusban születő kisunokámnak.
Szeretem a fehéren havas teleket, az ideit különösen. Ritkán adatik
meg ilyen pazar látvány, ezért örüljünk neki!

Kovács Daniela: Ne hódolj be!
Ne hagyd el soha a tisztaság ormát,
ha lezuhannál, én visszaemellek,
rügy légy a száron, s ne kövesd a csordát,
maradj szeplőtlennek, maradj gyermeknek!
Nézz csak le ránk! Mindnyájunk, egytől-egyig,
bús tébolyultakként vesződünk csupán,
Látod a nyájat, mily bambán sereglik
térden könyörgött glóriája után?
Szárnyunkba botlunk reggeltől napestig,
sorspusztánkon rég szurokba ragadtunk,
s közülünk sokan még csak nem is sejtik
a mélységet, mely lenn süvölt alattunk.
Ne hasson rád is a rontás ereje,
ne bánd, ha ezért a latrok megvetnek,
tied a vétlenség áldott mezeje,
Te csak maradj meg, maradj meg gyermeknek!
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Dobó Georgina Canses: Hóesésben
Szavak hullanak, gitárok pengenek.
Szívem húrjai csak Érted zengenek.
Szentháromság, Egyistenség.
Csépelődő szavak: marad a hó,
az is csak esősen. Zúzmara, fagy, ködös latyak,
ónos síkosság.
Ma mégis fehér a táj,
mert megjöttél, Jézuskánk!

Pelesz Alexandra: Sors
A sarokban ülve, mozdulatlanul várom, hogy mozdulhassak. Csak a
látószögembe eső tárgyakra tudok fókuszálni. Velem szemben egy ajtó,
sajnos kulcsra zárva, előttem egy régi, poros szőnyeg hever a
cseresznyeszínű parkettán. Az ajtó melletti fésülködőasztal némán
sóhajtva várja, hogy valaki, egy hölgy, vagy csak egy kislány, még
egyszer ebben az életben elé telepedjen és megszépüljön mellette.
Talán eljön még a pillanat, talán már soha. Nem tudhatom.
A szomszéd szobából zeneszót hallok, a ritmus, a dallam, mind arra
szólít: táncoljak! Szeretnék felpattanni, pörögni-forogni, karjaimat az
ég felé tartva libbenni a nótaszóra. Szeretnék csárdást járni, egyik
lábamról a másikra ugrálva keresztülszelni a szobát. Énekelni!
Mozdulatlanul hallgatom a zenét.
Az előttem heverő szőnyeg mintáit követem a tekintetemmel.
A vöröses árnyalatú alapon sötétbarna, kanyargós minta indul, először
jobbra kanyarodik, aztán balra, majd újra vissza. Végigkísérem az útján.
Csukott szemmel is képes lennék rá, annyiszor csodáltam már órákon át.
Nevetést hallok. Hangos gyermekkacajt, sikongatást, tapsot! Szeretnék
felkelni, átsétálni én is a szomszéd szobába, hogy együtt játszhassak
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velük. Kergetőzni, körjátékot játszani, vagy egyszerűen csak örülni az
életnek! Nem tehetem. Nem tudom megtenni. Csak ülök mozdulatlan,
várva, hogy mozdulhassak, közben megszámlálom a szőnyeg rojtjait. Bár
tudom, mennyi van belőlük, hisz’ minden nap megszámolom őket.
Pihenek kicsit.
Kizárom a külvilágot, a hangokat, a fésülködőasztal szomorú sóhajait,
a vidám sikongatásokat. Magamba fordulok inkább. Némán figyelem
belsőm sivárságát.
Rándul a karom, mozdul a lábam, felpattanok, indulok az ajtó felé,
ami most nyitva áll előttem. Keresztülszaladok a szőnyegen, de nem
követhetem a mintákat, csak nyílegyenesen vágok át rajta, elfutok az
asztal mellett, pedig legszívesebben odaülnék mellé, hogy boldoggá
tegyem. Megfésülködnék. De nem tehetem, csak szaladok át, a másik
szobába, ahol szól a zene, ahol Lotti vidáman ugrabugrál az ágy
tetején.
Táncolnék, de csak sétálgatok körbe-körbe, néha hajbókolok egyet,
vagy magasra felugrok a levegőbe. A fejem lóg, azt nem emelhetem fel
soha. Csak lefelé nézhetek és egyenesen előre.
Azt kívánom, bár egyszer, csak egyetlenegyszer, felfelé is
tekinthetnék! Annyira szeretném látni, mi van odafent! Mi az az erő,
ami rángat, ami irányít, mi az, aminek nem tudok ellenállni. Tudni
szeretném, ki irányítja a sorsom, kitől függ: mit érhetek el, és mit nem!
Hirtelen mozdul a fejem. Lassan, egészen lassan, milliméterről
milliméterre haladva billen hátra. Hát valóra válik, amire vágytam!
Tekintetem végigsiklik a falon, az ott lógó, bazsarózsát ábrázoló
festményen, a mennyezeten, aztán már függőlegesen nézek felfelé.
Öt darab zsinór fut egyenesen fel, egészen magasra, pontosan a
fejem felett pedig egy kereszt alakú fa pihen Lili tenyerében.
- Most ugráljon! – hallom meg Lotti hangját.
Lili mozgatni kezdi a keresztet, én pedig kezem-lábam rázva
ugrabugrálok, pedig nem is szeretnék.
- Most csücsüljön! – kiált Lotti.
Hangosan csattanva rogyok a parkettára.
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A fejem újra lefelé lóg, nem látom többé a zsinórokat, amik
összekötnek az éggel.
Talán soha többé nem is fogom. De legalább már tudom, mi az, ami
felettem áll. Mi az, amitől függ az életem.
- Gyerekek, vacsora! – hallok meg egy női hangot valahonnan a távolból.
Elernyed a kezem, lábam, erőtlenül zuhanok a földre.
Mozdulatlanul fekszem, magamba fordulok.
Figyelem belsőm sivárságát, közben türelmesen várom, mit hoz még a
sors. Beleszólásom úgysincs.

Herczeg-Vecsei Katalin: Álmok
Egy ajtó zárul,
de új álmok lakatja
nyílik előtted.

Ötvös Németh Edit: Magyarázat
Sokrétű az élet rájöttem már rég
avas napok között bujkál a lényeg
mindenkinek más de képes a vélt
csöppnyi igazért harcba szállni
kivont kard helyett frissen köszörült
pengeéles szavakkal csoportba
verődve vagy egyedül elpusztítani
a társas magányt aztán siránkozni
az egyedüllét zászlaja alatt vérmérséklet
kérdése ki meddig bírja mikor szakad el
az a sokat emlegetett közhelyes cérna
nano egységei között a sodrott szálak
melyek elbírnak ezer év kínkeservet
és annak súlyánál lógnak a semmibe.
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Szabó Edit Irma:
Hökkenő hókoncert

Szabó Edit Irma:
Béketűrő

Hópocakos hóember integet,
kezében hosszú hóseprű.
Répaorra huncut hóvirágos,
hókucsmája hóbuckán hempergő.

Borongó hangulat
járja át a lelkem.
Borzongok, miközben
fagyvirágom rejtem.

A hóhatár hólepkéket röptet,
hárfa húrján télzene szól.
Hófüggöny hintál csillagpelyheket,
megcsörren a süket jégtelefon.

Bántsatok, sértsetek,
gyalázzatok szóval,
felülemelkedek
rajtatok imámmal.

Hófödte háztetőn szélkakas áll,
hóangyal hálát tereget.
Harapnivaló hódara hullik,
hóbagoly huhog a vén hegyeken.
.

Béketűrő vagyok,
sorsom hányattatott,
barangoló léptem
fehér fényben ragyog.

Holécziné Tóth Zsuzsa: Örökre
Andrea álmából felriadva, izzadó homlokkal és lüktető halántékkal zihált a gyűrött vánkoson. Álmában megint átélte azt a borzalmas éjszakát, amely örökre megváltoztatta az életét. Autóban ült, párhetes ismeretség után most először indult Bélával és annak barátaival kirándulni. A Zamárdi disco volt a cél, ahol nagyon jól szórakoztak, egészen hajnal négy óráig. Nem sokkal később kocsiba ültek, a fiú jól vezetett, kellemes zenét hallgatva, sebes tempóban hajtottak az autópálya felé a
112-es úton. Az andalító ritmusra Andi lassan álomba szenderült. Hatalmas csattanásra és rázkódásra ébredt: az autó elejébe vágódó óriási
test pontosan a vezető melletti jobboldali ülésre – vagyis az ő ölébe zuhant. A testén érezte a kivénhedt őzbak vonagló haláltusáját, melynek
emléke még most is – öt év után – viszolygásra készteti. Iszonyatos
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fájdalom hasított a gerincébe, és mielőtt az eszméletét elveszítette
volna, még érzékelte, hogy az autó a fák közé csapódik: a lámpa fényénél örvénylő zöld lombot látott és egy hatalmas fatörzset, mely pontosan a mellette lévő ajtónál fogta meg a kocsit a további zuhanástól.
A többit már csak a társak elbeszéléséből tudja. Azt, hogy hogyan találtak rájuk reggel a favágók, amint a verőfényes nap megvilágította a
zuhanás nyomait, azt, hogy bár mindenki eszméletét vesztette és súlyos sérüléseket szenvedett, a többiek lassan felépültek. Ő viszont
nyaktól lefelé béna maradt. Örökre.
Szülei minden lehetségest megpróbáltak: amikor a magyar orvosok tehetetlenül tárták szét a karjukat, hogy ennél többet ők már nem tehetnek, vitték Berlinbe egy jó nevű professzorhoz, próbálkoztak őssejtbeültetéssel is, de hiába, az a zuhanás tönkretette az életét: az ábrándjait, hogy majd külföldi turnékon zongorázik, a sikert, melynek már
soha nem lehet részese.
Béla – aki az autót vezette, és ezért felelősnek érezte magát a lány sorsának alakulásáért – mellette maradt. Most is itt fekszik vele közös szobában - de külön ágyban, mert Andrea forgatásához speciális fekhelyre
van szükség – és csak szólnia kellene, hogy igazítson a párnáján, mert teljesen elgémberedett a nyaka, de nincs szíve felébreszteni. Annyit dolgozik, hogy a terápiák és a gyógyszerek árát előteremtse, hogy élhetővé
tegye az ő hétköznapjait – hagy pihenjen. Andi nem várta el tőle, hogy
vele maradjon, hiszen iszonyatos teher lehet neki nap mint nap szembesülni a baleset következményével, és lemondani arról, hogy egyszer majd
apa legyen – de a kedves, hallgatag fiú kitartott mellette.
A baleset után fél évvel Béla és Andi szülei egy földszinti lakást vásároltak meg, melyet úgy rendeztek be, hogy a teljesen lebénult lányt egy
emelőszerkezettel még a fürdőszobáig is el tudják vinni. Nappal – amíg
a fiú dolgozott – két ápolónő váltja egymást Andi mellett: Évi, aki az
évek során a legjobb barátnője és lelki társa lett, és Olga, egy idősebb,
szakavatott betegápoló, aki rendszeresen tornáztatja, mozgatja a teljesen magatehetetlen lányt. Amikor viszont Béla hazaér, azonnal elkezd
vacsorát készíteni, és ellátni kedvesét, akinek egyetlen végtagja sem
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mozdul a baleset óta. Az évek során a lány megtanulta a szájába adott
speciális tollal a tablet érintőképernyőjét kezelni, így legalább olvasni
vagy zenét hallgatni tud „önállóan” is. Az orvosok néha biztatják: rohamos léptekkel fejődik az orvostudomány, hátha egyszer az ő bajára is
kifejlesztenek valamit… Ebben kell hinnie, különben a körülötte élőket
is csak keseríti bánatával.
Andrea itt tartott a gondolatiban, amikor a párja megmozdult és kinyitotta a szemét: az ablakon át beszűrődő napfény megvilágította a lány
párnán szétterülő szép szőke fürtjeit, és a fiú mosolyogva lépett hozzá, hogy megigazítsa a párnáját, és egy jóreggelt-puszival köszöntse
kedvesét. Ezután az ágya mellől elővarázsolt egy csodás tűzpiros flamingócsokrot:
- Ez a tiéd, szerelmem. Boldog Valentin-napot!

