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Előszó
a Kardoskúti Antológia olvasóihoz

Tisztelt Olvasó!

Megtiszteltetés számomra, hogy az idei évben az Antológia előszavának 
megírására felkérést kaptam. 

Kardoskúton immár 33 éve kerül meghirdetésre a Nyugdíjas Vers- és 
Prózaíró Pályázat. A beérkezett pályaművekből kerül kiadásra min-
den évben egy-egy új kötet. Az évtizedek alatt már hagyomány-
nyá nőtte ki magát, töretlen lelkesedéssel, kitartással hirdetik meg 
évről-évre a pályázat szervezői. Mára már az ország számos telepü-
léséről, sőt határainkon túlról is érkeznek változatos hangulatú ver-
sek és prózai művek.  Lehetőséget teremt ez arra, hogy az idősebb 
korosztály leírja érzéseit, vágyait, gondolatvilágát, tapasztalatait és 
mások számára is ismertté tehesse. A díjkiosztó ünnepségek alkal-
mat adnak arra, hogy egy kicsit megtörjék a hétköznapok egyhan-
gúságát, a pályázók megismerjék alkotótársaik munkáját és egy kel-
lemes, élményekkel teli napot töltsenek el egymás társaságában. 

Nagy örömömre szolgál, hogy a pályázók fáradhatatlan alkotói kedvvel 
ontják magukból a szebbnél-szebb szellemi alkotásokat. A magyar nyelv 
szépsége, sokszínűsége és kifejezőképessége tükröződik a benyújtott 
pályaművekben is. Ez jó érzéssel és megelégedéssel szolgálhat minden 
magyar embernek és végül, de nem utolsó sorban irodalmi értéket kép-
visel a jövő nemzedéknek. Szívből kívánom, hogy még nagyon sokáig 
örömünket leljük lelkes alkotók műveiben, egyúttal szívesen ajánlom 
mindenki figyelmébe eme kiadványt.

Hála és köszönet illeti a kötet elkészítésében és megjelenésében nyúj-
tott támogatást a szervezőknek, a segítőknek és e nagyszerű kezdemé-
nyezés megálmodóinak.

Kardoskút, 2019. július 29. 
                                                                                     Szabóné Miklós Ildikó
                                                                               a Kardoskút Községért Közalapítvány                                                                                                                                    
                                                                                                     kuratóriumi tagja
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Reitinger Jolán
Zsoltár

Mária országa, magyarok hazája,
Szent István hitének örök igazsága,

kérd és megadatik: jól termő legelőt,
almafák virágát, földeket, zöldellőt,

zsenge gyümölcsöket, hantokra virágot,
völgyedbe friss forrást, hegyedre kilátót.

Adjon a Jóisten lovadnak sok zabot,
kenyérhez jó búzát, vetéshez jó magot,

csillag magasából aranyfényű csengőt,
új lantba húrokat, emberséget, kellőt.

Reitinger Jolán
Tavaszi pompa

Új tavasz, ha eljő, kikeleti szépség,
bimbót nyit a szellő, ég színében mélykék,

csermelyek csobognak, s illatok talánya,
zöldellő ormoknak rabul ejt varázsa.

Fehérbe, aranyba öltöztet a nappal,
csillagok harangja altat éji habbal,

ha feslik a bimbó, szirma piros, sárga,
vágyat hoz e hintó, lélekben a párja.

Egetverő érzés, mennyei tüzeknek,
érzem édes mérgét, Ámorok üzennek,

kinyílik a rózsa, mintha szíve volna,
kinyílik a szívem, mintha rózsa volna.
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Varga András
A Bodrog

A víztükör ragyogni látszott
a lángoló napnak lenyugvó
fényében, szitakötő játszott

a folyó szikrázó tükrében.

A Bodrog csendben és hangtalan
hömpölyögve ősi medrében,
lágyan tükröződve a fénylő
napkorong kialvó tüzében.

A folyó jobb partján néhol egy
csónak kikötve… mélán bámul

az egyre megnyúló árnyékok
homályba táncoló képére.

A Bodrognak bal partján sűrű
nyárfás erdő hajlong a szélben,

madarak hangja szól dalolva
a fátyolos türkizkék égen.

Néhol egy-egy csobbanás hallik
a fodrozó víznek tetején,

hol a kialvó fényben halak
csapnak zajt… a Bodrog lágy ölén.

Az alkonyi szellő még ébren
s kacéran suhan a víz felett,
apró kis hullámok tetején,

fáradtan csillog… az esti fény.
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A folyó is fáradtnak látszik
az egyre növekvő homályban,

és mintha tétovázna kissé,
mielőtt a Tisza… magába ölelné.

Ötvösné Németh Edit
Tavaszi ritmus 

Gyöngyöt fűz egy zöld fűszálra,
frissen roppan hagyma szára,

tulipánnak intve várja
libbenjen a rokolyája.

Szellő, harmat hajnal zargat,
nyíljon ki már az az ablak,
hajoljon ki függöny tüllje,

párnahajnak kövér csücske.

Apró cseppű selyem eső,
megnyugtató, serkenj elő,

cuppanó csók, szikkadt földre,
üveggyöngyök ülnek körbe.
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Kaczkó Györgyné
Szép hosszú, forró nyár

Hosszú, forró most a nyarunk, ahogy én szeretem,
amióta emlékszem rá, a nyár a kedvencem.

Szeretem a felkelő nap aranyló sugarát,
és az üde hajnaloknak gyöngyöző harmatát.

Ó, de jó is felébredni fecske csicsergésre,
és fáradtan lepihenni tücskök zenéjére.

Olyan jóságos a nyarunk, akár egy jó anya,
soha nem kér vissza semmit, de mindenét adja.

Zöldséget, gyümölcsöt érlel, amit úgy szeretünk,
és a ringó búzamezőn megtermi kenyerünk.

Nyári zápor is érkezik, most van ideje,
gyorsan jön és gyorsan elmegy, mert kell sietnie.

Ragyog most már újra a nap, nézzétek, mit leltem,
gyönyörűséges szivárvány pompázik keleten.

Hogy felfrissült minden-minden, így van ez a nyárban,
feketerigók fürdenek a langyos tócsákban.

Kinyílik sok rózsabimbó, csodás a leander,
égőpiros a muskátli és napsütést rendel.

Tudjátok, hogy a muskátli a békesség virága?
Ott lel igazán otthonra, hol békesség várja.

Kispacsirta énekelget, ott fenn a magasban,
még a nap is mosolyog rá és ragyog még jobban.

Most már csokibarnák vagyunk és csak egy a gondunk,
nemsokára elmegy, itt hagy a szép forró nyarunk.
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Urbánné Palotai Ilona
Hová tűntetek 

Üres a bokor, nem rezzen az ág,
némán, búsan magányosan áll. 
Hová tűnt a vidám verébsereg?
Napok óta csend van, némaság. 

Nem rezdül levél, nem reppen madár,
nincs itt egy éhes száj se már. 

Udvar lakói voltak télen, nyáron át. 
Jutott nekik bőven falat, 

mit a tyúkoktól megkaparintottak. 
Elhessentve őket párszor:

Na, jó lesz már a torkoskodásból!
Megsértődve odébb álltak? 

Ki tudja hová szálltak. 
Talán jobb helyet találtak.
Hiányoztok kis csicsergők

nagyon nagy a csend. 
Vidítsátok fel újra életem 

vidám csiripeléstekkel. 
Várlak vissza titeket,
vidám kis csibészek. 
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Fazekas Géza
Szalajka völgyben

Vidám őszi napsütésben
Zakatol a kis vonat.
Érezni a levegőben,

Erdei illatokat.
Csodálatos a természet,

Sárgulnak a levelek.
Lassan elnyel az enyészet
Mindent, amit csak lehet.
Fönn a források vidékén 

Zöldell még a rét, a fű
A még lombos fák levelén

A színpompa gyönyörű.

Patakban csak kevés a víz,
Szomjaznak a vén hegyek.

Fátylát a víz nem teríti,
Ahogy mellette megyek.

A gyönyörű Szalajka völgy
Nem az már, mi régen volt!

Az egykori murvás utak
Többsége már betonolt.

A szép magas bükkfa szálak,
Némelyike ledőlve

Viharok és téli havak
Pusztították örökre.

Nincs már erős vízcsobogás
Mi oly szépen andalít.

Mindenütt emberzajongás,
Ami itt kissé taszít.

Azért jövünk ki a völgybe,
Hogy itt majd felüdüljünk.
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Nem vágyunk ember tömegbe
Csak békésen merengjünk!

Elhúzódni talán jó lesz
Ott az ősember tanya!

Ha a viharvert fák között
Egyszer feljutunk oda! 

Lehet, hogy ez nagy csalódás,
Ami minket itten ér.

Mégis a természet csodás,
Kárpótol az mindenér’.
Bámuljuk a kidőlt fákat

És a sziklarepedést.
Meg az apró kavicskákat

A természet erejét.
Sok millió évek alatt

Alakult ki ez a táj.
Velünk az idő, úgy szalad,
Hogy az már itt szinte fáj.

Leülve egy kidőlt rönkre
Merenghetünk sokáig.

Miért teszünk mindent tönkre,
Hogy jutottunk idáig?

A természet egyre pusztul!
És ezt nem vesszük észre?
Magától az meg nem újul,

Ha gátat rakunk elébe.
Stadiont is építhetünk 
Betonból és acélból.

Egyre jobban messze leszünk
Az igazi otthontól!
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Otthonunk e szép természet,
Becsüljük hát jobban meg!

Elviszi majd az enyészet
Mit az ember épített.
Lám a régi rómaiak,
Meg az inkák odaát.

Mi mindent megalkothattak
S hitték övék a világ!

Itt e kis völgy lágy ölében
Gondoljuk még egyszer át!
Ha továbbra így folytatjuk

Élhető lesz a világ?

Hegedűs Ferenc
Vízparton ősszel

Tóparti fák, egy őszi alkonyon
A víztükörben nézték magukat
Tűnődtek, hová tűnt a sok levél

Szívet derítő, sűrű lombozat?

Nem értették meg, hogy az Ősz, kemény
Elveszi azt, mit Tavasz, Nyár adott

De hagy egy sejtet, melyből lesz a rügy
Most, tördeli a száraz ágakat.

Ősz, hervadás, Tél, pihentetés
Ez évről évre gyűrűzik tovább
Tavasszal újra ébrednek a fák

S Nyár köszöntével érik a kalász.

A mag kikel, megérik, majd lehull
Ember, állat, születik, él, eszik

Majd megöregszik, hisz ő is atom
Csak másképpen van összerakva mind.
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A csillag és az ember, más csoport
De van szabály, és rend van mindenütt

Galaxisokban, ha egy nap kihuny
Helyébe más dolog tölthet be űrt.

Minden marad, és minden változik
A hasonló, az sosem ugyanaz
Ha eltűnik a Föld, a csillagok

Másutt köszönt be Télre a Tavasz.

Talán nincs Tér, s véle együtt Idő
Mi, szűk agyúak, semmit nem tudunk

A sok elmélet mind dugába dől
Nem sejthetjük, hová vezet utunk.

Születünk, élünk, egyszer meghalunk
De azt tudjuk, mindig megújulunk!

Vass József
Felnézek az égre

Sóhajtva nézek fel a kék égre, 
Látom szállni a madarakat.
Mennek ők messzire haza,
Bárcsak veletek tarthatnék,

Az ég tengere elvezeti őket.
Bár engemet is vezetne az út, 
Az út, ahol egykor jártam én,
Boldogsággal, volt kikövezve,
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Gondolatom mindig haza visz.
Anyám volt az, aki mindig várt.

Fénylő lelkű, melegszívű asszony.
Ha tél volt, ő a család melege.

Várt a fehér színű mackó kutyám,
Jöttemkor csóválta lombos farkát.
Megismert, csaholva köszöntött.

Drága anyám futva érkezett elém.

Félve nézek fel a kéklő égre, 
Bárányfelhők néznek le az égből,
Nem látom a madarakat szállni.

Jelzik az elmúlást, szomorú vagyok.

Az úton nem vezet már a remény, 
Nem járok többé soha azon az úton.

Elmúlt a gyermekkor, anyám se szólít, 
Nem félt többé a melegszívű asszony.

E táj már csak szép emlék nékem,
Emlékek gyűrűznek az agyamban.
Mindent másképp csinálnék már,
Jó gyerek lennék, ha tehetném.

Nem igaz, hogy kialudt a fény,
Újból meggyújtanám a lángot,

Amely sok világosságot adott nékem
Megmutatta az utat, merre menjek én.

A jó és a rossz emlékek megmaradtak,
Nem vártatok meg, drága madarak.
Nem tudom hová mentek a darvak,
Emlékek gyűrűznek az agyamban.
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Mónus János
Ahogy Apám szeme látta

Hódmezővásárhely alól kiszökött a tavasz újra,    
lábunk körül böjti szelek néma táncát járja, fújja.    

Kerek világ, térképen pont, ahogy apám szeme látta,    
ide szülte a teremtés, amely mindig lemagázta. 

 
Iskola szolgált Ficséren, mint pap a szigorú tájba,    

lámpást hordozott tanára szerte sok kicsiny tanyába.    
Puszta csendjét élet törte meg, hang, amit reá álmodott,    

taposta sziket a had, de anyai szív az látott. 
 

Emberfiát ismerték itt, a tisztelet pillanatát,    
tudta helyét minden lélek, és lelte otthon illatát.    

Jó szót szépen, szigort készen, mert a tó jegére lépett,   
mamám kezét megőrizte mosollyal az emlékezet. 

 
Gyerekarcok, nevek sora, üres dűlő, romok hona,    

egyik előtt hosszan állva végigfutott gyermekkora.    
Dohány füstje vele marad. Panasz nélkül csendbe hagyta,    

teljen idő közben rajta: felemeli majd a karja.

Nagy Erzsébet
Gyermek vagyok

Város széli házikón hó-takaró,
szobában óriás kályha duruzsol.

Friss fenyő illatában gyermek vagyok,
hol viasz csorog, e szent karácsonyon.

Imbolygó gyertyafényben Jézus szeme,
apró csillagok hullnak a szőnyegre.
Család ajándéka csupán szeretet,

az egész ház telis-tele van vele.
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Apa citerázik, lágyan szól a dal,
s anya főz, illatozik a konyha.

Húsleves gyöngyözik, fő a káposzta,
Karácsonyi csengő szól, sül a kacsa.

Némán nézem ma is csillogó fámat,
akkor angyal hozta az éjszakában.

Reggel, amikor szemem kinyitottam,
már előttem állt ő, a szikrázó fa.

Ma is gyermek vagyok, álmodik szemem,
szobámban ülök, s a szívem reszket.
Kerek asztalt látok ünnepi díszben,

hol anya fehér ruhában nyújt rétest.

Apa citerázik, dallamát hallom,
az ablakon át száncsengő válaszol.
Szánkó siklik, lovak patája dobog,

jeges szikrát vet, s én gyermek vagyok!

Hunyadvári István
Apósomra emlékezve

József Attilával egy évben született
Nem kapott se téli, se nyári szünetet.
Sosem nyomta vállát az iskolatáska,
Mivel egy napig sem járt Ő iskolába.

Analfabéta volt és maradi,
Az én kedves apósom Baranyi.

Volt felesége és három okos lánya,
Szemet vetettem én közülük Jolánra.

Antológia 2019.indd   17 2019. 08. 13.   19:22:42



18

Lett is belőlünk egy boldog házaspár,
De sajnos, a házassággal anyós is jár.

Ő viselte keményen otthon a nadrágot,
Uralmába fogva az egész családot.

Látszólag a férjet cseppet sem zavarta,
Alkalmazkodó volt, béketűrő fajta.

Ha támadás érte, soha be sem rágott,
Szerette a jó bort, a jó társaságot.

Ingerültnek, idegesnek én sohasem láttam,
Versenyt nyerhetett volna a kézi kaszálásban.

A fogatolásnak volt rátermett embere
Egyik lova pej volt, a másik fekete.

Halottak Napja jön, az évenkénti ünnep
Emlékeink ilyenkor még szebbeknek tűnnek.

Sírjához kimegyek, mikor van rá módom.
Szinte aranyember volt az én apósom.

Fél évszázada, hogy minket itt hagyott.
Készítettem Neki egy sírfeliratot:

„Elköltöztél ötven éve,
E sírhalom sötétjébe.

Nyugodj békén, kedves János!
Az élet nem igazságos.

Van, akinek duplán osztott,
Téged viszont jól kifosztott.
Te voltál egy vesztes lélek,
Sírig őrzöm szép emléked.”
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Kelemen Györgyné
Kis csillag

Egyszer álmomban meglátogatott egy kis tündér,
A szárnyai a sötétben színesen csillogtak,

Kedves hangja selymesen lágy és gyengéd.
Én már túl voltam a sokadik szemműtéten,
Veszni látszik minden reményem, s hitem,

Egyszer látni fogok úgy, mint valamikor régen.
Menj ki, mikor csillaggal teli a végtelen tér,
S válasz magadnak egy szerencsecsillagot,

S míg az fent ragyog, a remény veled él!

Másnap kimentem, s kinéztem egy csillagot,
Nem nagyot, egy kicsit, de oly szépen ragyogott.

S kérleltem, látni úgy szeretnék, mint valamikor rég,
De semmi nem változott, az álom, álom maradt

Látásom semmit nem változott, maradt, mint rég.
Mégis hiszek benned, én édes drága csillagom!

Míg Te ragyogsz, a reményt, el nem hagyom!
Ragyogj hát, ragyogj, édes kicsi csillagom!

Kórházban feküdtem, s kinéztem az ablakon.
Az én kicsi csillagom ott ragyog.

A szomszédomnak nincs már csillaga, 
Nem láthatja ő már, hogy ragyog!

Nem lát! Tekintete az ürességbe mereng.
Ragyog hát, ragyogj, én édes csillagom!

Míg Te ragyogsz, van reményem.
Ragyogj hát, ragyogj!
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Míg látlak, van reményem, Mert látlak!
S ha egyszer fényed örökre kihull, már nem félek!

Mert van nekem itt lent egy fénylő csillagom.
Nem kis tündér, nincsenek apróka lábai, szárnyai.

Inkább szeretettel teli, hatalmas szívű Apóka.
Én sem vagyok fiatal, inkább már csak Anyóka,

Mégis mit lát bennem, én nem értem?
Szívemben Ő örökké fiatal legényke.

Ragyog hát, ragyogj! Én édes drága csillagom.
Míg te ragyogsz, van reményem!

Ragyog hát, ragyogj!

Gulyás Sándorné
Unokámnak

Sokszor dajkállak két kezem között
Szép szőkefürtű kisunokám.

Lelkemben már rég temetett világ fakad fel
Csendes játékunk nyomán.

Te még nem érted az életharcot
Mit ész, szív, kar mível körötted, a

Te kicsi világod nem tudja még, hogy
Minden harcot angyal képe fed.

Ma még rózsaszínűek a színek,
Amellyel készül életed szövete, de

Holnap már ezer érett kéz nyúl, hogy
Más rideg színnel fesse be.

Szavak között mit mond kis ajkad,
Szép, ez is szép, a legszörnyűbb, a 

Te kicsi világod nem tudja még, hogy
Szépek között szebb az egyszerűbb.
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Csak a pajzán szép igaz örömöt
Dobja vissza kicsi szíved,

Föltartott kézzel, kis kezeddel örülsz
Ha meghallod becéző neved.

Egyszerű ház az, amelyben születtél,
S ott, a fénytelen tárgy is csillogott,

Ha felnősz tudd, e tárgyakon
Nehéz munka hagyott fénynyomot.

Németh Józsefné
Az időbe visszanézek

Az idő csellózik szívem húrjain,
Életem nagyon is véges.

Az idővel perlekedem, de hiába,
Futva, őrült iramba visz a halálba.

Ez nekem ismeretlen és véges.
Időt kérek, csak álom legyen.

Alkudozom, egy pillantást engedj még
Visszanéznem, siratnak-e engem?

Hiányzom nekik kik szerettek,
Elolvasnak-e egy-egy prózát, verset,

Mit róluk, nekik írtam,
Csak az életem van a sok betűben.

Vagy dédunokák találnak rá,
Egy poros fiókban, dobozban?

Én vagyok Édeseim, lapozzátok, olvassátok,
Szeretettel gondolok reátok, Dédmamátok.
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Koszteleczky Magdolna
Fenn az égen van egy ország

Fenn az égen van egy ország,
Melynek fénye

beteríti az egész világot.
Az én lámpám sápadt fénye,

nem ég úgy már, mint sok-sok éve.
Emlékszem.

Gyermekkoromban úgy élveztem,
altatódallal hunytam le a szemem.

Kínlódva keresem édesanyám fényét,
Csillagokba keresem arcod szépségét.
Csendes sírodat gondosan ápolgatom,

Szívem dobbanását ott fent, úgy is hallod.
Földjükben békésen pihennek,

Miért nincsennek itt mindig velem?
Virágokkal kezemben, szeretettel gondolok

az elmúlt szép emlékekre.
Diákcsínyek, huncutságok, már régen oda lészen. 

Őszülő fejemmel az álmokat, ami szép volt, elvesztettem?
Itt a december, 74 éves lettem, még a fenyő illatát sem úgy érzem.

Hol vagytok, drága szüleim-testvéreim?
Sétálok a temetőben, szellők zaját hallva,

mintha puha kéz simogatná arcom.
Fülembe cseng egy édes dal, tudom, hogy nékem szól.
Fejem lehajtva sóhajtom, szemeimből hulló könnyeim

áztatja sírotok.
De jó annak, aki felkeresheti Édesanyját.

Csókolja meg mindkét ráncos kezét,
mely ő érte élt.

Mert ez a legszebb igaz kincs,
Mindenkinek szívén át.

Utóirat :
            Kósza felhők kúsznak az égen

            S eltűnik az örök végtelenségben.
                                                                     „ÁMEN”
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Bartha Lajosné
Életvonat

Robog az életvonat végcélja felé.
Csak ritkán pihen meg, nincs idő rá elég.
Lát mindenfélét: szivárvány virágmezőt,

téli félelmet, tavaszi aranyesőt.

Megállva egy-egy köztes állomáson,
elidőz itt rácson, ott betegágyon,

hol vad rabok bűnözőként lakolnak,
fekvő betegek kérlelőn gyógyulnak.

Hegymenethez gyakran visszatolat,
épp, mikor eljön a pirkadat, majd

nagy lendülettel kaptat fel a dombra,
hol a völgyet a kelő nap beragyogja.

Cipeli kínjait fél-boldog nőknek,
kik a csókoktól már csak meglepődnek.

Holnapjukat féltő férfiakra várva
zakatol be fürgén az új állomásra.

Vidám gyermekkacaj boldogítja útját,
meggyötört lelkű testek nyomják a súlyát.

Végül bekocog az utolsó megállóba,
fütyülve tudatja: ez mára a záróra.

Ott aztán nagy zajjal kiengedi a gőzt,
pöfékel még párat, majd mint aki győz

saját sorsa felett, álmodik új napot,
hol szebb lesz a csúnya, jobb a gonosz.
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Dimák Béla
Összetartozunk

Az élet útja göröngyös és sokszor nehéz.
Ha a magánytól elunva ide betérsz

Ha a barátkozás szomjúsága tikkaszt
A nyugdíjas klubban keresd a vigaszt.

Lelked nehéz terhét itt lerakhatod
E jó közösségben megértik panaszod.

Megosztjuk veled bajod és falatunk
Mert mi valamennyien összetartozunk.

Ennek jegyében szívből köszöntelek Titeket
Tartsátok meg egymásba vetett hitetek.
És így együtt soká-boldogok legyetek,

Kiket szeretni és becsülni lehet
Mert mindent megtesz, amit csak lehet.

Légy megértő, más iránt figyelmes,
Légy vidám, és mindenkivel kedves.

Ne légy soha túl nagy hanggal,
Hadd mondják rád - ez egy angyal.

Lelkünk és érdeklődésünk megkopott,
De ha kérdezel, én válaszolni fogok.

Azért tőlem se várjatok nagy csodát,
Mert hiába enyém is e változó világ,
Belőle néktek csak annyit adhatok,

Mi bennem van, s mit tőletek kapok.

Értetek is teszek valamit, ha gondolkodom
Verseket írok, és megértőn rátok mosolyodom.

Apró hibáinkért egymásnak falazunk,
Hiába, mi valahogy: összetartozunk.
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Lunczner Gyula
Soha többé

Soha többé ne hulljon könnyetek
Én nem halok meg, csupán elmegyek.

Átlépem egy másik világ kapuját
Az árnyékvilággal többé nem törődöm.

Hát ne rántsanak vissza könnyeitek
Ne legyen nekem fájdalmatok börtön,

Mert ez a kötődés, mi itt tart még a Földön.

Itt tart a Földön és nem mehetek
Nem láthatom azt az új életet.

Helyette csak fájdalmatok látom,
Hogy mennyire fáj földi távozásom.

Dr. Radmila Markovity
Rejtett Erőm

Évek nyüzsögnek bennem, a múltra ritkán gondolok.
Szép, fájó, minden ami volt, azt jobban tudja a Hold.

Letűnt korom konokul élteti ős-életemet.
Rejtett Erőm, siess elém, fogd meg lágyan a kezem.

Rejtett Erőm, gyere velem, vezess, gyengéden vezess.
Ha elfáradtam, ülj le mellém türelmesen, nevess

de résen légy, ha lelkem még bennem él, vigyázz,
hozzád simulna, modern festmény színeivel elbűvölne,

szomorú lennél, nem akarom, csalóka időm
múltnak árnyékával elvette tőlem az életem.

Rejtett Erőm, te tudod, csak az időt nem érdekli,
azt sem tudja, nem létezik, én lézengek a létben

mert vagyok, amíg vagyok, majd elolvadok a légben.
rejtett Erőm, Te űrben lebegő, őrizd meg lelkemet.
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Hajdrik József
Összesimulva

Csábít a test, miként hozzám simulva,
szépségét átadod a szerelemnek.

Tenyeremben rejtett arcod primula,
képmása az angyali szeretetnek.

Érezd a percet, ahogy szárnyát bontja,
S leszel lágy hang, cinkék csicsergése.

Tajtékos hullámnak játékos Holdja,
Így veszek el benned, mint Nap az éjben.

Virágok között, hová is rejtselek?!
A világ úgy is látja ragyogásod.

Szikrázó látványod, fényes deleje
Igazi korona a valóságon.

Ballagó árnyam lázban ég a falon.
Ott állsz mellettem, ketten egyek vagyunk!

Szeretlek! Míg szám szádon piheg, - hagyod,
hisz hozzánk idomul vas akaratunk. 

Semmit nem tudhatunk a véletlenről!
Azt sem, miként születik meg a csoda.
Szeretünk szerelemmel - végtelenül.

Ilyen szép tavaszunk még nem volt soha!
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Sámel Mária
Ne feledd

Ne feledd, szeretlek
Hóviharban,

Napsütésben.
Megtörten,

Vasmarokban,
Eldobva, szárnyalva

Szeretlek…

Ne feledd, szeretlek,
Testvérnek, barátnak,

Gondolatom tőled van,
Gondolatom
Hozzád fut,
Szeretlek.

Ne feledd, szeretlek,
Bárhol élsz, bárhol légy,

Úton és viharban,
Tóparton, villában,

Hátadon gondokkal,
Bánattól ázottan.

Szeretlek.

Ne feledd, szeretlek,
Érezd a holnapot,
Jön jobb napod,

Látnod és nézned,
Beszélned, élned,

Testet melengetően,
Még kell, szeretnek, 

Szeretlek. 
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Horvát Jánosné
Életünk

Elrobogott életünk,
mint fürge gyorsvonat,

nézünk csak utána
a megkopott peron alatt.
Intenénk, hívnánk vissza

az elrobogott éveket,
de megfáradt öreg kezünk,
nem bírja már e terheket.

Szárnyaltak éveink,
mint gyors madár az égen,

jöjj vissza gyors madár,
hozd vissza... csak egy

pillanatra kérem.
De ne, ne... mégse`,

mit érne ama pillanat, ha
szívünk, fájdalmában meghasad.

Röpülj tovább gyors madár,
vidd az elmúlt éveket,

viszont látni nagyon fáj.
Maradjon meg szép emléknek,

ha néha-néha visszatérnek.
Idős kornak a szépsége,

betöltheti szívünket.
Van e kornak is szépsége,
s sok szeretet lakik benne.
Osztogatjuk unokáknak,

sok-sok kedves jó barátnak.
Megtalálhat szép szerelem,

hisz` nem korhoz kötött
e szép érzelem.
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Dócs György
Ahol a ragyogás örök

E csodás életet veled
Ki tudja, meddig élhetem.

Ki tudja, meddig bánik
A kegyelmes sors, ily kegyesen velem.

S ki tudja, Istenem miként vigyáz reám,
Hagy-e még időt hosszan maradni kedvesem oldalán.

Hagy-e még időt, hogy tovább szeressem,
Létem tőle függő perceit órákra tekerjem.

Órákra, napokra, hónapokra.
Ki tudja, meddig lángol e hamvadó csoda.

Időhöz kötött ékes mondatok,
Ki tudja, őket meddig mondhatod.

Tudsz-e majd búcsúzni kedvesem,
Ha egyszer csak hív a messzi végtelen,

Ahol a ragyogás örök,
De vissza még nem jött senki sem.

Vajon tényleg meghalunk egy kicsit,
Ha alszunk kedvesünk karjába zárva?

Egy más világban,
Mégis itt a földön?

S ha álmodunk, akkor élünk igazán,
S nincs kín, fájdalom több mi meggyötörjön?
Vagy az ébrenlét az, mit álmodunk csupán?
Ki tudja sorsunk gondolatját, az égiek talán?
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Ki kell várni az ő akaratját, bárhogy is,
Kezem hűvös, kezedbe téve addig is.

S ha sorsom engedi, a vég után is várni rád,
Adj alkalmat, egy végtelen tiszta délutánt.

Z. Konkoly Juci
Hitébe fúlt

„Az ágy közös a párna nem”
Te itt vagy és nem élvezem,

az éj idéz egy illatot,
fagyott a szív, mely elhagyott.

Elűzted ó, szerelmemet,
hitébe fúlt az élvezet,

az álruhád a földre hullt,
a jelmezed csak ócska múlt.

Remegve vár az új idő,
a perc csoszogva jő elő,
parányi szikra pisla fény,
elér idén az új remény.

(Az idézet: Pilinszky János: Életfogytiglan)
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Dr. Csikai Erzsébet 
Jó párkapcsolat

Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat
Szeretetben megőriztük a párkapcsolatunkat.

Soha nem akartuk uralni a másikat,
Mindig meg tudtuk beszélni a problémákat.

A tapasztalatokat szeretném átadni:
Az alkalmazkodást kell jól megtanulni,

És a másságot elfogadni,
Párunk nem a tulajdonunk, jó tudni.

A sérelmeket a palackba senki ne rakosgassa,
Ha valami fáj, azt hamar megbocsássa.

A kapcsolatot mindig a szeretet táplálja,
Átalakítani ne akarja, úgysem tudja.

A választott hivatásunkat mindketten szeretjük,
A pontos munkára megtanítottak az ősök.

Az elvetett magok termettek sok gyümölcsöt,
Szüleink, nagyszüleink gondoskodó szeretetét köszönjük.

Amit célul kitűztünk, hála Istennek, mind elértük,
Az emberek tiszteletét, megbecsülését élvezzük.

Haraggal le sosem fekszünk,
Más az egyéniségünk, de egymást jól kiegészítjük.

Egymás munkáját megbecsüljük, 
Tapasztalatainkat közkinccsé tesszük.

Adja a Jóisten, családunkkal együtt
Békében, szeretetben, egészségben élhessünk.

Antológia 2019.indd   31 2019. 08. 13.   19:22:42



32

Rákóczi Rudolf Géza
Meditáció

Ha Tudatod kiszabadult
Földi börtönéből

S szabadon repülhet
A Kozmikus térben

Ott már könnyű,
S oly szabad már a lélek
Mert nincsenek határok,

Mik fogva tartanak.
Ott már nincsenek érzések,

Kudarcok…fájdalmak
A Lélek csak ott lesz

Igazán szabad!
Szinte vágyik uralni

A végtelen teret,
Melynek dimenziói

Összemosódnak az azúrkék
Égnek spirál tengelyével,
Mely, mint egy selymes

Hermelin palást,
Úgy terül rá a csendre,
S boldogan adja meg

Magát a Lélek,
Hogy alázattal simulhasson be

Az örök Végtelenbe!

(Átírva: 2018. május 23-án)
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Kurunczi Mária
Rajzoltam egy szivárványt

Rajzoltam egy szivárványt neked,
csupa fekete volt, te kell, hogy kiszínezd.

Hogy lásd álmom, mennyire mély,
mi lenne, ha felébrednék?

Mesélned kell nekem, hogy tudjam, érezzem,
miért is van e világon az ember?

Hogy megmutasd barátnak elfogadsz-e?
Hogy belelátsz-e szivárványszínű lelkembe?

Ha lelked szivárványszíneibe beengedsz,
én is elmesélem neked, 

milyen lesz, amikor felébredsz,
és színek suhannak el melletted.

Amikor nem könnyek között nézed a kék eget,
amikor már nem érzed azt,

hogy mindenből most van eleged.
Amikor színek kísérik minden lépésed.
Amikor szomjoltó italod is színes lesz.
És utadon színes árnyékok követnek.

Te rajzolsz majd szivárványt mindenkinek.
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Csiszár Katalin
Gyász

Nincsen forrás, mi oly mélyről fakad,
mint bánatod, mely szívedből felszakad.
Ébren ér a reggel …elfolynak a napok,

konok pörölyként zuhannak
rád koldus holnapok.

Mégis, mégis, ha az eget faggatod,
könnyfátylon át is

láthatod:
A te legfényesebb csillagod

örökké ott ragyog.

Budai István
Álmot láttam

Álmot láttam furcsát, rosszat,
Kísértett is órák hosszat,
Telve fura gondolattal,  

Szembe mentem önmagammal.

A másik csak rám tekintett, 
Még ujjával is csettintett. 

Úgy nézett rám, mint egy állat:
Én téged most kicsinállak!

 
Mert te nékem azt ígérted,

Mind könnyebb lesz az élet. 
De ahogy múltak az évek, 
Látom, te vagy, aki téved. 

Egyre több a gond és bánat,
Egy baj mentén kettő támad, 

Hiába van kerted, házad, 
Sorsod, sorsod ellen lázad.

 Hogy mit akart, ma sem értem, 
Közben újra észhez tértem.
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Bondár Zsuzsanna
Derűre-ború

Míg élvezed a napsütést, örömöd érthető,
Ám az ég feletted sötétül, vihar jő

Így változik gyakran az örök természet
Vele együtt érzékeink, s a nagybetűs élet.