Tóth-Hekkel Arany: Árván hagy a pillanat...
Újfent ágyban, párnák közt vetül...
oly messzire nyúlik az idő,
Őszi csalitos tolul elő.
Macskaköves úton legbelül:
Csókos-csókú kapualj...
Pipacsillatú május, szeress,
Jer s ölelj magadhoz ugyanúgy...
Terítsd virágfátylad szótlanul!
Bordűrös szerelmet ide vess:
Ereszalji alkonyat...
Felhúrol e toporgó kényszer,
Hántva repít, folyvást visszaint...
Felsír a múlt árkából s legyint,
Tekintet tűn’. Amott a fészer,
Árván hagy a pillanat...
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Mukli Ágnes: Okkal…
„Miért élsz? Azért, hogy meghalj egyszer”,
utolsó láztól fetrengve, fájdalmak között?
„Miért élsz?” Ha csak siralmat jajgatsz
elveszetten, üres szavaktól szédelegve?
Hangold át a tengerárt! Szakadjon selymes,
lágy ruhád, tárd ki a világra két karod,
öleld magadba, mint féltett magzatot!
Nevess rá boldogan!
Miért félsz? Mezőkön sarjad zöld vetés,
szemedben enyhül az új reggel, ha
dombokra hull a száz csoda, hó
hull rá, csillagos, puha, lábnyomod
látod, itt marad, földön, a sárban,
s a föld alatt. Tiéd itt minden pillanat!
Nevess rá boldogan!
Tudod, hogy mi hol terem,
élet a szántón, földeken. Kezedben
léted, csak tiéd, kaptad, hordozod
lomhán magaddal, szótlanul,
mert egyetlen hatalmad. Tudod, miért.
Miért élsz? Okkal… tudod, tudom,
„hogy nem kell rajt töprengeni.”
Nadányi Zoltán: Megoldás c. verséből való az idézet.

Kühne Katalin: Gyöngyökre leltem
Amikor édesapám, Kühne László 1996-ban elhunyt kilencven éves korában, édesanyám nagyon egyedül maradt. Éveken át naponta jártunk férjemmel, Antival hozzájuk, de legtöbbször én. Bevásároltam, takarítottam, mostam rájuk, édesapám fekvő beteg volt az utolsó pár hónapban.
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Egész életében sportos életet élt, túrákat szervezett, vezetett, kitartó tanulással és munkával alapozta meg mindazt, amit pedagógusként
kellett végeznie. Diákjai nagyra becsülték, a tudományos életben tanulmányaival, előadásaival elvarázsolta hallgatóit. Ma is találkozom azokkal,
akik túlélték őt, mesélnek róla, örülnek, hogy ismerhették és tanulhattak tőle. Ez számomra nagy öröm, hiszen szüleim is úgy vettek körül
minket, olyan szeretettel, ami ritka családban fordul elő. Én munka
után, vagy előtte mentem, amit tudtam, elvégeztem körülöttük, de ők
ezt kevésnek találták, mert még sokáig beszélgetni szerettek volna.
Gyakran hetekre elhoztuk és lakásunkban ápoltuk őket, mint ahogy később
két nagynénémet is. Nehéz éveink voltak, mert a munkahelyemen és itthon
sok dolgom volt. Az viszont nagy öröm volt számomra, amikor kicsit sikerült őket felvidítani történeteimmel. Apám meggyötört testét mosdattam,
sebeit bekötöztem, fésülgettem gyérülő haját, ilyenkor mosolya minden
fáradtságomat elűzte. Én fogtam le szemét, nagyon megviselt halála. Édesanyámat két év múlva Enikő nővérem elvitte magához Budapestre, így üres
maradt a lakásuk. Már nem lehetett egyedül hagyni, ő pedig akkor ment
nyugdíjba, én még javában dolgoztam. Fiam, Simi még főiskolás volt, szükség volt a - nem túl magas - keresetemre is. Egy cirmos cica maradt ott és
a virágok. Időnként átmentem porszívózni, a macska mindig hozzám dörgölődzött, szegényt megsajnáltuk és elvittük Anti munkahelyére, ahol vígan
szaladgálhat a nagy kert fái között. A lakást nem ürítettük ki, mert ha
édesanyám visszavágyott volna oda, nem tagadhattuk meg kívánságát. Enikőnek nem volt könnyű dolga vele, vette a kabátját, és indult volna haza
Miskolcra, sokszor emlegette az otthonát. Gyenge teste már nem bírta ki
az utazást, Enikő gondozta, ápolta utolsó idejében, rá áldozata életét két
éven át. Szeretett párját is hiányolta, szólítgatta, mintha még élne, hozzátartozóit sem ismerte fel. Enikő minden nap sétálni vitte a környékre,
igyekezett megkönnyíteni szenvedését. Mesélt neki azokról az időkről,
amikor még az egész család együtt élt. Rádiót hallgattak, televíziót néztek, rejtvényt fejtettek, vagy csak beszélgettek.
Amikor ő is elhunyt, fel kellett számolni a lakásukban maradt bútorokat, emlékeket, ez utóbbiak hozzánk kerültek. Családi házba költöz-
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tünk, öregségünkre vettünk a bérházi lakás helyett egy kilencven éves
házat, itt több hely volt. Enikő néhány levelet, fotót elvitt, de a legtöbb
itt maradt nálunk. Fájdalmas volt kiüríteni a szekrényeket, elajándékozni ruháikat. A könyveket és a leveleket, amiket egymásnak írtunk,
megtartottuk. Éppen gipszben volt a jobb karom, Anti és barátai költöztettek. Én fél kézzel a holminkat sem tudtam kipakolni, így kihoztam
a garázsból a dobozokat, és elkezdtem olvasgatni. Amíg Anti dolgozott,
Simi tanult, elmerültem emlékeimbe, visszajöttek gyermekkori éveim.
Szüleimnek sok szép élményben volt részük, hat évig vártak arra, hogy saját
életüket élhessék, végre összeházasodhattak. Ezután hamar megszületett
Enikő, boldogok voltak. Aztán jött a háború, édesanyám leveleire hosszú ideig nem jött válasz, azt sem tudták itthon, apám él-e vagy meghalt. Férjével
anyám csupán gondolatban társalgott, imádkozott érte. Nagy veszteségeink
voltak, százezrek fekszenek jelöletlen sírokban Oroszországban. Apám a
harctérről többezer kilométert gyalogolt hazafelé. 1945. május 8-án, amikor
már „béke” volt, került hadifogságba, onnan másfél év múlva, betegen,
csontsoványan tért haza a Krímből. Messzire küldte őt a Teremtő, de legalább visszatért. A háború borzalmai és a mellette robbant bomba megviselte őt. A lágerkoszt után hamar rendbe jött, édesanyám sokat tett ezért.
Amint felépült, újra dolgozott. Tanárként egész nap elfoglalta munkája, esti
iskolában is dolgozott, vasárnaponként pedig vitte diákjait túrákra, múzeumokba. Édesanyám nem ment vele már, így magára maradt.
Én is megszülettem. Édesanyám otthont teremtett nekünk. Édesapám
és mi jártuk utunkat, tanultunk, dolgoztunk, ő egyedül küzdött a megélhetésért. Ezeket a nehézségeket kisgyermekként még nem ismertem,
de a levelek sok mindent tisztáztak, mi történt a harctéren, és itthon,
a hátországban. Ennek hatására leírtam gondolataimat, érzéseimet, felnőtté válásom botladozásait, értelmem nyiladozásait. Először memoárokat, majd húsz év házasság után Antihoz írtam egy verset, felidézve első találkozásunkat. Ezt beküldtem egy pályázatra, megjelent egy antológiában, tagja lehettem ennek a körnek. Itt több sikeres pályázaton
nyertem, CD-k, videofelvételek, újabb antológiák készültek. Később
máshová is hívtak, akik megtalálták írásaimat az Interneten, nagy
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örömmel fogadtam, amikor olyan szerkesztők kértek tőlem írásokat,
akik gyermekeim lehettek volna. Lejegyezhettem mindazt, amit átéltem, vagy nekem meséltek, olvastam vagy láttam, hallottam.
A természet ölén gyönyörködtem a tájban, megérintett a vizek, hegyek,
állatok, növények, erdők csodája. Antival, Simivel és barátainkkal sokszor jártunk Erdélyben, Felvidéken, Őrségben, Délvidéken. Barátainkkal
évtizedek óta összejárunk, már-már testvérekké váltunk. Minden örömünket, gondunkat meg tudjuk beszélni, egymást segítjük, ahogy csak
tudjuk. Ezeket az élményeket is közzétettem.
Valóságos és képzelt történeteimben magukra ismernek olvasóim, talán
tudtam számukra is érzékeltetni, amit a világunkról gondolok. Megszülettek első novelláim. A témát a természet, utazások, film-, koncert- és
könyvélményeim, életünk problémái, gyermekeink jövője, a tőlünk elszakított területek lakóinak, elesett, szenvedő embereknek hányattatásai,
üldöztetései adták. Esszéket, novellákat, meséket is írtam élményeimről, meghatározó társaimról, tanáraimról, írókról, tudósokról, hősökről,
akik nagy hatással voltak rám, formálták szellememet. Ezek foglalkoztattak, de idő híján ezeket a fiaimmal, unokáimmal nem tudtam közölni.
Úgy gondoltam, ha egy mondatom megérinti őket, ha felnőtt korukban
elolvassák, kudarcainkból tanulhatnak, megtalálhatják útjukat. Sok tehetséges írót ismerhettem meg. Biztattak, hogy írjak verseket is. Próbálkoztam, jött az ihlet, végül a prózák mellett ezek is megszülettek.
Ma már kilenc saját kötetemet olvashatják. Új barátokra találtam, köztük jól érzem magamat, sok közös témánk van. A levelekben gyöngyökre
leltem, édesapám tanári pályájának során sok tanulmány, előadás és emlékbeszéd született, a túrákról krónikák, de írt színdarabot és verseket is, ezeket a kéziratokat négy kötetben megjelentettem. Nagy öröm
volt számomra, mert ismert, szeretett tanárként anyagiak hiányában
ezeket csak a tanórákon és előadásokon adhatta elő, de kiadni nem volt
képes. Így olyan emléket állíthattam neki és a turistaegyesületet alapító nagyapámnak, amit csak én tehettem meg.
Ezeket a gyöngyöket mások elé szórtam, minden könyvtárba, rokonaimnak, barátainknak ajándékoztam belőlük, hogy ne felejtsék el ezeket a
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nagy elméket, maradjon meg hosszú és tartalmas életük, értékeik azok
számára is, akik már nem ismerhették őket. Nyugdíjasként is színes és
tartalmas az életem, eljutok olyan kulturális rendezvényekre, amikre
aktív dolgozóként ritkán tudtam. Színházbérletünk van, operába, koncertekre, tárlatokra és irodalmi estekre, de amit a leginkább élvezek, a
Múzsák Kertjébe, a Bölcsész Egyetemre és a Miskolci Akadémia előadásaira, ahol őstörténetünkről, művészetekről, régészeti feltárásokról, csodálatos nyelvünk kincseiről neves professzoroktól tanulhatok.
Nyaranta egy hétig tart az előadássorozat, a kertben nagy tüzet rakunk, lampionokat készítünk közösen, dobok, kobzok szólnak, felidézzük
azt az utat, amit Mezopotámiából hazánkig megtettek. Őseink hitét és
kultúráját továbbadhatjuk utódainknak. Felidézzük a népmeséket, népdalokat, magunk is szívesen énekeljük ezeket. Képzőművészek, költők,
zeneművészek, fotóművészek mutatkoznak be, fiatal tehetségek adnak
elő, versmondó versenyt, meseversenyt rendezünk.
„Megvonja vállát az idő... viszlát föltámadáskor!” ― írta Kányádi Sándor
nagygalambfalvi költőnk, aki nemrég hunyt el. Nagy veszteség ez a magyaroknak, mert ő komoly gondolatokkal, sorskérdésekkel foglalkozott
egész élete során, ő nevezte hazának a magyar nyelvkincset. Tiszteltem
őt, szerettem szívhez szóló verseit. Egyszer hosszan beszélgethettem
is vele, kiváló humorérzéke is megnyilvánult, széles rétegek szerették,
nemcsak a gyerekek. Sok fiatallal, irodalomtörténésszel, élő és már elhunyt íróval találkozhattam az írótáborokban és az Ünnepi Könyvhét
rendezvényein.
Idén is megismerhettem fiatal írókat, őket faggathattam életükről,
írásaikról. Erdélyben és Felvidéken tapasztaltuk azt a szeretetet, amit
az ott élők nehézségeik, üldöztetéseik ellenére irántunk tanúsítottak,
kamrájuk javait elénk tárták, pedig tudtuk, hogy nekik is alig jut belőle.
Meghatározó élmény félmillió vagy több honfitársunkkal együtt imádkozni, vagy énekelni Csíksomlyón, ezt átélni. Meghitt beszélgetéseink
során találtam olyan gyöngyöket, amelyek gyarapították korábban felfűzött gyöngysoraimat. Szegény sorsuk megerősítette lelküket, hitüket
nyíltan megvallották akkor is, ha ez börtönnel járt. Manapság fogyatko-
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zik a magyar. A fiatalok külföldön tanulnak, dolgoznak, ez hasznukra válik, de haza ritkán látogatnak. Csak remélhetjük, hogy egyszer hazaköltöznek, unokáink velünk élhetnek. Hőseink életét így ismerhettem meg.
Engem is hívnak előadást tartani nagyjainkról. Édesapám harctéri naplójából már idéztem többször is, műsort szerkesztek jeles írók évfordulóira. Édesapám beszédei olyan gyöngyszemek, amiket amikor megleltem, gyöngysoromba fűztem. Ez a feladat engem hívott, kötelességemnek tartottam, de egyúttal felemelő élményt jelentett. Amikor a számítógépbe írtam, úgy éreztem, ott áll mögöttem, mintha keze rátévedt
volna vállamra, simítását éreztem, a hangját is hallani véltem. Tudom,
ezt nehezen lehet elhinni. Ennél nagyobb érzés talán nincs is. Sokszor
gondolok rá és édesanyámra, nagyszüleimre, álmaimban még itt vannak
köztünk. Az, hogy a Teremtő meghívott erre a munkára, nagy megtiszteltetés. Sajnos anyagi lehetőségeim nem tehették meg, hogy többezer
példányban jelentessem meg ezeket a „gyöngyöket”, de nagy öröm volt
átvenni mindig a friss, nyomdaillatú köteteket, amik megszülettek.
A gyöngyök gyöngysorokká alakultak kezem nyomán, amit ugyan nyakamba ékszerként nem vehetek, de büszke vagyok arra, hogy elődeim
életét megoszthattam azokkal is, akik őket tisztelték, szerették. Híres
volt családunk, sokan ismerték nagyapámat, Andort és testvérét, Adolfot, turistaegyesületet alapítottak 1894-ben. Andor egy híres írónő,
Kaffka Margit húgát, Ibolyát vette feleségül. Az írónőről édesapám is
sokszor adott elő, hiszen nálunk maradt néhány levele, első kiadású kötetei, egy általa festett kép, intarziás kis asztalkája. Irodalomtörténészek, újságírók, rádiós szerkesztők gyakran készítettek vele interjút.
Idén halálának centenáriumán édesapám írásaiból és a Nyugat nagy íróinak megemlékezéseiből tartok a gimnáziumok diákjai és tanárai előtt
előadást, a lakásán elhelyezett emléktábláját is megkoszorúzzuk. Örülök, hogy olyan nóvumokat is megismerhetnek, amikről csak a család tud.
Drága Ibolya nagymamánk sokat szenvedett, többször volt Felvidéken a
hegyekben kúrán, de már annyira elhatalmasodott rajta a lelki fájdalom,
ami testi tünetekkel járva okozta halálát. Ő onnan, fentről gondol szeretteire, figyeli férjét, testvéreit, gyermekeit. Juditra bízta Andort, hogy
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segítse őt és testvéreit, helyette is gondoskodjon róla. Judit ennek eleget
is tett. Ő maradt a családi hagyományok őrzője, nevelte fel öccsét.
A II. nagy világégésben a hazánktól távol harcoló testvéreinek adott biztatást leveleiben, és amikor hazatértek, betegségükben ápolta őket és
családjukat segítette. Lakást szerzett bátyja, László családjának, akikkel 70 éven át együtt lakott. Én is gyakran mentem vele, látogattam az
unokatestvéreket, szüleiket, nagyszüleiket. Ő volt a család Napsugara,
aki talán ezért maradt egyedül, de szomorúnak ritkán láttuk. Sok barátja
volt, és a természet csodáiban gyönyörködve lelke megnyugodott, sőt,
mindenkinek ezt sugározta. Én ápolhattam utolsó hónapjaiban, talán valamit a többiek nevében is visszaadhattam abból, amit ő értünk tett.
Ez a család mindig egymásért élt, példát adhat ez a kötet a mai fiataloknak, hogyan lehet a háborúk sújtotta országban, a szükségben és
nyomorban szenvedőkkel szeretetben együtt élni akkor is, ha az ország
távoli vidékein laknak, mégis vállalják a hosszú fáradságos utat, hogy
meglátogassák szeretteiket. A nagyszülőknél és a nagynéniknél nyaralhatnak a gyermekek és unokák. Minden találkozás után újabb és újabb
élményekkel térhetnek haza, elődeik kitartása, akaratereje, hite az
utódokban nyomot hagy. Követik őket, újabb kihívások jönnek, amikre
ebben a megváltozott világban okosan, megfontoltan, mégis ügyesen reagálnak, új utakra indulhatnak. Fényes gyöngyökre lelhetünk az út porában. A Hajnalcsillag utat mutat, a múltból a jövőbe. Aki nem érti elődei
törekvéseit, nem építheti utódai életét sem. Gyöngyeink csillognak, továbbadjuk értékeinket, így gyermekeink gyöngysoraikat óriásira fűzhetik, ez kötheti össze őket az Éggel.

Szeles György: Rom-ánc
Nem sokáig tartott nálunk ez a románc,
Megrepedezett, mint lábason a zománc.
Te tőlem elfordultál, mint kulcs a zárban,
Én megfeneklettem, mint kerék a sárban,
Hajh, hát addig se tartott minálunk a tánc!
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Kovács Daniela: Szóhagyaték
Még meg kellene írni azt a verset,
mely szolgaságra kárhoztatva szétég,
mely öröktől fogva lelkemben erjed
megfojtva békém tiszta szívverését.
De csak vonaglik, sanyargat és gyötör,
majd rám-rámüvölt: „még ne, még ne akard!”,
s akár a szerelmes szívet a gyönyör,
lázadó tüzével átdöf, mint a kard.
Tűröm hát, hagyom, hogy véremből igyon,
harapjon, marjon, rágjon, mint a féreg,
s mint tenger, mely nem tudja, merre ringjon,
árasszon el, mint árapály a stéget.
És ha megérett, törjön ki, mint vulkán,
mely vérmesen békés égboltot bököd,
majd mint Istentől szökő szent fényhullám,
itasson jól át minden lélekrögöt!
Még meg kellene írni azt a verset,
amely rút fekélyként rögvest kifakad,
kivárom azt az áve-szavú percet,
mert meghalnom is csak azután szabad.

Győri Nagy Attila: önzetlen
oly kevesen képesek rá önzetlen
odaadni bármit önmaguk
óceánjából, s nem kérni semmit
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azért a cseppért, mely jelentéktelen a
milliók közt, nem renget eget,
nem bontja meg az egységet,
de mégis felruházzák oly
tulajdonságokkal, mik csak kidurrant
luftballon – nem léteznek
a szeretetem is odaadom legnagyobb
kincsemként, még ha a felét
kapom is vissza, és bár érzem a hiányt,
de tudok örülni a maradéknak, mi
tőled jött, hogy feltölthessem vele
önmagam, tudva, mi a több és mi a kevesebb,
de kit érdekel – ez nem matematika
azt mondják, ne szeressek
fele annyi szeretetért, és
bár átgondolva, mérlegelve fogadom
a tanácsokat, bensőm tiltakozva
kiált önzést, emberi gyarlóságot
és csodálkozva kérdi, miért nem
érzed még, mily jó adni bármilyen
ellenérték nélkül bárkinek,
akár neked – csak úgy önzetlenül

Szeles György: A Van Gogh Múzeumban
Múzeum gyöngye a Krumplievők lesznek.
Elgyötört emberek rajta krumplit esznek.
Arcukat a sors bárddal faragta,
Homályban zajlik e csendes trakta,
S ha végeznek egyszer, tán aludni mennek.
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Bornemisza Attila: Az évek súlyzói alatt
Nap és látvány
Felkavart véredények
Világos van vagy sötét – félek
A lélek nem jut levegőhöz
S gőzöl a földbegyúrt salak
Világnagy akropoliszban élek
Megláttalak
S már zökken a mázsás súly fölöttem
Ötven matuzsálemi évem se kár
Bár elzúgott a szajha idő s nőttem
A kamaszkor mégis visszavár
Visszaváltja a tépdeső remény
Hol voltam én milyen magas
Sziklákon kapaszkodtam fel-le
S védtek a kemény sziklafalak
Salakos lét ne forgass
Megtért viszonyok órája jő
S rendezi-e lenti dolgaink súlyát
A hátha és a
Fentlevő

Buday Anikó: Ha felkel a nap
Nagyon korán van, álmosan mászom ki az ágyból. Kint épphogy dereng a
felkelő nap sugara, amint a fák ágain átszűrődve igyekszik elűzni a sötétséget.
Kávé, zuhany, öltözködés és futás a buszhoz. Már most fáradt vagyok,
pedig még az ágy melegének emlékét a bőrömön érzem. Unalmasnak
ígérkezik a nap. Nincs jókedvem, fázósan húzom össze a kabátomat, és
csak bambán nézek ki a fejemből.
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Élénk csicsergő hang üti meg a fülemet. Vidám nevetés száll a megállóban állók felé.
Már látom a hang tulajdonosát, egy tünemény jön a buszmegálló irányába.
Szőke haját bearanyozza a házak közül előbukkanó nap sugara. Teletűzdelve mindenféle színű, formájú csattal. Katicabogár, virág, masni,
Bogyó és Babócá-s, csilivili csatok díszítették szépen befont haját. Kicsi szája csicsereg, kérdez, boldog ragyogással néz fel a kezét fogó
apukájára. A megállóban érezhető figyelemmel fordulnak felé az eddig
mogorván, csöndben álló emberek. „Az az öreg néni is a busszal jön,
Apa? Akkor én átadom a helyemet, mert biztos fáj a lába, mint a nagyinak.” „Nagyon szép tőled, majd az ölembe ülsz” – válaszolta az apuka.
„Biztos olyan díjas, mint a nagyi.” „Nyugdíjasnak hívják, kicsim.”
„Igen, nyugdíjas” – bólintott rá a csöppség. „Az a kutyás bácsi is fölszáll
a buszra? Nagyon szép kutya, nekem is veszel egy kutyát, apa? A Zsófinak is van kutyája.” „Majd, ha kertes házba költözünk, kicsim, most még
nem lehet, kicsi a szobád.” „Jó, majd sétálok vele, és a kutyapiszkot én
feltakarítom, mert az anya azt mondta, hogy az olyan embereknek, akik
nem takarítják fel a piszkot, legszívesebben a zsebébe dugná, hogy megtanulják a rendet.” „Jól van, kicsim, ne olyan hangosan!” – csitítgatta az
apuka zavartan. „Apa, léteznek angyalok?” „Miért kérdezed, kicsim?”
„Mert anya azt mondta, hogy Ági nagyi angyal lett fönt az égben, és onnan vigyáz ránk. Te is angyal leszel, apa, ha meghalsz?” „Talán, remélem.”
„Akkor én is angyal leszek, szép fehér szárnyakkal, és azt hiszem, a katicás csatomat is fölviszem” – csicseregte a pici szája. Körbenéztem, egy–
egy arcon mosoly suhant át, én sem voltam már álmos, meleg, szerető érzés járt át. „Ti is csókolóztatok a buszmegállóban anyával, úgy, mint az a
néni meg bácsi a megálló sarkánál? Tegnap az oviban a Robi is megpuszilta
a Nórit. Te is megpusziltad anyát az oviban? Nóri azt mondta, hogy Robi
lesz az apuka, ő meg az anyuka, ha nagyok lesznek. Ez a szabály, meg kell
puszilni azt, aki anyuka lesz. Ugye apu, ez így van?”
Sajnos a választ már nem hallottam, megjött a buszom, felszálltam rá,
visszanézve láttam, hogy a kislány még mindig csacsog, és csillogó szemekkel várja a választ az igencsak, láthatóan nagy zavarban lévő apuká-
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tól. Mosolyogtam, és arra gondoltam, ezt a fáradt, unalmasnak induló
napot sikerült egy kicsi tüneménynek bearanyoznia.