Fiatalon még bátor vagy, nem félsz a vihartól
Úgy érzed, hogy mindent kibírsz, az eső is ápol,
De épp akkor, amikor bár oly magabiztos vagy
Derült égből, kis felhőkből, néha villám sújthat.

Középkorban óvatos vagy, már nézed az eget
Felelős vagy másokért is, kik melletted élnek

Munkád végzed, ám ha terved elveszettnek látod
Borúra- derű jön, ezt már megtanultad.

Ám, ha mégis tovább tart a borús időszakod
Úgy érzed, hogy rád nem virrad többször fényes napod,

Akkor újra borult égből jön a gyors változás
Borúból-derű, derűből-ború, ez már csak így szokás.

Ne légy soha türelmetlen, te földi halandó
Ősz fejjel már megtanultad mi a rossz, s mi a jó.
Viseld hősi méltósággal a nem várt sorscsapást,

De ne feledd, hogy ború után „derű” jöhet csupán!
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Kothencz József
Ma még talán…

Ma még talán tiéd lehet -
Holnapra már késő lehet!

Indulj még ma, ne tétovázz-
Ne várj amíg időd lejár!

Ma még talán elérheted -
Indulj el most - vedd a jegyed!

Ne várasd a szerelmedet,
Még téged vár - biztos lehetsz!

Ma még talán csak téged vár -
Holnapra tán elkéshetsz már!

Indulj, amíg megteheted:
Tedd szebbé az életed!

Indulj még ma - ne tétovázz -
Ne várj, amíg időd lejár!

Holnapra már késő lehet -
Ma még biztos: tiéd lehet!
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Németiné Kodrán Erzsébet
Körös parti emlék

  
A fák hegyén, 

 apró fények ülnek,
 zöldarany a folyó vize,

de már ott lebeg a légben, 
a közelgő ősz üzenete.

Egy apró kismadár,
szárnyát próbálva

útra kel, 
valami picike bogár

talán a nyarat siratva,
szomorú búcsúdalt énekel. 

A parton állok, egyedül,
nézem a sétáló vizet,

  lelkem mélyén hallgatom
 a nekem szóló halk üzenetet. 

Az öreg fűzfa szól,
 Sosem feledd el ezt a szépet, 

Mert mint ez ragyogó víz,
úgy suhan el felettünk

a múló élet.
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Máté Lajos
Noé életéből

Az özönvíz előtt élt egy ember, Noé,
Saját kocsmája volt, egyszerű kis bódé.

Hol az isten fiak, szálltak le a földre, 
Az emberek csinos lányait körözve.

Majd házasok lettek, gyereket nemzettek,
Akikből csakhamar óriások lettek.

Megzavart emberek mindent káromoltak,
Jövevényük ellen, folyton háborogtak.

Elzüllött férfiak, gyakran verekedtek, 
Családi életük paráznává lettek.

Alig volt közöttük istenfélő ember,
Szidalmazták Istent, nem tetszett a rendszer.
látta az Isten, hogy megromlott az erkölcs,

Emiatt úgy vélte, tovább már nem lesz bölcs.
Elpusztítja a föld összes teremtményét,

 Özönvízzel hozza el a világvégét.

Ilyen gondolat járt az Isten fejébe,
Mikor az ösvényen, Noé tűnt szemébe.

Megbotlott Noé és Istenhez kiáltott,
Felismert hangjára vele szóba állott. 

Az imbolygó Noét hazáig kísérte,
Közben az özönvíz tervét elbeszélte.

Noé csak hallgatott, félve nyilatkozott,
„Pedig a családom benned bizakodott.”
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„Bízzatok csak tovább, én veletek leszek,
A te családodért mindent elkövetek.

Most vagy ötszáz éves, példás a családod,
Szép feleséged van, három fiad áldott.

Menyeid mindhárman becsületben élnek.
Akik bennem bíznak, nem hiszem, hogy félnek.

Én is bízom benned, és a családodban,
Számítok rátok az özönvíz káoszban.”

„Megbízlak téged, hogy építsetek bárkát,
Szedd össze hozzá a szükséges góferfát.

A bárka mérete: hosszúsága legyen, 
Háromszáz könyöknyi, szélessége ötven.

Magasságnak pedig harminc könyök elég,
Szurokkal vond be a bárka alsó felét.

Ajtót tégy a bárka felső közepére,
Ablakokat szerelj fel a tetejére.”

„Amott az erdő és rét között a tisztás,
Ott építsd a bárkát, nem lesz semmi tiltás.

Jelöld ki méretét, ahogy azt megadtam.
Verd le a cölöpöt, azért, hogy láthassam.

„Úgy lesz, ahogy mondtad szerető Istenünk,
Ígéreted szerint légy mindig mivelünk.

Megkezdem a munkát együtt a családdal,
A megadott helyen, válogatott fákkal.”

Aznap este Isten nagy vihart gerjesztett,
Minden építési fát, földre fektetett.

Reggel kiment Noé családjával együtt,
Kezdeni a munkát, miközben megrendült.

Meglátta a fákat kidőlt állapotban,
Alig hitt szemének, mert vár állott ottan.

A fafeldolgozást családjára bízta,
Ő meg a terepet, majd eligazítja.
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Aztán fogta Noé a mérőzsinórját,
Először megmérte könyökének hosszát.
Majd levert cölöphöz kötötte mércéjét,

Kimérte a bárka hosszát, szélességét.
Meglátta az Isten, hogy Noé mit művelt,

Kérdezte: „Mit építsz? Bárkát, avagy műhelyt?
Mert szerszámoskamra lehetne belőle,

Ha a te könyököd lenne a mérője.”

„Mindent az én könyök mérőmhöz igazíts, 
Mérőzsinórodon, többszörösen lazíts.”

„Ó, Uram! Nem láttam én még a könyököd,
Hogy mérhetném hozzá azt a két cölöp közt?”

„Vedd, a zsinórodat húzzad magad után,
Ha célhoz érsz, szólok: Ne nézz olyan bután!”

Megjegyezte Noé, amit Isten mondott,
Aztán a kérdéshez hamar hozzá szokott.

Mindent megkérdezett, ami bizonytalan,
Válaszolt, Isten a kérésére, untalan.
Hamar terjedt a hír a bárka tervéről,

Sokan megnézték azt, a tömeg részéről.
Jól ismerték Noét, kedvelték humorát,
Ritka jó kocsmáros, szerették modorát.
Azt gondolták róla új vendéglőt épít,
Bárka elnevezés, kocsma nevet szépít.

Régi törzsvendégek mentek segíteni, 
Szakemberek, ácsok szívességet tenni.

Hét év elteltével megépült a bárka,
Minden úgy sikerült, ahogy Isten várta.

„Most pedig a bárka belsejét hozd rendbe,
Rekeszekkel gondolj, az állat seregre.

Amikor megnyitom az özönvíz csapját,
Készíts az állatok részére több csapdát.”
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„A befogott állat tisztaságát nézzed,
Amelyből hét párat toborozz közétek.

Tisztátlan állat egy pár kerülhet be,
És tedd azokat mind, egy külön rekeszbe.

Halat és madarat nem kell bevinnetek,
Azok az étkezést biztosítják nektek.
Tetvek és rovarok tudnak védekezni,

Bolhákat a macska mind magához szedi.”

Háromszintes legyen a bárka belseje,
Magasságot kíván a zsiráfok feje.

Nem kell ám félnetek a vadállatoktól, 
Megszelídül mind, a látott borzalomtól.

Halat egyenek a húsevő állatok,
A többinek legyen készen a tápotok.
Ti is halat esztek, amíg rá nem untok,

Majd a bárka szélén, madár után futtok.”

„A fogott állatok sorszámot kapjanak,
Azzal majd a bárkán, lakhelyet kaphatnak.

Szereljetek be a bárka belsejébe:
Világítást, fűtést minden helyiségbe.

Áramot fog adni a cethal uszonya,
Dinamóra szerelt szél hajtott motolla.

Hűtőszekrény nem kell, mert hideg lesz a víz,
Nem romlik meg semmi, és tartós lesz az íz.”

Elkészült Noé a berendezésekkel,
Átvizsgálta Isten, azt árgus szemekkel.

Jónak látott mindent, meg volt elégedve,
Külső, belső része, szépen be lett festve.

„További feladat a munkamegosztás,
Családod között az ügyköri beosztás.

Sém fiadra bízd az állatok fogását,
Kám végezze el, a rekesz kiosztását.”
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„Jáfet fiad legyen mindig ügyeletes,
Zűrzavar esetén, lássa ki a tettes.

Mind a három menyed, felvigyázó legyen,
Figyeljék, hogy reggel minden állat egyen.

Feleséged tudja a konyhát vezetni,
Megkérlek, hogy néha segítsél be neki.

Most, hogy kész a bárka és a berendezés,
Rátok fér egy hosszabb, nyugodtabb pihenés.”

„Családoddal együtt költözz a bárkába,
Érezd jól magadat az Isten házába.

Jelzem neked, mikor kezdődik a végzet,
De nem szeretném, ha félrevezetnének.”

Megörült Noé az Isten áldásának,
A lakhelyül adott gyönyörű bárkának.
Türelemmel várta az Isten parancsát,

Mikor kezdheti, a kapott feladatát.

Sok idő elmúlott, nem jött semmi jelzés,
Azt gondolta Noé, nincs elég vétkezés.

Eladta a régi kocsma helyiséget,
Nyitott a bárkában, más lehetőséget.

Díszes asztalokat szerelt a pult helyett,
Úgy látta vendégül, mindazt, aki bement.

Beindult az üzlet, jól jövedelmezett,
Jártak oda hívők, s parázna emberek.

Mindig volt vendég a bárka szállodába,
Eljutott a híre, heted-hét országba.

Volt elég személyzet a vendéglátáshoz,
Kitűnő halételt főztek a szakácsok,

Noé családjának meg volt az öröme,
Minden családtagja, Istennek köszönte.

Mert megadott mindent, amit vártak tőle.
Szerénységük miatt, nem lettek üldözve.
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Már az isten fiak, ott is megjelentek,
Dínomdánom után, jól lerészegedtek.

Aztán, törtek-zúztak és paráználkodtak,
Minden ott lévő nőt megerőszakoltak.
Látta ezt Noé, és rögtön intézkedett,
A biztonság miatt, őröket szervezett.

Sokkolót használtak, a rendbontók ellen,
Lett is ott csakhamar isteni fegyelem.

Észre sem vették, hogy szaladnak az évek,
Mert hosszú ideig békességben éltek.
Majdcsak elfelejtette Noé a parancsot,
Amelyet az Isten, napirendben tartott.

Ezért egyik éjjel vihar keletkezett,
Félelem fogta el, mind az embereket.
Zuhogott az eső, azt hitték meg se áll,
Egyre sűrűbb lett az égen a fellegvár.

Két nap elteltével megállott az eső,
Fél könyök esőtől megtelt az őserdő.
Nem győzték a vizet folyóba terelni,

Csónakkal lehetett a bárkához menni.
Nem engedett Noé senkit a bárkába,

Várta, hogy az Isten, mikor szól hozzája.
Megszólalt az Isten, eljött a pillanat,

Közölte vele, hogy ez még csak gyakorlat.

Megnyugodott Noé, helyre állt a rend,
Minden napjaik a megszokás útján ment.

Gyarapodott Noé, a bárka hasznából,
Számlákat vezetett minden kiadásról.
Nem pazarolt semmit a jövedelemből,
De mindenre jutott a költségvetésből.

Felkészült a vészre, nem is vették észre,
Megtartotta titkát, hogy mi vár a népre.
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De az Isten titka, kifürkészhetetlen,
Azt, amit megígért, nem lesz lehetetlen.

Tudta ezt Noé, és mégis csodálkozott
Meddig tűri Isten, ezt a fajta mocskot.
Mert a züllött élet egyre fokozódott,

Nem élt már ott olyan, aki nem csalódott.
Halászat, vadászat adta az életet,

Nem is volt az munka, inkább csak élvezet.

Kevésbé nyugtató, egyhangú volt minden, 
De nem tűrte tovább, vétségüket Isten.

Álmából ébreszti Noét egy éjszakán,
Így köszönti őt, a születése napján.

„Ma vagy hatszáz éves, megannyi nem lehet,
Fogadd el tőlem a megmentő kötelet.

Zárd be a bárkádat, tatarozás miatt,
A felirat láttán, mindenki elriad.”

„Készülj a nagy vészre, de nehogy elbeszéld,
Menjen szabadságra, mindaz, aki cseléd.

A családdal együtt legyél a bárkába,
Az esőzés előtt legyen rend csinálva.

Készítsd a helyeket, ahogy azt megmondtam,
Az eledel mindig kéznél legyen, ottan!
Három nap után a csendesebb esőben,

A sorszámos állat, legyen majd előnyben.”

„Add ki a vészjelzést, családod részére,
Tudja azt mindegyik, mit kezdjen majd véle.

Volt elég időtök a felkészüléshez,
Tegyetek meg mindet, majd a túléléshez.

Amikor a bárka megtelt állatokkal,
 Zárd be az ajtaját erős lakatokkal.

Megnyitom a csapot, zuhog majd az eső,
Földből meg a forrás, bugyogva tör elő.
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„Lesz olyan özönvíz, elpusztul itt minden,
Ti maradtok nekem”, ígérte az Isten.

Hömpölygő fellegek öntötték az esőt,
Földből a források adták a túlerőt.
Felemelte a víz a nagytestű bárkát,

Alatta úszkáltak halak és cápák.
Tetejére szálltak az égi madarak,

Utazásuk célja, hogy élve maradnak.

Negyven nap és éjjel, esett és villámlott,
Nem láttak ott mást, csak vizet és hullámot.

Egyre erősebb lett az özönvíz árja,
Recsegett, kopogott a leterhelt bárka.
Amikor az eső megszűnt tovább esni,

Hirtelen a víz, a leapadást kezdi.
Megakadt a bárka az Ararát helyén,

Akkor még mindenki, ott marad a helyén.

Százötven nap telt el, míg a víz leapadt,
Amikor a bárka ajtaja kiakadt.

A bárka tetején utazó madarak,
Többségében eláztak, s rögtön fészket raktak.

Kijött a bárkából mindenfajta állat,
Vemhesen távoztak, nagy út előtt álltak.

Hallották az Isten méltó üzenetét,
Hogy „szaporodjatok!” Ők azt megértették.

Noéval az Isten hosszasan társalgott,
Ismertette vele, hogy új törvényt adott.

„Ha megismeritek, úgy kell majd élnetek,
Elsőnek új lelket lehelek belétek.

Az életkorotok százhúsz évre csökken,
Így az új törvényből, senki ki nem zökken.

Sokasodjatok, és mindig dolgozzatok,
A földi világban, ti uralkodjatok.”
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„ Nem lesz többé ilyen, özönvíz, pusztítás,
Szivárvány jel lesz, a foganatosítás.

Lakjatok továbbra, minden bárkába,
Legyen gondotok, az összes unokára.”
Részletezte mindezt, Noé a családnak,

Rögtön hozzáláttak a felújításnak.
Megújult a bárka, minden egyes tagja,

Számított még Noé, az isten fiakra.

De, bezárta Isten az egek kapuját,
Ezért aztán Noé maga itta borát.

Nem volt ő zugivó, de nagyon szerette,
Baját és bánatát, így hamar feledte.
Sokáig élt együtt népes családjával,
Kilencszáz-ötven év várakozásával.
Ő halt meg először az özönvíz után,

Így tudja a világ, ennyi sok év múltán.
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Tátos Gyöngyi
A diófa

- A percelő idő már május havát rója a naptárban, de ez az idei év olyan 
kiszámíthatatlan tavaszt hozott, mintha a természet rakoncátlanul a sze-
gény ember ellen fordult volna. A múlt hónapban hótakarót borított, most 
esőfüggönyt húz. Hát még ilyet sem láttam, hogy a diófám virágzó fürtjei 
vízcsappá váljanak - fűzte gondolatait a 95 éves Módos József, ahogy régi 
viharkabátjában, térdig érő gumicsizmában próbálta körbejárni szakadó 
esőben a portát. Inkább körbecuppanni, mert minden lépésével a kijárt 
úton is csak a sarat dagasztotta a csizma talpa. 
A ház végében álló hatalmas diófa ernyője alatt állva, mint jó gazda tekin-
tett körbe. Rosszallóan csóválta a fejét, ahogy a tőle pár lépésnyire lévő, 
utóbbi időkben száraz patakmederben sodródó vizet látta. Réges-régen 
volt ennyi víz benne. Csak emlékezetének kedves képei enyhítették meg 
komor arcának vonalait. 
Emlékképében látta jó apját, aki a diófát, ami alatt állt, akkor ültette, ami-
kor ő megszületett. A patakban látta azt a kis hajót, amit dédapja által 
ültetett diófából faragott édesapja a négyéves születésnapjára. Itt bocsáj-
tották a kishajót a patak vizére hosszú zsinegen, hogy a következő portán 
élőknél kiköthessen. De csodás játékszer vált belőle neki és a szomszéd-
ságban lakó gyerekek örömére! Le-fel húzogatták egymás között. Benne 
mindenféle ajándékot cserélve és üzeneteket küldve. 
Milyen értékes, hasznos dolgok készültek a kiöregedett fákból télidején, 
mikor a föld pihent. Dédapák, nagyapák, meg apák adták át emberöltőtől-
emberöltőig a tudást fiaiknak.
Ültess minden születésnél egy fát! A diófát az unokádnak ülteted. A diófa 
a legértékesebb fák egyike a földkerekén. Óriás ernyőjével árnyékot ad, 
megköti a földet gyökerével. A nedvességet felszippantja, a levegőt felfris-
síti. Addig is dolgozik, míg nem ad termést. Minden porcikája érték. S a 
termése az éhínséges korban életeket mentett. Még csak fel sem kell mász-
ni érte, öledbe potyogtatja a termését. Gyógyító, színezőanyag nyerhető 
belőle. Finom aromás olaja van, gyümölcsmagja csonterősítő, vitamin, 
tápérték adója. A fájából szép bútorok, faragványok készíthetők.
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- Ja, Ja, a faragványok - motyogta hangosan, miközben letörülte az arcába  
csapódó eső vizét. Mielőtt megfordult volna a patak túloldalára, futó pil-
lantásával végig mérte a diófák sorát. „A család” - ahogy ő nevezte dicse-
kedve. Neki a diófái voltak a család. Ahány keresztgyermek, annyi fa. S 
azok gyermekeinek fái. Mindegyiknek neve volt.
Pár csúszós, bizonytalan lépést tett a nagy diófa alól egy kisebb, de már 
elég terebélyes fáig. Megvizsgálgatta az ágait. Ahogy lehúzta az egyik ágat 
maga felé, egy csomó víz ömlött le az ágról, bele az arcába, szemébe. Az 
esőcseppes, vizes pillantásán át nem is figyelt önmagára, hanem egy kis 
fürtöcske ragadta meg a figyelmét. 
- Jé, te nászévedbe értél! - kiáltott fel örömmel.
- Itt a gyermek az ágadon! - örvendezett és megcsókolta a kis fürtöcskét, 
ami megmutatta magát a sűrűn esős, hideg tavaszban.
- Hát még mit ad az ég! Azt is megélhetem, hogy talán még megismerem 
a termésedet? - mondta lelkendezve.
Mosolyogva fordult meg és elcuppogott a kapuig, hogy kinyissa - be tud-
janak jönni a gyerekeknek - ahogy nevezte, a már felnőtteket is, akik hoz-
zák az ebédet, meg éppen jönni akarnak a portára. Hiszen a faluban ő volt 
a legidősebb ember, de a legmakacsabb is. Ragaszkodott az otthonához. 
A mindig hasznos időtöltéshez. A saját világát sehogy sem akarta feladni. 
Mindenki ismerte, tisztelte. Az összes falubélit, míg nem akadt helyette 
más, ő tanította. Már rég nyugdíjas lehetett volna, de ragaszkodott min-
denki hozzá. Így ameddig csak lehetett nevelt, biztatott, adott és kapott. 
Miután levetette vizes kellékeit és nyugtázta a tavasz fintorát, elhatározta, 
hogy a kerti munkálkodás ideje elhalasztva, most a mai napon befejezi a 
bölcsőt, amit második fogadott dédunokája születésére készít.
Frissen tépett diófalevelekből préselt illatos folyadékkal kente be a már 
kész formás bölcsőt. Dióillat lengte be a szobát. Úgy elfoglalatoskodott ez-
zel a munkával, hogy észre sem vette az idő múlását. Jól eső érzéssel hagy-
ta száradni édesapja születésekor ültetett fából készült ajándékot, ami 123 
évet élt meg, míg egyszer, már nem hozott lombot. 
Mikor bezárta a kaput, még mindig esett az eső. Hol sűrűbb, hol békésebb 
cseppekkel. Nem ment hátra, mert nem akart elcsúszni a sötétben. Fáradt 
megelégedéssel rakta el magát a holnapnak. 
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Borzongott a hideg nyirkosságtól. Tagjai sajogtak, a bőrén érezte a hide-
get. Szégyen lett volna begyújtani a konvektort, vagy rápakolni a kályhára 
egy adag tüzelőt. Ki hallott már május közepén ilyesmit?
Gyorsan bebújt a dunyha alá és onnan ölelte körbe szeme látásával a mű-
vét. Majd lekapcsolta a lámpát. 
- Isten nevében, tegyük el magunkat holnapra - mondta és behunyva 
szemeit, a kinti eső csobbanásait, koppanásait hallgatva hamarosan mély 
álomba merült. 
Kint a természet egyre mérgesebb tehetségét mutatta. Hisztériás táncát 
járta a szél. Tépett, zúzott, nyomott mindent, ami útjába került. Fent a 
felhők birokra kéltek a helyfoglalás miatt. A meleg űzte volna a hideget, a 
hideg vicsorgatta fogát és nagy villámot szórva bizonygatta jussát a tájhoz.
Megmutatta a meleg felhőnek a diófás portát, amihez ragaszkodott és le-
nyúlva villámával, akkorát csapott a Józsi bácsi fájába, hogy az kettéha-
sadva, nagy sóhajtással rogyott a megduzzadt patak vízébe. Még annyit 
sem engedett a villám, hogy sóhaját hallja valaki, mert olyan dörgedelmes 
csattanással adta ki a mérgét. A Módos ház is bármennyire tapasztalt, bá-
tor és megértő volt, akkorát remegett bele ijedtében, hogy recsegtek-ro-
pogtak belé a tagjai, alaptól a tetőig.
Józsi bácsi horkanós, mély álmából felrettent. Megrázta álmosan a fejét és 
kinyitotta sötétben a szemeit.
- No, komám, azért nem kéne ennyire durván csinálnod a dolgaidat - 
mondta álmos motyogással és megfordulva próbált újra elaludni.
Éppen elszundíthatott, amikor újabb csattanás, dörgés bosszantotta ki ál-
mából. Ha már ennyire erőszakosan tombol a vihar, akkor kimegy a für-
dőszobába, gondolta.  Felülve az ágyán kotorászni kezdett a papucsáért. 
Ahogy leért a lába, hirtelen úgy rántotta vissza, mintha áramütés érte vol-
na. Odanyúlt a kapcsolóért, hogy lássa, amit nem akart. Szinte megder-
medt a látványtól. A szoba padlóját víz borította. A papucsa hullámozva 
úszott a szoba közepén, mint gyermekkori kis hajója a patak vizén.
Megfogta a fejét, dörzsölte a szemét, csípte a combját, hogy nem szemfény-
vesztés-e, vagy valami rossz álom? Felpillantott az asztalon hagyott böl-
csőre. Szép barna színével ott díszelgett a nagy asztalon a szoba közepén. 
Belelépett a vízbe. Megborzongatta a hideg víz és a tények. Bokáig érő 
vízben gázolt ki. 
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Éppen belépett a fürdőszobába, amikor a villanykapcsolót keresve egy 
nagy dörrenés, csattanás és furcsa zuborgó, recsegő, csobogó hangcsokor 
érte el a tudatát. A villany elaludt. 
Visszalépett az ajtó takarásából és benézett a szobába. Szemei tágra nyíl-
va, szája tátva, megkapaszkodott ámulatában, az ajtóban. 
Az ágya eltűnt. A szobájának hátsó fala leomlott és a csapkodó villámok 
világánál átlátott a diófákra. A nagy diófa lombjai bent hevertek a patak-
ban. Elzárva az ömlő víz útját.
Józsi bácsi könnyei eleredtek a kinti esőt utánozva. Bénán állt. Sem gon-
dolat, sem mozdulat nem tudott erőt venni a fájdalma felett. Szívét ke-
mény kőnek érezte. A szél hiába tört be a szobába, neki az a levegő sem 
volt elég.
- Hát, „ bevégeztetett és megpecsételtetett” - futott át gondolatán.
Tág szemei nem láttak már, csak emlékeinek képei sodródtak egymás 
után az agyában. Végigélte az első világháborút kisgyermekként, aztán 
a másodikat katonaként, később fogolyként kínlódva, míg hazatért. Két 
forradalmat. Számtalan természeti csapást. Hát, ezt is túl kell élnie! Nem 
szabad kétségbe esni! Biztatta keserűségében önmagát.
- „A jövő tőled függ. A te érdemed vagy veszteséged, hogy a mai napot 
hogyan építed „- hallotta nagyapja hangját, amikor ennek a háznak a te-
tejét foltozta be, amit egy vihar tépett le. 
-” Elrepült a kalapja a szélben” - mondta nevetve a tetőnélküli házat látva, 
hogy lelke mélyén lévő bosszúságát eltakarja. Ne lássák aggódó szerettei, 
hogy ő is tépelődik a kár miatt.
Józsi bácsi lábai elkezdtek remegni, majd egész testét átjárta a remegés. 
Nem tudni, hogy lelke fájdalmának remegése, vagy a hideg elemek hatot-
tak rá.
Gyorsan felhúzta csizmáját, melegen felöltözött. Mindenféle szatyrokat, 
kosarakat keresgélt elő.
A lámpavilágnál és kezében lobogó gyertya fénye segítségével kereste elő 
a törmelék alól a kedves dolgokat, s pakolta össze a szükségesnek vélt hol-
mikat. 
Nemsokára le kellett vetnie egy pulóvert, mert egészen belefelejtkezett a 
pakolásba és kimelegedett a nagy munkában. Azt sem vette észre, hogy 
megbékéltek az elemek. Elcsitult a szél, elállt az eső.
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Még derengés előtt, kíváncsian kukucskált be az ezüstmosolyú telihold a 
kidőlt házfal oldalán. 
Alig pitymallott még, amikor már minden fontos dolgát felpakolta asztal-
ra, polcokra. Ott toporgott a kijárati ajtóban és várta, hogy a derengésben 
el tudjon jutni a ház háta mögé meglesni a portát.
Mikor már megérkezett a pirkadat, akkor látta, hogy a kedves, legfiatalabb 
fáját, a vihar kidöntötte. Gyökérzete kifordulva mered a föld fölé. Kedves, 
szép, üde lombja az első termések egy részével bent fürdik a kiáradt patak 
vizében. Megpróbált elevickélni odáig és rángatta. Ha még annyi ereje is 
lett volna, mint ifjú korában, akkor sem tudott volna rajta mozdítani.
Visszacsobogott a vízben a házba és maga után vonszolta azt a magas ka-
rosszéket, amit még édesapja faragott. Kinyitotta közben a kaput, majd 
felhúzva lábait a vízből, beleült a székbe és várta a felkelő nap első sugarait 
a kidőlt ház oldalán.
Nem zavarta a fehéren gomolygó párás, nyirkos levegő. Sokkal mesz-
szebb látott. A magaslatot figyelte, ahonnan a nap első sugarai átbuknak 
a dombtetőn. El akart köszönni tőle. Minden egyes diófájától külön elbú-
csúzott már. 
Két csontos kezével érintette apja kezének helyét és kapaszkodva az emlé-
kekbe szeméből csorgó könnyeken keresztül látta magát egyik keresztfia 
kertjében a felajánlott kis ház előtt ülve, ahol a másik ház hátsó falának 
ütközik neki az emberfia látása. 
- Igen, itt bevégeztetett - mondta könnyekkel kísérve. 
- Ha lett volna gyermekem, én is itt nyughatnék el, mint őseim, de nem 
lehetett! A jövő zálogául csak titeket tudlak hagyni kedves fáim. Szomo-
rúan nézett az öreg fára. Vajon téged tűzre vetnek-e, vagy szép faragott 
dolgokban élsz tovább? Kitudja? Téged magammal viszlek, ha addig élek 
is - mutatott a kidőlt fára, akit akkor nap ültetett, amikor az első fogadott 
dédunokája született. Most az ő testvérének készítette a bölcsőt, ami ké-
szen, büszkén áll az asztalon. 
Míg Józsi bácsi búcsúzott az öreg Módos portától, észre sem vette, hogy 
a kapun bejött a keresztfia és megállva a háta mögött hallgatta a tanító úr 
búcsúját a szeretett otthontól és felkészült a jövőre, amiről hallani sem 
akart eddig. Már is intézkedett, hogy hozzanak kocsit és pakolják fel a 
dolgokat.
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Mélyen megrendült, de örült is keresztapja józanságának, ahogy elpakolt 
és felkészült a költözésre. Belátta, hogy továbbra nem maradhat egyedül. S 
természetesen a diófát kiszedték és másik udvarban elültették. Legalább az 
maradjon kötésnek a lelkében, hogy valakije vele van. Meg is hálálta a fa. 
Életben maradt János bácsi legnagyobb örömére. Minden nap kerülgette, 
ápolgatta, becézgette. 
Egyik nyári nap, a rekkenő melegben az árnyékában üldögélt. Figyelte a 
szikrázó nap sugarainak játékát a szép zöld leveleken. Amikor félálomban 
így nézegetett fölfelé a lomkoronában, látta, ahogy a napsugarak át akar-
nak hatolni a leveleken, de azok tiszta szeretetükkel védik őt a sugarak fé-
nyétől. Majd a szellő jön, megrázza a leveleket, s mint kis gyémántgolyók 
rá hullnak Józsi bácsira. Gyémántfényükkel betakarva testét, felröpítik a 
magasan kéklő égbe. S megmutatják neki a régi portát. A diófák zöldellő 
ernyőit. A kis patakot, ahol kedvesen himbálva siklik a kis hajója. Majd a 
ház előtt édesanyja bölcsőt ringat, amiben ő kapálódzik. Édesapja ásóval 
a kezében ás egy nagy gödröt, hogy visszaültesse az óriás diófát, amit ta-
vasszal a költözködése éjjelén a mérges villám hasított ki a helyéből. Hálát 
és boldogságot érzett apja iránt.
A háziak látva, hogy keresztapa álomba merült, mosolygós arcát, először 
nem akarták zavarni, de eljött a vacsora ideje és kelteni kezdték. Ő már 
nem akart itt vacsorálni többet. Újra otthon volt a régi házban. 
Ősszel a lehulló diókból és levelekből egy kis koszorú csokrot csinált a 
fogadott dédunokája.
- Dédike, elhoztam neked a fám első termését. Látod milyen szép? Na-
gyon finom ízes is. Befestettem neked a színével a diókat. Köszönöm, 
hogy a „nekem fát” elhoztad magaddal. Nagyon vigyázok rá - mondta a 
kislány és óvatosan letette a sírra a diókoszorút.

Antológia 2019.indd   52 2019. 08. 13.   19:22:43



53

Mári Lajos
Igaz mese az iciri-piciri kisdióról és az óriási diófáról

Egyszer volt – igaz volt – volt egyszer egy iciri-piciri kis dió. Élt, éldegélt, 
mint több ezer társa egy hatalmas ágas-bogas diófa tetején, békében, bol-
dogságban és a többi társával együtt bizonyára barátságban.
A kis diócska nagyon is szerette ezt a fát, mert túlontúl is ragaszkodott 
hozzá.
Megszületésekor még zöld búrájában pompázott, illegette magát odafönt, 
mint a többi társa, majd meleg lévén ledobta azt és páncéljában süttette a 
hasát.
No, de ne szaladjunk ennyire előre a mesében, hiszen a történetünk jóval 
előbb kezdődött el!
Tehát még egyszer: Egyszer volt – igaz volt – volt egyszer egy icinyke – 
picinyke földből kinövő kis diófahajtás, amelyik azonban nem jó helyen 
látta meg a napvilágot.
Bizony Ő ott kívánkozott a világra jönni, ahol a gazda nem nagyon sze-
rette volna!
Most még olyan aranyos – gondolta – de mi lesz, ha megnő és hatalmas 
lombkoronát bont? Mint ahogy majd az elkövetkezendő mesében be is 
fog következni.
Ahogy gondolkodott, gondolkozott, megtörtént a „csoda”. Eszébe jutott, 
hogyan tudná a kis fácskát megmenteni és becsülettel felnevelni. Átülteti 
ezt a fácskát kislánya tiszteletére, akit igaz, hogy most szándékozott tőle 
elvinni egy „szívrabló” – ahogyan Ő magában nevezte. De mit is tehetett 
volna! Ez az élet rendje. Éppen ezért tűnt jó gondolatnak az átültetés. Így 
legalább az icinyke – picinyke diófácska is megmarad. Úgy okoskodott, 
hogy biztosan lesznek kis unokák és majd játszhatnak, hűsölhetnek az 
árnyat adó nagy fa alatt!
Így is tett. Hamar fogott egy ásót, a helyet is kiválasztotta és nagy gonddal, 
- közben becézgetve – átültette a kis fát.
Ez a diófa – diófácska – még mindig kicsinyke és vézna volt, három kis 
ággal és néhány mosolygós levélkével.
Nem baj, nem kell félned – gondolta magában a gazduram, - majd gon-
dozlak én és te becsülettel meghálálod! 