Bernáth Csaba: Bocsánat
(napi ige házasoknak)
bocsánat, hogy megláttalak egy este
bocsánat, hogy idejekorán megismertelek
bocsánat, mert rögtön igazán megszerettelek
hisz körülöttem nem volt szebb lány az este
bocsánat az évekig tartó szakadozó udvarlásért
bocsánat a sok ígéret soha be nem tartásáért
bocsánat a hirtelen jövő, ám megérett eljegyzésért
s az utána következő feledhetetlen esküvőért
bocsánat a megszületett első gyermekünkért
bocsánat a megszült ikreink tragikus elvesztéséért
bocsánat a fájdalomért, miket okoztam neked és
azért is, hogy még két gyermeket értünk nemzettem
bocsánat az együtt töltött évekért, a kinyitott ajtóért
bocsánat a kétszer is megépített lakóházért és kertért
bocsánat a szomorú, kigyötört válásért és az örömteli
újra megtalálásért – együttélésért – újabb összeiratkozásért
bocsánat a soha ki nem mondott mézédes szavakért
bocsánat a fülbemászó, halottra hallgatott zeneszámért
bocsánat az eltitkolt szerelmes mondatokért és elfelejtett
simogatásokért – csókokért – jó nap nem kívánásáért
utoljára kérek bocsánatot a még meg nem élt holnapért
közös jövőnkért és gyermekeink - unokáink neveléséért
bocsáss meg, kérlek
bocsáss meg, Istenem
***

Képzeld el… irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu
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Farkas Erzsébet: Neked is nyílnak még a virágok
Búskomor az élet, nehezek a napok
Elfogytak a fények, rohan az élet
A boldogság csak múló állapot
Tovatűnnek álmok, szép remények
Mindig fent tündököl a nap
Szüntelenül ontja sugarát
A sűrű felhők szertefoszlanak
Rád ragyog, s elűzi szíved bánatát
Hagyd magad mögött a múltat
Égesd el lepusztult hídjait
Viharvert lelked új erőt kap
A virág neked is ontja a szirmait

Tóth-Hekkel Arany: Ráncokba szántva
Bölcső melegétől s túlontúl,
Barázdált lélekhúr párosul:
Szakíthatatlanul!
Örömhöz kacaj tolul... éltet.
Bánathoz könny sóhajul... félek:
Kimondhatatlanul!
Vágyak sodornak álmatlanul,
Keserv ráncolód, kínja tolul:
Választhatatlanul!
Kínok kínja ráncokba szántva,
Szaggat szenvedőt berámázva:
Számlálhatatlanul!
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Kutasi Horváth Katalin: Megalkuvó szív
Szomorú, s mégis
megalkuvást keresek.
Mérhetetlen a kín,
bár nagyszerű,
hogy szerethetek!
A mérleg itt tanácstalan.
Kiakad.
Ki ítélheti meg,
mit érez a másik,
hisz azt sem tudja,
mi zajlik önnönmagában?
Ki tudja,
ki a nagyobb megalkuvó?
Nem mérlegel a szív,
s nem nyomhatja el az ész se,
mi odabent zajlik,
ellenőrizetlenül…
Eltelünk szeretettel.
Nem ösztön ez,
nem valami kódolt érzés.
Csak meglep minket, eltelít,
magunk sem értjük,
s addig jó,
míg nem is keressük okát!
Elfogadunk és megbocsátunk,
jóra magyarázunk mindent,
s bár átlátjuk,
máshogy értelmezzük az igazságot.
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Szótlanul várjuk
sorsunk fordulását,
s bár nem következik be,
úgy élünk,
mintha mi sem történt volna,
s zajlik minden tovább
a megszokott rendben,
a világ legtermészetesebb módján.
Mímeljük, mintha minden jó volna,
hisz bele sem merünk gondolni,
hogy lényegében semmi nem úgy van.
Vállalom, hogy megalkudtam.
Talán az ördöggel
kellett volna kiegyezni,
ki megsokszorozta magát újabban,
s ellenem hangolja létem,
nem veszi észre,
hogy nem veszek tudomást róla…
Szeretek.
Ettől vagyok ember.
Kitartok érzésem mellett,
bár nem terveztem,
s irányítani meg végképp
képtelen volnék.
Nem alkuszom én,
bármeddig is élek,
kit megszerettem,
szívemben őrzöm holtig,
akár felényi szeretetért,
vagy annyiért se,
hisz hatalma van felettem,
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eltölt és ural ez érzés,
bármennyit nyom a latban:
világít szép foglalatban,
nevezd hát megalkuvásnak,
inkább, mint árulásnak!

Nagy Antal Róbert: Kő
folyékonyan születtem
kemény kővé váltam
voltam üstökös tüze
most kő egy ház falában
a város fényei vakítanak
(még sötét betonruhában is)
és nem látom az embert
csak a kőházait
felhőt hasító tornyokat
műanyag parkok reggeleit
és a savas esőt érzem
már majdnem felér az államig

Czégény Nagy Erzsébet: Advent csendjében
A várakozás csendjében Angyal
érint, s tudom te vagy, Anyám.
Arcodat vetíti elém a felbukkanó hold,
s ezernyi csillagtól ragyog arcod.
Emlékeim mozaikjából rakom össze
egy egésszé áldott életedet.
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Csendemben együtt csodálkozunk
rá az ablak jégvirágos kertjére.
Kint fények lejtenek keringőt a
frissen esett havon, s lassan
ködfátyol ereszkedik szememre.
Lelkem nyomorúsága érted sír, Anyám.

Petres Katalin: Télidőn
Vészjósló fekete sereg
alján szürkülő égnek
repül, kavarog, károg,
jajong a messzeségnek,
úgy perlekednek múlttal,
siralmas, zagyva jelennel,
elfásult, kopár erdő fáin
röptük ridegen megtörik,
elméláznak vak jövőn,
gondtalannak hitt nyáridőn.

Pelesz Alexandra: Fűzfa-menedék
Alig érezhetően ringatózom a lombok hűvösében. Most én is egynek
érzem magam a föld felé ívelő faágak közül, ahogy függőágyam
rejtekében heverek az árnyékban. A fűzfa körbeölel, minden irányból
sátrat von körém, beleolvadok teljesen.
Szemhéjamat belülről kémlelve figyelek magam köré. A föld szaga a
hajnali eső miatt még mindig elég erős ahhoz, hogy minden mást
elnyomjon körülöttem. Vonz magához, húzni akar lefelé, hogy
belesimuljak. Zuhanok. Zuhannék, de visszaránt a madárdal, ami felzeng
fölöttem.
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Alig érezhetően ringatózok tovább.
Látni vágyom a menedékem, ami minden nap életben tart, úgyhogy
felpillantok rá. Hatalmas, ahogy fölém magasodik, a remegve hintázó
levelek közt néha bevillan a napfény. Szinte irigylem a vaskos, erős
törzset, ami rendíthetetlenül feszül az ég felé, keményen, de mégis
lengedezni hagyva tartja az ágait. Ez a sziklaszilárd, vastag kéreggel
borított törzs, és az alattam szerteszét ágazó gyökérzet az alapja az
egész létezésének. A gyökerek, amik mélyre az anyaföldbe hatolva
kapaszkodnak, és szívják magukba az életet.
Semmiféle vihar nem bírhat el vele, semmiféle éhínség nem érheti.
Felfelé vándorol a tekintetem a fűzfa széles törzsén, elér az ágakhoz,
amelyek a szélrózsa minden irányába törnek az égbolt felé. Vannak
egészen vaskosak, amelyek mozdulatlanul nyújtóznak fel, vannak
furcsán görbülők, amelyek elindulnak a magasba, aztán hirtelen egy éles
fordulattal lehanyatlanak a föld irányába, mintha meggondolták volna
magukat, mintha már visszavágynának oda, ahonnan eredtek. Van,
amelyik kitör jobbra, aztán váratlanul éri a vég. Elszáradva, élettelenül
csüng lefelé, kopaszon, elrepedezve, csak a zuhanásra várva.
Nemsokára magába fogadja majd az illatos föld.
Döntések. Minden ág egy választás következményeként halad tovább.
Minden egy-egy pillanatnyi „igen” vagy „nem” folytatása.
Most sziklaszilárdan haladok az ég felé, érzem az utamon, hogy
könnyedén siklik, nyílegyenesen, egyenesen fel! De mi lett volna, ha… ha
akkor beültem volna az autóba a viharral dacolva, és elindultam volna.
Ha elszívtam volna még azt a doboz cigit. Ha választottam volna azt,
ahol boldogtalanság várt.
Ha nem mertem volna megtenni.
Ha meg mertem volna tenni!
Már a föld felé hajolva, lassan kínlódva térnék vissza talán az
anyaföldbe. Vagy már elszáradva csüngenék, élettelenül, várva, hogy
reccsenve szakadjak el a léttől, várva az összeolvadást.
Felfelé fürkészek tovább, követem az egyik legerősebb ágat, amelyik
már eléri a kéklő eget, összesimul a fénnyel, köszönti a mindenséget.
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Csodás neki ott fenn! Láthat mindent, egészen messzire kitekinthet,
táncot járhat a széllel, kezet rázhat a napsugárral.
Újra lehunyt szemhéjjal figyelem tovább a menedékem. Bőrömön
végigsimít egy hűvösebb szellő, a közelgő ősz legelső hírnöke. Újra, mint
minden éven, ámulok a csodán, ami a szemem láttára fog végbemenni.
A fűzfa nemsokára haldokolni kezd, élettől dagadó, zöld koronája
hamarosan sárgába fordulva adja meg magát az enyészetnek, a
napsugárral kezet rázó falevelek ugyanúgy eggyé válnak majd a földdel,
mint azok, akik már most lehajoltak hozzá. Lehullva, szárazon,
elporladva belesimulnak az életet adó gyökerek közé. Újra eggyé válnak
majd.
Eszembe jutnak az én gyökereim, érzem az ajkam szegletében
előbukkanó apró mosolyt.
Mindig egyek leszünk.

Ságiné Szűcs Klára Mária: Gólya néni
Anna már nem magányos. Nemrégen költözött be egy gyönyörű, kényelmes öregotthonba. Mindenét pénzzé tette, eladta lakását, bútorait, ingóságait. Sok szép könyvét és dísztárgyait barátainak, kedves ismerőseinek ajándékozta el. Így elegendő pénze gyűlt össze ahhoz, hogy kényelmet teremthessen magának ebben a kiemelt otthonban. Egyedül
birtokol egy tágas, fürdőszobás, teraszos lakrészt. Néhány kedvenc olvasmánya és nippje vele költözött. A szekrény szabad polcain helyezte
el őket, hogy mindig jól láthassa. Itt egy bájos porcelán balerina, amott
egy színes lepke, jobbra egy vidám halacska, mind–mind emléktárgy,
amit valaha pácienseitől kapott. Meg az öreg öblös fotelt, ami már 40
éve szolgálja a kényelmét, azt magával hozta. Alig kopott meg, sárga,
őszbarna és narancsszínű csíkos szövethuzata szinte világít, amikor a
napsugarak elérik. Ebben szeretett ücsörögni, olvasgatni, amíg jól látott, mostanában már inkább csak kedvenc lemezeit hallgatja, Vivaldi
zenéit és operákat. Magával hozta a féltve őrzött fényképalbumát, a
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sok-sok régi fekete-fehér képpel, szüleiről, testvéreiről, a gyerekekről,
amit a szülők küldtek neki, a kitüntetéseiről. Néha-néha könnyes szemmel megnézte a fotókat, az emlékeit sorsa jelentősebb fordulóiról,
örömteli és szomorú eseményeiről. Benne volt ezekben a képekben szinte minden, ami hosszú élete során történt vele.
Anna néni kilencven éves, jelenleg ő a legidősebb lakó. Nemrégen köszöntötte a polgármester, hatalmas virágcsokorral és egy szép emléklappal érkezett. Az otthon igazgatónője finom tortát hozott, amit aztán együtt fogyasztottak el társaival. Mindenki vidám, kedves és felszabadult volt. A helyi televíziótársaság is bejelentkezett, hogy megörökítse a rendkívüli eseményt és kis riportot készítsen az ünnepelttel.
Közben vágóképeket vettek fel a szobáról, az emléktárgyakról, fényképekről. Anna néni sokáig szabadkozott, mondván, nincs semmi érdekes
az ő múltjában, nem tett semmi különöset, csak a munkáját végezte,
igaz, azt mindig becsülettel és odaadással. Végül csak meggyőzték, s
bár nagyon nehezen, de ráállt a dologra.
Néhány részlet a beszélgetésből:
- Szeretettel köszöntöm. Kérem, válaszoljon néhány kérdésünkre, mert
úgy értesültünk, hogy az ön élete sok fiatal számára mintaként szolgálhat a kitartásra, szakmai és emberi helytállásra. Szeretnénk bemutatni
küzdelmeit és különleges munkáját. Elsőként arra vagyok kíváncsi, hogy
hány éves korában kezdett dolgozni? – kérdezte a fiatal riporternő, s
közben átnyújtott egy gyönyörű színes csokrot.
- 20 évesen, akkor végeztem a képesítővel, s kaptam jogosítványt a
munkavégzésre. Nem volt könnyű. Szegény, egyszerű, többgyerekes
családból jöttem. Szüleimnek nagy áldozatot kellett hoznia, hogy tanulhassak. Úgy indítottak, hogy csak kitartással, lelkiismeretesen és emberséggel szabad ezt a hivatást ellátni. Ezt sosem felejtettem el. Később sokszor mondták, hogy megérte a küzdelem, büszkék voltak rám –
válaszolt Anna néni kicsit nehézkesen, meghatottan.
- Meséljen a munkájáról, kérem! – folytatta a tévés. – Úgy tudjuk, rengeteg asszonyon segített. Sokan máig áldják a nevét. Szívesen meghallgatjuk a történetét.
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- Ó, hát mit is mondhatnék? Nem volt abban semmi rendkívüli – szerénykedett. – Szülésznő voltam, vagy inkább bába. Amikor én kezdtem,
még nem szolgált minden faluban doktor, jó, ha 5-6 településre jutott
egy körorvos. Így aztán a gyermekeket a bábák és a család nőtagjai segítették a világra. Sok gyermek született akkoriban, nem volt divat védekezni, meg nem is tudtak erről az asszonyok. Voltak hetek és napok,
amikor egyik házból vagy egyik településről a másikra futkostam. Sok
babát segítettem világra, el is neveztek hamarosan „Gólya néninek”. Nagyon fiatalon kezdtem, de boldogan és örömmel dolgoztam. Mire az állami kórházba kerültem szülésznőnek, már több száz „gyerekem” volt.
Igen, egy kicsit mind a magaménak éreztem. Kedveském, látom elcsodálkozott – de ezt mi így tartottuk. Sok család még évek múlva is elhozta hozzám a gyermekét, hogy megmutassa, milyen egészséges, milyen nagyra nőtt, s a kicsi is megtudja, hogy ki az a „Gólya néni”. Boldoggá tett, hogy így szólítottak, büszke voltam rá, és örültem az emberek szeretetének. Nem volt az a ronda paraszolvencia, vagy mi a fene,
nem pénzzel köszönték meg a munkát. Nem mondom, hogy ételnek valót,
apróbb ajándékokat a tehetősebbektől nem kaptam, de soha nem kértem, s a szegényektől, s ők voltak többen, soha semmit nem fogadtam
el. Később sem, már kórházi dolgozóként sem. Idővel ezt több munkatársam nagyon furcsának tartotta, mert kezdett úrrá válni a pénz.
- Voltak nehéz esetei?
- Minden eset nehéz a maga nemében. Ez komoly dolog, nem lehet késlekedni, bizonytalankodni, a gyermek és az anya élete forog kockán. Különösen akkoriban volt ez jellemző, amikor a nők még otthon szültek,
nem volt annyi kórház és annyi szülőotthon. A terhesgondozás meg sem
közelítette a mait. Még hogy ultrahang, meg a különféle szűrővizsgálatok, alig volt komoly ellenőrzés, amivel a kismamát és a babát védték –
révedt a múltba a nénike.
- Voltak rendkívüli helyzeteim, sajnos veszítettem el anyát és gyermeket is. Felelősnek éreztem magam még akkor is, ha ezekben az ügyekben nem én voltam a hibás. Későn szóltak, túl fiatal, vagy már idősebb
volt a mama, gyenge volt a baba, sokadik szülés volt, kimerült az anya
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szervezete, vagy éppen agyondolgozta magát már előrehaladott állapotban is, nagy volt a szegénység, elégtelen a táplálkozás - ezek voltak
az okok. Mind megviselt, mind megsirattam, de folytatni kellett…
- Megosztana velünk egy emlékezetes történetet?
- Nem könnyű választani, mert sok megható, izgalmas, boldog pillanatról, vagy szomorú dologról szólhatnék. Az egyik kedves és mégis félelmetes esetet elmondom – idézte fel emlékeit Anna néni. Egy először
szülő nőhöz hívtak házhoz, ez az ötvenes évek elején volt. A baba egy
pici, alig kétkilós, de a gyors vizsgálat alapján egészségesnek tűnő fiúcska már a pólyájában pihent. Készülődtünk a továbbiakhoz, amikor érzékeltem, hogy még egy gyermek igyekszik a világra. Nem tudtunk az
ikerszülésről. Hát, aranyoskám, akkor még nem voltak ilyen alapos vizsgálatok, sok minden csak a szülőágyon derült ki. Néhány perc és egy kis
anyai szenvedés után kibújt a másik is, egy újabb kisfiú. Lila volt, aprócska és nem sírt fel. Rémült lett mindenki. Szerencsére, máig sem
tudom miért, nem tétováztam, gyorsan és ösztönösen cselekedtem.
A babát két lábacskáját fogva fejjel lefelé lógattam, s kicsit a tarkójára ütöttem. Még mindig nem jött a várva várt életjel. A félelem megülte
a levegőt, síri csend lett. A jó Isten azonban velünk volt, s a fiúcska
egyszer csak félreérthetetlen jelét adta annak, hogy ő bizony élni akar.
Elpisilte magát, majd jó nagyot ordított, nem csak úgy sírt egy kicsit,
hanem felzúgott, mint egy traktor. Azóta is egészségesek a testvérek,
s gyakran meglátogatnak engem.
- Csodálatos, Anna néni valóban mestere volt a hivatásának – reagált a
kérdező, majd tovább faggatózott.
- Gólya néni mindig egyedül élt? Úgy értesültünk, hogy nem ment soha
férjhez. Ennek mi az oka?
Anna szomorú lett. Az eddig vidám, mosolygós arc elkomorodott, a szép
szürke szemek messzi távolba révedtek. A néni csak sokára szólalt meg.
Látszott, hogy könnyeivel küzd.
- Fiatalon lettem menyasszony. A páromat besorozták, soha nem jött
többé vissza. Elvitte a második háború. Persze minden ujjamra jutott
volna kérő, de én nem éreztem senkit olyam közel magamhoz, mint őt,
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akit elveszítettem. A munka gyógyított. Kevés időm volt ezen rágódni,
bánkódni. Bár egyszer találkozgatni kezdtem egy úrral, de hamar rájöttem, hogy rabszolgát keres, csak háziasszonyt, nem értelmes, dolgozó
társat. Feladtam, többé nem kísérleteztem. De nem maradtam magam.
- Ezt hogyan értsük? – nézett nagyot a beszélgetőtárs.
- Gyermekem lett. Na, nem úgy, ahogy ön gondolja. Sajnos én, a bábaasszony magam soha nem élhettem át a szülés, az anyává válás csodálatos érzését, ahhoz jó és megbízható férfiember is kellett volna, de az
kimaradt az életemből. Már a kórházban dolgoztam. Az egyik császározás tragédiával végződött. Az anya sok vért vesztett, nem volt már fiatal. Későn került az intézménybe. Minden orvosi és emberi erőfeszítés
ellenére sem sikerült megmenteni. A baba hála az égnek egészséges
volt. Az apa magába roskadt a hír hallatán. Ott helyben lemondott a
kislányáról, meg sem nézte. Mentségére szolgáljon, hogy otthon már öt
másik gyermek várta, akiket egyedül, anya nélkül, szegényes körülmények között el kellett látnia. Ekkor határoztam el…
Sok nehézségbe ütközött, mert egyedülálló voltam, s már elmúltam negyven éves, de akkoriban még megengedőbbek voltak a jogszabályok. Segítséget is kaptam a barátaimtól, a kórház igazgatóságától, így ezt a csöppséget magamhoz vehettem, felnevelhettem. Leírhatatlan volt a boldogságom.
Anya lettem, annak minden örömével, nehézségével, csodájával és bánatával. Gyönyörű, okos leányt neveltem, aki folytatta az én embert próbáló, de
annál szépségesebb hivatásomat. A sors sajnos nem adott túl hosszú életet leányomnak, tavaly egy balesetben elveszítettem. Ekkor döntöttem el,
hogy mindent felszámolok magam körül, elhagyom szeretett közös házunkat, s beköltözöm egy otthonba. Jól tettem, így sokkal könnyebben elviselem gyötrő fájdalmamat, már kevesebbet sírok. Szeretnek itt, törődnek
velem. Sok új barátot szereztem, s több régi ismerősöm is látogat.
- Kedves Anna néni, őszintén sajnálom. Köszönöm a beszélgetést, azt,
hogy küzdelmes életének eseményeit megosztotta velünk. Úgy gondolom, sokunk számára példa lehet az ön emberi tartása, fantasztikus élete. Jó egészséget kívánok, érezze jól magát itt, új lakhelyén még hoszszú-hosszú éveken át - búcsúzott a riporter.
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- Kérem szépen, de véleményem szerint az én sorsomban nincs semmi
olyan, ami más emberekkel ne történhetett volna meg. Igaz, a hivatásom különleges utat jelölt ki nekem, amit becsülettel igyekeztem végigjárni. Nincs szégyenkeznivalóm, megbékéltem már mindennel. Itt jól vagyok, mindenem megvan, kedves emberek vesznek körül. Azt is tudom,
hogy odaát várnak rám a szeretteim. De azért nem sietek ám! – mosolyodott el huncutul Anna néni, s egy ezüst tincset – fiatalos, már-már
kacér mozdulattal – kisimított a homlokából.

Herczeg-Vecsei Katalin: Haibun – útinapló
Kilencedik napja vándorolsz a tó körül. A nap az órád, a hold a lámpásod.
A tó az ivóvized és a fürdőd, a föld a fekhelyed. Rájöttél, hogy nem a
gyaloglás vége jelenti az élvezetet, hanem az odáig vezető út okoz örömöt. Hiszen az út te magad vagy. Szemeddel a horizontot fürkészed, és
tudod, hogy megérkeztél.
Ahol összeér
az ég és a tó vize,
ott a boldogság.

Ötvös Németh Edit: Fagy van
Csipke mögött áttört álom
megérkezett itt a tél
bőröndjében deres kincsek
hódara és jégcsapnyél
lila orrok dermedt kezek
szaladnak de nincs hova
egész világ mínuszos lett
csattog a fagy vasfoga.
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Klotz Mária: téli hancúrozás
rég esett ennyi ezüstös hó
boldogságtól arcom ragyogó
nézem a csillogó tájat
érzem a szorító vágyat
egy
vidám hógolyózásra
készül a hideg kerek labda
kezem nem igazán akarja
gyúrom formálom szépre
kőkeményre
aztán
hajítom végre
hideg hólabda apró hógolyó
hóember arca mosolygó
mert az is készül ám
az udvar közepén áll
fekete
szén a sötét szeme
répa a piros orra
nagy
kék fazék a feje búbja
faszánkóm is siklik
meredek dombról lecsúszik
tiszta hó a testem
őrülten boldog a lelkem
ugrálok vidáman viháncolok
dúdolva hóról dalolok
hej
csodás vizes csapadék
csak annyit kérnék
maradj egy kicsit még
hancúrozni szeretnék
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Czégény Nagy Erzsébet: Ősz az erdőn
Hanyatt vágta magát a nyár,
felette már ősz kiabál.
Kaján vigyorral ecsetet ragad,
csapkod maga körül – őrült forgatag -,
ide enciánkék, oda rozsda-arany,
majd bíborba hajló alkonyati harag,
amoda a barna játékos árnya,
s táncolva petyegtet sárgát reája.
Most vérvörös jön s előkelő lila,
a színpaletta összes árnyalata.
S mint ki jól végezte dolgát,
rátelepszik a tájra,
szétterül az erdőn
színpompás subája.