Antológia 2019.indd   53 2019. 08. 13.   19:22:43



54

Eszébe jutott, hogy már korábban is szeretett volna fát ültetni, amikor a 
gyermekei megszülettek, de nem volt rá lehetősége, mert egy lakótelepen 
lakott és nem volt hely ahová ültethette volna.
Na, most csak azért is bepótolja. Nézett hát nap, mint nap a fácskára és 
gondolatában már látta a hűsölő, fára mászó unokáit, amiből a későbbiek-
ben nem sok valósult meg, sajnos.
No, de ne szaladjunk nagyon előre, mert a mesében – ugye – minden 
megtörténhet. Így hát a mese ott folytatódik, hogy az icinyke – picinyke 
diófácska az átültetés utáni egy év alatt hirtelen kihúzta magát, gyarapod-
ni kezdett és már árnyékot - egy kis árnyékocskát, egy kis „árnyék kezde-
ményt” kezdett mutatni. Egyre több ágacskával és zöldellő levélkékkel. És 
most ezt a bimbózó örömet „piszkította” be egy csúnya idegen.
Az történt ugyan is, hogy két ismerős tette „tiszteletét” gazduraméknál 
és hírt hoztak az Ő kislányáról, abból a nagyon messzi városból, ahova 
korábban követte választottját. Gazduram – jó vendéglátó lévén – etette, 
itatta a két jó kedélyű vendéget, akik a környék „vendégmarasztalóit” is 
becsülettel bejárták. Hazatérvén aztán megpillantották a kis fát, amelyik 
mintha hívogatta volna a napközben igen csak „elhangolódott” fiatal em-
bereket. Talán nem is a lábuk vitte oda őket, hanem a fejük. De egyszer 
csak alatta ültek.
Ekkor történt meg a baj! A napot eltakarta egy felleg. Ezt az alkalmat hasz-
nálta fel az egyikőjük, amikor kárörvendően megjegyezte, hogy olyankor 
jó ülni a diófa alatt, amikor nem süt a nap! 
Majd gyere el pár év múlva – mondta a gazduram – és megsimogatta a kis 
fát, aki mintha bólogatott volna.
Egy „véletlen” folytán el is jött – épp tizenöt év telt el – és a „Géza fája” (így 
nevezték el a mondása miatt) alaposan meglepte a „névadóját”.
A gazduram kárörvendően meg is jegyezte, hogy kérjen bocsánatot, mert 
megérdemli!
Úgy is lett, megtörtént a bocsánatkérés és mindenki élhetett tovább béké-
ben. Éltek is. Szerencsére a „kis” fa minden évben nagyobb lett, egyre több 
ága, levelei és termései lettek. Az utóbbiak a gazduram egyre nagyobb bá-
natára. Hová tegye ezt a sok falevelet – nem kell a földnek – hova tegye azt 
a rengeteg barna páncélú diót, amit a fa évről, évre meghálált neki! 
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A termés egyik gyermekének sem kell – mindenhol van – neki meg van 
ezen kívül még két fája, gondolataiban már lenyakazta, kivágta, hiszen 
megtette már a magáét, Ő is csak nosztalgiából ül alatta – gondolva az 
elmúlt évekre.
A mi mesénkben is ott ült éppen, csak a kis székét kellett mindig arrébb-
arrébb tologatnia, így „lopakodott” össze egy kis meleget a felhők mögül 
néha előbukkanó késő őszi napsütés kicsinyke melegéből. A szokásához 
híven, most is végigpásztázta tekintetével a hatalmas fa lombkoronáját. 
Gyönyörködött a göcsörtös ágaiban, a mélyzöldből arany, majd rozsda 
barnára váltó leveleiben. Tekintete ide-oda siklott, most is megtette a ma-
gáét ez a fa – gondolta – hiszen a természet előbb megalkotta, majd felne-
velte és további „gondozásra” átadta.
Így merengett éppen, amikor – mint a villám – belécsapott a felismerés: 
Az előbb mintha látott volna valami „furcsát”! Csak nem az, amire gon-
dol? Újból megnézte és az volt bizony, egy iciri-piciri kis dió két mogor-
va, összeaszott dió utánzat ölelésében. Ez hogyan történhetett? A barna 
páncélú diók már rég lehullottak, csak a gyorsan megöregedettek, a mér-
gükben megaszottak, az irigységükben megfeketedettek kapaszkodtak 
görcsösen ágaikban.
A gazduram nem tudta mire vélni a helyzetet, mi történhetett? Talán fél 
leugrani? Talán tériszonya van? Fél, hogy összetörik a páncélja és megsem-
misül? Vagy a madarak kikapargatják? Hát akkor mit ad Ő a gazduram-
nak? És mégis, inkább a biztosnak tűnő helyhez ragaszkodott és maradt!
Teltek, múltak a napok – már október közepe is elmúlt – a gazduram most 
már úgy érezte, hogy felelős ezért a kis dióért és naponta megnézte, de 
semmi sem történt. Még a helyet is elrendezte, hogy ha mégis hajlandó 
lesz ugrani, akkor legalább puhára essen! Alul ugyan is beton volt és az 
nagyon fájhat!  Így hát fenyőgallyakat és faleveleket helyezett oda, ahová 
az iciri-piciri kis dió ugorhat, de még mindig semmi. Jöhetett – és jött 
is hatalmas szélvihar, a fa ágai recsegtek, ropogtak, az addig mosolygós 
falevelek zúgolódtak és sírtak, de a kis dió továbbra is maradt! Majd nagy 
eső zúdult a vidékre, de talán a levelek takarása, vagy a két „aszalék” iránti 
szolidaritás miatt a diócska továbbra is a magaslatot „választotta”, és nem 
akarta a mélybe vetni magát.
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Hiába könyörgött neki a gazda többször is: Ugorj diócskám! Ne félj, pu-
hára esel, nem és nem a kis dió maradt. Így ment ez két héten át, mígnem 
bekövetkezett az, amire senki sem számított. Az egyik nap a gazduram-
nak fontos ügyei akadtak és el kellett menni otthonról. Elmenőben még 
visszanézett és mintha látta volna, hogy a diócskája (mert magának sajá-
tította ki) visszabólogat. 
Este, amikor haza érkezett hiába nézett a fára, sötét volt és nem látott sem-
mit. Reggel azonban első dolga volt megtekinteni, de nem látta. Megnézte 
még egyszer, akkor sem látta, csak a gonoszan vigyorgó két „aszalékot”, 
akik nagy büszkén feszítettek a fa ágán. Mintha a levelek is azt susog-
ták volna: Mi van gazduram, nem bírta már a kedvenced és utánad akart 
menni? 
Megnézte a fa alatt, a levelek alatt és rájött, hogy valami nincs rendben. 
Nem így nézett ki a fa alja, nem így készítette Ő el, nem ilyen…, de nem 
gondolkozott tovább. Megkérdezte a gazdaasszonyt, hátha behozta az Ő 
diócskáját, az iciri-piciri kis dióját! De Ő sem látta, majd eszébe jutott, 
hogy az előző nap összeseperte a lehullott leveleket, gallyakat, amit a szél 
szanaszét hordott.
Irány a kert! De sehol sem találták. Eltűnt, mint a kámfor. Tehát ezért 
bólogatott mikor Ő elment, lehet, hogy megérezte mi fog történni vele – 
gondolta.
Most már nincs mit tenni – döntötte el gazduram – talán Ő is egy olyan 
fácska lesz, mint az őt életre hozó „hatalmasság” valamikor. Talán majd az 
Ő hűs árnyat adó ágai, levelei alatt a majdani kis unokák fognak játszani, 
hűsölni, amit a gazduram mindig is szeretett volna!
Ezzel a tudattal tért nyugovóra a mi gazdurunk és írta le másnap ezt a kis 
mesét. Egyúttal elhatározta, hogy egy év múlva ismét gondja lesz, az ilyen 
„magányos” kis diókra és ez megnyugvással töltötte el.
A mese tanulsága az lehet gyerekek, hogy Ti is őrizétek mindig magatok-
ban azt a szépet, amit megpillantotok, megszerettetek és tegyetek is érte, 
hogy ez így maradjon!
Ha így gondolkodtok és cselekedtek, nagyon boldogok lesztek!

Mári Lajos, a „gazduram”
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Sonkolyos Márta
A babakocsi

Talán öt éves lehettem. Szóra hajló, jó gyerek. Nem voltak különös kíván-
ságaim, amivel a szüleimet ostromoljam, kivéve egyet… egy babakocsi. 
Olyan, aminek felhúzható teteje van, az oldalán egy pici ablak - amin a 
baba kilát - és gyönyörű fényes fogantyúja.
Írni nem tudtam még, de lerajzoltam a Jézuskának, hogy hozzon nekem 
karácsonyra. 
De vagy nem kapta meg a levelem, vagy nem tudta kinézni az ákom-bá-
kom rajzból, hogy ugyan mi lehet ennek a gyereknek a vágya, mert kará-
csony este, hiába kerestem a fa alatt, ott bizony nem találtam.
Most már tudom, hogy biztosan drága lehetett, mert a Szüleim mindig azt 
mondták, hogy azért nem lehet megvenni, mert pénz szagú.  Én meg el 
nem tudtam képzelni, hogy ezt honnan tudhatják, hiszen nem szagolták 
sosem.
Persze, volt babakocsi otthon, egy gömbvasból hajlított, még Édesanyám 
gyerekkorából. 
Az itt-ott rajta maradt festék szerint, talán rózsaszín lehetett hajdanán. De 
nem volt kereke. Próbálkoztam, hogy a kamrában talált üres konzervdo-
bozzal helyettesítsem, de nem lehetett tolni, mert a doboz az első mozdu-
latra önálló életre kelt. 
A másik, az a kicsi kerekű, farostlemez oldalú, hosszú nyelű, amit minden 
vásáron rózsaszínre vagy kékre festve árultak. Ennek meg az hiányzott, 
amivel tolni lehet.
Emlékszem, egyszer Édesanyám átengedett játszani a szomszédba. Min-
denképpen vinni szerettem volna magammal ezt a kis kerekűt és a babát. 
Két lehetőségem volt. Vagy felveszem és viszem a hónom alatt - de akkor, 
minek a kocsi? 
A másik, hogy guggolva megyek és úgy tolom, mivel hiányzott a nyele. Ez 
utóbbi igen fárasztó megoldásnak bizonyult az első méter után, így felad-
tam és tovább kellett gondolkodnom. 
Aztán megszületett a zseniális megoldás. Találtam egy vékony gyújtóst, 
amit a kis kocsi egyik oldalára rászegeltem. 
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Így, felnőttként rejtély számomra, hogy miként tudtam a gyújtóst a ke-
mény farostlemezhez hozzá szegelni…nem több mint öt évesen…de 
mindenesetre működött a dolog.
Ha a gyújtós végét megfogtam, annak segítségével tolni tudtam a baba-
kocsit. Igaz kicsit így is meg kellett hajolnom, de boldog voltam, hogy 
mégiscsak gurul és még guggolnom sem kell.
A barátnőmmel az udvaron játszottunk. 
Az Édesapja asztalos volt. Meleglelkű, jó ember. Odajött hozzánk, egy kis 
ideig nézett bennünket… aztán csendesen elkérte a kis kocsimat. 
El nem tudtam képzelni, ugyan mit akar vele. Aztán kis idő után vissza-
hozta és én kikerekedett szemmel néztem hol Rá, hol a játékomra. 
Legyalult lécekből nyelet szegelt az oldalára, és egy söprűnyél darabbal 
összefogta. Ez volt fogantyúja.  Eltűnt a gyújtós és én olyan hálás voltam, 
hogy alig tudtam megszólalni. Suttogva köszöntem meg Neki.
De, a babakocsi utáni sóvárgásomat, még ez a felújított sem tudta elnyom-
ni.
Amikor a városban jártunk és az utunk a játékbolt előtt vitt, mindig meg-
álltunk a kirakat előtt. 
Ott virított a többi játék között álmaim netovábbja, a gyönyörű, hófehér 
babakocsi, oldalán a kicsi ablakkal.  
Vágyakozva néztem, az arcomat az üveghez szorítva, hogy minél köze-
lebb lehessek hozzá. Elképzeltem, hogyha kinyújtanám a kezemet, meg is 
tudnám fogni.
Egyszer Édesanyámmal valamiért bementünk a játékboltba.  Akkoriban 
még a pultos, kiszolgálós rendszer működött. Álltunk, a sorunkra várva 
és tőlem két méterre ott álltak sorban a szebbnél-szebb babakocsik.
Néztem őket, és tőlem teljesen szokatlan módon elengedtem Édesanyám 
kezét. Tettem egy lépést, aztán még egyet… és egyszer csak ott álltam 
előttük. 
Mi lenne, ha megsimítanám?...  Csak egy pillanatra…. Csak hogy egy ki-
csit érezzem, milyen lehet fogni.
Emlékszem tisztán arra a pillanatra.  Az izgalomtól hallottam saját szívve-
résemet és éreztem a tenyeremben a fogantyú hűs érintését.
Eltűnt a játékbolt, eltűnt minden… csak mi ketten voltunk én és a baba-
kocsi.
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És akkor egy erélyes hang szétzúzta ezt a csodát.
„Kislány! Gyere onnan! Nem szabad fogdosni az árut!”
Ijedtemben egy ugrással Édesanyám mellett voltam. Vadul kalapáló szív-
vel, kövér könnycseppekkel a szememben vártam, mi következik. 
És akkor Édesanyám a kezemet fogva sarkon fordult és sietve kivezetett. 
Azt hiszem megérezte, hogy itt most egy álom összetört.
Szótlanul igyekeztünk haza felé.
Többet nem kértem a Jézuskát, hogy hozzon nekem babakocsit. Ha a vá-
rosban jártunk, és a játékbolt előtt mentünk el, mindig felgyorsítottam a 
lépteimet és még a fejemet is elfordítottam, nem akartam látni azt, ami 
sosem lehet az enyém.
Aztán az élet kárpótolt. Megkaptam a babakocsit…húsz év múlva. És a 
játék baba helyett, egy igazi gyönyörűség lett a lakója. 
Krisztike, a kislányunk.

Vörös Pál
Gyökerek

„Amikor napi gond fojtogat, keríts elő néhány régi fényképet és merülj el 
emlékeidben!” 
A fotográfia az ötvenes évek elején készült. A falusi ház előtti keskeny 
padon ketten ülnek, Nagymama és Nagytata. Lábuknál Néró, a fekete ku-
tya hever. A kerek arcú, szőke hajú, idősödő asszony haláláig nem őszül. 
Apró fehér-mintás, fekete ruhát visel, lábán magasszárú fűzőscipő. Az ura 
fekete posztókabátban ül mellette torkig gombolt fehér ingben. A nadrág-
ja is fekete, az való a fényes, egyenesszárú, fekete csizmához. Haja sűrű, 
hófehér. Orra alatt vastag, pödört bajusz.
A falu csendes, az idő látszólag eseménytelenül múlik. Egyetlen portalaní-
tott utcája az országút, a többi két-három utca folyó homok. Nincs villany, 
nincs rádió, nincs szükség rendőrre. Van templom és van kocsma van. És 
iskola két tanteremmel. Az egyikbe elsőtől negyedikig, a másikba ötödik-
től nyolcadikig járnak a nebulók, összesen tizennégyen. A vegyesboltban 
a kocsikenőcstől az otthonkáig minden kapható, amire itt szükség lehet. 
Hetente egyszer kocsikenőcs ízű kenyér is. Alig fogy, sütnek maguknak az 
emberek. A falu szülésznője Berci nagymamája. Ő van a fényképen.
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Kömpöc mindentől messze van, talán csak Istenhez közel. Nincs autó, de 
még egy motorkerékpár sincs. Mindenhova gyalog járnak, vagy kerékpá-
ron, például a kisteleki vasútállomásra. Még sincs elégedetlenség a falu-
ban. A radikalizmust hírből sem ismerő, béketűrő embereknek jó itt élni.
Eseményszámba megy, ha a férfiak összeszólalkoznak kuglizás közben. 
A kuglipálya a kocsma udvarán van, döngölt agyag, koptatott szik. Ugrál 
rajta az ovális fagolyó. A kipirult vetélkedők vörösbort isznak, van benne 
jó sok otelló szőlő, ami vakságot és agyi tompaságot okoz, de a jelek sze-
rint csak más vidékeken, mert az itteni sok szomjas ember közül az utóbbi 
száz évben nem vakult meg senki. A részegség, önmagában nem nagy 
gond, mert az országutat kétoldalt gyepes, kiszáradt árok kíséri, amelyben 
megpihenhet a kuglizásban elfáradó ember.
Nagyjából háromhavonta oldalkocsis motorkerékpáron érkezik a mozi. 
Ez nagyon várt esemény. Előszedik az aggregátort a tűzoltószertárból és 
tartalmas, nevelőhatású szovjet filmeket vetítenek a kultúrteremben. Itt 
lesz majd az aratóbál aratás után, aztán embermagasságban búzával töltik 
meg pár hónapra a báltermet. A film sokáig beszédtéma azoknak, akik 
látták, de azoknak is, akik nem látták. Az „Örs a hegyekben” című Berci-
nek annyira tetszik, hogy Szegeden is vesz rá jegyet.
Felkavarná az érzelmeket, ha valaki elmenne a faluból, mint ahogy az is, 
ha visszajönne, de ilyen itt nem szokott történni. Mesélik, hogy egyszer 
a havas országútról egy pobjeda, útban Kiskunmajsa felé, az árokba csú-
szott. Először a gyerekek szaladtak ki az iskolából, aztán megérkeztek az 
öregek.  Végül Bitó János húzatta ki két bivalyával az autót az árokból. 
Télen nagy az unalom, jól jön az ilyen pobjeda.
A szülésznő, akit még a legöregebbek is bábanéninek szólítanak, egy fiút 
és két lányt szült magának és az urának. Fián, Árpádon korszakalkotó, si-
keres szívműtétet hajtottak végre Szegeden, elég nagy szenzációval övez-
ve. Sajnos a beteg nem élte túl a beavatkozást! Idősebb lánya a „Manci 
néni” a faluban él, gyakorlatilag viszi a szülészetet, könyvtáros az isko-
lában, vasárnaponként a templomban kántorkodik, énekét saját harmó-
niumjátékával kíséri. Egy szegedi cipészmestertől, Berek Jenőtől, Berek 
Katalin színművésznő bátyjától elvált asszony, fiukat egyedül neveli. 
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Berci lelkesen elkíséri egylovas homokfutóján a falukörnyéki tanyákon 
élő kismamák látogatására, és miközben nem egy újszülött sír fel, közel 
kerül a paraszti hétköznapok munkás világához. Nagy iskola: a hazát 
megtartó, állandó értékeit mutatja meg a vidéki Magyarország.
Berci az „öregház” gangján a faragott, szívekkel mintázott, festett padon 
mélázott. Mellette a fedett folyosón mángorló, daráló, kukoricamorzsoló 
unatkozott. A jószágudvart bámulta. Balra állt az istálló, hozzáragasztva 
a nyári konyha, ahol Nagymama tett vett. Hetente kétszer kenyeret sütöt-
tek. Három szakajtóban dagadt a kenyértészta. Szőlővenyigével, szárizék-
kel, szalmával jól befűtöttek, csak úgy duhogott a kemence barlangja, az-
tán kikotorták a pernyét, és hosszú nyelű lapáton a forró üregbe vetették 
a kenyérnekvalót. A frissensült kenyér illata leküzdhetetlen ingereket ger-
jesztett, de nem is kellett azokat leküzdeni! A kenyér mellett lángos sült, 
ami melegen megzsírozva, sózva, paprikázva túltett a királyok eledelén. 
Istenekhez illett inkább. A kenyeret először Nagytata szegte meg. Mon-
dott néhány köszöntő szót, hálát adott annak, aki kenyeret adott, azután a 
nagy késsel keresztet rajzolt Jézus testére mielőtt megszegte.
Vak meleg volt. Látszott, hogy a kis konyha mögött, már alapozzák az 
új téglaházat.  Az „öregház” vaskos vályogfalai marasztaló hűvöst árasz-
tottak. Elállt itt a szalonna és az egyéb disznóság az újig, alig avasodott. 
Berci, nehezülő szemhéja alatt vergődő tekintetét a hátsó udvar kazlai, 
boglyái felé fordította. A tehenek mellett tartottak disznót, bárányt, ka-
csát, libát, csirkét és a Néró kutyát, aki most az orgonabokor árnyékában 
hevert tikkadtan, kiterülve, mint egy lábtörlő.
A kacsák váratlanul hangosan hápogni kezdtek az eperfa alatt ásott tócsá-
ban. Nagymama, aki a vasárnapi levest melegítette a rakott tűzhelyen, a 
hápogásra felkapta a fejét. Az urát várta haza a nyomásról, ahová a Milcsit 
és a Riskát hajtotta ki legelni. Már hazafelé tartott egyenes háttal, emelt 
fővel, nem gyors, nem is lassú járással. Berci úgy találta béke van a Föl-
dön. Hirtelen a nap sugarában megcsillant egy ezüst szál. Pók ereszkedett 
alá az ereszről lógó, libegő fonálon. Nagytata megérkezett. Megszólalt a 
templom harangja. Nagymama ebédhez szólított. Az élet kiirthatatlan nö-
vényhez hasonlatos, semmi sem elég ahhoz, hogy visszafogja növését, ha 
Isten úgy akarja.
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Ebéd után a jó öreg pápaszemet akasztott a fülére, és fennhangon a Kin-
cses Kalendáriumot olvasgatta a délutáni humás előtt. Fehér bajsza úgy 
mozgott, mintha rágná a szavakat. Közbe-közbe hallgatóságára pillogott 
szemüvege fölött. Volt úgy is, hogy nem könyvből mesélt. Valaha volt 
cséplőgépük, de idejében eladta. Mondott egy másik parasztot, aki neki-
dőlt a létrának, hogy „azok” ne mehessenek föl a padlásra. Mégis elvitték 
minden gabonáját az utolsó szemig. Azt mondták, nincs elég búza a nép 
kenyeréhez. A teheneit is elhajtották. A hús is a népnek kellett. Ez az em-
ber a kútba ugrott és ott veszett.
Másnap Berci hajtotta ki a nyomásra a teheneket: a nagy, csontú Milcsit és 
a barna Riskát. Nagytata a nyakukba kerítette az ötméteres láncot, húzták 
maguk után végig a homokban. A két kukoricatábla közötti mezősávon 
leverte a karókat és ráakasztotta a lánc végén levő karikákat. A tehenek a 
lánc meghatározta darabon legelésztek. Berci kiszámolta a kör területét, 
meglepően nagynak találta, elhatározta, hogy erről beszámol a matek ta-
nárnak. Később a környékből napraforgó- és kukoricaleveleket hordott 
ölben a tehenek elé, jóltartani a jószágot. Közben almát, szőlőt és barac-
kot is talált magának és senki sem figyelmeztette a gyümölcsmosásra. 
Maszatos öklével törölgette szájáról, álláról az érett barack fakadó, édes 
nektárját. Szabad volt. Mezítláb járt. Az olajbokor árnyékában a hűvös 
homok, mint selyemkendő simogatta talpát és lábfejét. A természet ma-
gához ölelte. Élvezte csendben, aztán meg jó lett volna, ha a városi barátai 
is ott vannak, mondjuk, hogy megtaníthassa őket mezítláb tarlón járni. 
A csúsztatott talp alatt engedelmes a tarló, de a királydinnye alattomos. 
Minden oldalán tüskés termése ellen nincs védelem, nincs lépéstechni-
ka. Ki kell kerülni, mert kivérzi a talpat. Néha, a hirtelen lezúduló zápor 
tócsáiban jól lehetett a sebesült lábbal pacsázni. A víz kiáztatta a sebet, 
de mire kettőt mordult és villant a haragos ég, az újra felizzó napkorong 
és a szomjas homok eltüntették a zuhancs minden nyomát. Szürkületkor 
kiakasztotta a láncokat. A tehenek tévedhetetlenül hazataláltak, bekanya-
rodtak a nyitott kapun és megálltak a gémeskút mellett, a vályúnál. Berci 
jó pár vödör vizet húzott nekik. Az utolsó vödörnek ő is fölé hajolt. Soha-
sem ivott üdítőbbet. 
Egyik napon Berci kiállt a kapuba nézni a világot. 
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Azt látta, hogy a szemközti szomszéd, a Bari Sándor, kerékpárostól, fejjel 
előre beleesett az árokba. Nem unalmas itt az élet. Ráadásul az is jó benne, 
hogy az ember nem lép kutyapiszokba a lépcsőházban színházba menet, 
aztán nem illeti a művészi élménytől zsongó fejét féltéglával Koncsekné, 
a félcédulás házmester, színházból jövet. Itt nem fordulhat elő, hogy Duci 
nénit, Amerikában élő nővérétől kapott öltözéke miatt, leszállítsák a vil-
lamosról, és nemcsak azért, mert nincs villamos. Más a közízlés. Ehhez a 
felismeréshez el kell hagyni a várost és nem kell siratni a szemfényvesz-
tést. Másrészt, ahogy időben távolodik az esemény, úgy válik egyre jelen-
tősebbé és fényesebbé, míg lassan átfogja az emlékezés örökzöld koszorú-
ja. Eközben feketébb lesz a szőlő, békésebb a marha, illatosabb a kenyér. 
Érezzük a sültek illatát az udvar felett lebegni, együtt a déli harangszóval.
Vasárnap akkor láttak az ebédeléshez, amikor a harangozás után legmé-
lyebb volt a csend. Ha a plébános úr vendég volt, ő fohászkodott a Tata 
helyett. 
- Adjon Isten erőt, mert a vetés, a kapálás a mi gondunk, dolgunk! A nö-
vekedést az Úr megadja. Ámen! Ezután megették a tyúklevest hosszú me-
télttel, Berci tányérján a zúzával és a májával. A csirkepaprikás után, a 
plébános úr először Nagytatára emelte poharát.
- Isten tartsa meg egészségben a kedves Major Pált, családjával és jószága-
ival együtt! - mondta messze zengő hangon.
Ebéd után az árnyakat bújtató szőlőlugasban a huncut pap egy történetbe 
kezdett a hírhedt bábaasszonyról, Nagy Annáról, aki Szeged városában élt 
a török hódoltság idején. Akkoriban, tavasz óta, egy csepp eső sem esett. 
Az előző évek aszályossága miatt elfogyott a búza, kiürültek a város mag-
tárai. Éhínség fenyegette a lakosságot.  A szörnyű baj miatt a papság a nép 
vallástalanságát okolta, hogy az Istenről a pokol fajzatjai felé fordították a 
mocskos képüket. Sűrűbb templomba járásra, gyónásra és áldozásra buz-
dítottak, aminek meg lett a foganatja, mind többen látogatták az Úrnak 
házát, a várva várt eső mindezek ellenére elmaradt. Éhínség pusztított. Az 
emberek bűnbakot kerestek és találtak egy bábaasszony személyében, aki-
ről mindenki tudta, hogy áldozáskor a szent ostyát elrejtette és hazavitte, 
vele bűbájosságot művelt.
Rajta kívül még tizenhét embert, férfiakat és nőket tartóztattak le. 
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A vádlók sürgősen kikövetkeztették a probléma mibenlétét, azaz, hogy a 
vádlottak jó pénzért eladták a töröknek az esőt! Az egyikük, egy nyolc-
vankét éves öregember, Rózsa Dániel, hiába volt valaha Szeged főbírája, 
szintén a boszorkányok között találta magát. Először szöges lóra ültették 
a szörnyű bűn elkövetőit, aztán jött az ujjak csavargatása, végül a spa-
nyolcsizma alkalmazása. Csoda-e, ha a jegyzőkönyvek tanúsága szerint, 
elismerték, hogy eladták az esőt a töröknek? Tizenhárman élték túl a val-
latást. Ők máglyán végezték a Boszorkányszigeten.
A jó Major Pál asszonyát méregette. Dús bajsza mozgott, kóstolgatta a 
szót, kimondja-e? Aztán mintha a történetnek csak ez a fele érdekelné, 
megkérdezte.
- Ugye, Tisztelendő atyám! Megvan-e még szép Szegedében az a sziget?
- Meg hát, Bátyám.
Akkor Major Pál a feleségéhez fordult.
- Hallod asszony!?
Kisteleknél napnyugatnak fordította autóját a vasúti állomás felé. Elhaladt 
a szurokkal ápolt, fából ácsolt darabáru-raktár mellett - ahol Bitó János, 
Kömpöci illetőségű, raktárvezető tudtával Manci néni kerékpárja dekkolt 
évtizedeken keresztül - és átzötyögött a síneken. Hajdan nem volt más 
közlekedés, az állomáson mindenki kerékpárra ült. A makadámút men-
tén sorjázó eperfák alatt a kerékpárok által simára koptatott földes út fu-
tott. Mostanra gazos gyep nőtte be.
Autója az országúton huppogott. A zúzott kőre aszfaltot terítettek, nem 
mostanában lehetett, mert mint rongyos ruhából az alsónemű, a kátyúk-
nál előtűnt az eredeti útborítás. Bertalan nem sietett, jobbra, balra tekint-
getett a pusztai tájon. A falu alatt balról feltűnt a náddal, sással benőtt, 
sekély vizű sziki tó, amelybe egy nagyon meleg, nyári napon, rakott sze-
kérrel együtt hűsölni vonult két bivaly. Cselőzhetett, csákózhatott a tehe-
tetlen paraszt, hiába.
A falu csendben fogadta. Az iskolánál az országút éles fordulatot vett Kis-
kunmajsa felé. Száz méter megtétele után megállította a kocsit, kiszállt és 
a régi házat kereste. Nyoma sem volt! Mintha ciklon ragadta volna el, ép-
pen úgy, mint a valaha szemközti, régi kocsmát a döngölt, földes kuglipá-
lyával együtt. Lehunyt szemhéjjal hallani vélte a legények duhaj kiáltásait. 
Visszafordult. 
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Az iskola sarkán nyomógombos artézi kút állott, eltűnt az is. Szemben 
vegyesbolt volt, helyén Mini ABC virított. Kezében drótfülű, csíkos, mű-
anyag szatyorral, virágos otthonkában, egy öregasszony haladt az üzlet 
felé. A falu olyan volt, mint egy utólag kiszínezett, retusált, régi fénykép. 
Végre! Az országút túloldalán emelt fehér, egytornyú templom, akár a hit 
dogmái, semmit sem változott. Előtte állította le a kocsiját.
Homokos úton indult el, a két tehén nyomában, mintha kajla léptük nyo-
mát nem söpörte volna el ötven év szele, nem mosta volna el öt évtized 
esője, hava. Cipőit az autóban hagyta. Akár a templom, a homok sem vál-
tozott, fénye égetett, árnyéka hűsített. Egyszerre ott állt a régi parcellánál 
a nyomáson. Már learattak, pedig néhány nap volt még Péter-Pál előtt. A 
múltba veszett, régi nyáron az élet legszebb ünnepének kezdetére az üllő 
és a kasza csilingelése adott jelet, a kalapácsütések alatt. Aztán a takaró-
vessző ívét a nyélhez erősítették. Az fektette a szőke tarlóra a rendet, amit 
a marokszedő a sarlóval összefogott, szalmából font kötélre fektetett és 
megtérdelve kévébe kötött. A múló idő sodró patakja felett párázott az 
emlékezet, Bertalan a kiálló köveken billegett. Újra látta az inas, barna 
karok lendülését, a hajlongó, szikár testeket. A részesek ebédjéhez Nagy-
mama egyszer fánkot sütött, mellé baracklekvárt küldött. Bál is volt. Meg 
szalmakötészet. Ma máshogy aratnak – gondolta. Nem ünnepnek veszik.
Bertalan egy boglyát választott, amelyre a szúrós olajfák fekete árnyéka 
borult. Lehúzott némi szénát és ráfeküdt. Gyerekként, egy alkalommal 
próbaképpen, kocsiderékban aludt éjszaka. Szalmából derékaljat ágya-
zott, pokróccal terítette le és hanyatt dőlve bámulta az ezernyi, hunyor-
gó csillagot. A városi műfény nem engedi látni a csillagokat. Hajnalban a 
tyúkok ébresztették fel, a szekéroldalra szálltak, káráltak, kíváncsiskodva 
csipkedték.
Mostani, megkésett látogatása egy beszélgetés inspirációja volt, melyet 
Tóth Lászlóval, a makói múzeum igazgatójával folytatott a bugaci puszta-
ságról.  A tudós ember a Makó szülötte, Erdei Ferenc megállapítását idéz-
te: „Petőfi pusztája ez, ha napsütésben nézem, Adyé, ha nem süt a Nap.” 
A világos asszociációra szót sem fecséreltek, viszont majd` ötven év után 
felkerekedett megtalálni homokban felejtett faluját, amelyben nagyanyja 
volt a Bábanéni, templomának karcos hangú kántora pedig, ki harmóni-
umján maga kísérte szólamát, Manci nénje volt.
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A boglya-fogja férfi álmodott. A folyton táguló, lüktető ösvényen felsza-
badultan lépdelt. Boldogság volt itt gyermeknek lenni. Nagymamát látta 
tyúkot kopasztani, Manci nénit, amint a kenyértésztát a pokoli kemencé-
be veti. Újra belépett a kamrába, amit az „öregházban” vastag nádtető és 
félméteres vályogfal óvott a külső, léhán váltakozó hőfokoktól. Balról böl-
csen hallgató kolbászok és bablevesbe kívánkozó, füstölt csülkök lógtak 
fekete rudakról. Jobbról sózott szalonnák terpeszkedtek, olyan színeivel 
a sápadtságnak, amely a hó és az érett sajt között helyezkedik el. A sa-
rokban trónolt a zsírosbödön. Fölötte a polcon csicseregtek a befőttek és 
színes, mázas cserépköcsögben a szilvalekvár. Volt még aranyló tarhonya, 
harsogó lencse, vidám bab és viruló borsó. Zsáknyi liszt saját búzából, 
szakajtóban friss tojás, dióbél és mák. Középen, a kis asztalon, óvatos vá-
szonba csomagolva, háromkilós, áldott házi kenyér. Bertalan sehol sem 
érezte annyira a biztonságot és a békességet, mint ebben az éléskamrában. 
A boglya mellett, ahol az egymás elé tolakodó emlékektől kábultan, el-
esetten feküdt, egyre melegebb lett. Áradt a fény, s a fotonok hangjegyek-
ké pontosodtak, már zenélt a napsütés. A hangos fényözön besűrűsödött 
és gomolygó ködbe burkolózott, majd örvényleni kezdett. A benne tartó 
időutazás ijesztővé változott. És ólomlábakon nem menekülhetett a min-
den határon túl erősödő hang elől!
Izzadtan felült. Nem múló hangerővel harangszó úszott a hőségben vib-
ráló táj felett. III. Calixtus pápa, az egész keresztény világ harangjainak 
parancsolt délidőben kondulást. Fáradtan és nehézkesen feltápászkodott 
ültéből. Mint tükör előtt, úgy látta vénülő önmagát.
- Még emlékezem – gondolta diszkréten imbolyogva.
- Emlékszem a Kisteleken fehér felhőben fékező, fekete mozdonyra. A 
kerékpárra. Pipacsos búzamezőkre, aratásokra. A kiskonyhára, a rakott 
tűzhelyre, a kemencére. A kemencében sült kenyérre. Poros padlás homá-
lyára, búzaszemekre.
- Emlékszem a tehenekre, lovakra és más állatokra. Muskátlis ablakokra, 
virágméz illatú, csillagboltos éjszakákra.
- Emlékszem a királydinnyére és a vörösre égető csalánra.
- Emlékszem a parasztemberekre. A petróleumlámpa hullámzó fényére, 
burája fölé hajló Nagytatám izzó arcára, fényoltó pöffentésére.
- Emlékszem falvédőkre és házi áldásokra. 
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Szentképekre, szokásokra, félelmekre és hitekre. Nagymamámra, a sok 
világra segített gyermekre.
- Emlékszem Nagytatám intelmére: „A mély gyökerű fák nőnek csak iga-
zán magasra!”
- Emlékszem egész átszabott múltamra.
Bertalan azért jött, hogy újra lássa emlékeit, de alig talált belőlük valamit. 
A falut elhagyta egy autó, nyomában mindenre lassú por ereszkedett.