Tátos Gyöngyi: Emlékezetes félreértések
Nemrég hagytam abba a Bátyámmal való SKYPE-olást. Még mindig fülemig ér a szám a sok nevetéstől. Bár engem gúnyoltak és nevettek ki, de
negyven év után is téma az ottani nyelvhiányosságaim miatti félreértések sora. Csekély nyelvtudással utaztam a bátyámékat meglátogatni.
A sógornőm ír származású. Semmit nem tud magyarul, és a három lányuk sem, akik tinikorban voltak.
Életem első külföldi útja volt, tele félelemmel. Akkora volt bennem a
drukk, hogy amikor Amszterdamban kiszálltam a gépből, a sok idegenül
hangzó beszéd teljesen lebénított, a torkom elszűkült, és nagy könnycseppek folytak le az arcomon. Próbáltam úrrá lenni a félelmemen. Átvészeltem az utazás felét. Az első nyelvtudás hiánya a New York-i repülőtérről való kilépésemkor történt. Miután bezárult mögöttem az
üvegajtó, a délutáni nagy forgalomban találtam magam. A reptér alá fu-
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tó alagútban egymást érték a buszok és magánautók. Az utca közepén
egy igen termetes néger rendőr irányította a forgalmat. Nagy kézmozdulatokkal terelte a kocsikat, és mérges, erős hangon kiabálta: „GOAN
FAKING”. Felkaptam a fejem és figyeltem, hogy jól hallottam-e. Mivel
nem voltam biztos a nyelvtudásomban, mikor bátyámék otthonába értünk, félve kérdeztem meg a két szó értelmét a testvéremtől. Ő azt
mondta, hogy jól hallottam, azt jelenti, amit gondoltam.
- De hogy mer egy néger rendőr ilyesmit kiabálni az autósoknak? Nem
fél, hogy megverik?
- Volt a derekán gumibot és pisztolytáska pisztollyal?
- Igen, volt.
- Na látod, ezért meri - nevetett a bátyám.
Elég hamar beilleszkedtem a hétköznapjaikba és kivettem a részem a
háztartási munkákból. Éppen krumplit hámoztam, amikor az egyik lány
odaugrott, kikapta a pucolt krumplit a kezemből. Huncutul rám kacsintott és jóízűen elkezdte enni.
A sógornőm azt kérdezte, hogy az én gyerekeim is így eszik a krumplit?
Rámutattam a répára, káposztára és a krumplira is, és feleltem angolul.
– Igen, és ezeket is.
Ő felemelte a héjas krumplit és mutatta.
- Így?
Zavarba jöttem, mert nem ismertem a hámozni szót. Hogy megértse,
azt mondtam angolul:
- Nem így. Ha leveszem a ruháját.
Na ezen mindenki nagyot derült. Nekem meg az volt a sikerem, hogy
megértették. Másnap egyedül maradtam a lakásban a német juhászkutyával. Princess volt a neve. Mikor jöttek a szemetesek, odarohant az
ablakhoz és dühös, mérges ugatással fogadta őket. Majd kitörte az
üveget. Sógornőm megkérdezte délután, hogy hogy viselkedett a kutya.
- Rendben volt, de jött a fekete ember és nagyon kiabált -mondtam angolul. Na, megint volt derültség.
- A kutya nem kiabál, hanem ugat. Mi nem nevezzük feketének a négereket.
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Az egyik unokahúgom jött segítségemre zavaromban.
- Ismered a Beatles „Barket the moon” szerzeményét?
- Igen, kaptam a homlokomhoz: „UGATNI A HOLDAT” – na, azóta ismerem angolul is az ugatás szót.
Egyik délelőtt a sógornőm kérdezett tőlem valamit. Azt értettem, hogy
szeretnék-e vele menni, de a rollskét (roller-skates) nem ugrott be.
Sokszor az írásban megjegyzett szavak és a beszédben kiejtettek zavartak meg. Magát a szkéjt szót ismertem, az a korcsolya. Hát örömmel
mondtam igent. Mikor elővette a lányok görkorijait, akkor döbbentem
rá, hogy mire mondtam igent. Soha nem volt még ilyesmi a lábamon. Mikor végigpróbáltam az összes elém rakott cipőket, hogy mentsem a dolgot, letagadtam, hogy valamelyik jó is lenne rám. Arra gondoltam, hogy
elmegyek vele és majd nézem őt, ahogy gurul. Addig is világot látok és
tapasztalok.
Nagyon hosszúak Amerikában az utazások. Legalábbis nekem mindig
minden messzinek tűnt. Ők megszokták. Útközben hátra mutogatott és
komoly arccal mesélt valamit. A negyedét sem értettem, de kegyesen jó
hallgatóság voltam mindig, mert nem szóltam bele sokszor a beszédébe.
Olyasmit szűrtem ki, hogy van egy barátja, akivel táncol, és valami
pinótot emlegetett, amit nem szeret és mérgesen mutogatott hátra.
Hát én sem voltam boldog a meséjétől, mert az azt jelentette, hogy valami olyasmibe avatott bele, ami nekem kínos, mivel a Bátyámat szeretem és nem lenne jó a titkos ügyeikbe belelátnom. Lehet, hogy a hátsó
ülésen valami történt? Vagy készült valamire az a barátja? Nem sokáig
töprengtem, mert megérkeztünk, és Margaret rögtön egy görkoris pult
elé vezetett és kérdezte a lábméretemet. Lebuktam. Nem volt mese,
cipőt kellett húznom. Szegénykém nem értette, hogy az otthoni két
ugyanolyan méretű miért nem volt jó. Nagy félelem közepette megpróbáltam felállni. Háromszor húzott vissza a fenekem, mert a lábaim kifutottak alólam. Mikor befeszített sarkakkal támaszkodva végre sikerült
állóhelyzetbe kerülnöm, Margaret semmit nem vett észre belőle, mert a
cipőket rakta be a megőrzőbe. Elindultunk az ajtó felé. Próbáltam úgy
hajtani magam, mint a korcsolyapályán. Sikerült is addig, amíg nem lej-
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tett a talaj, és hajtás nélkül kezdtem egyre gyorsabban gurulni. Megpróbáltam irányítani magam, hogy ne menjek valakinek, vagy valaminek
neki. Egyenesen a pályára gurultam a tömegbe, ahol egy parkettás talaj
volt és körbe-körbe koriztak egyedül, kettesben, hármasban összekapaszkodva a zenére. Megpróbáltam a pálya szélére evickélni és kerestem a sógornőmet, aki éppen egy férfival beszélgetett, és felém néztek. Intett, hogy menjek ki. Bemutatta a partnerét, aki egy mosolygós,
kedvesnek látszó ember volt. Visszamentem a pályára és próbáltam haladni. Sikerült, csak megállni nem tudtam. Egyik alkalommal, mikor próbáltam a megállást és hirtelen fékeztem, kicsúsztak a lábaim alólam és
akkorát estem az ülőcsontomra, szerintem beleremegett a föld is. Otthon is hallhatták. Kezeim szétvágódtak, fejem belekoppant a parkettába. A pályafigyelő kanalazott össze, és kérésemre kikísért a pihenőpadra. Miután összeszedtem magam, elhatároztam, hogy a pálya végében
fogom gyakorolni a megállást. Neki is iramodtam a gyakorlásnak és egyre többször sikerült óvatosan haladva lefékezni a fal végénél. Az önbizalmam helyreállt és erősen meghajtva magam indultam a következő fékezés helyszínére, amikor elvétettem a tempót, és olyan erővel tapadtam rá a fal helyett egy beláncolt óriási lemezajtóra, hogy az rettenetes döngéssel széjjelnyílt a laza láncolás miatt, és láttam nem messze
az ajtótól a sűrűn, gyorsan futó autókat az országúton. Bevallom őszintén, hogy megijedtem magamtól. A döngés hallatára mindenki az én irányomba nézett. Akinek a két karja rátapad az ajtóra és ijedten néz kifelé. A sógornőm azonnal odarohant és megkérdezte, hogy mit csinálok.
Zavartan feleltem, hogy csak tanulok megállni. „Most? Itt?” Bocsánat,
feleltem lesütött szemmel, először vagyok ilyen pályán. Hát kiderült a
hazugságom. De mindjárt a figyelemfelkeltésem meghozta a gyümölcsét, mert minden alkalommal jelentkeztek lovagok, akik átkarolva repítettek a pályán. Sokszor jobbról-balról akadt táncosom. Akkor esett le
a tantusz, hogy Margaret erről beszélt nekem az úton idefelé. Mikor
hazamentünk, a kocsiajtót kinyitotta, és a hátsó ülésre hajolva megint a
pinótot emlegette. Kérdezte, hogy szeretem -e. Már óvatos voltam. Vigyáztam, hogy semmire ne válaszoljak igennel, amiről nem tudom, hogy
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mi az. Felém nyújtott egy konzervdobozt. Megnéztem, hogy mi lehet.
Földimogyoró képe volt rajta. Megráztam és csörgött benne a tartalma.
Akkoriban még nálunk ilyesmi nem volt az üzletekben.
- Neked adom. Edd meg. A partneremtől kaptam, de ő nem tudja, hogy
nem szeretem.
Hát kiderültek a dolgok, amiket félreértettem. Megnyugodván elkezdtem nagy élvezettel habzsolni a földimogyorós doboz tartalmát, ugyanis
én nagyon szeretem.
Mikor délután összejött a család, az egyik unokahúgom észrevette, hogy
fájdalmas képet vágok, miután leültem a székre. Rákérdezett, mi bajom
van. Én is meglepődtem az erős fájdalomra, mert akkor kezdődött. Legyintettem, hogy semmi probléma. Bátyám faggatózni kezdett, hogy mit csináltunk délelőtt. Margaret elmesélte a kirándulásunkat és azt is, hogy nem
érti, hogy a lányok cipői miért nem voltak rám jók. Kénytelen voltam elárulni, hogy nem akartam kihagyni a kirándulást, és azt hittem, hogy nem kell
görkorit húznom. Szépen összerakódtak a dolgok. Margaret mesélte, hogy
ki akartam korcsolyázni a forgalmas útra. Szerencse, hogy erős lánccal volt
lezárva az ajtó. Nagyot nevettek az ajtóra tapadásomon. Orvoshoz akartak vinni az esés miatt, de tiltakoztam, és kijelentettem, hogy sehová nem
megyek. Pár nap kellett, míg csillapodott a fájdalom. Részemről akármenynyire fájt, nem bántam meg az élményt. A bátyám a sógornőmmel kezdett
beszélgetni, és én akkor nemigen figyeltem, mert nem értettem a gyors
beszédet. Egyszer felém fordul a sógornőm, és azt kérdezi, hogy szeretem-e a fagylajtot? A fagylalt ájszkrim. Ezt a szót hallottam beszéd közben többször. „Jes, áj lájk.” Feleltem kurtán az én együgyű angolságommal.
Míg az egész asztaltársaság, a szülők és a lányok nevetésben törtek ki.
Csak néztem, hogy mi oka van a nagy derültségnek.
A bátyám felém fordult nevetve.
- Te tudod, hogy mire válaszoltál olyan határozott igennel?
- Hát arra, hogy szeretem-e a fagylaltot.
- Á, most már értem. Félreértetted. Mi a kiabálásról, ordítozásról beszélgettünk Margaret azt kérdezte, hogy szoktál-e ordibálni. Szkrim
ordibálást jelent. Áj szkrim: én ordítok, ájszkrim, ami egybe van írva és
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mondva is, az a fagylalt. Emlékezz, mennyit nevetsz az amerikaikon, mikor azt mondják pohárral a kezükben koccintáskor, hogy EGÉSZSEGGEDRE. Vagy ha elfáradtak, akkor azt mondják ALMÁS vagyok, nem
pedig álmos. De azért ne bántódj meg, hogy kinevetünk.
- Dehogyis sértődöm meg. Hiszen alig értem a nyelvet, és ilyenkor tanulok belőle.
Bizony, ha valaki kényes és sértődékeny, akkor tanuljon meg tökéletesen egy másik nyelvet, mielőtt nevetségessé teszi magát. Ha pedig igazán hamar akar tanulni, akkor ne szégyellje a hiányosságait.

Bornemisza Attila: Legszebb elem a tavaszból
Körém gyűlik minden elem
rám köszöntött a szerelem
Miből vagyok elemekből
nem baj ha nem ébredek föl
tekinteted tengeráram
te zengesz föl minden fában
tűz ha gyullad s benne égünk
egy csók marad az emlékünk
égre nézek téged látlak
mondhatnálak rózsafának
égnek-földnek ha nevezlek
azt jelenti hogy szeretlek
Elemeket fedezek föl
legszebb elem a szemedből
tüzel felém pillantásod
jaj ha az enyém meglátod
ott találod krátertüzét
s csak a simításod a fék
Te vagy nékem legszebb elem
nemzet-vivő nagy szerelem
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Szabó Eszter Helka: Környék
A vasajtón a felirat: „MIELŐTT MEGHALOK” – rozsdásra kopott.
A kiíró személye ismeretlen. Átellenben az Artemisz Önismereti Műhely.
Összehúzzák magukat a háztömbök a decemberi fagyban.
Egy hajléktalan sörös fémdobozokat cipel és adja el, mielőtt meghal.
A halálhoz nem kell önismeret. Akkor már csak a hogyanok érdekesek.
A dobozok darabjáért idén két forintot adnak, mint a TESCO-ban.
Tavaly még megérte, de most már nem – mondja a szakállas.
A zsaru elkobozhatja tőled a cuccot – gondolom, mielőtt meghalok.

Kutasi Horváth Katalin: József Attilához
József Attila, hidd el, nagyon szeretlek,
ezt még apámtól örököltem.
Neved tovább örökítette fiában.
Az életet akárhogy nézzük, ajándékba kaptuk,
s talán természetes, hogy másért,
s máshogy örülünk neki.
A technika talán megválthatná a világot,
de elfelejtettek az emberek kérni, s beszélni.
Jó volna jegyet szerezni egymás lelkéhez,
mert még mindannyiunkban ott lakik,
igaz, mélyen, a kiveszni készülő emberség.
Minden reggel patakvízben fürdetném
az okostelefonjaikba merülő arcokat,
hogy vegyék észre a körülöttük lévő világot.
A tekintetekből még jó meleg szavak születhetnek,
ha egymásra néznénk végre, mint régen,
s bár akadnak olyanok, akik
nem fognak felnézni beszűkült világukból,
én meghallom a pacsirták hajnali énekét,
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túljutottam konok dühömön,
kívülállóként nézem a gépiesült tömeget.
Lelkedet egyre jobban értem,
s ez nincs jól így, mert ez azt jelenti:
egyformán éljük meg az elfajult rendetlenséget,
de igazi lelkemet látod, megőrzöm benne,
hogy tiszta maradjon e tisztátalanságban!

Ordas Andrea: Árvalányhaj
A Korányiban találkoztam - nevezzük így - Dórival. Fiatal volt, még alig
16 éves, de annyi bölcsesség volt a szemeiben, hogy azonnal kíváncsivá
tett. Óvatosan kezdtem beszélgetni, hiszen nem voltam biztos benne,
hogy megnyílik előttem. Hamar kiderült, hogy gyakorlott társalgó, bár
magáról, a saját nyomoráról nem szívesen beszél. Engem hamar kifaggatott, miközben rutinosan etette meg a velem szemben lévő idős nénit,
annak ellenére, hogy ő maga is infúzióra volt kötve. Mikor csodálkozva
szóvá tettem, hogy neki is pihennie kéne, akkor láttam először könnyet
a szemében.
- Amikor behoztak, nagyon rossz állapotban voltam, hiszen az utcán nem
tudok úgy vigyázni magamra. Akkor ő még sokkal jobban volt, csak mostanra gyöngítette le ennyire a méreg. Akkor ő etetett engem, most örülök, hogy viszonozni tudom. Tudod, nem először találkozunk mi. Volt,
hogy csak a folyósón, de többször voltunk már együtt, egy szobában is.
Amikor jobban vagyok, az otthonban is meglátogatom.
Összefacsarodott a szívem, ahogy néztem ezt a két nőt. Mindketten
szinte légiesen könnyűek, mindketten baseballsapkában, és az idős hölgy
ugyan most nem tudott beszélni, de tengernyi szeretet sugárzott a
szeméből. Egyikük 63 éves. (Idős hölgy? Hiszen csak 8 évvel idősebb,
mint én!) Másikuk pedig még szinte gyerek, mégis úgy éreztem, hogy
egyívásúak.
- Utcán, otthonban, méreg? - kérdeztem hirtelen.
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- Igen - válaszolt Dóri. - Ő otthonban lakik, mert nő létére bányában
dolgozott, és mivel beteg lett, a családjának meg nincs rá ideje, így bedugták egy otthonba. Amolyan szeretetotthon, de éppen abból van ott a
legkevesebb. Én pedig az utcán. Mert renitens vagyok. Anyám élettársa
szerint legalábbis. Apu már nincs, ő nem tud már megvédeni, az a pasi
meg már kí... Ááá, hagyjuk, jobb így!
- Dóri, neked még suliba kéne járni! Az utcánál jobb egy nevelőotthon, nem?
Rám nézett, és láttam, azon töpreng, hogy beavasson-e.
- Téged is mérgezni hoztak? Mert ide csak a kemósokat hozzák.
- Nem, csak itt volt hely - válaszoltam.
- Akkor hagyjuk, nem értenéd - legyintett. – Kérsz inni? Most, amíg
oxigénre vagy kötve, úgysem kelhetsz fel - és már hozta is a poharat
tele baracklével.
- Köszönöm! Úgy mozogsz itt, mintha otthon lennél, de ne osztogasd el a
kincseidet! Neked is jól jöhet az a baracklé. Szólok a férjemnek, hozzon többet, vagy a narancsot, almát jobban szereted? - kérdeztem tőle
kicsit kifulladva. - Ha lekerülök a csőröl, majd ugrálok én körülöttetek!
- próbáltam viccelődni.
De Dóri már elfáradt, meg a kemó is kezdett hatni. Láttam, hogy szemei fakóbbak, arca sápad, és azt is láttam, hogy nem ér el az ágyig.
Egyszerre nyomtam a nővérhívót, és ,,téptem” ki az orromból az oxigént, de nem értem oda. - Dóri!
A nővér berohant, aztán kikiabált, engem közben visszaparancsolt az
ágyba, visszadugta az orromba az oxigént, Dórit pedig elfüggönyözték.
Próbálták visszahozni, én pedig annak ellenére, hogy már évek óta nem
tettem ilyesmit, szép csöndben imádkozni kezdtem. Imádkoztam Dóriért, az idős hölgyért, és egy olyan világért, ahol nem kell egy 16 éves
lánynak az utcán, egy bányásznak pedig egy szeretetotthonban küzdenie a gyilkos kórral. Észre sem vettem, hogy már hangosan, zokogva
imádkozom! Aztán már csak egy szúrást éreztem, és csak a saját sípolásom hallottam.
Másnap délelőtt ébredtem fel. A férjem ott ült mellettem, és aggódva
figyelt. - Dóri? - kérdeztem tőle.
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– Ki az a Dóri? Mit álmodtál? - kérdezte, de szemből kaptam a választ.
- Szervusz, kedves, Panka vagyok, láttam, amikor behoztak, és örülök,
hogy jobban vagy. Az éjjel hozzád is sűrűn jártak az orvosok. Dórit elvitték, de megígérték neki, hogy ide hozzák vissza. Azt mondta, hogy
aranyos vagy, és segítőkész, és hogy szerető családod van. Látom is mosolygott a férjemre könnyes szemmel -, és neked se könnyű ott az
orrodban a csővel. Ő olyan, mint egy szivacs, elszívja mindenki bánatát,
baját, csak az övét nem szívja el senki. Nekem adta a sapiját, hogy vigyázzak rá, amíg vissza nem jön.
Sokat beszélgettünk eztán Pankával, és lassan lábadoztunk, aztán egy
hét múlva őt hazaengedték az otthonba, de Dórit nem hozták vissza. Nálam hagyta a sapit, hogy majd én adjam vissza Dórinak, telefonszámot
cseréltünk, és megbeszéltük, hogy együtt fogom meglátogatni őt Dórival.
Engem két nappal később le akartak vinni a J osztályra, mikor mondtam,
hogy addig, amíg Dóri vissza nem jön, nekem maradnom kell, mert vissza
kell adnom a sapiját. A doktornő rám nézett, majd leült az ágy szélére,
megfogta a kezem, és óvatosan kezdte el a mondandóját.
- Dóri nem jön vissza. Azon az éjjel még sikerült visszahozni, ezért vittük le reggel, mielőtt ön felébredt, az intenzívre, de délután feladta a
küzdelmet. Pedig ő nekem is fontos volt, örökbe is akartam fogadni, noha tudtam, hogy reménytelen, hogy sok az áttét, de ő nem akarta.
Azt mondta, hogy nem fél, hiszen várja az édesapja, aki igazán szerette
őt. A sapit is tőle kapta, még 14 évesen az első kemója után. Miután
apukája elhunyt, azóta mindennap rajta volt, akkor is, ha éppen volt haja. Ő azt mondta: „Ez az én árvalányhajam”. Ha Pankára bízta, akkor
hagyja itt nyugodtan, majd odaadom én neki, ha jön egy hónap múlva.
Nem tudtam sírni. Láttam Dóri gyönyörű, okos szemeit, és éreztem,
hogy megkönnyebbült.
A sapit pedig elvittem Pankának, hiszen neki csak ennyi maradt Dóriból,
de azóta is tartjuk a kapcsolatot, látogatom őt, és ő is jár hozzánk.
Azt a sapit pedig felváltva őrizzük, hiszen mindkettőnknek szükségünk
van Dóri életszeretetére, jóságára, bölcsességére. Nekünk Dórit mindig
közénk varázsolja az ,,árvalányhaj”.
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Petres Katalin: Tél kezdetén
Váratlan, zord hideg
ablakom zörgeti,
rideg, kopár tájjá
jegesedő kert,
úszó-kúszó szürkeség
settenkedik körém,
elhagy az akarat,
repülő varjúcsapat
eleségért károg, kutat,
gémberedik a tudat.