Németh Józsefné
Mesél a nádas

Ahol én lakom nincsenek hegyek, szirtek, völgyek, tenger sem zúg a falu-
végen. Erdőség sem takarja a látképet. Folyók sem fenyegetnek sodródó 
veszéllyel. Ilyen csodákkal nem büszkélkedhetünk. Van azért emberöltők 
óta, egy ér nádassal ölelve.  A Tisza bal parti folyója volt a Kakasszéki-ér. 
Mára a bővizű folyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hul-
lámterű medrével. Hódmezővásárhely, Székkutas, Orosháza környékének 
legnagyobb élővíz folyása volt, a Tisza és a Maros szabályozásáig. Vizét a 
Marosból kapta, és Vásárhely irányába ömlött a Tiszába. No és ez az ér Bé-
kés megye nyugati legszéle, a Szentesi út szeli ketté. Én öt éves koromban 
találkoztam vele, egy bútorral megrakott szekéren utazva. Az asztallábbal 
felfelé volt rákötözve, abban ültem erősen kapaszkodva. A látvány félel-
metes volt, a kétoldali nádas vize a kövesutat nyaldosta rá-rá löttyenve. 
Nekem akkor a tenger vize is lehetett volna, olyan nagy volt, bár tengert 
sem láttam még. Ez az első élményem a faluszéli nádasról. Olyan sok min-
dent látott ez a nádas, és ha leülsz egy zsombékra vagy az árok szélére, a 
nádas mesél. Tavasszal zöldtengerként mozog, kékvize a napfénytől csil-
logva játszik, ragyog. A tavasz éneke behallik a nádas felől a faluba. Néhol 
a vizét zölden békalencse fedi. Aki ügyes volt azt is hasznosította. Én úgy 
tanultam az idősebb falusi asszonyoktól, belementek a vízbe, és egy botra 
erősített szűrővel összegyűjtötték a békalencsét, és kukoricadarával ke-
verve a kacsákkal etették. Én féltem a vízbe menni, mert volt benne pióca, 
csibor és rengeteg béka, sok apró bogár, apró halak. A mélyebb részeken 
nagyobb halakat is kifogtak. Kakasszék környékén ma is horgásznak. A 
vízi madarak a gólyák, a gémek méltóságteljesen lépkedtek. 
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A gólyák a békát, a vízisiklót a kishalakat megfogták és vitték a fiókáik-
nak. A faluban rakott fészket több gólya pár, egy fészek még a mai napig is 
megvan. Az unokáim is eljártak megnézni a gólyafészket, és lesték hogyan 
eteti a gólyapár a gólyagyerekeket. Napjában többször is elbicikliztek, és 
ódákat zengtek a gólya családról. A fecskéknek ugyanilyen csodálói lettek, 
lesték hogyan építettek fészket, estefelé kifeküdtek a nyugágyba és élvez-
ték, ahogyan csicseregve szúnyogot üldöztek cikázva. A nádasba is sok 
madár honolt, mindegyik megtalálta a maga fészkelő helyét. Napközben 
zengett a nádas a vöcsök, a nádirigó és a többi madár trilláitól. Nekem 
minden évben a tavaszi békakoncert tetszik, ahogyan a faluban este be-
hallik. Ilyenkor arra gondolok, újra ébred a természet. Még a levegő is 
balzsamosan andalító. A falusi gyerekek régen kijártak a nádasba fürdeni, 
halat fogni, madártojást csenni. Úgy tettek mintha iskolába indulnának. 
Mikor már eleget hancúroztak a vízbe, megéheztek. A nádas szélén, illetve 
a gyepvégébe termőföldek terültek el, és dinnyét termeltek. No, ez volt az 
igazi csemege, de a dinnyeföldet csősz őrizte. Ezt valami fondorlattal meg 
kellett oldani. Mikor délben már nagyon melegen sütött a nap, a csősz is 
megéhezett, bement a kunyhójába. A gyerekek erre vártak. Máris futottak 
dinnyét csenni, sikerült megszerezni az ebédre való dinnyét, nagy volt az 
öröm. Földhöz vágták, s mindenki evett, ahogy a száján befért, folyt a ke-
zük szárán az édes dinnyelé. Majd újra jött egy kis lubickolás. Mikor úgy 
gondolták vége van a tanításnak, haza ballagtak, mint akik jól végezték 
dolgukat. Majd három nap után az iskolaigazgatója behívatta a szülőket, 
és tudomásukra jutott a fiaik csínytevése. Nagyon szégyellték magukat, 
mert szegény anyósom azt mondta, a srácok betegek voltak. A fiúk meg-
kapták a büntetésüket, de erről nekem nem mesélt a nádas.  Az én serdülő 
leánykoromról viszont mesélt a nádas, más nem lehetett! Három leány 
unokatestvérem lévén, kevés korkülönbséggel születtünk. A lányok bejöt-
tek hozzánk a faluba, a tanyáról egy kicsit szétnézni, játszani. Ebéd után 
elkértem magam, az édesanyámtól engedjen ki a tanyára a lányokkal a 
nagymamához. Ő közelebb lakott a Szentesi úthoz. Ott volt a tanyasi kör, 
a Csepregi malom. Boldog voltam, én is mehettem. Elindultunk nevetgél-
ve.  A falu széle felé volt egy Csiszár nevezetű trafik. Ott eszünkbe jutott, 
hogy van egy forintunk, ha összekaparjuk, vehetünk három szál cigaret-
tát, és egy doboz gyufát.  Akkor árulták a Sellő cigarettát. 
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Nem tudom milyen képet vágtunk, de kaptunk négy szálat. Úgy siettünk 
a trafik ajtón kifelé, hogy majd elvertük egymást lábról. Kiértünk a nádas 
mellett haladó csapásra, ott próbáltuk meggyújtani a cigarettákat. Sike-
rült a manőver, az első szívás után úgy hozzáfogtunk köhögni, fuldokla-
ni, hogy a könnyünk is kicsordult. Köpködtünk, megijedtünk, mert nem 
volt egy kortynyi vizünk sem. Büdösek voltunk, különösen a kezünk. A 
nádas szélében volt egy kis víz, ott próbáltunk kezet mosni, ez nem iga-
zán sikerült, a vízben ebihalak úszkáltak. Így végződött a nagy titkolt első 
cigarettázás. Ám, hogy anyám kitől tudhatta meg, a mai napig sem tu-
dom. Biztosan a nádas zizegte el, mert az ebihalak nem lehettek. Én is 
megkaptam, ami nekem járt, anyám kékszeme szikrát szórt, ami sosem 
jelentett jót. Majd megérkezett az ősz szép lassan, a nap sugarai rézsúto-
sak lettek. A nádas sápadtan hullámzott, a madarak csendesebbek lettek. 
Sokan útra kéltek, melegebb éghajlatot kerestek, a békák is eltűntek, a 
gyerekek is ritkábban kerestek kalandot. Az ér vizében minden élőlény 
a télre készülődött. Mikor a jeges északi szél megérkezett, a felhők havat 
hullattak, a jégtündér is megérkezett.  A nádat learatták, a falusi emberek 
felhasználták tetőnek, a kemencébe tüzelőnek. Így az ér környéke átlát-
ható lett. Az egész területet, az út két oldalát hótakaró fedte. Így az ér is 
befagyott a falusi gyerekek örömére. Elkotorták a havat, hepehupás volt a 
jég, de ez nem volt akadálya a csúszkálásnak, korcsolyázásnak, pedig ez is 
a tiltó listán szerepelt, mert kopott és elázott a cipő talpa. Ezt a szülök, ha 
észrevették, volt ne mulass, mert volt egy pár cipője jobb esetben minden 
gyereknek, ez volt a nyári, téli, őszi cipőjük. Én még emlékszem rá, mikor 
a Mágocs oldali tanyasi iskolába jártam, nekem is csak egypár cipőm volt. 
Sajnos volt olyan család is, ahol egypár cipője volt két gyereknek, hol az 
egyik jött iskolába, hol a másik. Így azok a gyerekek, akik korcsolyázni 
akartak a nádasba, fából és vezérdrótból csináltak korcsolyát.  Egy cipő-
talpnyi fadarabot faragtak, vékonyítottak, és a vastagabb felével kötözték 
rá egy rosszabb cipőre vezérdróttal, ez remek korcsolya volt. Az én fiam 
is kijárt korcsolyázni, de az a korcsolya már vasból volt, így is megesett, 
hogy a cipő megsérült. Az is megtörtént, hogy a jég beszakadt, és vizesen 
összefagyva ért haza. Én már csak a vizes ruhákat, az elázott cipőket lát-
tam. Ezt a történetet is a nádas zúgta el, mikor arra jártam.  Később jó pár 
év elteltével, már a kisfiával mentek szánkózni, korcsolyázni. 
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Este élménybeszámolót tartottak, nagyokat nevettek, és az igazi jégbe-
szakadás történetét akkor mesélte el a fiam.  Ám az éren sokszínű ringó, 
táncoló, zúgó nádas szomorú tragédiákat is megélt. 1944-ben október le-
gelején történt, a németek visszavonulásakor. A Szentesi úton vonultak 
a német katonák civilekkel együtt, lovas kocsival, gyalogosan. Mindenki 
vitte, amit menteni tudott, élelmiszert, faládákban gyümölcsízt, dunnát, 
párnákat, takarókat, kinek mije volt, és maradt még. A kicsi gyerekek a 
kocsiderékba utaztak, a pólyások az édesanyjuk hátára kötözve, a nagyob-
bak gyalogoltak.  Mentették, amijük volt, de főleg az életüket. A csoportba 
voltak német katonák civilbe átöltözve, de magyar katonák is menekültek, 
átöltözni sem tudtak, mert nem volt mibe. Ez az elszánt embercsoport 
vonult a falun keresztül, ám mikor a két oldalon húzódó nádashoz értek, 
védtelenek lettek, valószínűleg fegyver is volt náluk, de ez csak később 
derült ki. Hirtelen megjelentek az orosz repülőgépek, és gépfegyverrel ve-
rették a kövesúton vonuló embereket. Három bombát is ledobtak, kettő az 
út mellé a nádasba esett, egy meg Csongrád megye határvonalára a köves-
útra. Sok volt a halott, a sebesült, felborult lovaskocsik, kimúlt lótetemek, 
szétszórt puskák, lőszerek. Az oroszok a falusi embereket kényszerítették, 
hogy a halottakat, a sebesülteket, és ami menthető, szedjék össze. Min-
denki félt, hogy most mi lesz. Jönnek-e még orosz repülők, és a mentőcsa-
pat is kap egy golyózáport. Az ott történt tragédiáról, lehetne többet írni, 
de én csak azt tudom, amit a családomban elmondtak, és ami a családban 
történt. Végül összegyűjtötték a maradék lőszereket, de maradtak gránát 
gyutacsok, lőszer hüvelyek. És milyen a gyerek, kilopóztak a nádasba, és 
ők is találtak gránát gyutacsot, haza is hozták. Persze a szülők erről sem-
mit nem tudtak. Majd kerestek egy kalapácsot, ám összevitatkoztak ki 
verje szét a gránát gyutacsot. A kisebbik fiú erőszakosabb volt, az övé lett 
az elsőbbség, a szeme világa bánta. Nem tudták kivenni a réz szilánkot a 
szeméből. Erre a balesetre az egész család emlékszik, hiszen még él az a 
fiú, illetve ma már idős ember. Az ér a nádassal erre is emlékszik, pedig 
hetvenkét éve történt. Nekem most 2017 őszén is mesélt a nádas, olyan 
sűrű, hogy az ér vizét nem is látni a kövesútról. Mivel nekem itt van a 
„siratófalam,” s minden évben kicsit leülök az árokparton emlékezni. A 
nádas zenéjét, s a daruk jellegzetes hangját hallgatom. 
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Érzem a nap cirógató erejét, és nézem a nádszálak szél zenéjére járó tán-
cát, Mindenszentek napján 2017. november 11-én.  Kik itt haltatok, Isten 
kegyelme kísérje lelketeket.

Kelemen Györgyné
Fáni, a kecske

Faluhelyen lakunk, én, a párom és a két gyermekünk. A kislányom kis 
tini, a fiacskám 3 éves.

Történt egy nap, a párom nagyon dicsérte a kecsketejet, hogy milyen fi-
nom és egészséges, gyerekkorában mennyire szerette. Fű van a ház kö-
rül legelhet, a tejet, amit ad meginnánk. Szegények tehene a kecske. Én 
még kecsketejet nem ittam, de párom mondta, tej. Tej, nem mindegy te-
hén vagy kecske? Veszünk egy kecskét. A kollégának volt egy eladó sze-
líd kecskéje, így hát meglett beszélve, megvesszük a kecskét. Igen ám, de 
hogy hozzuk el? Az egyik cimborának van kocsija. Ki lett belőle véve az 
első ülés, az egyik, így befér a kecske. A két legény elment a kecskéért. Az 
egyikük vezetett a másik a kecskét idomította hátul. Hát így jött haza a 
nem mindennapi utas. Kecske még kocsiban nem utazott, ha vad lett vol-
na is megszelídül. Az útközben igencsak mekegett. Találkoztak volna egy 
rendőrrel, igencsak megnézte volna a fura utast. Volt is nagy nevetés a ki-
szállásnál, mert bizony a kecske igencsak nem akart kiszállni. Egész úton 
a párom öliben ült és leselkedett ki az ablakon. Félt, de közben nézelődött.
Már vártuk őket én és a két gyerek. A kecske ki lett rángatva a járgányból, 
mi meg nevettünk, láttán, hogy szenvednek. Végre kinn a kis csapat. A 
kecske hófehér és igencsak rémült, jár a feje jobbra -balra és leselkedik. 
Nyakába nyaköv van, rajta lánc, ezen vezetik, jön is szépen, mint egy ku-
tya, nem húz, szépen lépked. Rájött a páromnál biztonságban van, ezért 
igencsak ragaszkodik hozzá. Odamegyünk, első kérdés: nem bánt? Meg 
lehet cirógatni?
- Nem bánt ez senkit, nagyon szelíd - mondja a párom. 
Nekünk sem kell több, kezek cirógatják az új jövevényt.
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Fáni hagyja, végre rájött, itt nem lesz bántva. Itthon van. Eljött az este, 
a Fánit meg kell fejni. Női dolog - mondja a párom. Én meg most lá-
tok először kecskét, nemhogy fejtem volna. Párom mutatja, hogy kell. Na 
jó, megpróbálom. Meg kell fejni, különben begyullad a tőgye és fájni fog 
neki. Míg a párom mutatja, Fáni nyugodtan áll. Bezzeg nálam toporog. 
Menekül! Első két lába már fent a góré falán. 
- Nem szabadulsz, hagyd magad! Különben is, én vagyok a nagyobb, erő-
sebb!
Hiába minden, nem adom fel. Két lába fent a falon, nem baj, a tőgyed el 
nem eresztem. Megfejlek, ha a tetőre mászol is fel! Jó párosítás nem mon-
dom, a kecske még nem volt fejve, én meg még soha nem fejtem. Nézi 
hová bújhat, kiszemeli magának a jászol alját, oda menekül. Kezemben 
friss fűvel próbálom kicsalni, nem megy, nem jön ki. Na jó, kihúzlak, azt 
a mindenit! Győztem, kint van. Kifáradtunk mind a ketten. Kecske meg-
fejve, viszem büszkén a tejet. Nézek az órára, hát megdolgoztam nagyon, 
másfél óra eredménye egy liter tej. El is fáradtam rendesen, de győztem.
Fáni nem akar enni, csak mekeg bánatosan. Kihívtuk hozzá az állator-
vost, kockacukrot kell neki adni. Újabb küzdelem. Na, nehogy már az első 
kecskénk megpusztuljon!
- Na, gyere Fáni, megédesítem az életedet! Itt a cukor. Hát nem kiköpte! 
Megállj csak, akkor is megeszed! Fogtam a fejét, a honom alá dugtam, 
nyitottam a száját, cukor bele. Próbálta kiköpni, de nem hagytam, akkor 
is benned marad! Kis buta, rájött finom, legközelebb már igencsak várta. 
Kiköpni már nem akarta, inkább leste, hol a többi.
Pici fiacskám nézte a cicát, feküdt a fűben, aludt.
- Jaj, de jó a cicának, kempingezik - mondta sóhajtva.
- Mit csinál? - kérdeztem meglepetten.
- Kempingezik a cica. Anyu, mi mikor kempingezünk?
- Tudod mit, holnap.
Másnap iparkodtam a dolgommal, gyorsan megfőztem. Plédet kerestem, 
szendvicset késztettem. Lányomat kértem, a kis csónakot fújja fel, me-
gyünk kempingezni. Összeszedtem mindent és mentünk a kert végébe, a 
hűvös fák lombjai alá. A kemping teljes legyen, kihozta Fánit is. Először 
elmegyünk sétálni. Egyik kezemben a lánc, másikba kicsi fiam keze. Men-
tünk sétálni, hol én, hol a lányom vezette a kecskét. 
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Közben énekeltünk, nevettünk. Fáni, mint egy jó kutyus, jött szépen. 
Messziről kiabált egy bácsi, de szép nagy kutyátok van! Nem harap? Nem, 
csak füvet! - kiabáltam vissza. Mikor odaértünk, a bácsi elkezdett nevetni.
- De hát ez egy kecske! Kecskét sétáltattok?
- Igen, válaszoltuk nevetve.
A sétát befejeztük, visszaindultunk. A nagy fa alatt kiterítem a plédet. Fáni 
láncát - egy vas cöveket a földbe verve - rögzítettük, nem messze a plédtől, 
csak úgy, hogy el ne érje. Elővettük a szendvicseket 
és jó étvággyal ettünk. A cicánk is előkerült, somfordált közöttünk, pár jó 
falat jutott neki is. Aztán a pici fiút a kis felfújható csónakba raktam. Két 
oldala, mint egy kis ágy vette körbe. Beleraktam a kispárnát, egy vékony 
kis törölközővel betakartam. Aztán a mi fejünk alá is párna került. Aludt 
a kis család. Fáni vígan legelészett. Étvágya akkor még nem volt, elég gir-
hes egy kecske volt. Viszont ott mellettünk az étvágya megjött és legelé-
szett, néztem is, mekkora a hasa. Aztán elaludtunk, lágy szellő simogatta 
arcunkat, a tücskök húzták az altatót. A cica lábunknál dorombolt, Fáni 
elégedetten mekegett, aztán ő is aludt. Felébredtünk, behurcolkodtunk. 
Fáni bekerült a góréba, vissza. Mikor a párom jött, a kicsi fiam és a lá-
nyom vígan szaladt elé. Újságolták nevetve, képzeld Apa kempingeztünk. 
Mesélték nevetve, hogy kempingeztünk. Aludt velünk a Fáni és a cica. 
Ugye-ugye, holnap is kempingezünk majd?
- Hát persze! Azon a nyáron sokat kempingeztünk.
Este a fejésnél viszont megláttam, egy kis baj van. Fáni mindig ólban volt 
tartva, a tőgye leégett. Így aztán fejés után néztem a naptejet, vajon há-
nyas faktorú kell rá. A tőgyét szépen bekentem. Másnap a reggeli fejésnél 
kisfiam jött velem, érdekes dolgot vettünk észre. Fáni muzikális, ha éne-
keltünk, nyugodtan állt. Kedvenc nótája a „Hull a pelyhes fehér hó”. De 
nem akárhogy, jó hangosan. A szomszédok biztos gondolták, megártott 
a meleg. Viszont így adta a legtöbb tejet, másfél litert. A kecsketejet nem 
szerettem meg, de Fánival barátságot kötöttem.
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Belovai Antalné
Hangyányi szerencse

 
 Húsvétra készülődik a világ, én meg egy kis szünetet tartva a kalács ösz-
szetevőinek és a sonka előkészítése között gondolkodtam el arról, hogy 
milyen csoda is történt már meg velem. 
  A hitetlenkedők biztos tudatával, a fáradtságtól elgyötörve ültem le este 
a képernyőm elé, és nagyon igyekeztem az agyamat kapacitálni, hogy va-
lami velem megtörtént akár egy picike kis varázslat eszembe jusson. A 
következő történet bizony velem esett meg. 
  Túl voltam az ünnepi sütés - főzésen, és egy kis mérgelődésen. A mél-
tatlankodásom tárgya a takarítás körül keresendő. Meggyőződésem volt, 
hogy a tavaszi nagytakarítást kellő körültekintéssel végeztem. Odafigyelve 
az alapos pókhálózásra is. Azért, mert ezt a műveletet nem lehetett szem-
üveggel végezni, vagy ha igen, akkor sem látni, hogy mit hagyott a part-
visra tekert porrongy a mennyezeten. Mint kitűnik mondanivalómból, 
szemüveges takarítást végeztem. Azért hangsúlyozom, mert van, amikor 
nem. Akkor sietek. Most mindent kihúztam, kipakoltam, papírt cserél-
tem, lemostam, kimostam, súroltam, zsírtalanítottam, fertőtlenítettem az 
egész lakást.
   Húsvét reggelén nekiláttam kávét főzni, hogy minél frissebben kezdjek 
majd neki az ünnepi előkészületeknek. Még álmos szemekkel engedtem 
a vizet a csapnál a kávénak, amikor észrevettem a mákszemnyi mozgo-
lódó kis élőlényeket. Nem hittem a szememnek. Hogyan élhették túl az 
előző napok sterilizálását ezek a hangyák? Még azt is láttam, hogy nem 
onnan bújnak ki, ahonnan eddig. Úgy látszik máshol is van telephelyük. 
Igen a hangyaboly telepes egységként működik. Megnéztem a vonulásuk 
útját, és észrevettem a hajszálnál is vékonyabb rést, még szemüveggel is 
alig látszott, amire eddig nem figyeltem, ott volt a szállásuk. Gyorsan ece-
tes szivaccsal végig töröltem. Nem nagyon árt nekik, de vegyszert nem 
akartam használni. Már mindent áttöröltem, közben a kávé is kifőtt. Nagy 
nyugalommal leültünk párommal és kicsit zsörtölődve a hangyák miatt, 
elfogyasztottuk a reggelt indító feketét. Ezek után nagy lendülettel neki 
láttam a tennivalóknak. 
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A csészék mosogatásánál észrevettem egy vízcseppet, ami egyhelyben, 
borsszemnyi nagyságában jelentéktelenkedett, és érdekes mozgásában 
hullámzott. Szemüvegem még mindig rajtam volt, de így is nagyon közel 
kellett hajolnom, hogy lássam mi is történik. Hihetetlen, amit észleltem. 
Egy hangyácska a vízcsepp fogságába került és mintegy lufi közepéből 
nem tudott kiszabadulni. Nagyon megsajnáltam. A fuldokló ember ver-
gődésére hasonlított. Már nem bírtam nézni kínlódását, és egy fogpisz-
kálóval megszüntettem a vízcseppet, a kis hangyácska levegőhöz jutott, 
nekem eszembe sem jutott, hogy le kéne törölnöm, mint előző társait. Egy 
kis szalvétára tettem és kivittem az udvarra, ott szabadon engedtem, azzal 
a reménnyel, hogy talál majd magának egy kis bolyt, akik befogadják.
 Jóllehet nagyon pici állat, mégis a konyhában való elterjedésük egy ki-
sebb fajta csapás, mert különféle helyeken képesek megtelepedni, amit 
sokszor igen nehéz hangyátlanítani. Utólag és mellékesen jegyzem csak 
meg, irtózok minden fajta rovartól, repülő- vagy mászó bogártól, pókok-
tól, csúszó-mászóktól. Ebből következtetve, ha nem is csoda, de kisebbfaj-
ta szerencséje volt a vízcseppnyi hangyácskának.

Misan Erzsébet  
Bobó, a jóságos madárijesztő

Réges-régen, egy falucska végén állt egy szegényes pici ház. Abban élt 
Borbála néni, egyedül. Amikor csak tehette és az időjárás engedte, kint 
serénykedett a kis kertjében. Megtermelt mindent magának, ami a kony-
hára kellett.
Egy nyári napon hatalmas seregély csapat szállta meg a konyhakertjét. Le-
csipkedtek mindent, megdézsmálták a gyümölcsöt és nem maradt semmi.
Ekkor döntötte el Borbála néni, hogy a legközelebbi tavaszon, amikor a 
földbe veti a konyhakerti növények apró magvait, és kivirágoznak a gyü-
mölcsfák, madárijesztőt állít a kertbe.
Takarékos asszony létére volt annyi készlete a kamrában, hogy elég volt 
télire. Így aztán a hideg beálltával, hosszú téli estéken hozzálátott a ma-
dárijesztő megtervezéséhez és elkészítéséhez.
Vászonból ember formájú bábut varrt, amit különböző régi rongyokkal 
tömött ki. 
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Még arcot is készített neki, hatalmas fekete szemeket hímzett rá és barát-
ságos, mosolygós szájat. Fejére szalmakalapot rakott. Sötét színű télikabát 
hatalmas zsebekkel és foltos munkásnadrág volt a felsőruházata. Bobónak 
nevezte el.
Amikor eljött a tavasz és a kiskertben ismét dolgozni lehetett, földbe ke-
rültek a zöldségfélék magvai. Borbála néni több napos munkája végez-
tével a veteményeskert közepére kihelyezte a madárijesztőt. Körbejárta, 
nézegette, majd megállapította, hogy egészen formásra sikeredett.
Elégedett volt és bízott abban, hogy e formás kislegény beváltja a hozzá 
fűzött reményeket.
Ezek után Bobó magára maradt. Fejét forgatva körbenézett, karjait szét-
tárta és élvezte a tavaszi napsütést. 
Teltek a napok, Bobó egyre kellemesebben érezte magát a zöldülő vete-
ményeskertben, a virágba boruló gyümölcsfák alatt. 
A zöldségfélék lassan megnőttek, a gyümölcsök is érésnek indultak.
Bobó egyik reggel hatalmas madárzajra ébredt. Fent, a kéklő égbolt alatt 
a seregélycsalád repülni tanítgatta fészekaljnyi fiókáit. Irányították erre-
arra, le és fel a kicsiket. Ám a legkisebb fiókának még eléggé gyengék vol-
tak a szárnyacskái, hamar elfáradt. Nem tudta tartani magát és lezuhant. 
Szerencsére éppen Bobó sötét télikabátjának a hatalmas zsebébe pottyant. 
A seregélyszülők riadtan reppentek lefelé, de megálltak Bobó feje felett és 
nem tudták mihez kezdjenek most? Félve csalogatták kicsinyüket.
- Hagyjátok, jó helyen van. Puhára esett, nem lett baja - szólalt meg Bobó, 
aki látta a seregélypár zavarát.
- De hiszen te madárijesztő vagy! Riogatnod kellene minket - jött a vála-
szuk.
- És az mire jó? A kicsinyetek bajban volt, én pedig vigyáztam rá, hogy 
nagyobb baja ne legyen. 
Óvatosan belenyúlt a zsebébe és kiemelte a fiókát. A kis seregély megigaz-
gatta a tollát és szüleit meglátva odarepült hozzájuk.
Másnap az egész környék madárkái arról beszéltek, hogy milyen jószívű 
volt a madárijesztő, aki így már nem is volt annyira ijesztő. 
Bobó kabátzsebében attól a naptól kezdve mindig lapult kismadár. Volt, 
aki az eső elől menekült, volt, aki a tűző naptól tartva. Olyan is volt, aki a 
szél elől bújt el.
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Az is előfordult, hogy csupán kíváncsiságból próbálta ki valamelyik toll-
gombóc, hogy őt vajon elzavarja-e Bobó?
Borbála néni pedig szebb és egészségesebb gyümölcsöt szedhetett a fá-
iról, mint eddig valaha. Hálából ugyanis a madarak nem a gyümölcsöt 
dézsmálták, hanem az összes kártevőt ették meg. Féreg, pondró és kukac 
soha többé nem látogatta Borbála néni pici kertjét, melyben Bobó volt a 
madár-barát madárijesztő.

Nagyné Kása Edit
Korhatáros a szerelem?

Azt mondják, a szerelem örök. Az emberek egymás iránt érzett szeretet és 
szerelem megnyilvánulása kortól független dolog. Az idős emberek szá-
mára is fontos az odafigyelés, törődés, a panaszainak megértése. A vágy, 
egy másik lélek és test közelségére, egy ölelésre idős korban is létezik, bár 
a fiatalok nem mindig így látják. A társtalanság sok öregember számára 
elképzelhetetlen. Legyen az nő vagy férfi, vágyik arra, hogy megossza a 
gondjait, örömeit valakivel. A társkeresés módja és lehetősége igen válto-
zatos. 
A temetőben…
A történetemben szereplő idősek mindketten elvesztették a párjukat már 
több éve. A temetőben találkoztak, a kedvesük sírja közel volt egymás-
hoz. Az idős nő virágokkal, kis seprűvel, lapáttal felszerelkezve érkezett a 
döcögő villamossal. A temető bejáratánál meglátta az idős urat, aki a pa-
vilonban vásárolt virágot szorongatta. Ismerősen köszöntötték egymást, 
majd elindultak a sírok felé. Lassan, komótosan ballagtak, sárga és piro-
sas levelek hullottak alá a fákról, befedve előttük az utat. A sírokhoz érve 
mindketten kissé megpihentek.
De hogy is kezdődött az ismeretség! Egy szép napsütötte délelőttön a néni 
letakarította a márványszerű lapot és a sírkövet, a kis lapáton a száraz 
virágokkal elindult a szemetes felé. Tekintetük találkozott, a férfi vette a 
bátorságot és megszólította az idős hölgyet.
- Ne haragudjon asszonyom, nem adná kölcsön a seprűt és a lapátot, ha 
már végzett a takarítással? A lehulló levelek betakarták a feleségem sírját, 
nem tudom mivel összegyűjteni.
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- Szívesen odaadom, már én készen vagyok. A szemetestől visszajövet a 
férfi kezébe adta a kért eszközöket, majd elindult vízért, hogy a friss virá-
gokat vázába tegye.
A kútról jövet odapillantott a férfi felé, de nem látta. Közelebb ment a sír-
hoz, ijedten fedezte fel, hogy a férfi a sírra támaszkodva, összegörnyedten 
áll. Láthatóan rosszul érezte magát. Az asszony sietve ott termett, karon 
fogta és a mellette lévő sírra ültette. A táskájából gyorsan elővette a vizes 
üveget és a kezébe nyomta. A férfi lassan kortyolt az ásványvízből, majd 
visszaadta azt. Szégyenkezve elmosolyodott, igyekezett felállni. Illően be-
mutatkozott a segítőjének. Megbeszélték a rosszullét okát. 
- Az evés kimaradása még fiatal korban is veszélyes, nemhogy nyolcvan 
év felett. A vércukorszint leesése komoly gondot okoz. Itt a kis szendvi-
csem a táskámban, tessék enni belőle néhány falatot! Én így indulok el, 
bárhova megyek, mert nem tudom, meddig maradok.
- Nekem nem jutott eszembe, azt hittem gyorsan végzek, de a virágos üz-
let nyitására vártam - közben kortyolt ismét az italból. 
Mindketten a sír szélén ülve falatoztak a kis szendvicsekből. Megbeszél-
ték, mikor jönnek legközelebb a temetőbe, hogy segíteni tudjanak egy-
másnak, ha szükséges.

A nyugdíjas klubban…
A másik történetem szereplői szintén egyedül állók, akik a nyugdíjasok ré-
szére szervezett programokon találkoztak. Az előadásokon egymás mellé 
kerültek, a kirándulásokra együtt indultak, később a buszon is egymás 
mellé sikerült ülniük. Kívülállóként nem tudjuk, hogy ki volt a szerzője, 
irányítója, segítője ezeknek a találkozásoknak. Jól elbeszélgettek, segítet-
ték egymást a kirándulásokon. Később már együtt érkeztek a programok-
ra. Kíváncsi természetem lévén érdekelt, milyen kapcsolat van közöttük.
Férfi és nő között nemigen lehet csak barátság, mondják az okosok. A ki-
csit nehéz természettel megáldott idősödő hölgy nehezen viseli, ha valaki 
beavatkozik az életébe, megmondja, mit csináljon. A férfi alkalmazkodó-
nak tűnik, örül, hogy irányítja életét, de ő sem engedheti meg magának a 
gyermekei miatt, hogy összeköltözzön valakivel. Az ismerősök elárulták, 
hogy ezek a találkozások csak a kikapcsolódás célját szolgálják náluk, de 
külön háztartásban élnek. 
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Az érzés, hogy tartoznak valakihez, elegendő számukra. Egy rendezvény-
re, színházba elmehetnek együtt, hisz egyedül nem indulnának el, a tán-
cos estekről nem is beszélve. Gyengédség nem látszik az együttlétük so-
rán. A két idős ember azonban számíthat egymásra, a hosszú séták alatt 
van alkalmuk gondjaikról, terveikről beszélgetni. Ötleteket adnak az élet 
mindennapi akadályainak leküzdésére. Csak az idő a megmondhatója, 
hogyan alakul a kapcsolatuk a továbbiakban. 
A nyugdíjas bálon…
Nyílik az ajtó, tódul a terembe a sok nyugdíjas, hogy minél jobb helyet 
sikerüljön szerezni a szépen feldíszített asztaloknál. Fontos, hogy min-
dent jól lássanak, az ismerősök közelében üljenek, nehogy lemaradjanak 
valamiről. Az alkalmi öltözékekben örömmel pózol a sok idős ember. Már 
ritkán öltöznek ki, most itt a lehetőség, hogy máshogyan is lássák őket a 
többiek. Sokan új ruhát csináltatnak e jeles alkalomra, de szépek a régi 
csipkés blúzok, csillogó felsők, amiket egykoron még fiatalabb korukban 
viseltek az ünnepnapokon. A férfiakat ritkábban látjuk öltönyben, nyak-
kendőben, de most szépen vasalt inggel ők is jól mutatnak.
Az egyedülálló hölgyek most igyekeznek minél előnyösebb helyzetbe ke-
rülni, hátha jut egy-egy magányos férfi mellett hely. Egy egész este elég le-
het az ismerkedésre, látni és megtapasztalni, milyen ember is a másik. Elő-
fordulhat, hogy táncba is hívja majd és lehet folytatása az ismerkedésnek. 
Műsor, vacsora, no de majd a tánc! - gondolja egy hetvenes éveinek végén 
járó idősödő nő. Felhangzik az ismerős tangó, sok pár fel is pattan, a par-
ketten terem és egymáshoz simulva billegnek a ritmusra. Szolidan járják, 
hiszen nem engedi testük a szélesebb mozdulatokat. A meghitt pillanatok 
után jön a gyorsabb zene, erre már nem vállalkozik mindenki, az asztalok 
felé veszik az irányt. 
A táncolni vágyó hölgy már nagyon várja, hogy felkérje valaki és ő is a 
parkettre lépjen. Jön is a csinosan öltözött férfi, kis meghajlással jelzi, 
hogy szeretné táncba hívni. Örömtől csillogó szempár fogadja a kedves 
közeledést. A nő korát meghazudtolva pattan fel, majd sietve karon ra-
gadja a bátor férfit. A táncolók közé vegyülve igyekszik a lépést tartani 
vele. A ritmus fokozódik, de láthatóan mindketten élvezik a táncot és egy-
más közelségét. A mulatós zene azonban még fokozottabb tempót kíván.  
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A többi táncossal együtt vígan ropják, majd együtt éneklik az ismerős 
refrént. A jókedv tetőre hág, tapssal és nagy ovációval köszönik a zenész 
merész vállalkozását. 
Szünet következik, mely újra elválasztja a párokat. Az újdonsült pár azon-
ban ezt nem szeretné, így a férfi az előtér felé vezeti táncosát. Szeretné 
tudni, hogy a következőkben is felkérheti-e hölgyét. A telefonszámát is 
elkéri, majd újabb ötlettől vezérelve megkérdezi, hazakísérheti-e. A nő-
nek is tetszik a férfi bátorsága, kellemes külsője, ő sem szeretné, ha ez a 
tánc ilyen hamar véget érne. Nem gondolkoznak sokáig, a zene és a tánc 
szeretete azonos hullámhosszat sejtet nekik. Nagy merészség, de veszik a 
kabátjukat és együtt, kéz a kézben otthagyják a bál közönségét.
Sport rendezvényen…
Kora délutáni kézilabda mérkőzésre kíséri mamája a kislányt. Sietnek a 
buszhoz, még át kell öltözni a bemelegítésre. Az utolsó pillanatban érnek 
az iskola tornaterméhez. A csapattárs kislányt éppen a nagypapája terel-
geti be a kapun. Mindkét nagyszülő segít a gyerekeknek az edzőruhák 
előkeresésében, hogy mielőbb átöltözzenek. 
A tornaterem kispadjain már több szülő üldögél, a mérkőzésre várva. A 
két nagyszülő is elhelyezkedik az üres helyen egymás mellett. Megszólal 
az edző sípja, a gyerekek köré sereglenek. Megbeszélést tartanak, majd 
indul a bemelegítés, mely kapura dobásokkal végződik. Hangos gyermek-
zsivajjal kezdődik a mérkőzés. Az edző, majd a kísérők kiabálással jel-
zik, mit is kellene tenni a gyerekeknek. Szaporodnak a gólok, az ellenfél 
gyengébbnek látszik, így nem izgulnak. Az edző jelzi, hogy lesz még egy 
mérkőzés, de várni kell a másik csapatra. 
A kísérők kihasználják az időt és a büfébe vonulnak meginni valamit. A 
nagyapa kedvesen felajánlja a nagymamának, jöjjön vele egy kávéra. A 
hangulatos büfében jó kedvvel beszélgetni kezdenek a kávé kavargatása 
közben. Kiderül, hogy mindketten kézilabdáztak fiatalabb korukban. Rá-
adásul még közel azonos időben jártak edzésekre és meccsekre, úgyhogy 
találkozniuk kellett valamikor. Az idő elszáll, a test megöregszik, változ-
nak a vonások is, nem csoda, ha nem ismerik meg egymást azok, akik 
régen találkoztak.
Felidézik a fiatalkori sport élményüket, kiket ismertek, mi lett velük. Szó-
ba kerül a magánéletük. Mindketten egyedül élnek a társuk halála óta. 
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Segítenek a gyerekeknek az unokák délutáni elfoglaltságát megoldani. 
Repül az idő, a második mérkőzésnek is lassan vége. A terembe sietnek, 
az utolsó perceket még látják. Az öltöző előtt sikerül megbeszélni, hogy 
a nagypapa kocsijával elviszi őket is, ne kelljen a busszal zötykölődniük 
hazafelé. A gyerekek beülnek hátul. Az idősek elől beszélgetnek, mikor 
lesz a következő edzés vagy mérkőzés, amire ismét hozzák az unokákat. 
Jóleső érzés járja át mindkettőjüket, hogy ennyi év után kellemesen elbe-
szélgettek a múlt sportemlékeiről. A ház előtt a gyerekek is elköszönnek, a 
felnőttek pedig az újbóli találkozás örömével intenek búcsút egymásnak.
Egyedüllét, szeretet, szerelem
Az életében nem mindenkinek lesz lehetősége, hogy megfelelő párra ta-
láljon. Ettől függetlenül szeretetteljes és boldog életet élhet. Kinek mi a 
fontos, abban találhat örömet. Azonban szeretet nélkül nem működnek 
az emberi kapcsolatok, sem a házasság, sem a család, sem a barátság. A 
szeretet arra ösztönzi az embert, hogy őszintén törődjön másokkal, és 
fontosabbnak tartsa őket saját magánál. A szeretet azonban egy magasabb 
rendű formája az érzéseknek, mely az idő múlásával sem gyengül, sőt egy-
re erősebbé válhat. Sokkal boldogabbak azok a kapcsolatok, amelyeket 
ilyen szeretet tart össze.
A szerelem fontos az ember életében, nem is kerül el senkit, legyen az 
akár plátói szerelem. Sokszor a legszebb érzés, a be nem teljesült szerelem. 
Aki nehezen viseli az egyedüllétet, keressen társat, mert magától senki 
nem fog jelentkezni, tenni kell érte. Hatvanon túl sincs késő a szerelemre, 
ez az érzés bármikor utolérheti az embert. Az ismerőseim körében látom, 
hogy tényleg nem korhatáros a szerelem!
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Kurunczi Mária
Kései szerelem

Csöngettek. Ilona gyorsan leszaladt kaput nyitni. Már amennyire közel 
nyolcvan éves kora engedte szaladni. Nyílt az ajtó. Balázs bácsi állt a ka-
puban.
- Jó reggelt Kedvesem! - máris nyújtotta Ilonának az egy szál virágot.
- Jöjjön fel! - mondta Ilona. Együtt lépegettek lassan az emeletre.
- Épp most teszem fel a kávét.
- Köszönöm, Kedvesem! - s már vette is elő kicsinyke noteszét, melyben 
a mai verset írta. Ezt hozta el a szeretett asszonynak. Míg Balázs bácsi a 
verset olvasta, Ilona meghatódva nézte a kedves öregembert, akiről még 
nem is gondolta, hogy idős korára fényt hoz az életébe. Az elhangzott vers 
után pár percig csendben maradtak, nézték az ablak előtt elsuhanó érde-
kes alakú felhőket. Közben megszólalt a kakukkos óra.
- Mennem kell! - állt fel Balázs bácsi, nehezen az ajtóhoz ballagott, miköz-
ben csókot adott Ilona homlokára.
- Majd jövök - mondta.
- Igen, ebédre várom. Mit főzzek?
- Amit gondol, Kedvesem, én mindent szeretek, csak ne legyen túl sós! 
- Azzal lassan, óvatosan leballagott kétemelet magasból. Ilona még pár 
percig utána nézett, aztán befordult nem Petőfi módjára a „konyhára”. 
Hozzáfogott az ebéd elkészítéséhez.
A csirkemell-filé lassan sült, enyhén fűszeresen. A saláta is perceken belül 
elkészült. 
Következett a különlegesség, a Polenta. A forró sós vízbe beleszórt kuko-
ricadara gyorsan összeállt, és apró galuskákat szaggatott belőle, majd a 
gőz fölé engedte.  Otthon így szokták. Az ember végig viszi egész életén, 
amit hazulról hozott.
Delet harangoztak éppen, amikor megszólalt a csengő. Ki is lehetett volna 
más, mint a drága, szeretett Balázs bácsi. Most nem ünneplőben, csak 
egyszerű utcai ruhában, felpakoltan, éppen a kertjéből.
- Miért cipekedik? - pörölt vele édesen Ilona.
- Magának hoztam, friss, ilyet a piacon sem kap.

Antológia 2019.indd   82 2019. 08. 13.   19:22:44



83

- Tudom - nyugtázta Ilona, s máris küldte kezet mosni az imádott kis öre-
get, miközben kipakolt a régi-régi fűzfa garabolyból, és asztalhoz ültek. 
Csendesen ettek, szó nem hangzott el közöttük, de Balázs bácsi kézcsók-
kal értékelte Ilona kulináris tudományát.
Már a nap elbújt a teraszról, kicsit hűvösebb fogadta őket, s a halk kora 
délutánon boldogan kavarták kávéjukat…

Pappné Mészáros Ágnes
Csodafűzér hóesésben

Csak állt ott a kavargó hópelyhek támadásában, ajka körül zavart, kisfiús 
mosollyal. Sildes sapkájára már egész kis hótorlasz rakódott. Legalább 20 
perce álldogált a népszerű bevásárló központ előtt, a kis piac sarkánál. 
Karját a kabát ujján át is szúrták a rózsák tüskéi. Szinte nem is érzékelte 
a böködő fájdalmat. Gondolatai messze, távol jártak. Nagy kazal színes, 
rövid szárú, aprócska fejű virágot ölelt magához.  Nem régen vette meg 
egy idős nénike egész készletét. Az anyókának nagy örömöt okozott, hogy 
hirtelen megszabadult a tegnap kora reggel leszedett, kissé már kókadozó 
csokortól, mert nagyon fázott, és toporgott a hidegben. Ha a jó meleg 
kis szobájára gondolt, elöntötte a boldogság érzése. Még tetemes árenged-
ményt is adott a fiúnak. Isteni „csoda”, hogy ilyen szerencséje volt! Min-
det sikerült egyszerre, és gyorsan eladni ennek a kedves, szomorú arcú 
vevőnek. Azt gondolta, egész délelőtt itt fog majd ácsorogni, és lám…! 
Szeretik őt az égiek, hálás is nekik érte. Mindjárt indul is a boltba, hogy 
a csokorért kapott pénzen megvehesse az aznapi ebédre valóját. Gyorsan 
összecsomagolt, mert mihamarabb otthon szeretett volna lenni. Nemso-
kára kezdődik a kedvenc sorozata a TV-ben. Még azt is meg tudja nézni! 
Gyorsan elköszönt a fiatalembertől, és sok szerencsét kívánt neki. Nem 
kérdezte, kinek szánja ezt a rengeteg virágot. Ezen a napon inkább az egy 
szálas járta.
A fiú előtt most sietős, szapora léptekkel a közeli középiskolába tartó, csi-
nos fiatal lányok csoportja haladt el. Csöndes szóval megállította őket, és 
mindnek átadott egy-egy szálat a csokorból. 
- Nőnapra, szeretettel! - mondta tétován. A lányok, vihogva, majd elcsen-
desedve, megálltak. Ők is zavarban voltak. 
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Azután derekukat kihúzva, fejüket felvetve - percek alatt csitriből nővé 
válva - kezükben a rózsaszállal tovább vonultak. Még a mobiljukba is el-
felejtettek bele kukkantani.
Az anyuka, aki most az út túloldaláról vergődött át, babakocsit tolva maga 
előtt, elég gondterheltnek tűnt. A kocsiban kipirult arcú, rekedt hangon 
köhécselő, 2 év körüli kicsi lányt tolt. Láthatóan a közeli tízemeletes épü-
let aljában megbúvó gyermekorvosi rendelő felé igyekezett. Homlokán az 
erőlködéstől, a hidegben is izzadságcseppek fénylettek.
Sietett. Először elutasító arccal fordult az őt megállító srác felé. Vajon mit 
akarhat? Miért zaklatja őt?  A bocsánatkérő, szelíd mosoly láttán, azonban 
arca megenyhült. Meglepődve vette át a feléje nyújtott virágszálat. Neki? 
Ki ez a fiú? Gondolkodott. Ismeri valahonnan? Nem, sosem látta, állapí-
totta meg magában: - Nekem? - kérdezte hitetlenkedve.
Hát Őrá is gondol valaki? Aki illetékes volna, már messze jár! A lányát, 
Enikőt még soha nem látta. Elment mielőtt megszülte. Csak Ők vannak 
ketten egymásnak. Az emléktől meg a meghatottságtól könnyek gyűltek a 
szeme sarkában. Alattomosan lecsordogáltak a hidegtől kivörösödött ar-
con. Azután az adakozó homlokára gyors, könnyű puszit lehelve, tovább 
bukdácsolt a kocsival. Rövid idő múlva elnyelte őket a rendelő bejárata. 
Kétkerekű, jól megrakott bevásárló kocsival, idős asszony tűnt fel a jár-
dán. Most lépett ki az üzlet automatikusan nyíló-záródó ajtaján.  Úgy 70 
éves lehetett. Hajlott kora ellenére egyenes derékkal járt. Frizurája láng-
vörös, rendezett volt. Arcán kifogástalan, nem hivalkodó, gondosan el-
készített smink. A hölgy „jelenség” volt. Az a fajta, akit, ha egyszer lát az 
ember, soha nem felejti el. Az a fajta, akire a férfiak még ilyen korban is 
csodálattal, elbűvölten tekintenek. 
A srác is már messziről felfigyelt rá. Nem várta meg, még odaér, ő indult 
el feléje. Előrenyújtott kezében a legszebb rózsaszál virított. A hölgy be-
vásárló kocsiját az oldalához támasztotta. Arcára öröm és vidám, kedves 
anyáskodó mosoly ült ki.
Köszönöm, édes fiam! - simította meg a kinyújtott kezet. 
- Ma maga az első, akitől virágot kapok. Délután jönnek hozzám az uno-
káim, ők is nagy gavallérok! Várom is őket finom, „nagyis” sütivel. Imád-
ják a finom réteseket. Sütök nekik többfélét. Öröm nézni őket, ahogy fal-
nak! Sajnos a férjem öt éve a temetőben nyugszik. 
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Ő már nem jöhet, hát én megyek hozzá a mai napon. Tudja kész csoda, 
de ma is hallom a simogató, bársonyos hangját, meg érzem a frézia illatát. 
Mindig azt kaptam tőle ilyenkor.
Sietek is, mert még rengeteg dolgom van. Még egyszer köszönöm ezt a 
kedves gesztust! Felvidította a napomat!
„Felvidította a napomat. Felvidította a....” - dobolt a fiatalember fülében az 
imént elhangzott mondat. 
Igen! Reggel még ő is azt hitte, ma vidám, boldog napja lesz. Nem így kép-
zelte...! Úgy 7 óra körül ébredt. Mellette a másik párnán ott aludt a lány. 
Gyönyörűnek látta. Arca nyugodt, elégedett, kisimult volt. Az este találtak 
véglegesen egymásra. Három hete találkoztak a JATE bulin. Másodéves 
óvodapedagógus hallgató. Kedves, vidám, huncut, és NAGYON OKOS! 
Maga a CSODA, hogy rátalált. Nem szívlelhette a „plázacicákat”, a hosszú 
körmeikkel, az üres buksijukkal, az affektálásukkal. Ez a lány MÁS VOLT!
Érezte, ő az, akit keresett már hosszú ideje. 25 éves volt, és már szeretett 
volna igazi társra lelni. Kereste a MÁSIK FELÉT. 
Az este, az éjszaka, felejthetetlen, ütős és csodálatos volt. Boldognak érez-
te magát!
Óvatosan kicsusszant a takaró alól. Csendben magára kapkodta a gönceit, 
és lábujjhegyen kiosont a szobából. Sietett a piacra, hogy eddigi élete leg-
szebb, és legigazibb nőjét rózsával köszönthesse. Ma NŐNAP van. Kinek 
hozzon virágot, ha nem neki? Azt már kipuhatolta, hogy a sárga rózsa a 
kedvence. Remélte talál az árusoknál. 
Legnagyobb örömére rálelt az egyiknél a meseszép, hosszú szálú, celofán-
ba csomagolt példányra.
Fizetett (Elég drága volt, de kit érdekel!) - gondolta
Rohant vissza, fel a tizedikre gyalog.
Nem volt türelme megvárni a liftet sem. Zihálva érkezett a lakásajtóhoz. A 
kulccsal alig talált bele a zárba. Az izgalomtól a keze is reszketett. Ahogy 
belépett, megállt, és próbálta kalapáló szívét lenyugtatni. Óvatosan nyi-
totta a szobaajtót, és kővé dermedt a látványtól. Az ágy ÜRES volt! 
A bájos, kócos fej nem feküdt a párnán! A gyűrött paplan nem melegített 
senkit! Elment! Elment? Itt hagyott? Igen elhagyott! - nyilallt belé a két-
ségbeesett felismerés.
Csak állt ott a küszöbön, és agyában kergetőztek a gondolatok. 
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Megfordult, és lassú léptekkel kiment a lakásból. Az ajtó hangos csatta-
nással záródott be mögötte.
Ismét a piacon volt! Alig 15 perc telt el, és megváltozott körülötte az egész 
világ! 
Most mit tegyen? Mihez kezdjen?  Meglátta az anyókát, a nagy csokor 
rózsával.
„Ha nem adhatok egynek, akit szeretek, akkor kapjon minden nő, akivel 
találkozom!”- hozta meg a döntést hirtelen. Szomorúan lépett oda a néni 
asztalához....

Mobiljának erőszakos csörgése riasztotta fel gondolataiból. Ránézett a 
képernyőn megjelenő névre, majd kinyomta. Csönd lett. Halálos csönd. 
Nem tudta jól tette-e, hogy nem vette fel. Vajon mit akarhatott? Milyen 
magyarázatot tartogatott számára?
A jól ismert csengő hang ismét felcsendült. Most már gondolkodás nélkül 
felkapta, és csak hallgatta, és hallgatta az oly kedves csacsogó hangot, ami 
számára tényleg maga volt a CSODA.
Morcossága, fokozatosan alább hagyott, majd megkönnyebbült mosollyá 
szelídült. 
„Hová tűntél Zolikám? Amikor felébredtem, sehol sem voltál! Eszembe 
jutott, hogy ma van a névnapod, és imádod a dobostortát. Leszaladtam 
ide a Casablanca cukiba, és hoztam neked.
Még mindig nem vagy itthon! Mikor jössz kedvesem?”- csicsergett a hang 
vidáman.
Rögtön ott vagyok! - kiáltotta a fiú, és kezében a sárga rózsával, bukdá-
csolva a havas úton, rohanni kezdett. Kabátja kinyílt, sálja lobogva repült 
utána a szélben.
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Csiszár Katalin
Részekből az egész

Igyekeznie kellett. Rövidesen 3 óra lesz és még a gyógyszertárba is be kell 
mennie, mielőtt a lánya által kért dolgokat megveszi az üzletből. Nem írta 
elő senki sem, hogy hány óráig kell elintézni a teendőket, de tudjuk, az 
elvártaknál gyakran fontosabb az, amit a belső késztetés diktál! Hiszen 
Ritusnak, a fiúunoka barátnőjének ma is rajta kell lennie a 4 órás deszki 
buszon. Ezt befolyásolni nem is akarta, azonban mindenképpen szeretett 
volna vele találkozni. Ennyire egyszerű, ha a kislánnyal találkozott, ak-
kor az unokával úgyszintén! Már előző este egy-egy piros szívecskét ra-
gasztott a három egyforma mogyorós csokira. Óvatosan összefogta őket, 
még nylon zacskóba is tette, nehogy megsérüljenek. A plusz 1 fok nem 
kifejezetten kerékpározásra való idő, különösen nem így a hetedik X-hez 
közelítve. Ám, azt még otthon megtanulta, hogy az időnek nem szeme, 
sokkal inkább foga van. Ezért jó melegen felöltözött, uram bocsá’, három 
kötött sapkát is egymásba illesztett az ülésre igazítva, felfázást kivédendő. 
Szerencsére a patikában már lement a nyugdíj érkezését követő maroknyi 
recepttel sorban állás ideje.
A gyógyszertárból átment a boltba, s úgy gondolta, itt veszi meg az unoka 
tízóraijához a zsömlét, miután a többi portékát is megkaphatja itt, nem 
kerekezik át az olcsóbbért a távolabbi boltba.
Egy-egy útján több megállás, várakozás is adódik. Lásd sorban állás a 
hentesárunál, a pénztárnál, s nem utolsó sorban a közlekedési lámpa is 
arra „gyúr”, hogy piros-tilost mutasson. 
A piac sarkán unott arccal idősödő férfi kínálja a gondosan celofánba fo-
gott jácintjait. Kis vödörből emeli ki, óvatosan lerázva a vizet, úgy adja át 
a fiatalembernek, a pénzt gondosan megszámolva.
Kamasz fiú és leány startol át a sürgető zöld lámpán az utolsó métereket 
már piros jelzésnél megtéve. Szorosan fogják egymás kezét, léptük össze-
hangolt, úgy szaladnak. A kislány a másik kezével csaknem saját magassá-
gára hasonló barna macit szorít magához. Az meg már szinte rejtély, hogy 
a gyönyörű szál piros rózsa hogyan élte túl a futást. Kamaszos szertelen-
séggel nevetve fújták ki magukat. 
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Február jeles napja volt, megszépült minden: a várakozó autóból kimo-
solygott a sofőr, és türelmesen várakoztak a gyalogosok is. Talán valami 
nagy közös élmény köti össze őket?
A negyvenhét évvel ezelőtti február tizennegyedike szombatra esett. Hi-
vatalos papírja volt róla, egy ideig őrizgette is…
-Nem szeretném, ha engem okolna, ha mégsem sikerülne a házassága – 
ezzel vette tudomásul a műszakvezető, hogy az éjszakás héten az utolsó 
éjszakára szabadságot kért.
Visszaemlékezve úgy dereng fel, mint egy régen látott film. Az esküvő 
előtti utolsó éjszakát egy számára idegen lakásban töltötte, hiszen a főbér-
lők aznap költöztek új házba, s ő még jogosult volt egy éjszakára. Igazán 
szűk családi körben zajlott az esemény. A leendő após, anyós és a kedves 
közeli hozzátartozók közös estebéddel ünnepeltek…
Visszagondolva, nem sok romantika szorult ebbe az ünneplésbe. Előzőleg 
együtt mentek a piacra megvenni a levesnek való élő tyúkokat, együtt pu-
colták fel. A leendő anyós négy gyerekes anyaként megtanult takarékosan 
sütni, főzni. Mire kellett, minden a helyén volt. Ennyi idő múltán csupán 
halványan derengett, az utolsó napra, tíz órára sikerült kikönyörögnie, 
hogy egy gyors befésüléssel frizurája legyen…
Egyforma fekete-fehér öltöny, kosztüm, fehér ing, blúzzal a szertartáson 
a kézbe kapott műcsokorral lezajlott a polgári esküvő. Fekete-fehér fotó 
őrzi ezt is.
Február tizennegyedike volt. Ragyogó napsütésbe léptek ki a házasságkö-
tő teremből. Estére kelvén a közös életbe, az albérletbe indulva neki kellett 
feszülni a szembeszélnek. Ha annak az időjárásnak hinni lehetett volna, 
mert hamarosan az életnek is, és egymásnak is nekifeszültek.
Belépett a leánya lakásába, bentről „szia mami”, „csókolom”. Nagyon jó, 
még itthon vannak - a drága kamasz unoka megjelent az ajtóban. Szív 
alakú desszerttel köszöntve őt, nyomában Rituska, egy másik desszertet 
kínálva.
- Szervusztok - pici türelmet, hadd vessem le a kabátomat! Én is készül-
tem.
Előkerült a sértetlen csomagolású szívecskés mogyorós csoki. 
Oda-vissza…puszi…puszi…köszönöm…köszönöm…
Az arcukról leolvasva, jó ötlet volt ez a kis kedvesség.
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- Mami, anya is szeretettel küldi az ajándékát. Mert ő későn ér haza, en-
gem kért meg, hogy adjam át.
A neki szánt csokit az asztalra tette.
Nemes dolog a rászorulók támogatása. Szerencsére számos példát látunk 
erre. Bár a szeretet ünnep tájéki nagy „összefogás” kicsit magamutogató, 
hiszen az év nemcsak négy adventi hétvégéből áll. Néhány nagyobb bolt 
előtt konténerek várják, hogy a feleslegessé vált, de még használható ruhát 
leadják a rászorulóknak.
Van, aki sajátságosan értelmezi a segítés fogalmát, s hogy segítésnek szán-
ta, erősen megkérdőjelezhető, hiszen nem a konténerbe tette, s az, hogy 
csupán egy - értsd és ejtsd egy - darab jobblábas edzőcipőt hagyott ott - 
hát, erre mit mondjak?!
Valentin nap ide vagy oda, így páratlanul lenni, cudar dolog.