Nagy Antal Róbert: Fák
nyáron árnyékot adtak
már csak sírjaiknak
télire tüzelőt
a felejtés gézlapjaival feded le lelked
de átvérzi rajtuk a múlt
a fáknak nincs lelkiismerete
de életük évgyűrűkből rémlik
ők az ég felé törnek
ágaikkal sejtik az istent
ha tehetnék
új vesszőikkel elérnének
a magasságos kékig
fát hasogatva
fejszéd csattogása
alatt rövid lett az ima
nedves faágon
hideg magányon
pattog a rőt tűz
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KUTASI HORVÁTH KATALIN: KÖNYVAJÁNLÓ
Holéczi Zsuzsa: Sorsok szilánkjai című kötetéhez
Holéczi Zsuzsa hétköznapi emberek sokszor túlságosan is megszokott
problémáival, máskor meg nagyon is egyedi, érdekes gondolkodásmódjával, érzéseivel szembesíti az olvasót. Néha véletlen találkozások vagy
újsághírek novelláinak ihletői. Érezhető bennük az empátia. Szilánkjai
az életből kihasított hangulatképek, s az olvasók elevenébe vágnak az
éles valóságdarabkák. Az író alakjainak szavai, tettei lélekrajzuk alapján hihetőek. Az élőszóbeli fordulatokat halljuk vissza tőlük. A családi
helyzet és a párkapcsolatok feltárásakor mélyen rejtőző titkok bukkannak elő, így meglepő fordulatok tanúi lehetünk, szép lassan feltárul a
múlt. Néha több szempontból is fény derül a tettek-indulatok alakulására. Olykor megmutatkozik a történelmi kor vagy a modernebb technika is. Többször krimiszerűek a történetek. Személyes élmények is
megmutatkoznak gyakran az oldalakon. A kötetben helyet kap a derű és
a tréfa is, utazások emlékei elevenednek meg. Jó elmerülést az érdekes
történetekben!
***

Klotz Mária: Fent és lent című kötetéhez
Klotz Mária közvetlen hangú, bensőséges, mélyen átélt, feltárulkozó lírája hangulatképeket villant fel, megidézi a gyermekkort, a karácsony
varázsát, édesanyja emlékét, s az elfogadó lemondás mellett mindig ott
van a „talán” és a „mégis”, a választás lehetősége is.
Gondolatpárhuzamai, hasonló hangzású szavai olykor játékosságot teremtenek, a ritmus sodrát hozzák, s ez enyhíti az elégikus hangot. Sokszor ott „kacsint a remény” az élet-halál-vágy-megszemélyesített természet (mellyel együtt lélegzik) körtáncában, s a forgásban ott kavarognak a költőelődök szavai is. A múlt, jelen, jövő életlánca előttünk bővül egy-egy gyöngyszemmel. Haikuinak egy része alliterációkra épül.
Prózai írásai szép vallomások, a gyászt, a német nemzetiségi lét nehézségeit tárják fel, meghitt emlékezések, mozaikok, melyekben a mesélő
múlt hangján szól hozzánk. Leírásai megelevenítik a tájat, alakjai élettel telnek meg, szinte filmként peregnek előttünk a leírt események.
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Ságiné Szűcs Klára: Sorsforduló című kötetéhez
Ságiné Szűcs Klára történeteinek többsége valódi, klasszikus novella,
hisz sorsfordulatokat ragadnak meg, így a kötet címe többszörösen is
találó, indokolt. Az írónő tanári és írói ars poeticát is megfogalmaz,
pszichológiailag érdekes, hiteles jellemrajzokat, belső monológokat,
szösszeneteket, prózajellegű sorokat, meséket, verseket olvashatunk
tőle. A múlt cserepei olykor sérülékenyek, tragédiákat őriznek, máskor
a gyermekkor csodáit, az ünnepek varázsát lebbentik fel, emberi, családi, házastársi viszonyokat tárnak elénk, sokszor szívszorító képeket
ragadnak meg.
Van, hogy ízes, van, hogy fanyar egy-egy történet, több novella fájdalmas hangulatot kelt, s hogy az írások jók, annak legfőbb bizonyítéka a
hatásuk: érzéseket, gondolatokat fakasztanak, sőt többször könnyeket
csalnak szemünkbe. A művek többsége pályázatokon sikerrel szerepelt,
hisz magukkal ragadnak, olvastatják magukat.

***
Pelesz Alexandra: A fegyver neve: ember c. kötetéhez
Pelesz Alexandra kiforrott író, remekül szerkesztett, jól felépített,
fordulatos novellákat tartalmaz kötete, melyben az elégikus múltidézés
mellett a reálisan látott jelen és jövő is feltárul. Elgondolkodtató, filozofikus kérdéseket, modern problémákat vet fel, tanulságokat sugall,
érzékletes, apró részleteket ragad meg, képzelet- és szerepjátékok
segítségével döbbenti rá az olvasót, hogy mit kell tennünk. Helyzetképei sokszor szívszorítóak, de a kiszolgáltatottságból, reménytelenségből is adódhatnak nem várt, szerencsés fordulatok.
E/1. személyben hitelesen ábrázol mélyen zajló lelki folyamatokat, hétköznapi csodákat tár fel, a fantasztikum világát is realisztikusan ábrázolja, fájdalmas jövőt vetít elénk, de hisz az „emberi” erejében. A cím
figyelmeztet: veszélyesek vagyunk egymás és önmagunk számára, de hitet sugároz: ha megtartjuk vagy visszanyerjük emberségünk, hatásosan
legyőzhetjük a magunk teremtette gépi világot.
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KUTASI HORVÁTH KATALIN:
ALKOTÓI KÖZELKÉP – KLOTZ MÁRIA
Klotz Mária Pilisszentivánon él, a hegyek ölelésében. Viszonylag új tagunk, de máris több alkalommal nyert játékainkon személyes hangú,
mély érzésekről árulkodó írásaival.
– Marika, két éve komoly díjjal tüntettek ki – amihez gratulálunk – a
német nemzetiségi nyelv területén. Mesélj, kérlek, gyökereidről!
– Köszönöm a gratulációt. A díjat az Országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny lebonyolításáért, a tehetséggondozásban végzett munkámért
kaptam, szakterületemen az OKTV
ügyvezető elnöke
vagyok 26 éve.
Pilisszentiván, ahol
élek, egy „sváb”
község. Édesanyám
idevalósi, a helyi
bajor-osztrák kevert dialektusban
beszélt velem és
bátyámmal, a helyi
német nemzetiségi
hagyományok szerint éltünk a magyar tradíciókat is megtartva, édesapám pedig leányvári gyökerekkel
rendelkezett.
Dorogon születtem, akkor még ugyanis Leányváron éltünk, de gyermekkorom nagy részét már Pilisszentivánon töltöttem. Szép, rendezett
község, ezért is építkeztünk itt, szüleimnél. Itt fekszenek az őseim a
temetőben, itt nőttem fel, itt érzem jól magam. Itt jártam óvodába, iskolába, zeneiskolába. Nagyon tartalmas, szeretetteljes gyermekkorom
volt, emlékeimet előszeretettel dolgozom fel írásaimban. Anyukám so-
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kat énekelt, mesélt nekünk, játszott velünk. A kert, a rét, a Slötyi tó és
a közeli hegyek meghatározták napjaimat. Rendszeresen kirándultunk,
virágokat gyűjtöttük, koszorút fontunk, sétáltunk a tó körül, bogáncsokból bútorokat készítettünk.
– Magyarul is, németül is írsz. Mitől függ ez? Melyik nyelven könnyebb
megfogalmazni érzéseidet, gondolataidat?
– Az írás érdekes folyamat, egyfajta kifejezőeszköz számomra. Az
anyatejjel szívtam magamba mindkét nyelvet. Mindkettőt kedvelem, s
fontosnak tartom, hogy mindkettőn kifejtsem gondolataimat, érzelmeimet. Néha attól függ, hogy mi a témája egy-egy írásnak, és az milyen
emlékekhez kötődik. Valamikor megrendelésre írok cikket, vagy egy játékban, pályázaton veszek részt. Ez is meghatározza, milyen nyelven
készül az írás. Magyarul gördülékenyebben megy a fogalmazás, a nyelv
sokoldalúsága, szépsége, árnyalt nyelvezete hozzájárul ehhez.
– Mikor kezdtél el írni?
– Amióta írni tudok, azóta vetem papírra gondolataimat. Rövid feljegyzésekkel kezdtem, később naplót írtam, a tényleges vers- és prózaírás
már felnőtt koromban kezdődött. Bármilyen bánatom, problémám van,
szívesen kiírom magamból. Az írás számomra egyfajta „lelki virágzás”,
amely által megkönnyebbülök, jobban érzem magam. A Litera-Túra, a
Verslista, az Irodalmi Rádió tagjaként kellő motivációt kapok az íráshoz.
– Az Irodalmi Rádió honlapján olvastam, hogy feldolgoztad és kiadtad
bátyád életművét. Többször felbukkan írásaidban is. Gondolom, szoros
kapcsolatban voltatok. Kitől örököltétek az írói vénát?
2010-ben véglegesítettem a Claus Klotz und seine Dichtung c. könyvemet. Bár Miki bátyám tíz évvel idősebb volt nálam, tevékenysége rendkívül hatott rám, nemzetiségi politikus és magyarországi német költő
volt. Sajnos 1990-ben meghalt, ezt a tragédiát úgy dolgoztam fel, hogy
megírtam az életét és műveiről elemzést készítettem. Kisgyermekként
inkább felnéztem rá, később szorosabb lett a kapcsolatunk, ami sajnos
nem tudott kibontakozni.
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Hogy örököltem-e írói vénát? Nem tudom. Sokféle művészeti ágat megismertettek velem az egyszerű szüleim, jártam zeneiskolába, énekkarra, sokat barkácsoltam, rajzoltam, és nagyon jó magyartanáraim voltak.
Anyukám a szépre és a jóra mindig felhívta a figyelmemet és jó könyveket nyomott a kezembe.
– Megtaláltalak a Zsámbéki Polgár digitális archívumában. Több újságot
is szerkesztettél, szerkesztesz…
– Igen, ez is fontos számomra, el is végeztem egy iskolát, hogy szakszerűen láthassam el a feladatot. Korábban a Szentiváni Újságot, a
SzóljMár-t, a Szentiváni Tükör általam alapított magánlapot, a Pátyi
Kurírt, a Zsámbéki Polgárt szerkesztettem, jelenleg a Somlyó önkormányzati havi lap főszerkesztője vagyok. Írok cikkeket a Neue Zeitungba is. A különféle műfajokban való írás alkalmat ad a más-más kifejezésmódra, interjúkat, beszámolókat, publicisztikákat, riportokat is
szívesen készítek. Főszerkesztőként fontosnak tartom, hogy rendezettség és színvonal uralja a lapot, legyenek rovatok, jó cikkek és szép
képek. Ez felelősségteljes hivatás, sokoldalú és pontos munkát igényel.
– Több antológiában jelentek meg írásaid. Van, amelyik kedvesebb?
– Igen, a Neue Zeitungban és irodalmi betétlapjában, a Die Erinnerung
bleibt c. antológiában, a már említett újságokban, a Katedra /Új Katedra lapokban, a Litera-Túra kiadványaiban (pl. Hangok és harangok, Angyalhaj, „szavak könnyű szélben”, Szavakból kazlat, Szószánkó) és már
a Sodrásban is. Mindegyiket nagyon kedvelem. Amikor a kezembe veszem a kiadványokat, nagyon boldog vagyok, hiszen sok remek szerző
mellett az én szellemi termékeim is olvashatók bennük.
– Nemrég jelent meg önálló köteted. Verset is, prózát is tartalmaz. Melyik áll közelebb hozzád?
– A Fent és lent című kötetem a Litera-Túra Művészeti Kiadó gondozásában jelent meg. A vers és a próza is közel áll hozzám, a témától, az
időmtől és a hangulatomtól függ, melyikben fejezem épp ki magam. Fontos, hogy valamiféle rend legyen benne, gondolok itt a téma köré való
építkezésre, a formai sajátosságokra, vagy az adott feladat kínálta le-
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hetőségekre. Vannak időszakok, amikor „telített” vagyok, ekkor kevésbé sikerülnek az írások. Ilyenkor egy kis szünetet tartok.
– Van időd a tanítás, a szerkesztés, az írás mellett másra is? Láttam
például néhány fotódat is…
– Bár mindig időszűkében szenvedek, a fotózás a hobbimmá vált. A fotózás a pillanat művészete, ott is meg kell látni azt a momentumot, ami
a leginkább kifejezi egy téma lényegét. Nemrég egy nagy álmom vált valóra: két hónapja gitározni és énekelni tanulok. Nagyon élvezem. Sosem
késő elkezdenünk, ami számunkra örömet okoz.
– Szólnál pár szót családodról, gyermekeidről?
– Férjem hivatásos zenész, tubás volt, most mélyrezeket és dobot tanít
egy művészeti iskolában. Szeret festeni, fával barkácsolgatni. Két felnőtt gyermekem van, a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztek. Zsófi lányom műszaki menedzser szakon, Dániel fiam mérnök
informatika szakon. A hivatásukban dolgoznak. Nagy örömünk, hogy a
lányom kislányt vár, így márciusban nagyszülők leszünk. Már nagyon várom, hogy megölelhessem a kisunokámat.
– Mit tartasz az életben a legfontosabbnak?
– Hogy minden emberben szunnyad valamiféle tehetség, ezt kell megtalálni. Mindegy, hogy ki mit végez, mit dolgozik, de azt a tudása teljes
palettájával és becsületesen tegye. Fontos, hogy higgyünk valamiben,
legyen egy kapaszkodó, egy életcél, amihez tudunk igazodni, amely
irányt mutat boldogulásunkhoz. Sohase adjuk fel, mindig van kiút…
– Köszönöm a tartalmas, elgondolkodtató válaszokat, Marika!
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