Dr. Bálintné Ágoston Ilona
Folyó a város felett

      Szülővárosomnak - Orosházának - nincs élő vize, így nekem és csalá-
domnak a várostól 3-4 km-re lévő, békákat rejtő, Gyopárosi tavak jelen-
tették a nyári lubickolást, a csónakázást, később a romantikus tóparti sé-
tákat.  Élő folyót - a Tiszát, a Dunát - csak iskolai kirándulások alkalmával 
láttam. Nyári napsütésben a csillogó víztükör, amely állandó mozgásban 
volt, mindig elbűvölt. Hallottam ugyan nagy folyami árvizekről, mint pél-
dául az 1838-as dunai, amely elmosta Pestet és hallottam báró Wesselényi 
Miklósról, a bátor „árvízi hajósról”, aki nem kímélve magát, mentette az 
embereket a jeges áradatból. Ismertem még halhatatlan költőnk, Petőfi 
Sándor Tisza című versét is, amelyben az elszabadult árhullámot a sok-
szor idézett verssorokkal jeleníti meg:
                          „Zúgva, bőgve törte át a gátot,
                            El akarta nyelni a világot!”
De ez mind olyan régmúltnak tűnt, manapság már ilyen nem fordulhat 
elő, hiszen a falvakat, városokat gátrendszerek védik a folyók mentén – 
gondoltam.
     Életem úgy fordult, hogy házasságom révén, 1964. tavaszán mégis folyó 
menti városba, Makóra költöztünk. 
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Ez a híres „hagyma város” már a középkor óta lakott – az erdélyi víz-
gyűjtő területhez tartozó, gyors sodrású Maros folyó partjára települt. Az 
első írásos feljegyzések szerint alapítója, akiről a nevét is kapta, a gazdag 
földbirtokos – Makó bán volt. Az 1960-as években már több mint 30.000 
lakossal büszkélkedett. 
       Megszerettem ezt az alföldi kisvárost, a folyóval együtt. Nyári hétvége 
nem telt el úgy, hogy azt nem a Maros parton töltöttük. Éppen csak át 
kellett menni a töltésen és már is a hatalmas ártéri fák közt hűsölhettünk 
vagy a strand meleg süppedős homokján napozhattunk, kánikulák idején 
langyos vizében gyermekeinkkel lubickolhattunk, vagy szárazabb idő-
szakban, amikor annyira leapadt a víz, hogy a széles homokpadon apró 
szigetek alakultak ki a mederben – hatalmas homokvárakat építgettünk. 
Az egész város a Maros parton szórakozott a május 1-i felvonulások, ma-
jálisok alkalmával is a folyót átívelő híd közelében. Rengeteg bográcsban 
főtt a birka- és a marhapörkölt, aminek az illata, de még a füstje is csábító 
volt. 
Gyakran horgásztunk is a Marosban. Ha kedvezett a horgász szerencse, 
nagy vacsorát csaptunk a különböző halfajtákból. Legtöbbször ponty 
vagy keszeg kapott a csalira, de nem ritkán harcsa és márna is akadt a 
horogra. A szálka nélküli rántott harcsa húsa csak úgy omlott a szánkban. 
A part menti üdülőkben vidám társasági élet folyt. A kiskertekben, a „bi-
gecsekben” sok-sok friss zöldség és ízletes gyümölcs termett a termékeny 
talajon. 
      Erdélyi utunk alkalmával végig haladtunk a Maros völgyén. Marosvá-
sárhelynél még jelentéktelen patakocskának tűnik, amin könnyen, majd-
nem száraz lábbal át lehet kelni. De a Havasokból és a Déli Kárpátok-
ból számtalan kisebb folyó táplálja, növeli, szélesíti.  Összeszedi először 
a Görgény vizét, aztán a Nyárád duzzasztja, majd az Aranyos, a Kis- és 
Nagy-Küküllő szélesíti, délről a Sebes is beleolvad. Aradnál már igen 
széles és mindig élénk kereskedelmi útként szolgált. Erdélyből tutajokon 
szállították a sót, a fát és egyéb terményeket, hogy Makónál kirakják, vagy 
Szeged alatt Tápénál átvegye a Tisza.  
      Tavasszal, esőzések alkalmával gyakran megduzzadt, „kilöttyent” a 
bokros, szederindás ártérre, de gyorsan vissza is húzódott. 
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Ilyenkor jól megöntözte a kiskerteket, termékeny iszappal, homokkal 
megterítette, ami a lakosok szerint többet ért, mint a trágyázás. Férjem 
szüleinek is közvetlen a folyóparton volt egy kis gyümölcsösük és vete-
ményes kertjük, szőlővel. Ez volt a „szilvás”. Itt megtermett egész évre a 
zöldségféle és a különféle gyümölcsök.                                                                                                                               
A körte, az alma, a besztercei szilva, a birs, a 100 éves diófa, a szőlőtőkék 
bőven ontották az édes gyümölcsöket. Számban érzem most is a finom 
ízeket. De egész évben nem fogyott ki az igazi szilvapálinka, a törköly és 
a jó italú bor sem. A Maros part minden szempontból kincsesbányának 
számított a kisebb falvak és Makó város történetében egyaránt. Egyszóval 
a Maros évekig a jó oldalát mutatta nekünk. 1970-ben aztán megmutatta 
a másik oldalát – a félelmeteset is.
      A történelem 3 nagy marosi árvizet jegyzett fel napjainkig, bár előzőleg 
is volt, talán több is, de azokról írásos feljegyzést nem találtam. Az első, 
amely csaknem 190 éve, 1821. július 3-án (Szent Jakab havában) Szent-
lőrincnél tört a városra és hatalmas pusztítást okozott. Szám szerint 821 
épület összeomlott és a város só pajtáiban is „fél ölnyinél” feljebb ért a 
víz. E szomorú történetet Gilicze István parasztköltő jegyezte fel: – „Én 
együgyű paraszt írtam ezt és nem más.” Szegeden Grünn Orbán betűivel 
nyomtatásban is megjelent, még ugyan azon évben: P. Makó városának 
vízáltal való pusztulásáról – címmel. (Egyetlen eredeti példánya a Szege-
di Városi Somogyi Könyvtárban található). 130 évvel később, 1951-ben 
Tápén, még özv. Nagy Mihályné énekelte a „makai” árvíz nótáját, amit 
Péczely Attila és Várnai Péter énekeltetett fonográfra, melyet egy emlék-
könyvben Kodály Zoltán 70. születésnapjára ki is adtak. 
„ Szentlőrinc tájékán ki ezt elsőbb látta,
               Életire ki-ki csak a halált várta,
               Lerogyott házait jajszóval siratta,
               Sok udvaron a víz ölnél több vala.”
      A második nagy áradat csak 111 év múlva, 1932-ben következett be, 
akkor 580 cm-es vízszintet mértek. A feljegyzés szerint, az utolsó makói 
vízi malom is ekkor ment tönkre és szintén sok ház omlott össze. Erről 
még vannak élő tanúk, akik tudnak róla mesélni. Ezután 38 évig ismét a 
békés oldalát mutatta a Maros.
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      1970 tavaszán, május 10-e körül - már a televíziózás korában - az 
esti híradókból és a rádió  időjárás-vízállás jelentéseiből szubtrópusi eső-
zésről kaptunk híreket. Erdélyben, a Maros vízgyűjtő területén 48 órán 
belül 120 mm eső hullott és ez a feljegyzések szerint harminckétszeresé-
re duzzasztotta a folyó átlagos szintjét. Ez a soha nem látott, elképesztő 
mennyiségű (a becslések szerint 2,5 milliárd m3-nyi) víz kiszabadult a 
hullámtérből május 14-én hajnalban, de még Románia területén és több 
mint 1100 helység került víz alá, 80 ezernyi lakóházzal, 270.000 embert 
kellett kitelepíteni. A házak mintegy fele összedőlt és több mint 140 fő 
emberáldozatot követelt.
      A veszélyes árhullám május 17-én, vasárnap érkezett az országha-
tárhoz. Kovács Pál gátőr délelőtt 10.30-kor telefonon jelentette a Makói 
Tanácsházára Dr. Forgó István tanácselnöknek, hogy a vízjelzőt már „be-
nyelte” az árhullám, iszonyatos mennyiségű víz jön és ez csak is Makónak 
tart. A legenda szerint állítólag az is elhangzott, hogy: „nézze meg újból 
azt a mércét és legközelebb kevesebbet igyon, hogy jól lássa!” … De fél 
órával később is ugyan olyan izgatott volt a gátőr hangja a telefonban és 
nyomatékosan állította, hogy ő bizony ilyen mennyiségű vizet még soha 
nem látott Nagylaknál. A tanácselnök ezt már komolyan vette és 11.30-
kor elrendelte a Csongrád Megyei VB elnökével egyetértésben a III. fokú 
árvízvédelmi készültség felállítását. A város vezetőit azonnal magához 
rendelte és megkezdődött az árvízvédelemre a felkészülés a Maros folyó 
magyarországi szakaszán, mintegy 50 km hosszan. A Védelemvezetőség 
10 stábot hozott létre, megszabott speciális feladatok ellátására.
I. Központi irányító stáb
II. Közerő mozgósítási stáb
III. Ellátási stáb                                                                                                                
IV. Összekötő stáb - MÁV - AKÖV - Búvárszolgálat
V. Elszállásolási stáb
VI. Egészségügyi stáb
VII. Állategészségügyi- és szállítási stáb
VIII. Agitációs-Propaganda stáb
IX. Kitelepítettek és itthoniak összekötő stábja
X. Jogügyi stáb
A víz feltartóztathatatlanul jött, az idő azonnali intézkedést sürgetett. 
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Nyomban felmerült a lakosság esetleges kitelepítése a falvakból és a város-
ból. Első feladatként az akkori Munkásőrségnél ellenőrizték a térképeken 
a tengerszint magasságokat a lakosság kitelepítésének sorrendjéhez. Meg-
állapítást nyert, hogy Makó - Földeák és Maroslele van a legmélyebben - a 
tengerszint felett mintegy 78-80 méterrel - de a többi Maros menti tele-
pülés is alig magasabb ennél a szintnél. Itt várhatók leghamarabb a fakadó 
vizek a gátak mellett. Mivel a folyó vízszintje előre láthatóan meghaladja 
az 1932-es 580 cm-t, így az szinte 4 méterrel lesz magasabb a város épüle-
teinek földszintjénél. Elképesztő mennyiségű és erejű víz a város felett! A 
város vezetői és a stábtagok egész éjjel dolgoztak a legégetőbb intézkedé-
sek sorrendjéről és végrehajtásáról. A lakosságot azonnal tájékoztatták a 
súlyos helyzetről, az esetleges kitelepítés elrendeléséről és óriási erővel ha-
ladéktalanul hozzákezdtek a gátak erősítéséhez és megemeléséhez. Felhí-
vást intéztek a munkaképes férfiakhoz, hogy minél nagyobb számban je-
lentkezzenek védelmi munkára. Szinte azonnali intézkedésre volt szükség 
minden területen. Még azon a hajnalon, – május 18-án, 3 óra 15 perckor – 
megérkezett az első segítőkész egység Békéscsabáról, 300 fő katona. Őket 
az egyik általános iskola tantermeiben és tornatermében szállásolták el. 
Az elsők között érkezett segíteni a pécsi katonai alakulat is autóbuszokkal, 
és 19 gépkocsival. Szegedről is 30 autóbusz és 92 tehergépkocsi érkezett. 
      Mivel Makó mezőgazdasági város, a 4 nagy területű termelőszövetke-
zet - a József Attila, a Lenin, a Kossuth, az Úttörő - a tavaszi permetezés-
hez, gyomirtáshoz igen nagy mennyiségű méregkészlettel rendelkezett. 
Ezt biztonságos helyre kellett elszállítani a nagy arányú környezetszeny-
nyezés elkerülése végett. A nagyüzemek és a magángazdaságok is jelen-
tős mennyiségű állatállománnyal rendelkeztek. Gátszakadás esetén ezek 
mentése is óriási feladatot jelentett.
      Közben a vízszint állandóan emelkedett. Május 18-án éjjel 10 órától 
19-én hajnali 2-ig - 3 óra hossza alatt - 93 cm-t, tehát majdnem 1 métert 
emelkedett. Már 1100 fő dolgozott a gátakon, de folyamatosan jelentkez-
tek a lakosok és az üzemek dolgozói is. A közúti és vasúti híd alatt ekkor 
már nem fért el a víz, félő volt, hogy rettenetes erejével elsodorja azt. Ezért 
kővel megrakott szerelvényekkel terhelték meg.
     A térség kiterjedt és sűrű csatornahálózattal rendelkezik. Ezek is sorra 
megteltek, sőt a Bogárzói útnál és a Rátz úti hídnál „kijött a víz!” 
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A Sámsoni főcsatorna és a Csanádpalotai út mellett mintegy 200 méteres 
szakaszon erősen szivárog a víz – érkezett az újabb jelentés. Azonnali erő-
sítést kértek mindenhová.
      A Dunántúlról 3 gyors teherszerelvény érkezett a térségbe kétéltű 
járművekkel, amelyek folyamatosan szállították a köveket, homokot, zsá-
kokat. Dégen Imre a Vízügyi Kormánybiztos is a városba érkezett. Elren-
delte, hogy Makó körül új körgátat kell építeni haladéktalanul.
      Május 20-án 1 óra 30 perckor a Makó–újvárosi állomásról már az a 
jelentés érkezett, hogy a Rákóczi úti csorgóhídnál 2 méteres szakaszon, 
2 óra 15 perckor a Palotai út baloldalán, mintegy 300 méteres szakaszon 
átbukott a víz. A Rákosi csorgóhídhoz, a tanyaszéli iskolához is azonnali 
segítséget kértek – homokot, zsákokat, embereket.                                                                                                                          
     A vízállás május 20-án reggel 6 órakor már 594 cm volt, meghaladta 
az 1932-es vízszintet, és megjelentek az első buzgárok. Ez a feltörő víz, a 
mentett oldalon a gátak legveszélyesebb ellensége, a hidrosztatikus nyo-
más következtében.
      Éjjel 12 órakor a vízszint már 624 cm volt. Szentesről 60.000 homokzsák 
érkezett és újabb ezer főt vezényeltek a legveszélyeztetettebb szakaszokra. 
Ekkor már folyamatosan cserélni kellett a munkában résztvevőket, hiszen 
az állandó megfeszített igénybevételben nagyon kimerültek. A helyzet 
annyira kritikussá vált, hogy megkezdték a lakosság részleges kitelepíté-
sét. Először a Városi Kórházat, a Szociális Otthon lakóit, a Gyógypedagó-
giai Intézet lakóit szállították Hódmezővásárhelyre és Szentesre – a fekvő 
betegeket, járóképteleneket mentővel, a járni tudókat autóbuszokkal, vo-
nattal. Hangosítással felszerelt autók járták az utcákat, felhívva a lakosság 
figyelmét, hogy a kitelepítés azonnal megkezdődik.
      A pincékben már feltört a víz. Menteni kellett a város élelmiszer raktá-
rait, az intézmények pótolhatatlan iratait, hivatalos okmányokat, birtokle-
veleket, a könyvtárak, múzeumok felbecsülhetetlen értékeit, a takarmány 
raktárakat stb.
      Május 21-én tovább folytatódott a lakosság, elsősorban az idősek, a nők 
és a gyerekek kitelepítése. Otthonunkban igyekeztünk mindent bizton-
ságba helyezni. Az ágyneműt, ruháinkat, a tartós élelmiszereket feltettük 
a szekrények tetejére, padlásra. Féltett könyveimet dobozokban a legfelső 
polcokra. 
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Az új (első) hűtőszekrényünket az asztal tetejére és mindent áramtalaní-
tani kellett. Ki tudja, hogyan látjuk viszont ezt az otthont? Vagy elviszi a 
Maros vize? Hiszen asztalt, szekrényt, sőt megfulladt állatokat is láttunk 
az áradatban sodródni. Volt, aki a kotlóssal együtt a kelő kiscsirkéket, kis-
kacsákat, kislibákat is felvitte a padlásra. Egy része ott is pusztult.
      Kisebb-nagyobb csomagokkal, l-2 napi élelemmel, a legszükségesebb 
váltóruhával és összeszedett értékekkel várakoztunk a város kijelölt pont-
jain az indulásra. Az egész város az utcákon bolyongott. Autóbuszokkal 
vittek az állomásra, ott már készen álltak az üres szerelvények. Aztán 
megindult a város.
      Éjfél körül érkeztünk Vásárhelyre, illetve Szentesre. A házak ablakai 
nyitva voltak és a tulajdonosok az árvíz elől menekülteknek szállást adtak.
      – Hozzám jöhet 3 fő, hozzám 4 fő – integettek az ismeretlenek felé. Az 
időseket átkarolták, az álmos, síró gyerekeket karjukra vették. – Készen 
van a kakaó, meleg tea, szendvics, sütemény, kis kád is van meleg vízzel, 
meg van vetve az ágy – a legszívélyesebben kínáltak, invitáltak mindenkit. 
Szívbe markoló erre az összefogásra és szívből jövő, meleg, szeretetteljes 
segítségnyújtásra visszagondolni, még 40 év után is. A soha nem látott 
idegeneket családjukba fogadták a legnagyobb bizalommal és közvetlen 
barátsággal. Reggel aztán elmentek dolgozni és a munkából hazatérve 
meleg vacsorával várták őket a makóiak. Alkalmazkodtak, segítettek, 
nem éltek vissza a vendégszeretettel. Életre szóló barátságok, sőt szerel-
mek szövődtek e kényszerhelyzetben a családok között. (Ma már ilyen 
alig képzelhető el.)
      Én, 6 éves kisfiammal és a velünk egy házban lakó tanárnő 3 kislá-
nyával, idős anyósával együtt, nagybátyáméknál kaptunk szállást – heten. 
Ennyi ágy nem volt, de olyan fáradtak voltunk, hogy a padlóra terített 
plédeken is jól aludtunk.
      Reggelre Makó kiürült, Vásárhely megtelt. A patinás Fekete Sas Szállo-
da épületének termeit vastagon borította szalma, mert akinek nem jutott 
hely a lakásokban, ott hajtotta álomra a fejét. 18 ezer lakost telepítettek 
ki azon az éjszakán Makóról, Marosleléről, Földeákról, Óföldeákról és a 
veszélyeztetett tanyákról. Vásárhelyre 12.500 főt, 3.500 főt Szentesre, de 
sokan mentek más falvakba, városokba is, főképp rokonokhoz. Természe-
tesen voltak kirívó esetek is. 
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Némelyeket nehezen lehetett meggyőzni a közelgő veszélyről, maradni 
akartak. Az egyik család éppen haragban volt a nagymamával, aki este 
bevette a nyugtatóját és mélyen elaludt a szobájában. A család nem szólt 
neki a kitelepítésről, otthon hagyták. Másnap reggel az idős asszony sen-
kit sem talált, még a szomszédokban sem. Halálra volt rémülve, hogy mi 
történt? 
      Vásárhelyen az Oldalkosár utcában szükségkórházat rendeztek be, fő-
leg az egyedülálló, járóképtelen betegek részére, akik nem tudták magukat 
ellátni. Én is - kórházi dolgozóként - az adminisztratív munkákat láttam 
el. Több mint 200 idős ember feküdt itt, egy részük alultáplált, elhanyagolt 
öltözetű. Ágy itt sem jutott mindenkinek, többen csak a padlóra terített 
matracokon feküdtek. Egyesek sírtak, azt sem tudták hol vannak, miért 
kell nekik itt lenni. Volt, aki azt kérdezte: – Talán ez egy újabb háború? 
Egy idős néni kukoricacsuhéból font, megviselt szatyrot szorongatott. 
Mosdatásnál sem akarta elengedni. Nagy mennyiségű papírpénz volt 
belegyömöszölve. Alig tudtuk meggyőzni, hogy a trezorban jobb helyen 
lesz. Talán kenyéren és vízen élt… Valószínű nem volt tisztában a pénz 
értékével sem. Volt, aki életében ekkor mosakodott először fürdőkádban 
és volt, aki a személyi adatok felvételénél csak suttogva merte bevallani, 
hogy ő bizony nincs az urával megesküdve, csak „vadházasságban él”. Az 
itt dolgozók példás hivatástudattal szinte missziós feladatot láttak el. Min-
denkit megfürdettek, tiszta ruhával, meleg étellel látták el őket, a betegek 
gyógyszert, vitamint kaptak.
      A férfiak már napok óta a gátakon dolgoztak éjjel nappal, váltáskor ha-
zaszaladtak, megetették, megitatták az otthon maradt állatokat – a szom-
szédét is, ahol kellett. Az üzemekben leállt a termelés.
      Közben az időjárás újra kedvezőtlenebbre fordult. Újabb esők áztat-
ták a meggyengült gátakat. Romániából is további árhullámok érkeztek. A 
624 cm-es tetőzést többé ugyan nem haladta meg a vízszint, de az apadás 
nagyon lelassult, mert a Tisza vízgyűjtő területén is nagy esőzések voltak. 
A Körösök rengeteg vizet hoztak. A Tisza vízszintje is 9 méter fölé duz-
zadt és Tápénál a Maros vizét visszatartotta, nem tudta befogadni. Az át-
ázott töltések egyre kevésbé bírták a terhelést, amit a különböző rágcsálók 
járatai is meggyengítettek. 
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A feltámadt orkán erejű szél felszaggatta az addig leterített védőfóliákat, 
az óriási víztömeg hullámverése még inkább rongálta a gátakat. A Hadári 
lejárónál (rámpánál) alakult ki a legkritikusabb helyzet. Itt annyira ömlött 
a víz, hogy egyesek már-már reménytelennek látták a további védekezést. 
A kövekkel megrakott teherkocsik lecsúsztak a töltésoldalról, elsüllyed-
tek a sárban, csak a katonai kétéltűek tudták megközelíteni a buzgárokat 
és a feltörő víznek megpróbáltak ellennyomó medencét kialakítani. Itt 
egész buzgársor alakult ki. A legnagyobb, körülbelül 7 méter átmérőjű 
lehetett. Cölöpökkel, patria lemezek ezreivel, homokzsákok százezreivel 
igyekeztek az áradatot megfékezni. Az erőfeszítések ellenére május 22-én 
hajnalban olyan súlyos volt a helyzet, hogy várható volt a gátszakadás. Az 
akkor még hazánkban állomásozó szovjet alakulatok is részt vettek a vé-
dekezésben, karöltve a magyar honvédség tagjaival. A kétéltű járművek-
kel addig hordták éjjel-nappal a köveket, hogy reggelre a legkritikusabb 
helyen mégis sikerült megerősíteni a gátszakaszt. Ha ekkor átszakadt vol-
na a töltés Makót órák alatt elborította volna a víz. A szakemberek szerint 
egészen Vásárhely határáig megsemmisült volna a termőföldeken a már 
érő gabona, a kikelt kukorica, napraforgó, cukorrépa, a város világhírű 
értéke a vöröshagyma, fokhagyma és minden egyéb.
      Drámai küzdelem folyt a falvak és a város megmentésért. Óriási erő-
feszítést, hallatlanul összefogott szervezőmunkát igényelt a védekezés. 
Több ezer embert étellel, vízzel, teával, védőruhával - gumicsizmával, 
kesztyűvel - kellett ellátni. Szerszámokról gondoskodni, a járművek-
hez, a munkagépekhez folyamatosan üzemanyagot - benzint, gázola-
jat - biztosítani. A védekezők folyamatos cseréjét, leváltását megszer-
vezni, hogy pihenni is tudjanak. Sátrakban aludtak, többnyire csak 3-4 
órát, aztán újból lapátolták a homokot a zsákokba, verték a cölöpöket, 
a 8 méteres patria lemezek ezreit. Éjjel nappal járőröztek, méterről-                                                                                                                              
méterre figyelve a szivárgó töltést. Több ideiglenes rádióállomás segítette 
a kapcsolattartást (mobiltelefon még nem volt), a védvonal mellett elekt-
romos világítást építettek ki, hogy éjszaka is láthatóak legyenek a fakadó 
vizek. Az örvénylő folyó fényárban úszott a reflektorok fénycsóvájában. A 
város egész területén pedig járőrök biztosították a vagyonvédelmet.
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Mindvégig igen fontos feladatot látott el a BM karhatalom egysége - mint-
egy 60 fő - Kovács Lajos százados és Majzik István tiszthelyettes vezetésé-
vel. De a fiatal tiszti iskolásokat is iderendelték. Feladatkörükhöz tartozott 
a forgalom irányítása, járőrözés a biztonság érdekében, a hídőrzés, az élel-
mezés, a szolgálati váltás és a kitelepítés megszervezése. 
      Egy ilyen mezőgazdasági város térségében május végén, június ele-
jén egymást érik a tavaszi munkák. A nagyüzemekben, a kiskertekben, 
a fóliasátrak alatt zavartalanul fejlődtek, értek a primőr zöldségek. Már 
piacképes állapotban lehetett volna elszállítani Budapestre, vagy éppen 
külföldre. De nem volt, aki az újkrumplit, a hónapos retket felszedje, a 
paprikát leszedje, a földiepret beládázza, az újhagymát csomózza. Az asz-
szonyok Vásárhelyen, a férfiak a gátakon. Május 28-ra ugyan a vízszint 
több mint 1 métert apadt, de a folyó még mindig méterekkel volt a város 
felett. Az Árvízvédelmi Területi Bizottság mégis úgy döntött, hogy hoz-
zájárul az ipari- és mezőgazdasági üzemekben elmaradt, legsürgetőbb és 
legfontosabb termelőmunkáinak beindításához, olyképpen, hogy nappal-
ra hazaszállítja főképp a nőket, de éjjelre vissza kell térniük a vásárhelyi 
illetve szentesi lakhelyükre, hogy biztonságban legyenek, hiszen a veszély 
még nem múlt el. A létszámot szigorúan ellenőrizték. Így, ha részlegesen 
is, megindult az üzemekben és a földeken a munka és az áruszállítás.
      Egy két napi apadás után viszont újabb 30-40 cm-es áradás követke-
zett az átázott töltésekre, újabb buzgárok keletkeztek. További megfeszí-
tett erővel kellett méterről méterre erősíteni a gátakat, végig az 50 km-es 
folyószakaszon. Május 31-én 15 ezer ember dolgozott a Maros és a Tisza 
gátjain. A város konyháin több tízezer adag meleg ételt főztek és szállítot-
ták a védekezők számára. A Maros parti Étterem hívogatta ugyan a ven-
dégeket: „Szeretettel várjuk éttermünkbe” – de a vízből csak a tető és ez a 
felirat látszott ki. Az ablakok felső széléig vízben állt az egész épület. Hódi 
Mihályéknak éppen május 23-án lett volna az esküvőjük népes lakodal-
mi vacsorával. Vagy 20 bográcsban főtt a birkapörkölt, de mivel az egész 
násznép a gátakon lapátolta a homokot - tánc helyett - így azt mind kivit-
ték a folyó partra és ott fogyasztották el jóízűen. Cigányzene helyett csak 
a Maros hullámainak zúgását hallgathatták. A hullámtéren épült sok-sok 
kis nyaralónak is a tetejét nyaldosta a víz, vagy egészen elmosta a fából 
épülteket.
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      Az iskolákban már a kitelepítéskor véget ért a tanév. Az végzős közép-
iskolás diákok számára viszont korrepetálásokat tartottak, – hiszen a to-
vábbtanuláshoz, az egyetemi felvételikhez ez elengedhetetlen volt – majd 
a Hódmezővásárhelyi és Kecskeméti gimnáziumokban, technikumokban 
tettek érettségi vizsgát a tanulók.
      Az összefogás szép példája, hogy minden felől vagy emberi, vagy 
anyagi segítség érkezett. Például Székesfehérvár 200 ágyat küldött. Mo-
hács város és a Salgótarjáni Üveggyár 260 dolgozója egy-egy napi bérü-
ket ajánlották fel, emellett 10 ezer poharat, Szolnokról 21 vagon benzint 
küldtek. A Kőolajkutató Vállalat terepjáró autóbuszokat bocsátott rendel-
kezésre, hogy a szűnni nem akaró esőktől járhatatlan utakon is el tudják 
szállítani az embereket. A gyerekeket úttörőtáborokba várták a Balatonra, 
Keszthelyre és egyéb üdülőhelyekre. Sok-sok család önként jelentkezett, 
hogy diákokat nyaraltat.
      18 napon át, szakadatlan küzdelem folyt a város megmentéséért, hi-
szen a lakóházak, a berendezések, az állatok és mindenféle személyi-, tár-
sadalmi- és vagyoni értékek sorsa forgott kockán. Az embert próbáló küz-
delemben hősiesen álltak helyt a Magyar Néphadsereg katonái, a szovjet 
alakulatok, a vízügyi szakemberek és nem utolsó sorban a lakosok, szinte                                                                                                                                           
       kivétel nélkül. A nem mindennapi összefogás eredményeképpen meg-
nyugodtak a buzgárok, megszűntek a szivárgások, a víztömeg is egyre 
csökkent.
      A város megmenekült!
      Két hét után elérkezett a várva várt pillanat. Június 3-án, immár a 
veszély elmúltával visszatelepülhettek a városlakók. A családok újra egy-
másra találtak és otthonaikat legtöbben úgy találták, ahogy azon a május 
20-i éjszakán hagyták. Örömkönnyek és őszinte hála tükröződött arcu-
kon. Az állatállományt is visszaszállították. Természetesen a munka még 
nem ért véget, számtalan újabb feladatot kellett megoldani. A szennyezett 
kutakat fertőtleníteni, a lakóépületekben és egyéb vagyontárgyakban a 
károkat felmérni és helyreállítani.
      Ezután még egy hónapig folytak a helyreállítások. Az Árvízvédelmi 
Operatív Bizottság csak 1970. július 4-én szűnt meg, amikor is az árvízvé-
delmi munkákat befejezettnek nyilvánították. 
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Az összegzés szerint: 56 mérnök, 92 technikus 480 magyar katona, 250 
szovjet katona, 160 speciális kiképzésű munkás, 121 búvár, 253 admi-
nisztratív és konyhai személy, rendőrök – határőrök – munkásőrök mint-
egy 5000 fővel, a makói és a folyómenti falvak lakosai közül 20.550 fővel 
vettek részt a védekezésben. A térségben félmilliónyi homokzsákot töltöt-
tek meg és sok ezer tonna terméskövet és számos más védelmi anyagot 
- fóliát, patria lemezt, stb. - használtak fel a védekezés során.
      A Kárfelmérési- és Kármegállapítási Bizottság az alábbi összesítést 
készítette:
– a mezőgazdaság – termelőszövetkezetek – egyéniek – vadgazdálkodás 
kára: 81 millió forint
– az ipari üzemek – FÉG, Kolbászgyár, Medicor, Redőnygyár, stb.          kára: 
80 millió forint
– 149 házat kellett újjáépíteni (főleg a régi vályogházak dőltek össze) 384 
házban súlyos kár, de legalább ugyanennyiben kisebb kár keletkezett, amit 
helyre kellett állítani. Utakban, közművekben, gépparkban és még egyéb 
területeken több mint 70 milliónyi kár keletkezett. Összesen mintegy: 232 
millió forint. 48 évvel ezelőtt, 1970-ben ez óriási összeget jelentett.
      A szorgalmas makóiak igyekeztek munkahelyükön és otthonaikban 
a legrövidebb idő alatt rendbe hozni a keletkezett károkat és a megszo-
kott, nyugodt mederbe terelni életüket, mint ahogyan szeretett folyójuk is 
megnyugodott és visszatért partjai közé, a medrébe.

      Dióhéjban, erre a 48 évvel ezelőtti eseményre, a példás összefogásra 
a város megmentéséért így emlékszem vissza és ma is csak megköszönni 
tudom minden dolgos kéz erőfeszítését, hogy otthonunk, a város megme-
nekült, nem esett áldozatul a pusztító vízáradatnak. Örökké emlékezetes 
marad számomra és e generációból sokaknak ezek az események, de fő-
képp az, hogy az emberi akarat, az összefogás, az önzetlen segítségnyújtás 
szinte csodákra képes. Még egy megvadult folyót is képes megfékezni.
      Halhatatlan költőnk, József Attila sorait - akit ifjú évei ezer szállal 
kötöttek Makóhoz és Szegedhez - azóta sokszor elolvastam. A Megfáradt 
ember című versét 1923-ban, a Maros parton írta:
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„…
  A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget,
  Harmattá vált bennem a gond és a teher,
  …
  pihen most az ég is, a nyugodt Marosra
  s homlokomra kiülnek a csillagok.”

Surinya Antalné Mari Mária
II. világháborús emlékeim

A bevonulás

Csanádpalotán, a román határtól 800-900 méterre, a falu végén élt a csa-
ládunk. Egy kanális volt az országhatár mellett, amely a Mezőhegyesi Cu-
korgyárból vitte a szennyvizet a Marosba. Még ekkor nem folyt termelés, 
száraz volt a kanális. 
Édesapámat ’44-ben, kukoricatörés előtt végleg besorozták. Mielőtt el-
ment, a következőket mondta édesanyámnak: 
- Készíts egy csomagot, amelyben legyen legalább egy napi élelem, 
meleg ruha, fontos gyógyszerek! Vigyázz a gyerekekre, meg az édes-
anyámra! Ne félj az oroszoktól! Ha tótul szólalsz meg, és mutogatsz, meg-
értik, és nem bántanak. Vedd őket emberszámba, tisztelni fognak érte. 
1944-ben, szeptember 24-én vasárnap délelőtt kint ültünk az árokparton. 
Tíz óra volt. Az asszonyok jöttek haza a templomból, a férfiak az emberpi-
acról. Egyszer csak nagy robajt, lövéseket hallottunk Mezőhegyes felől. A 
templomszolga meghúzta a harang kötelét. Az úgy szólt, mintha temetés 
lenne. A Mezőhegyesi út felénél élt Puszta János, egy nagygazda, aki a 
magas kilátón figyelte, mi van. Amikor a tanyájához értek az oroszok, az 
egyik tiszt megkérdezte tőle. 
- Ecть ли немцы в деревне? (Vannak-e németek a faluban?) 
- Живут ли здесь стpелeцы? Ecть ли жандары? (Élnek-e itt nyi-
lasok? Vannak-e csendőrök?) 
- Igen - felelte a nagygazda. A németek a kanálisban tartózkodnak - 
mondta. 
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- Выстрел! (Lövés!) - szólt a parancs. Gránátok röppentek a kaná-
lis felé. Nem németek voltak ott, hanem a faluvégi emberek menekültek 
oda. A kanálison híd vezetett át a túloldalra. Apukám korábban arra kérte 
édesanyámat, hogy mi is meneküljünk a kanálisba, de ne üljünk a híd alá, 
mert azt célozzák meg először. Apai nagyanyám, aki sánta volt, úgy futott 
a kukoricásban, mint a nyúl. 
- Dajkám, ne szaladjon, nem érem utol a kukoricásban a gyerekek-
kel!  
Amikor a kanálisba értünk, egy idős házaspár a híd alá ült le. Többen 
figyelmeztették őket, hogy jöjjenek ki onnan, de félelmükben nem tették. 
El is találta őket egy gránát. Borzalmas látvány volt. Amikor elcsendese-
dett minden, az orosz tiszt észrevette, hogy nem németek, hanem civilek 
tartózkodnak ott. Mindenki visszatért az otthonába. A gazdát pedig elvit-
ték az árulása miatt. 
 
A falu szélén, a Mezőhegyesi út mellett állt egy malom. Amikor odaértek 
az oroszok, háromfelé oszlott a menet, elfoglalták a falut, lövöldöztek a 
nyilasokra, akik fejvesztve menekültek az oroszok elől kerítéseken keresz-
tül a csendőrökkel együtt. Mi, a kamrában felhalmozott krumpli-hegyen 
ülve vártuk, hogy mi lesz. 
 
Kvártélyozás 
Minden házat oroszok foglaltak el.  Hozzánk hat orosz tiszt jött be, és 
elfoglalta a tisztaszobát. Esténként a konyhában szalmán ültünk, majd 
aludtunk. Ilyen sorrendben: kívül dajkám, aztán anyukám, belül mi ket-
ten Lacival, az öcsémmel. Az orosz tiszt szóba elegyedett édesanyámmal, 
és azt kérdezte, tudnak-e jól főzni. Az udvarra bevontatták a kondért. 
Csirkét, libát, kacsát, húst rekviráltak. Krumpli meg volt elég. A dajkám, 
a nagynéném, édesanyám, meg a szomszédban lakó Ágnes néni főzött. 
- Ha kész az ebéd, az anyóka kóstolja meg először! - szólt a parancs-
nok. Féltek, hogy megmérgezik őket az asszonyok. Anyukám jól beszélt 
tótul, meg mutogatással megértették egymást a parancsnokkal. Nem 
éheztünk, mert a maradékból mi is részesültünk. Minket, gyerekeket na-
gyon szerettek. Eszükbe juttattuk az otthon maradt gyerekeiket. Egy fiatal 
tiszt a térdén lovagoltatott bennünket és mutogatta a gyerekei fényképét. 
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Élt a faluban két zsidó család.  Keller Ferenc hat gyerekével és Spóré Er-
zsébet, akinek péksége volt. Keller bácsi korábban szatócsboltot vezetett, 
tőle hordták el az oroszok a fűszereket, a sok italt, a csokoládét (amiből mi 
is részesültünk) és a kölnit (amit meg is ittak). Később Kelleréket és Spóré 
Erzsit Auswitzbe vitték. Feri bácsit, Ilonka nénit és a hat gyereket elgázo-
sították. Erzsit, a férjét és a gyerekeit megmentette egy jószándékú német. 
Volt a katonák között egy mongol tiszt. Sűrűn kimaradt italozni éjszaká-
ra. Egyik alkalommal nagyon részegen tért haza. Amikor a konyhába ért, 
durván rálépett dajkám fájós lábára. 
- Jaj, fáj! - kiáltotta. A szobából kijött a parancsnok. 
- Mi ez a kiabálás? Dajkám így felelt:  
- Rálépett a fájós lábamra, és vérzik is. Ezt édesanyám mutogatta és 
fordította. A parancsnok dühbe jött. Megfogta a mongol katona graban-
cát, és kilökte a gangra. Majd odaállította a kinyitott kiskapuba, és bele-
lőtt egy sorozatot. A mongol azonnal meghalt. A parancsnok vigasztalta a 
dajkámat, és bekötötte a vérző lábszárát. 
- Miért ölted meg őt? 
- Így jár az, aki nem tiszteli a nőket és fájdalmat okoz nekik. Anyu-
kám megköszönte a parancsnok jóindulatát, aztán mindenki nyugovóra 
tért. 
Ágnes néniék háza volt az oroszok kórháza. Sok orosz sebesültet, halottat 
láttunk. A malom a magyar katonák kórháza volt. Sok dolga akadt az or-
vosoknak és a szanitéceknek. Naponta kétszer-háromszor vitték motoros 
kocsin a halottakat. Egyik nap egy magyar katona kiáltott át hozzánk a 
malomból, amikor a testvéremmel a kapuban álltunk: 
- Hozzatok enni, éhesek vagyunk! Szaladtunk anyukámhoz, és el-
mondtuk a katonák kérését. Épp aznap sütött öt kenyeret. Egyiket a ke-
zembe nyomta, Lacinak meg egy szalonnát és kolbászt adott.  
- Vigyétek az ennivalót a malomba! Gyerekeket nem lőnek. - A ka-
tonák örültek a küldeménynek. Az orvosok széttördelték a kenyeret és 
elosztották. Elszörnyedtünk azon, amit ott láttunk. Vérző sebeket, volt, 
akinek karja vagy lába hiányzott. Rettenetes volt!  
Október első napjaiban vonultak el az oroszok Szeged felé. Borzalmas 
volt, ahogy a falu kinézett.  
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A hazatérés 
Anyukám, édesapám utolsó látogatása után terhes lett. Április végére vár-
ta a kisebb öcsémet. Szép szombat délelőtt volt. Az asszonyok naponta 
jártak az állomásra, hátha megérkezik a férjük vagy a fiuk. Anyukám ne-
hezen mozgott már, ő nem ment velük. Az állomás utcája elején dughagy-
mát kapálgatott. Egyszer hangos kiabálást hallott: 
- Mariskám, megjött az ura! Eldobta a kiskapát, és kocogott az állo-
másra. Nem ismerte meg édesapámat. Egy sovány, koszos, zilált hajú férfi 
álldogált az állomás előtt, bottal a kezében. 
- Ki vagy Te? - kérdezte édesanyám. 
- A férjed Mari, Laci, nem ismersz meg? A nyakába ugrott és össze -vissza 
csókolta. Majd hazavezette édesapámat.  Újra megszólalt a harang, de 
most vidáman bongott. Otthon a dajkám, apám édesanyja felismerte, sír-
va ölelte át, és ennivalót készített neki. A kiéhezett ember falta a levest és 
a krumplis tésztát. Beteg is lett tőle. Összeesett, elvesztette az eszméletét, 
kimerevedett a teste. Egy óra múlva ébredt. Kereste a puskáját és a társa-
it. Ezt a kimerevedést, ájulást a légnyomástól kapta. Édesanyám nagyon 
megijedt, rosszul lett, és ettől az ijedelemtől április 10-én megszülte az 
öcsémet. Végre együtt volt a család!  
1945. április 9-én véget ért a háború. Az oroszok leverték a németeket, és 
kitört a BÉKE. Én alig voltam ekkor 8 éves. Sok mindenre emlékeztem, de 
pontos adatokat nem tudtam, nem is tudhattam. A háborús eseményekről 
sokat mesélt édesanyám és nagyanyám. A hazatéréséről, ami több hétig 
tartott, pedig édesapám számolt be. Arról, hogy mi történt a harctéren, 
sohasem beszélt.  Több dolgot Szeles Kati néni mesélt el. Ő mondta el, ho-
gyan halt meg Puszta Laci bácsi, és hogy miért ájul el apukám. Tőle tud-
tam meg, hogy édesapámat bevonulásakor a határvadász századba, Kü-
bekházára vitték. Onnan indultak nyugat felé. Hajtották őket a németek. 
Ki akarták vinni Németországba őket, hogy álljanak elöl a csatasorban. 
Várták az oroszokat. Ők lettek volna a védővonal. Amint Szombathely 
környékére értek, az erdőben eltévedtek, és öt katona elszakadt a század-
tól. Puszta Laci bácsi, édesapám, Kriván Sándor bácsi, Szeles Pali bácsi és 
Doró Jani bácsi. Ahogy bolyongtak az erdőben, kiértek egy tisztásra, ami 
alá volt aknázva. Puszta Laci bácsi rálépett egy aknára. Miszlikre darabol-
ta a négy katonát. 
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Apukámat légnyomás érte, sokáig feküdt eszméletlenül, majd arra ébredt, 
hogy honfitársai darabjait a fákon, bokrokon látta. Újra elájult, sokkot ka-
pott. Szombathelyen a kórházban tért magához. A harctéren és a kórház-
ban alig kaptak enni. Apukám csontsoványra fogyott. Amikor kiengedték 
a kórházból, gyalog indult el hazafelé. Néha menekülő kocsisok szánták 
meg, elvitték egy darabon. Szekszárdon vagonba szállt, és Szegedig uta-
zott. Ott felszállt egy Makóra induló vonatra. Pénze, ennivalója nem volt, 
a jószándékú kalauz adott neki. Amikor Palotára ért, mindenkit vártak, 
csak ő elébe nem jött senki. Nem is tudta, merre induljon, mikor megér-
kezett az állomásra egy asszony. Édesanyám volt az, aki nem ismerte fel 
apukámat a csontsovány, koszos emberben. Édesapámat életében sokszor 
elérte ez az ájulás, de szép kort ért meg, 87 éves korában halt meg. Sokszor 
álmodom vele, és mindig a fegyverét és a katonatársait keresi.

Németiné Kodrán Erzsébet
Üzenet

Már régen vége volt a háborúnak, az 1947. évben jártunk. Kezdtük kihe-
verni a nehéz éveket, lassan beletörődtünk a veszteségekbe. Takarítottuk a 
romokat, építettük, amit lehetett. Lassan hazakerültek, akik túlélték a vér-
zivatart. Rongyosak voltak, soványak, de legalább éltek. Így jött haza há-
romévi hadifogság után keresztapám. Az egész család az állomáson várta. 
Keresztanyám a két kicsi fiát rám bízta és futott a begördülő vagonok mel-
lett, figyelve ott van-e az érkezők között a szeretett férje. Amikor leszállt a 
vonatról a sok rongyos katona, alig ismertünk rá az egykor délceg, magas 
emberre. Sírtunk és nevettünk, öleltük, csókoltuk a hazaérkezettet. 
Mindannyian a nagyapámékhoz mentünk, ahol finom csirkepaprikás 
vacsora várta a családot. Mindannyian asztalhoz ültünk, egy kis bor is 
került a vacsorához. Keresztapám remegő kézzel rakta tányérjába az il-
latozó finomságot, de édesapám egy határozott mozdulattal elhúzta előle 
a tányért és kezdte vissza rakni a finom falatokat, csak egy kicsi szárnyat 
hagyott benne, meg egy pár falat krumplit. Ne haragudj kedves sógor, de 
még többet nem ehetsz, mert az a halálodat okozhatja! Napok, hetek kel-
lenek hozzá, mire kicsit rendbe jön a kiéhezett gyomrod. 
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Aztán elmesélte, hogy több fogságból szabadult ember halt meg hazaér-
kezése után pár napra, mert hirtelen tele ette magát. Csak pár falatot, egy 
fél pohár bort, vagy tejet szabad fogyasztani, amíg meg nem erősödsz. 
Igazad van, látta be keresztapa. Ezután napról napra erősödött, kezdett 
tenni-venni a ház körül, de nem sokat beszélt, csak a kérdésekre válaszolt. 
Egy hét is eltelt, amikor egy délután azt mondta, még van egy kis dolgom, 
és megkereste a fogságból hozott kis csomagot, és lassan elballagott. Kér-
tem, vigyen magával, de csak a fejét rázta, most nem lehet, mert nehéz 
útra megyek. 
Órák múlva, fáradtan kisírt szemmel ért haza. Senki nem merte kérdezni 
hol járt, de engem nem hagyott békén a kíváncsiság, hát egy idő után 
megkérdeztem mi volt az a nehéz út, ahol járt? Gyerek vagy még, nem 
kell mindent tudnod, mondta, de én büszkén feleltem, hogy már 12 éves 
vagyok és mondja el nekem miért sírt? És akkor sírva fakadt és elmondta, 
hogy a fogságban a legjobb barátja a karjaiba halt meg, és arra kérte Őt, ha 
haza kerül valaha, menjen el a családjához és mondja el, hogy mi történt 
vele. Egy kis fából faragott babát adott át, amit a 4 éves kislányának fara-
gott, ott a fogolytáborban. Ez volt életem legnehezebb napja, nehezebb, 
mint az egész háború, amikor elmondtam a családjának, hogy ne várják 
haza, mert saját kezemmel temettem el. Ennek már hatvan éve, de azt 
hiszem, soha nem felejtem el azt a délutánt, amikor hallottam az elcsukló 
szavakat: Soha többé ne legyen háború! 

Huszár Endre
1918. 11. hónap 11-én 11 óra

Centenáriumi évben vagyunk, a címben foglalt esztendőben, hónapban, 
napon és órában érkezett meg a tűzszüneti parancs, a nyugati fronton 
harcoló antant és központi hatalmak csapataihoz. Véget ért az 52. hónapja 
dúló vérontás, befejeződött a Nagy háború, mely később I. világháború-
ként vonult be a történelembe. 
Visszafogott becslések szerint az öldöklésben 10 millió katona vesztette 
életét, nem beszélve a polgári lakosság veszteségeiről, a sebesültek töme-
géről, az elpusztított városok, falvak anyagi javairól, az elaknásított föl-
dekről, mezőkről, ahol egykoron búza termett és szénát kaszáltak, most 
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a halál aratott. De szenvedtek a hátországban maradtak is, mert a hábo-
rú éhes bendője mindent felfalt, élő és anyagi javakat egyaránt, cserébe a 
frontokról gyászhíreket, megcsonkolt, sebesült katonákat kaptak vissza, 
az arcokról eltűnt a mosoly, helyette a könnyek és a szomorúság lett úrrá. 
Ez volt az első olyan méretű háború, melyhez foghatót nem látott az em-
beriség.
Erről az 52 hónapos szörnyűségről és következményeiről, különösen ne-
künk, magyaroknak emlékezni kell, van, aki virággal, van, aki szervezett 
emlékünnepséggel, gyertyagyújtással én pedig jelen írásommal fejezem ki 
tiszteletadásomat. 
Mindenről, mindenkiről lehetetlenség írni, csupán néhány emberi tra-
gédiát, eseményt kívánok röviden ismertetni. Kezdem két meghökken-
tő, felkavaró halálesettel a tízmillióból. Az egyik Laurence Spice kanadai 
közlegény tragédiája, aki a belga Mans melletti kisvárosban a háború vé-
gét kihirdető parancs megünneplésére készült társaival, amikor 10 óra 
58 perckor egy rejtőzködő német katona puskalövése végzett vele, kettő 
percen múlt az élete. Zsebében megtalálták családjának írt levelét, mely-
ben örömmel közli, hogy véget ért a háború, hamarosan viszont látják 
egymást. 
Hasonló tragédia érte az amerikai hadsereg Henry Gauter nevű katonáját 
is, aki társaival nyomult előre az ellenséges állások felé, amikor találat érte 
és azonnal meghalt. A hivatalos időpont 10 óra 59 perc volt, egy percnyire 
volt az életét jelentő parancs kihirdetésétől. A véletlenek összjátéka csu-
pán, hogy az utolsó elesett katonát a közelben lévő temetőben egy 1914. 
augusztus 21-én elsőként hősi halált halt angol katona sírja mellé temet-
ték. 
Számomra az első és utolsó katona halálesetének története azt bizonyítja, 
hogy az ellenfelek a háború alatt szinte egyhelyben harcoltak, semmilyen 
érdemi előnyt vagy területet nem tudtak megszerezni, ezt a harcformát 
nevezi a hadtudomány állóháborúnak. Az ismert német író, Eric Maris 
Remarque regényének címe - Nyugaton a helyzet változatlan - is ezt jelké-
pezi számomra, mert az iszonyatos emberveszteségeken kívül más értel-
me nem volt a Nagy Háborúnak, kivéve a fegyvergyártók és kereskedők 
horribilis hasznát. 
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1918. november 11-én megkönnyebbült a világ, remélve, hasonló borza-
lom többé nem történhet, de a remény csalóka volt, mert a hamvak alatt 
már ott izzott a revansizmus parazsa. Ugyanis a fronton pallérozódott, 
egy személyes vonzerő nélküli, rögeszmés, osztrák születésű őrült ember, 
Adolf Hitler, aki elhatározta, hogy mint vezér, visszaállítja Németország 
régi fényét, de az csak kard által következhet be. Ez a gyilkos ösztönöktől 
vezérelt gazember a valóságban is megsuhintotta a képzeletbeli kardot és 
kirobbantott egy újabb, mindennél pusztítóbb háborút, mely második vi-
lágháborúként vonult a történelembe, egyben, a Nagy Háború ezzel meg-
kapta az első világháború elnevezést. 
Nyugatról áttérek keletre, ahol a balkáni katlanban már fortyogott a há-
borús rémség gyilkos főzete, robbanógőzének lángra lobbantásához csak 
szikra kellett. Ez meg is történt 1914. június 28-án, amikor egy szerb na-
cionalista lelőtte Szarajevóban Ferenc Ferdinándot, az Osztrák-Magyar 
Monarchia trónörökösét. A Monarchia bosszút esküdött, talán megúsz-
hatta volna a Nagy Világégést egy kisebb, helyi konfliktussal, ha gyorsan 
cselekszik, de ez nem történt meg. Előbb a szerbekhez küldött ultimátum 
késett két hetet, majd hasonlóképpen a hadüzenet is, így csak 1914. au-
gusztus 12-én indult meg a katonai támadás. Az eltelt 52 nap alatt Né-
metország megtámadta Franciaországot és hadat üzent Oroszországnak, 
aki szövetségese volt az általunk megtámadott Szerbiának, ami egyben 
kezdetét jelentette az első világháborúnak. 
Pedig voltak józan érvek a háború ellen, így maga a Monarchia osztrák 
hadügyminisztere is kijelentette, hogy lehetetlenség egyidejűleg Oroszor-
szág és Szerbia ellen háborúzni, azt csak elveszteni lehet. Hiába panaszol-
ta Ady Endre, egyik legnagyobb költőnk, a Magyar jakobinus dala című 
versében, idézek: „magyar, oláh, szláv bánat mindigre egy bánat marad”. 
Senki nem törődött vele, a nemzetünk, mint egy vak, ázott veréb, repült a 
vesztébe. Ady versénél és az ésszerű érvelések helyett jóval hatékonyabb-
nak bizonyultak a lelkesítőnek szánt primitív versikék, szintén idézek: 
„Megállj kutya Szerbia, nem lesz tied Bosznia, folyik a vad rác vére, meg-
tanítunk a magyarok istenére”. Az így elhintett naiv strófák is szították a 
hivatalos hazug propagandán kívül népünk gyűlöletét Szerbia ellen.
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A magyaroknak többet ért az aggastyán Ferenc József Magyarország csá-
szára és királya 1914. június 28-án kiadott Népemhez címzett szózata, az 
elhíresült mondattal: „Mindent megfontoltam, mindent meggondoltam 
és bízom a mindenhatóban.” A szűklátókörű hatalmi gőgtől megszédült 
magyar vezetés – nagy betűvel írom – VÉGRE felkiáltással fogadta a had-
ba lépés hírét, melyet gróf Tisza István magyar miniszter azonnal aláírt. 
Kérdem én, milyen memóriazavar, emlékezetkiesés kerítette hatalmába a 
háborút pártolókat, talán elfelejtették, hogy ugyanez a Ferenc József foj-
totta vérbe az 1848-49-es forradalmunkat és szabadságharcunkat, a ma-
gyarok gyilkosával szövetséget kötni még a szégyennél is alávalóbb.
Mindenkinek van hite, a Mindenhatóba vetett hit magasztos cselekedet, 
de létezik ezzel szemben egy kegyetlen szó is: a valóság, amit az uraink az 
agg császárral és királlyal nem vettek figyelembe, pedig tudták és ismerték 
a valóban létező világot.
Nézzük a valóságot. A magyar királyi hadsereg élőerejét kettőszáz-ezer fő 
képezte, amit a mozgósítást követően behívott újoncok számával tudták 
tovább növelni. A megtámadott Szerbia is hasonló létszámú hadsereggel 
rendelkezett, de ott volt a szövetséges cári Oroszország, mely tízmillió 
embert tudott fegyverbe szólítani. A Szerbiát ért támadást követően az 
orosz cár több mint egy millió katonát küldött a keleti frontra. Ahhoz, 
hogy némi fogalom alakuljon ki erről az emberáradatról, például külö-
nösebben nem rendítette meg őket, hogy közel kétmillió katonájuk halt 
meg és négy milliónyian kerültek hadifogságba. Tartott mindez 1917-ig, 
mígnem Lenin, német segítséggel – de ez egy külön történet - hatalomra 
került, aki rögtön kivezette Oroszországot a háborúból, a katonáira ott-
hon volt szükség a forradalmi harcokban. Maradva a valóságnál, az orosz 
és a szerb hadsereg már korszerű ismétlő lövésre alkalmas puskákkal ren-
delkezett, szemben a magyar katonák által használt, 30 évvel korábban 
gyártott, elavult egylövetű puskáival. A Monarchia negyven darab repülő-
vel, míg az oroszok ötszáz harci géppel rendelkeztek, de tüzérségi fegyver 
tekintetében is háromszoros volt a fölény. Sorolhatnám a számadatokat, 
de ebből is egyértelműen látszik az erőviszony az ellenség javára. Az álta-
lam leírtakat megerősíti és hitelessé teszi Shvoy Kálmán első világháborús 
főtiszt emlékirata, idézet: 
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„A Monarchia helyzete világos volt, nem volt ennivaló, nem volt ruha. Az 
egész háború alatt nyomasztó volt a lőszerhiány, különösen a tüzérségi, 
az volt a jelszó, lőszerrel spórolni, mert nincs. Napi 10 lövéssel nem lehet 
csatát megvívni, pláne háborút nyerni.”
Márpedig, ha ő tudta, akkor a feljebb valói és az ország vezető urai is tud-
ták. 
E gondolatmenet lezárásaként a császári és királyi haderő a világégés 
másfél hónapja alatt több mint 600 000, nem tévedés, betűkkel is leírom, 
hatszáz-ezer fős emberveszteséget szenvedett. Elnézést a nem ide illő sze-
mélyes megjegyzésért, de hasonló katasztrofális eredmény esetén egy tét 
nélküli focimeccsen az edző lehívja a csapatát a pályáról és feladja azt. 
Ezzel szemben hazánk politikai és katonai elitjének annyi esze sem volt, 
mint a képesítés nélküli amatőr kispályás csapat vezetőjének, folytatták a 
kilátástalan küzdelmet, a háborút.
Az Antant, Európa nyugati részén, Franciaország és Anglia még nagyobb 
erőtöbblettel rendelkezett mint Oroszország, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy megsegítésükre bekapcsolódott a háborúba az Amerikai 
Egyesült Államok is jelentős, milliós létszámú katonai erejével. Innen 
nem volt mit számolni az erőviszonyokon, ezek tudatában már csak a 
térdre, imára! vezényszó következett volna, de előtte az Osztrák-Magyar 
Monarchia kapott még egy utolsó esélyt. Erről a lehetőségről ritkán esik 
szó, sőt a rendszerváltoztatásig nem is tanították, hallgattak róla. 1916. 
december 18-án Genfben, az Antant hatalmakat képviselő angol háborús 
kabinet tagjai titkos tárgyalásokat kezdeményeztek a Monarchia nagy-
követével. Az ajánlat alapján Ausztria és Magyarország népeinek auto-
nómiájának és területeinek teljes megtartását garantálták, cserébe a még 
keményen harcoló Németországgal való szakítást kérték. A lehetőséget a 
Monarchia visszautasította, vezető politikusai nem vállalták – ahogy ők 
mondták – német szövetségesük cserbenhagyását. Magyarország vezetői-
nek nem volt elég bátorsága és lelkiereje belátni, hogy emiatt be fog követ-
kezni az igazi balsors, ami Nagy-Magyarország végét jelentheti. Számukra 
fontosabb volt a tiszti kard becsülete és a német szövetségi hűség. Így a 
békekötés helyett tovább folytatódott az értelmetlen iszonyú embervesz-
teségeket követelő háború, Doberdó, Isonzó harcterein, és maradtunk a 
német szövetség tántoríthatatlan hívei, mígnem gróf Tisza István 1918. 

Antológia 2019.indd   110 2019. 08. 13.   19:22:45



111

október 17-én bejelentette a Parlamentben, hogy elvesztettük a háborút. 
Ezután következett a káosz, a bűnhődés útja, az őszirózsás forradalom, 
Tanácsköztársaság, vörös terror, fehérterror, cseh, román megszállást kö-
vetően 1920. június 4-én délután 4 óra 30 perckor aláírták nemzetünk 
fájdalmas gyászát, a Trianoni békediktátumot. Trianonban már nem aján-
lottak semmit, egyszerűen büntettek, a nagyhatalmak rajzolta új határok 
túloldalára kerültek ragyogó városaink, a Kincses Kolozsvár, Mátyás ki-
rályunk szülővárosa, a Rákócziak Kassája, a koronázó Pozsony, az iparo-
sodó Temesvár, a vértanuk városa Arad, az ország kétharmada. Magyar 
polgártársaink milliói egy cinikus és bosszúálló törvény miatt idegen or-
szágokban találták magukat. 
Sajnos azt el kell ismerni, hogy a Trianoni tárgyaláson békeküldöttségünk 
gyakorlatilag merőben megvalósíthatatlan kívánságokkal lépett fel, talán 
elfelejtették, hogy a küldöttséget nem évadnyitó bálba, nem is tudomá-
nyos értekezletre hívták meg. A konferencia tárgyalóasztalánál a győztes 
hatalmak képviselői döntöttek, a legyőzött Magyarországot csak meghall-
gatták. A nagyhatalmakat nem érdekelte az ezeréves múlt, a történelmi 
jog, ezekkel az érvekkel nem tudtak mit kezdeni. Versailles-ban nem a 
jogról, nem az igazságról, hanem a győztesek akaratának érvényesítésé-
ről volt szó. Ezt az angol küldöttség egyik vezetője nyersen kimondta, 
ide büntetni jöttek egy háborúban vesztes országot. Majd ők határoztak 
az ország területéről, népeiről, vagyonáról, hegyeiről, erdeiről, folyóiról, 
korlátlan hatalmukkal élve városainkról, falvainkról, templomainkról 
és iskoláinkról. Egyszóval mindenről. Egyszerűen nem tudtak a magyar 
tárgyaló felek támogatókat szerezni a nagyhatalmak diplomatái körében. 
Trianon így számomra egy mérgezett szó, az igazságosság szó Versailles-
ban senkit nem érdekelt. 
A világpolitikát meghatározó államférfiak közül ketten voltak, akik pró-
báltak kiállni Magyarországért. Az egyik Lenin, aki kijelentette: „A Ver-
saille-i Béke a gyengébb nemzetekkel szembeni imperialista rablóbéke 
volt”. Én utólag is köszönöm Önnek, Kedves Lenin elvtárs, de mi magya-
rok kaptunk eleget közel negyven éven keresztül az ön szabadság és béke-
szeretetéből, amit Marxizmus-Leninizmusként ismerhettünk meg.
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A másik személy Lord Herold Roterme, brit sajtómágnás volt, aki hirdet-
te, hogy „Igazságot Magyarországnak”, bár fellépése semmit nem változ-
tatott a trianoni határokon, szavai mégis gyógyírként hatottak nemzetünk 
sebzett lelkére. 
Száz év múltán is megértem, átérzem. Remélem, nem egyedül e hazában, 
a szülőföldjükről elűzöttek veszteségét, a vagonlakókká váltak tízezrei-
nek keserű fájdalmát. Nekem, nekünk az a szó, hogy Trianon, családok 
szétszakítását, a magyar haza kétharmadának elvesztését jelenti. Nekik, a 
döntéshozóknak valóban csak térkép volt e táj, a békediktátum tárgyalói 
nem látták és hallották 1920. június 4-én 16 óra 30 perckor a megkonduló 
harangokat, a gyártelepek megszólaló szirénáit, a nemzeti összeomlás fáj-
dalmas gyászát, képletesen a feketébe öltözött országot. 
Kíváncsi kérdésként teszem fel. Milyen emberek voltak ennek a bosszúál-
ló törvénynek a megalkotói és kiagyalói? Két emblematikus békecsináló 
személyt kívánok kiemelni, akik jelleme vagy inkább jellemtelensége bi-
zonyíthatja a trianoni döntéshozók kegyetlen magyarellenességét. 
Az egyik a trianoni diktátumban kulcsszerepet vállaló Tigrisnek nevezett 
George Clemanceau francia politikus, miniszterelnök, aki Németország-
gal szemben nem tudott vagy nem akart mit kezdeni. Ő képviselte azt a 
francia álláspontot, hogy a magyarok nem is a terület őslakosai, mindig is 
rendkívül alattomos népnek bizonyultak. Nem értem magyargyűlöletét, 
vagy elfelejtette, hogy fia, Michnai Ida személyében magyar lányt vett el 
feleségül, akitől két unokája született. Igen, ő határozott unokái szárma-
zási országáról, területéről, népei vagyonáról, hegyeiről, városairól, falva-
iról, hazánk jövőjéről, mely napjainkban is aktuális politikai, nemzetiségi 
kérdéseket okoz a szomszédos országokban élő magyarságnak. Számom-
ra ő egy cinikus, gyűlöletes embert személyesít meg. 
A másik trianoni békecsináló Lloyd George, angol politikus, miniszterel-
nök, aki önmagáról állít ki bizonyítványt a Daily Express című lap 1936. 
szeptember 17-i számában. Idézet: „Nincs boldogabb nép a németeknél 
és Hitlernél, aki az egyik legnagyobb ember, aki csodálatra méltó, aki 
megmentette országát, aki Istenáldotta tehetségű békeharcos”. E sorokat 
követően elakad az ember lélegzete, ilyen primitív gondolkodású gazem-
ber döntött Trianonban rólunk, magyarokról, akiket csak turáni fajnak 
nevezett.
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Csak halkan jegyzem meg, Hitlert még Béke-Nobel díjra is ajánlották, 
amivel ő is egyetértett. Kérem, higgyék el, nem én vesztettem el a józan 
eszemet, én csak a képtelennek tűnő valóságról írtam.
A Trianoni sokkhatás, amelyet az akkori magyar társadalom átélt, mai 
ésszel és érzelmekkel felfogni elképzelhetetlen. Magyarországon nem volt 
osztály, réteg vagy csoport, politikai párt, mely az új határokat elfogadta 
és nem követelt revíziót. Budapesten és a nagyobb városokban százezrek 
tüntettek ellene, míg a szociáldemokrata Népszava újság is a következőket 
írta. Idézet: „A bosszúállás diktálta reánk a versailles-i békét és ez a béke 
éppen ezért nem béke, éppen ezért kell összeomlani.”
A béke összeomlása 1939. szeptember 1-én a valóságban is megtörtént, 
amikor a nagy békeharcosként megismert Adolf Hitler kirobbantotta a 
második világháborút, amit minden idők legnagyobb, ember által oko-
zott katasztrófájaként él meg az emberiség. 
Kérem a Mindenhatót, a józanul gondolkodó politikusokat, hogy egyszer 
és mindenkorra tegyék magukévá az ismert szlogent: Soha többé háborút!

Fabinyi Gáborné 
Borbíró Lajos – egy régi pályázó emlékére

Lajos bácsit először az írásaiból ismertem meg. A Békés megyei Népújság 
rendszeres helytörténeti tudósítója volt. Csak évek múlva találkoztunk 
személyesen, ezután még jobban megszerettem. Órákig tudtunk beszél-
getni, sokat tanultam tőle és az általa készített Füzesgyarmati Helytörté-
neti Füzetekből. Ebben adta közre gyűjtéseit, felfedezéseit, amik Füzes-
gyarmattal és környékével foglalkoztak. 
Létrehozta a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesületet és később, hogy a 
sok anyagnak állandó helye legyen, kijárta, hogy legyen az egyesületnek 
tájháza (Füzesgyarmat, Simonyi u. 1.).
Személyesen először a megyei Karácsonyi János Honismereti Egyesület-
ben találkoztunk, ahol Lajos bátyám szintén aktívan működött. Az itteni 
munkájáért kapta meg 2001-ben, a Honismereti Szövetségtől, a Honis-
mereti Emlékérmet.
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Ha talált valamit, ami engem is érdekelhetett - képeslap, újságcikk stb. - 
mindig elküldte nekem. Amikor betegeskedni kezdett, én vehettem át tőle 
a Karácsonyi János Honismereti Egyesületben a megyei küldött szerepét, 
a Honismereti Szövetségben.
Betegeskedése miatt lemondott az elnöki tisztségéről, de haláláig a Csánki 
Dezső Helytörténeti Egyesület tiszteletbeli elnöke volt. Kiváló munkájáért 
megkapta Füzesgyarmat Város Pro Urbe kitüntetését, és a Kultúra Lovag-
ja elismerést is. Sokszor pályázott Kardoskútra is, ahol szép eredményeket 
ért el. Munkáit őrzik az évente megjelenő Antológiák. 
Szeretett feleségével úgy határoztak - fájó szívvel -, hogy 2008 nyarán 
Szeghalomra költöznek, fiúkhoz. Továbbra is tartottuk a kapcsolatot le-
vélben, telefonon. Az utolsó levelét 2014. szeptember 30-án írta, amely-
ben egy újságcikket is küldött és kézzel írt versét (egyébként géppel írt).
Idézet az „Emlékezet….” című verséből:
„….betemet engemet a síri sötétség!”
Meg is döbbentem az utolsó szavakon. Alig fél évvel élte túl szeretett Etus-
káját. 2018. január 16-án halt meg, 86. életévében és január 24-én - szűk 
családi körben - délelőtt 11 órakor temették a Füzesgyarmati Új Közte-
metőben.
Szívemben őrzöm meg emlékét!

Viczián Pálné
Temetek

Temetésre készülök, a Tiedre, Gábor. A megyei lapból tudtam meg, hogy 
nyugdíjas pedagógusként 85 éves korodban hazahívott az Úr.
Nézem a fiatalabb korú fényképedet, de az már nem te vagy. Majd egy pil-
lanat múlva mondom magamban Vajda János versét, „Könyörülő Isten, 
könyörülj meg rajta, könyörülj meg rajtunk”.
Aztán csak tartom kezemben az újságot, de a gondolataim a régmúltban 
járnak.
Dió utca, Meggy utca, Cseresznye utca a község szélén, a Vica partján. A 
középiskolában két évvel jártál felettünk és nagyon sok diáknak voltál a 
példaképe. Nem csak jeles tanuló, de jól képzett, igazi diákvezér is.
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A tanáraink is elismerték tehetségedet és kitüntettek figyelmükkel és sze-
retetükkel, és ha kellett, segítséget is nyújtottak.
Így emlékezem, azt szinte természetesnek veszem, hogy elmentél a min-
den élők útján, hiszen mindannyian elmegyünk előbb, vagy utóbb.
Aztán egy pillanat alatt megfogalmazódik bennem, hogy elmegyek a bú-
csúztatódra, ennyivel tartozom Neked és magamnak is.
Aztán eljött a temetés napja, messze van a református temető. A szertartás 
előtt néhány perccel érkezem. A korábbi kiadós esőtől a szépen gondozott 
gyep is felázott, nehezen járható.
A temető oldalbejáratánál egyszerre állunk meg - egymásnak utat en-
gedve - egy kerekes széket toló-húzó fiatalemberekből álló csoport és én. 
Ekkor jött a döbbenetes felismerés: a székben Imre öcséd ült. Egymásra 
néztünk és én önkéntelenül is kérdezném: Imre, te vagy? Én mondom a 
leánykori nevem. Érezhető volt, hogy azonnal felismertük egymást. Nem 
is várja végig a mondatomat, csak némán, mintegy válaszként nyújtja a 
két kezét. A fiatal férfiak csendben, mozdulatlan állnak és megrendülten 
figyelnek. Megöleljük egymást Imrével, néhány együttérző szó, és haladni 
kell tovább. 
Azokban a pillanatokban egyikőnknek sem jut eszébe, hogy több, mint 
fél évszázada láttuk egymást utoljára. Az érettségi után szétszéledtünk, ki 
erre, ki arra. Ti mindketten Szegedre az egyetemre, én más községbe. 
Közben gyászolók gyülekeznek, az urnád a halványsárga élő virág között 
ott van a ravatalozó fedett, de nyitott teraszán. Senkit nem ismerek azok 
közül, akik közel, vagy távolabb állnak tőled.
Elered az eső, gyenge is vagyok, megtámaszkodom egy oszlophoz, és le-
hajtom a fejem. 
Aztán játszik velem az idő?
Már egy bársonyfekete árvácskákkal tele kert közepén állok, rápillantok az 
urnádra és az is a számlálhatatlan árvácska védőn, óvón takarja. Ott van 
mellettem az Édesanyád és én gyermekként boldogan hallgatom, mert az 
árvácskák mellett szeretettel és tisztelettel beszél az én réges-régen halott 
édesanyámról. Azt is látom, hogy a köténye sarkába megtörli a szemét. 
Aztán hirtelen harangszót hallok, visszaenged a mába a régmúlt idő. Meg-
kezdődik a szertartás. Ma sem tudom, hogy hivatásos szónok, vagy egy 
volt gimnáziumi tanártársad beszél. Szívhez szólóan, lélekemelően. 
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A szebbnél szebb és ismerős versrészletek és prózák szinte egymásba si-
mulnak, hallom és fel is fogom az értelmüket.
Aztán újra játszik velem az idő:
Bejelentkezem hozzád, és kérem, hogy mielőbb fogadj. Akkor már a Me-
gyei Tanács illetékes osztályának a vezetője voltál. Két nap múlva fogadtál, 
már hallom is a hangod és látom a közvetlen mosolyod. Aztán tisztán 
látom az elborult szemed és hallom a csodálkozó hangod: mi az, hogy 
hogyan szólítasz? Hát te elfelejtetted a Vica mentét, a gyermekkort? 
Majd nyugodtan elmondom, hogy mint az egyik községi vezető, miben és 
miért kérem közvetlenül a te segítségedet.
Egyre komolyabb leszel és csak annyit mondasz: hiszek neked. Igazad 
van. Ha egy férj nem diplomás, de becsülettel végzi amihez ért, akkor az 
nem munkakerülő, a felesége meg lehet a község egyik legjobb tanítónője. 
Soron kívül intézkedem, de máris mondd meg - ezt a beszélgetést nem 
említve - annak a tanítónőnek, hogy az ő házuk is felépül a községben, és 
igénybe vehet minden kedvezményt, mint a többiek. - Ez a valóságban is 
így történt. -
Percek vagy pillanatok telnek el a múló időben, nem tudom. Lehajtott 
fejjel állok, újra a búcsúztatót hallgatom.
Majd egyszer csak valami megmagyarázhatatlan érzés fog el, akaratomtól 
függetlenül egy pontra kell néznem, tudom, hogy hihetetlen, de te állsz 
ott, nem is olyan távol tőlem, és szomorúan, de merőn nézel. Ismét lehaj-
tom a fejem, de kényszerít a nézésed, semmi kétség: te lehetsz, ezt még a 
jellegzetes tartásod is bizonyítja.
Aztán újra engedett a régmúlt idők fogsága, már Bach szívet megnyugta-
tó és szívet melengető zenéjét hallom. Egyszerre búcsúzott a tekintetünk, 
mindketten lehajtottuk a fejünket.
Egyre erősebben támaszkodom az oszlopnak és abban a pillanatban az 
villant az agyamba, hogy a gyenge idegrendszerem, vagy a még gyengébb 
szívem mondhatta fel a szolgálatot.
Vége lett a gyászszertartásnak és én nem mentem búcsúzni sem Imré-
től, sem az unokádtól, aki valójában nézhetett engem, és én téged láttalak 
benne. Bizonyára ott volt ő is a fiatal férfiak között, így tanúja lehetett az 
Imre öcséddel történt szeretetteljes, szinte testvéri ölelésnek.
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Aztán lassan hazaérek, fáj mindenem, de szerencsére este elalszom és 
nem álmodok semmit, megnyugszom.
Aztán világosan, józanul végig gondolom az életemet. Lényegesen több 
van mögöttem, mint előttem, - azaz előttünk, hisz a férjemmel élek, - él-
hetek - közel 60 éve. A családban, de a tágabb értelemben vett famíliában, 
vagy ahogy gyermekkoromban hallottam, az „Atyafiságban” is én vagyok 
a legöregebb. Sok-sok temetésen voltam, és a jó ismerősök távozása is le-
zárt egy-egy szép kort. Régen nincs már Vica part, a medrét feltöltötték, 
így a község három szélső utcájához is szilárd burkolatú út vezet. Mi már 
nem járunk arra, nincs kihez.
Végül teljesen megnyugszom, tudom - amit valójában eddig is éreztem -, 
hogy a szüleidtől is búcsúztam, az egyszerű, de nagyon dolgos emberektől 
is búcsúztam akkor. 
Emlékszel? Azt mondtad nekem az irodádban: hiszek neked, igazad van. 
Nem volt nehéz hinned és nekem sem egyenest hozzád menni.
Az Édesapád élete volt a kapocs. Egyszer nagyon régen őrá is elhangzott 
(igaz kérdő mondatban) Miért nincs állása, munkakerülő?  Akkor miért 
tisztelte, becsülte az egész Malomvég? Látták, láttuk, hogy megy minden 
nap napszámba a favágó szerszámokkal, hasítja, vágja, aprítja a téli tüze-
lőnek valót. Az ígért időben mindig ott volt, és ha jöttek a fellegek, akkor 
késő estig maradt, hogy biztonságos, száraz helyre kerüljön az aprított fa. 
Pedig Istenem! De gyenge volt az egészsége! 
Aztán mikor hazaért, egy kis pihenő után várta a férfimunka az árvácskák 
között. Dolgoztak emberfeletti erővel és akarattal, hogy tehetséges fiaik 
tanulhassanak.
Ma is becsüllek gyors intézkedésedért, nem felejtetted el, hogy honnan 
jöttél. 
Felvillan bennem az unokád tekintete, biztos vagyok benne, hogy tovább 
éltek, szülők, nagyszülők, dédszülők benne és minden fiatalban.
Gondolatban most búcsúzom, Gárdonyi Géza szavával „…Egy ajtó bezá-
rul itt - lenn a földön -, s egy ajtó kinyílik ott - fenn az égen - ez a halál…”
Nem szabad hát félnünk!
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Tara Scott
A másik oldal

A napozóágyon feküdt. Élvezte, ahogy a nap átmelegíti minden porci-
káját. A medencében a víz nagyot csobbant, s kisebbik lánya Barbara, 
gyöngyözően kacagott. Anélkül, hogy kinyitotta volna a szemét, elmoso-
lyodott. A konyha felől edénycsörgést hallott, s hirtelen a gyomra is meg-
kordult. Nem kellett látnia, hogy tudja, Bianka segít teríteni, míg Jutka, 
a felesége átmeri a levest a tálba. „Hétvégi, családi idill”, s a gondolatra 
újra elmosolyodott. Arra számított, hogy meghallja az ebédre hívó szót, 
amikor helyette durva férfihangok ütötték meg a fülét. Távolabbról vagy 
közelebbről? Olyan hullámzóak voltak. „Kik ezek? És hogy jöttek be az 
udvarba?” – gondolta, de abban a pillanatban eltűnt a ház, a napfény és a 
meleg, s csak korgó gyomra követelte az ételt. Ahogy kinyitotta a szemét, 
éles fény vakította el. A hajléktalan szállón az emberek kezdtek felcihelőd-
ni. Az előbbi hangok tulajdonosai épp becsukták maguk mögött az ajtót. 
„Mennek guberálni” – gondolta, s ő is kezdte összeszedni magát. A kis ve-
gyes-élelmiszer üzlet, ahol be szokott segíteni némi pénzért és élelemért, 
ezen a napon is, december huszonnegyedikén is nyitva tartott délután két 
óráig. Örült neki a pénz miatt is, de főleg azért, mert addig sem gondol 
arra, hogy estére összegyűlnek a családok a feldíszített fenyő körül. Az ut-
cán az emberek, mint felbolydult hangyaboly siettek, hogy az utolsó per-
ceket kihasználva megvegyék az utolsó ajándékokat. Többen nekiütötték 
a dobozokkal teli szatyrokat, de ő észre sem vette. Nem akart gondolkod-
ni. Nem akarta látni a boldogan mosolygó arcokat. Neki ez már nem járt. 
Nem volt hozzá joga. Keserű szájjal lépett be az üzlet ajtaján. A tulajdonos 
szemmel láthatóan örült neki, hiszen nyitás óta egymásnak adták a vá-
sárlók a kilincset. Időnként kisebb tumultus is kialakult, s természetesen 
mindenki sietett volna. Már pakolta is ki az eladótérbe a rekeszekkel a 
narancsot, banánt majd szaloncukrokat szortírozott ízek szerint a polcok-
ra. Ha pillanatnyi ideje volt, segített a kifizetett árucikkeket a kosarakba, 
bevásárló szatyrokba pakolni. Főleg az idősebbek köszönték meg hálás 
mosoly kíséretében a segítségét. A főnök - ahogy a boltvezetőt nevezte -, 
elégedetten figyelte, hogy szó nélkül tudta mit kell tennie, hogy minden 
zavartalanul haladjon. 
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Amikor végre az utolsó vevőnek is boldog karácsonyt kívántak, és meg-
fordították a „Nyitva” táblát, fáradtan roskadtak le a megüresedett ládákra 
a raktárban. 
- Mit szólna egy jó erős kávéhoz? - nézett rá a főnöke. - Ránk férne, azt 
hiszem - s elmosolyodott, míg megropogtatta kezeit.
- Az bizony jól esne, s meg is köszönném – s félszeg mosolya szégyenlőssé 
tette arcát.
Míg lefőtt a forró fekete, a főnöke anélkül, hogy észrevette volna, egyre az 
arcát fürkészte. S mikor kortyolni kezdték a kávét, legyőzte a kíváncsiság.
- Meg vagyok elégedve a munkájával Bálint. Őszintén mondom. Elnézem, 
amikor dolgozik. Nem kell mondanom, mit csináljon, maga keresi meg a 
munkát. 
A férfi kezdett zavarba jönni. Nem értette, miért mondják ezt most neki?
- Főnök, ha nincs szüksége rám tovább… Nyugodtan mondja meg! – haj-
totta fel az utolsó kortyot – Megértem. Egyre több a kiadás…
- Nem, nem! Szó sincs erről! Szeretném, ha jövőre is maradna! Mit szólna, 
ha alkalmaznám?
- Az nagyszerű lenne! Szeretek itt lenni. Köszönöm, ha komolyan gondol-
ta, amit mondott.
- Rendben. Akkor ünnepek után megbeszéljük a részleteket. – mosolygott 
rá. – Egy-két hónap és otthagyhatja a hajléktalanszállót. Egy kis albérlet, 
de mégis a maga életét élheti benne. Összeraktam magának egy kis apró-
ságot – s most ő jött zavarba – mégis, karácsony van. S egy terjedelmes 
nylon szatyrot húzott elő a rekeszek mögül. Miután Bálint megköszönte, 
s boldog karácsonyt kívánva kilépett az ajtón igyekezett, hogy mielőbb 
elérjen az ingyen konyhához. Talán maradt még egy tál meleg étel neki! 
Az asztaloknál már csak páran ültek. Az asszony, aki az adagokat mérte 
ránézett, és még egy jó nagy kanállal tett a tányérra a káposztából. Sze-
rencsére még jó meleg volt. Ahogy leült, megdőlt a szatyor a lába mellett, 
s mikor lehajolt, hogy megigazítsa, egy óriás lila papíros tábla csokit pil-
lantott meg a többi ajándék mellett. Nekikezdett falatozni, de a csokoládé 
boldog idők emlékét hozta felszínre. Már hiába küzdött ellene. Könnye 
végig folyt az arcán, s álláról az ételbe csöppent. Eltolta a tányért, s felállt. 
Nem bírt tovább enni, pedig az éhség marta a gyomrát. De a szíve táján 
valami jobban égett. Egy parkban leült egy padra. 
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Már a hideg sem érdekelte. A korai sötétségben, egyre több házban kap-
csolták fel a lámpát. A parkkal szembeni épület földszintjén, kivilágított 
fenyő állt. Annyira fájt a látványa, hogy hátra hajtotta a fejét, s lecsukta a 
szemét. Látta a lányait, ahogy boldog arccal bontogatják az ajándékokat, 
Jutkát, ahogy ragyog a vastag aranylánc a nyakában. De már nem volt 
elég. Egyszer csak bármi volt a fa alatt, már semmi nem volt elég. A sport 
BMW kulcsa kis aranyszínű papírban stílusosan, a hajóút az Adrián… 
bundák, ékszerek, semmi. S ő, Rontó Bálint építési vállalkozó a lakásra 
várók befizetéseihez nyúlt. Ennél a gondolatnál, mikor a nevét kimond-
ta magában, gúnyosan elmosolyodott. Rontó… Még a neve is. S valóban 
mindent elrontott. De imádta a feleségét, a lányait, s mire észrevette, hogy 
a pénzt már nem tudja pótolni, minden késő volt. A bíróság sikkasztásért 
négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Jutka egyszer volt bent meg-
látogatni. Őt hibáztatta, amiért tönkretett mindent, s beadta a válókere-
setet. A nagylánya Bianka megmondta a szemébe, hogy szégyelli magát 
miatta. Barbara, aki nagyon szerette őt, nem látogathatta meg egyedül. 
Jutka még azt is az arcába vágta, szerencse, hogy egy tetemesebb összeget 
félretett, így nem maradnak a gyerekekkel fedél nélkül. S ő, míg hallgatta 
a felesége szemrehányásait, úgy érezte, mintha egy filmet nézne. Mintha 
ez nem is vele történne. Azután, mire szabadult, az asszony az új férjével 
és a lányokkal külföldre költözött. Elképzelte gyermekeit, ahogy a gyer-
tyagyújtáshoz készülnek szépen felöltözve…
S mire idáig jutott gondolataiban, egyre hevesebb fájdalmat érzett a szíve 
körül. Egy marék szorosra fogta, s nem engedte. Nehezen kapott levegőt, 
végül ledőlt a padról, magával rántva az ajándékaival teli szatyrot. Lassan 
szállingózni kezdett a hó, s fehér pelyhekkel takarta be kabátját, sapkáját. 
Rövidesen egy fiatal pár haladt felé két kisgyerekkel. Talán a nagyszülők-
höz tartottak ünnepi vacsorára. Mikor a férj elindult felé, a felesége utána 
szólt:
- Hagyd! Biztos részeg. Látod, egy hajléktalan…
A férfi azonban mellé hajolt, s megfordította. Még lélegzett, és semmiféle 
alkohol szagot nem árasztott. Azonnal előkapta mobilját, és hívta a men-
tőket. A kórházban mindent elkövettek, hogy megmentsék. De hiába. Az 
orvos az órájára nézett:
- A halál beálltának időpontja tizenhat óra, negyvenhárom perc.
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Földesné Rézmovits Gizella
A „lelenc” – Elbeszélés valóságos elemekkel

Kezeiben bőröndökkel megrakodva érkezett meg kisvárosi általános is-
kola épületéhez. Az egyik - a kopottas kinézetű bőrönd- a számára becses 
szépirodalmi, történelmi tárgyú könyveit, valamint a tanításhoz szüksé-
ges iskola tankönyveit, szakfolyóiratait, jegyzeteit tartalmazta. A másik-
ban - a jobb küllemű, nagyobb méretűben - szorosan összepréselt ruhái, 
fehérneműi lapultak.
Hajnali négy óra, szeptember vége volt, az utca ilyenkor még sötét és ki-
halt. A hűvösre változott időjárás hatásaként kissé borzongott is vékony 
felöltőjében, miközben kinyitotta az ódon épület vasrácsos, nyikorgó ka-
puját. Óvatos léptei dacára visszhangzott általa az iskola ezúttal néptelen 
folyosója. A falakon tablóképek sokasága, két oldalon vitrinekben díszel-
gő relikviák.
Kinyitotta az iskolai szertárhelységet, s belépett...

***
A belvárosi óvoda udvarát csöppnyi emberpalánták népesítik be. Összké-
pük szemet gyönyörködtető, tarka virágos rét benyomását kelti. A kicsi-
nyek vidámsága, eleven nyüzsgése kellemes látványt nyújt az utcáról ide 
betekintő, arra elhaladó emberek számára.
A nyár sokféle játszási lehetőséget nyújt a kis óvodásoknak. A legtöbbjük a 
hintát, libikókát, csúszdát veszi igénybe. Egyesek kergetőznek, labdáznak. 
Vannak viszont közöttük olyan gyerekek is, akik inkább a homokozóban a 
tetszetős színes változatos alakzatú formázókkal készítik a gusztusos “sü-
teményeket, kalácsokat”.
Három kisfiú játszik most a homokozóban. A pisze, lenszőke hajú Lehel 
az egyik formázó után nyúl. Ám ugyanezzel szeretne játszani a mellette 
guggoló, kissé duci, pirospozsgás arcú Áron is.
 - Ez az enyém! - csap a kezére a kis szöszinek, és ellöki, aki egyensú-
lyát veszítve, a földre huppan. Érezve azonban a másik testi erőfölényét, 
nem is próbál ellenkezni. Ám, láthatóan sérelmezi a dolgot. Ekkor lép ki a 
konyha ajtaján Magdus néni, a dada, karján egy kosárral. 
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A kis szőke fiú, Lehel, odaszalad hozzá, s mintha előbbi sérelmére gyógy-
írt kívánna szerezni, átöleli a dada lába szárát, s így szólítja meg:
 - Mama!
Van ennek a megszólításnak egyfajta üzenete, belső tartalma. Mintha a 
gyermek azt szeretné közölni a dadával:
” Segíts! Bántottak...”
Lehel állami gondozott kisfiú. Egy idős, testes asszony viseli gondját ne-
velőszülőként. Ő hozza reggelente az óvodába és viszi haza délután négy 
órakor. Az a tény, hogy miként bánik a gyermekkel, szereti-e, a külvilág 
felé nem ismeretes, bár a gyámügyi hatóság megbízott képviselője időn-
ként látogatást tesz a nevelőszülőknél. A dada, az óvodások Magdus né-
nije, nagyon szereti a gyerekeket. Irányukba történő ragaszkodása nem 
újkeletű. Ezért is szolgált nagy örömére, hogy sikerült az óvodában állás-
hoz jutnia.
A kis Lehel - pontos nevén Élthes Lehel - iménti megnyilvánulása rendkí-
vüli módon megérintette, főképpen azért, mert a gyermek őt “Mamának” 
szólította, mintha nevesítené ezt a - kettejük közti - kapcsolatot.
Magdus néni -Varga Magdolna- egyedülálló, idősödő nő. Senkije nincsen. 
Azok, akiket valaha szeretett, valamennyien már a túlvilág lakói.
Ezen a napon, amikor Lehel őt “Mamának” szólította, egy sorsdöntő igen, 
- szó szerint az elhatározás - nyert teret tudatában: Ő ezt a gyermeket 
örökbe fogadja, s az elkövetkezendő időben az életének szerves részét ké-
pezi majd.

Ez a hirtelen jött, erős elhatározást gyors, szinte sietős tett követte. S el-
kezdődött a nő számára a kilincselés a gyámügyi szerveknél. Hosszas 
procedúra, alkalmassági vizsga, majd környezettanulmány következik az 
otthonában, míg végre-valahára, megközelítően egy esztendő huza-vona 
után Élthes Lehel ötéves kisfiú Varga Magdolna fogadott fia lesz.

Élthes Lehel életében csodálatosan szép, maradandó élményekkel telített 
másfél évtized köszöntött be Varga Magdolna, a “Mama” jóvoltából.
A gyermek testi és szellemi értelemben vett gyarapodása egyaránt biztosí-
tott volt. A Mama szeretetben, mondhatni: ösztönös pedagógiai érzékkel 
nevelte fogadott fiát. 
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A kettejük között kialakult viszony pedig igazi anya-gyermek kapcsolat-
nak volt nevezhető.
Magdolna - amennyire szerény fizetéséből tellett - megajándékozta a kis 
Lehelt a legkülönfélébb játékokkal, amelyekre egy ilyen korú fiúgyermek 
vágyik. Ezek a játékok nem csupán a gyermek értelmi-szellemi fejlődését, 
hanem fizikai értelemben is az épülését szolgálták.
A labda, a kisautó, az építőkocka, a kerékpár mellé odakerült a korcsolya 
is. Megtanult egy, a korcsolyázásban jártas embertől ügyesen siklani a jé-
gen. A korcsolyapályára azonban általános iskolás kora idején elkísérte 
a Mama. Lehel a társasjátékait akkor vette elő, ha iskolatársait bizonyos 
alkalmakkor meghívta vendégségbe.

A barátságos, jó ízléssel berendezett gyerekszoba könyvespolcára idővel 
egyre több mesés, később ifjúsági könyv, sőt verses kötetek is kerültek.

Verne Gyula művei különösen felkeltették a fiú érdeklődését. Izgalmas, 
kalandos világba repítették őt ezek a történetek a képzelet szárnyán.
A gyermek képzelete egyébként is hallatlanul gazdagnak mutatkozott. Ez 
kiderült akkor is, mikor a Mamának sokszor meglepő kérdéseket tett fel 
az olvasottakkal kapcsolatban. Az “Utazás a Holdba” című Verne mű elol-
vasása után például ezt kérdezte:
 - Mama! Mi lenne, ha én is szerkesztenék egy űrhajót? Ám ennek a belvi-
lága olyan lenne, hogy nem csak mi ketten férnénk el benne...
 - Hanem? - tette fel a kérdést Mama, alig várva Lehel további gondolatait.

- Olyat... olyat, amibe mindenki belefér, akit mi szeretünk. Azok az embe-
rek is, akiknek nincs lakásuk. És ebben a gyönyörű, lakásnak berendezett 
űrhajóban mindenki nagyon jól érezné magát. Kitekintenénk az ablakán 
- mert sok ablaka lenne - és alattunk gyönyörű, változatos világot pillan-
tanánk meg.
A Mama megsimogatta Lehel szőke fejét és magában örült. Örült annak, 
hogy ez a gyermek szereti az embereket. Gondol azokra is, akiknek nincs 
fedél a fejük felett. Az asszony, jóllehet nem tudta definiálni, de érezte: ez 
nem más, mint szociális érzékenység.
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Varga Magdolna nem végzett magasfokú tanulmányokat, de még közép-
fokút sem. “Egyszerű” munkásasszony volt ő, akit a nyolc általános isko-
la elvégzése után ipari szakiskolában varrónőnek képeztek ki. Azonban 
mindent, ami a dolgok mögött rejtőzik, felfogott, értelmezett, tovább is 
gondolt. S ilyen irányban nevelte fogadott fiát is.

Sokszor elbeszélgetett vele esténként, amikor már ő is megpihent. Óvodai 
dajka fizetése ugyanis kevésnek bizonyult, ezért ruhák varrásával, javítá-
sával egészítette ki a járandóságát. Főképpen a lakótelepi lakótársak látták 
el őt munkával. 
Lehel jó tanulónak bizonyult az általános iskolában, a legjobb tanulók so-
rába tartozott Mamája nagy örömére. Főképpen a magyar, történelem és 
földrajz tantárgyak vonzották és ilyen irányú olvasmányok kerültek ér-
deklődésének fókuszába. Előfordult, hogy esténként, amikor a TV-ben 
nem volt számukra érdekes műsor, odaült a Mama mellé a nappali szoba 
kényelmes heverőjére és felolvasott neki egy-egy részletet abból az olvas-
mányból, ami - véleménye szerint – a Mamát is érdekelhette.

Egy ilyen alkalommal az “Így élt Petőfi Sándor” című könyvből idézett a 
Mamának. /Ekkor már tizenhárom esztendős, hetedik osztályos tanuló 
volt Lehel/. A kamaszodó fiú elgondolkozva tette le ölébe az olvasmányt.
- Mama! Én annyira tisztelem ezt a költőt! Felnézek rá... Ő nem csak sze-
rette a szüleit, a testvérét és később a feleségét, a fiát, hanem a hazáját is. 
És nemcsak emlegette a hazaszeretetet, hanem meg is halt a hazájáért. A 
verseskötetében olvastam, hogy írt Petőfi a szüleiről. Olyan szépek ezek 
a sorok: “S anyánkat, azt az édes, jó anyát / Ó, Pistikém, szeresd, tiszteld, 
imádd.../ “
Szép vers „A vén zászlótartó” is, ahol az apjáról ír...
Élthes Lehel, ez az alapjában véve koraérett fiú, már egészen kicsiny kora 
óta tudta, hogy a Mama nem az ő édesanyja. Az a tény, hogy kik voltak a 
szülei, a Mama számára is tabu téma volt. Azonban már örökbefogadása 
kezdetén értésére adta a gyermeknek, hogy úgy fogja felnevelni és szeret-
ni, mint egy igazi édesanya.
Most látva a fiú elgondolkozó tekintetét, halkan megkérdezte:
 -Lehelkém! Szeretnéd megtudni, kik a te igazi szüleid?
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A fiú hevesen tiltakozott:
 -Nem, egyáltalán nem! Ha ők lemondtak rólam és nem kellettem nekik... 
Én téged szeretlek! Te vagy az én igazi Mamám! - és átölelte a meghatott 
asszonyt.
Soha többé nem került szóba ez a kényes téma.
Az idő, a kérlelhetetlen idő eközben haladt előre. Lehel már túl volt a si-
keres érettségi vizsgáin is és felvételezni készült a Tanárképző Főiskola 
történelem-földrajz szakára.
A Mama pedig, aki ekkor már alaposan megöregedett és sokat betegeske-
dett nagyon büszke volt fogadott fiára.

A főiskolai felvételi vizsga sikeresnek bizonyult és Élthes Lehel felvételt 
nyert a Tanárképző Főiskola történelem-földrajz szakára. Itt is ügyesen 
vette az akadályokat. Kezdetben még ösztöndíjban is részesült.
Új környezetbe csöppent és derűsen tekintett a jövő elé. Kollégiumi szo-
batársaival mondhatni: baráti viszonyba került. Ebben a kis közösségben 
mindig jó volt a hangulat. Nem maradtak el a diákok között szokásos “ug-
ratások” sem, melyekben Lehel szívesen közreműködött. 
Amikor a nagyvárosból hazautazott a Mamához, sokszor igyekezett őt 
meglepni valami anyagi viszonyától függő, kedves ajándékkal. Hol egy 
szép váza, hol egy asztalterítő, máskor pedig ruhaanyag került elő bő-
röndjéből. Utóbbit természetesen csupán a szomszédokkal történő kon-
zultálás után merte a fiatalember megvásárolni.

Lehel azt tervezte el magában - és erre gyakran gondolt -, hogy a főiskola 
elvégzése után, ha már komoly, kenyérkereső tanár lesz, nem engedi töb-
bé a Mamát dolgozni.
Mindenképp meg akarta hálálni nevelőanyjának mindazt a jóságot, derűs 
gyermek- és ifjúkort, amit ez a drága emberi lény nyújtott számára.
Az “Élet” forgatókönyve azonban másképp íródott a számára: Lehel má-
sodéves főiskolai hallgató, mindössze húszesztendős volt, amikor a Ma-
mát örökre elveszítette.
***
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Tanári pályáját lakóhelyén kezdte el, a kisváros egyik általános iskolá-
jában. Szerencséjére már kezdettől fogva szaktárgyait: a történelmet és 
földrajzot taníthatta, sőt: osztályfőnöki teendőkkel is megbízta az iskola 
igazgatója. Jól alakult a kapcsolata a gyermektársadalommal. Lehel nem 
csupán jó szaktanár volt, de értett is a tanítványai nyelvén. Kedvelték is a 
nebulók “Lehel tanár bácsit.”
A párkapcsolatai azonban nem bizonyultak túl sikeresnek. Fenntartásai 
voltak, nem is kevés. Nem tartottak azok két-három hónapnál tovább.
Élthes Lehel azon emberek sorába tartozott, akik nem siették el a család-
alapítást - véleménye szerint - alapvetően meghatározó szakaszát az életé-
nek… Úgy tervezte, hogy az a lány, aki az ő életének aktív részese lesz, egy 
életen át hozzá tartozzon.
Harminckettedik évében járt már, amikor az egyik kollégája bemutatta 
neki a húgát, aki a bátyjával eljött egy, az iskola által szervezett kirándu-
lásra, a festőien szép Lillafüredre. Elvira első látásra megtetszett a férfi-
nek. Küllemét tekintve valóban vonzónak bizonyult teltkarcsú termetével, 
hosszú, sötét, göndör hajával. S amikor a lány nevetett, arcán gödröcskék 
jelentek meg, amely látvány Lehel “gyöngéje” volt.
A kolléga hamarosan elkerült az iskola kötelékéből, igen messzire, kül-
földre. Pályát módosított és a távoli Svédországban alapított családot.
Lehel és Elvira ismeretsége idővel azonban románccá alakult és egy esz-
tendő múltán Lehel megkérte a kezét a nála tíz évvel fiatalabb lánynak.
Kettejük lakását egy nagyobb alapterületű, kertes házra cserélték el, szá-
mítva az idővel bekövetkezendő családszaporulatra. Az örvendetes ese-
mény két év elteltével be is következett: megszületett kislányuk, Emese.
Kezdetben úgy tűnt, hogy két, egymást őszintén szerető ember kapcsola-
tának gyümölcse lett ez a gyermek. Idővel azonban bebizonyosodott, hogy 
ez a házastársi kapcsolat ingoványos talajra épült. Elkezdődtek közöttük 
a viták, melyek veszekedésekbe torkollottak. Szinte semmiben nem volt 
meg a kellő nézetazonosság közöttük. Nem értettek egyet a gyermekneve-
lés alapvető kérdéseiben, a világban történő nagy formátumú események-
ről való vélekedésekben és egyáltalán: a mindennapi életvitelükben. Lehel 
arra vágyott, hogy a munka utáni, jól megérdemelt pihenésüket nyáron 
együtt töltsék el. Ő távoli városokat, múzeumokat, tengert akart látni. 
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Vele ellentétben Elvira inkább otthon kívánt nyaralni, strandra járni, cso-
koládébarnára lesülni, s nem utolsó sorban: divatos “cuccokban” tetsze-
legve, végig vonulni a kisvárosban, ahol szinte mindenki ismerte egymást. 
“Mit neki múzeumokban ócska köveket, korsókat megtekinteni” - ezt val-
lotta az asszony. Ráadásul: Elvira nem ismerte, helyesebben nem becsülte 
a munkával keresett pénzt. Költekezései során nem ismert határt. Pedig 
egy pedagógus ember és egy könyvkötő fizetése meglehetősen kevésnek 
bizonyult az adott gazdasági helyzetben.
Mégis: mértéktartó életmód követésével szerény, tisztes élet lehetett volna 
az osztályrészük. Lehel felesége azonban valósággal versenyre kelt mun-
katársai, közvetlen szomszédjai azon igyekezetével, miszerint “legyen 
még tetszetősebb, modernebb az autóm, a házam tája és annak berende-
zése, a bútorom”!

A család eladósodott, sorozatos pénzzavarral küszködött. Kettejük fizeté-
se rendszerint nem tartott ki a hónap végéig.

Lehelnek látnia kellett, hogy egyetlen gyermeküket, Emesét egyre inkább 
elidegeníti tőle az önző asszony. A tizenöt esztendős, elsős gimnazista 
lány távolságtartó lett apja irányában. Egy napon megdöbbenve vette ész-
re, hogy a nyurga, szőke hajú kislány - aki külsőre feltűnően hasonlított 
apjára - testékszerekkel felcicomázva érkezett haza: az orra két oldalán 
apró, csillogó piercing díszelgett.
- Tetszik? - állt a lány az apja elé, várva az elragadtatás kinyilvánítását.
Lehel valósággal megdermedt a - számára legalább is - megdöbbentő lát-
ványtól.
- A legkevésbé sem! Miért volt neked erre szükséged? Te enélkül is szép 
vagy! Ez egy fölösleges, hivalkodó kellék...
Elvira a mondat végére toppant be a szobába. Ingerülten szólt rá férjére:
 - Hagyd végre, hogy ez a gyerek igazi, mai fiatal legyen!
 - Igazi, mai fiatal?! Szerinted ennek ez az egyetlen ismérve?! Lehetne mai 
értelemben vett fiatal azáltal is, hogy értelmes elfoglaltságot keresne a 
maga számára.
 - Például? - hangzott a dühös, provokatív kérdés. Elvira egész testtartásá-
val, hangvételével felkészült egy újabb családi viharra.
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 - Például választhatna valamilyen sportágat, melyben igyekezne sikeres-
nek lenni. Esetleg időként olvashatna is. Én ennek a gyereknek nem lát-
tam még egyetlen könyvet sem a kezében, kivéve a kötelező olvasmányo-
kat. No és persze a magazin újságokat.
Elvira ismét készen állott a megsemmisítő válasszal:
 -Kiváló pedagógus vagy – itthon - de még nem sikerült Apáczai Csere 
János - díjban részesülnöd. Vajon elérkezik egyáltalán ennek az ideje?!
Elvira egyébként foglalkozott a házuk bővítésének gondolatával is. Tervei 
közt szerepelt egy nyári konyha építése, abból a célból, hogy a kerti par-
tik idején itt készüljenek el a vendégváró fogások - legalább is azok egy 
hányada. Ami a leendő vendégek sorát illeti, azok főképpen az ő kollégái 
közül kerültek volna ki, miután Lehel nem érzett indíttatást saját kollégái 
meghívására.
***
Közeledett a karácsonyvárás szép, meghittnek mondható ideje, mikor a 
legtöbb ember azon tüsténkedik, hogy ajándékkal lepje meg a másikat 
- ha mással nem, hát szerénnyel - és szerezzen számára örömet. Élthes 
Lehel felesége különös ötlettel állott elő az ünnepvárás hetében.
- Lehel! Arra gondoltam, hogy erre a karácsonyra külön ajándékot ne ve-
gyünk egymásnak. Emesének is csak valami egyszerűt. Például egy okos 
telefont.
/S ez az asszonynak úgy tűnik, “egyszerű” ajándék... /
 -És mi lenne a közös ajándék számunkra? -kérdezte Lehel, rosszat sejtve.
 -Egy gyönyörű szekrénysor, amit most akciós áron megvásárolhatunk. 
Már ki is néztem a bútorüzletben.
Lehel arca elkomorodott.
 -Nem tartom jó ötletnek. Minek nekünk új szekrénysor? Hiszen van már 
szép, jó állapotban lévő és ráadásul éppen most vásároljunk újat, amikor 
alaposan eladósodtunk?! Te is tudod milyen rosszul állunk anyagi ügye-
ink terén...
Elvira szokás szerint, ha ellenkeztek vele, dühbe gurult. Indulatát már 
képtelen volt fékezni.
 -Nem volt számomra kétséges a válaszod. Akár borítékolhattam volna...
Ezúttal az asszony sötét szemében vad, gonosz indulatok tüze lobbant fel:
 -De milyen választ várhattam volna a felvetésemre? 

Antológia 2019.indd   128 2019. 08. 13.   19:22:45



129

Az asszony most már valósággal kiabált. Közel hajolt férje arcához és úgy 
fröcskölte ki magából a régóta, tudata mélyén lappangó lesújtó véleményt:
 -Hiszen neked nincsenek igényeid, mert te... /kereste a szavakat, majd 
kibökte/
 -Te egy lelenc vagy!
Egy pillanatra dermedt csend állott be a házaspár között. Az elhango-
zott kifejezés hallatán Lehel arca elfehéredett, szíve a torkában dobogott. 
S életében első ízben érzett indíttatást arra, hogy arcul csapja asszonyát. 
Ám erőt vett rettentő indulatán, s pofont adni készülő keze lehanyatlott. 
Gyomra görcsbe rándult, s szájában sűrű, keserű nyál gyűlt össze. Utóbbi 
időkben gyakran tört rá ez a jelenség, házassága romjait szemlélve, mi 
több: megszenvedve. Még soha, senkit nem részesített testi fenyítésben, 
ez igazán távol állt tőle. És most mégis ily módon fejezze ki indulatát?! 
Ráadásul egy nővel szemben, aki mégiscsak a közös gyermekük anyja?
Egyetlen szó nélkül kiment a szobából. Kabátot véve magára, kiment az 
utcára és csupán órák elteltével indult haza.
A karácsony ünnepe gyalázatos hangulatban telt el, alig várta, hogy véget 
érjen. Kiégett, üres tekintettel nézett a túlzsúfoltan feldíszített fenyőfára 
a “szeretet” ünnepén. Emese lányától nemhogy ajándékot, de még egy jó 
szót sem kapott.
Közel egy esztendő telt el Élthes Lehel és Szabó Elvira áldatlan házassá-
gának történései idejéből, bár a férfinak olybá tűnt, mintha ez az idő több 
évet ölelt volna fel.
Elvira nem tűnt különösebben gondterheltnek. Jött, ment, terveket szőtt, 
s ezek egy hányadát - ha kölcsön árán is - megvalósította.
Emese lányuk nem sokat tapasztalt a családi viharokból. Gyakran eljárt 
bulikra, diszkóba a barátaival. Az édesanyja pedig “falazott” neki, ha az 
apa számon kérte lánya távolmaradásait. Lehel időközben alaposan lefo-
gyott, gyomoridegesség gyötörte. Egy esős, őszi napon közölte feleségével 
válási szándékát. Az asszonyt az elhangzott bejelentés különösebben nem 
rendítette meg, mintha már készült is volna az eseményre. Rövidesen le-
zajlott a válásuk. Lehel a lakásban maradt és teljesen szeparálva élte életét.
Ám Elvira egy napon, amikor “összefutottak” a konyhában, ahol éppen 
Lehel szerény vacsoráját készítette el, így szólt egykori férjéhez:
 -Lehel! Sokat gondolkoztam a válásunk óta a további sorsunkon. 
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S most arra kérlek, menj el tőlünk! Élje ki-ki most már a saját életét.
A férfi meglepődött:
 -Ezt, hogy gondolod? Hová menjek?! Hiszen nekem nincs egy másik lak-
helyem...
 -Bárhová! Ezt rád bízom, a te dolgod! Most, hogy független ember vagy 
újra, bizonyára hoznád ide a cafkáidat. Az utóbbi kifejezést Elvira különös 
nyomatékkal hangsúlyozva, mélyen a volt férje szemébe nézve mondta. 
- S nagyon ellenemre volna, ha Emesénk, ez a fiatal kislány mindennek 
tanúja lenne.
Lehel annyira abszurdnak találta a felvetést, hogy válaszra sem méltatta. 
Az elkövetkező néhány napja azzal telt el, hogy tanítás után a helyi napila-
pok apróhirdetéseit böngészte, albérleti lakás után kutatva. Fel is keresett 
néhány, előzetes telefonos megbeszélés után történt címet. Ám az albérleti 
díjak valósággal elrémisztették. Hogyan lenne ő képes ezt finanszírozni? 
Hiszen a számára kiszabott gyermektartási díj sem kevés. S ehhez képest 
az ő tanári fizetése oly szerény. Egy napon egy asztalnál ebédelt a menzán 
a főnökével, az iskola igazgatójával. Fél egy volt, rajtuk kívül még senki 
más nem tartózkodott a tanári ebédlőben. Rénes László, akit három évvel 
neveztek ki az általános iskola igazgatására, kedvelte beosztottját. Az eltelt 
idő folyamán, óralátogatásai során, valamint Lehel egyéb megnyilvánu-
lásai által kedvező véleménye alakult ki róla. Több ízben javasolta őt az 
iskola vezetősége felé jutalmazásra.
 -Rossz színben vagy, Lehel! - szólította meg kollégáját a köpcös, sűrű 
szemöldökű főnök, miközben levest mert tányérjába. -Csak nem vagy be-
teg?
Lehelt meglepte a váratlan kérdés, ám nem tért ki a válaszadástól.
-Nem szeretek panaszkodni, igazgató kartárs. Ez nem az én stílusom. 
Mindazonáltal az egyenes kérdésre egyenes választ illik adnom, s elmon-
dok neked néhány, velem megtörtént eseményt, melyek az utóbbi hóna-
pokban alaposan megváltoztatták az életem folyását.
A férfi röviden, a lényeget nem elkerülve, természetesen az intimitásokat 
nem érintve, beszámolt ennek – a számára - emberséges embernek az éle-
te újkeletű fejleményeiről. Mire mondandója végére ért, már kezdtek szál-
lingózni az ebédlőbe a többi kollégák, akik látva az elmélyült beszélgetést, 
nem ültek az asztalukhoz. 
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Rénes László igazgató, elgondolkodva az elhangzott, kollégáját érintő sú-
lyos problémán, egy hirtelen jött ötlettől felvillanó tekintettel így szólt:
 -Megpróbálok segíteni rajtad, Lehel, amíg nem találsz megfelelő albérle-
tet. Az ajánlatom természetesen nem lesz valami fényes, de sajnos csupán 
ennyit tehetek érted... A nehézségeid áthidalására talán megfelelő lesz.
S az igazgató lassan, az ő visszafogott modorában részletezni kezdte öt-
letét. -Mint ahogy számodra is ismeretes, az első emeleten lévő szertár-
helyiségünk már jó ideje használaton kívül van, miután iskolánk - az ön-
kormányzatnak köszönhetően - kialakította a szaktantermi rendszert, s 
a szemléltető eszköztárunk nagy hányada az osztálytermekbe került át, 
csupán néhány leselejtezett darab maradt a szertárban. Egyszóval: Még 
ma délután megkérem a takarítónőt, tegyen rendet a helyiségben. Én pe-
dig szintén még ma este, amikor már az iskola elnéptelenedik, elhozok 
számodra egy kempingágyat, ágyneműt, sőt kisebb fajta hősugárzót, hi-
szen az esték már egyre hűvösebbek. A kapu és szertárkulcsokat holnap 
átadom neked. Hát, ez az én ajánlatom a számodra - érintette meg Lehel 
karját az igazgató, aki látva a tanártárs megindultságát, hozzáfűzte az el-
mondottakhoz: - Nem, ne köszönj semmit... Ez olyan természetes, mint 
ahogy az ember levegőt vesz. Mert muszáj! Ezt is meg kell tennem... Ne-
kem kellene restelkednem, ha még ennyit sem tennék meg.

Élthes Lehel két nap elteltével két bőrönddel megrakodva, hajnali négy 
óra tájékán belépett iskolája szertárhelyiségébe. Kissé áporodott levegő 
csapta meg szaglószervét. Kinyitotta egy rövid időre a függöny nélküli 
ablakot, melynek közelében megpillantotta a kempingágyat, gusztusos, 
csíkos mintázatú ágyneművel megvetve, sőt egy pléd is volt a tetején. A 
helyiségben volt egy viharvert szék is, erre helyezte a levetett ruháit, s pi-
zsamájába bújt. Az ággyal szemközt, az ajtó mellett megpillantotta a mos-
dókagylót, fölötte kis fali tükörrel. Itt tehát majd tud borotválkozni. 
“Ez lesz tehát az otthonom, legalább is remélem, hogy csupán rövid idő-
re. Engem, a „lelencet” hatalmas, orv döfés ért attól az embertől, akitől 
ezt nem vártam volna... Mondvacsinált indokkal kituszkolt közös ottho-
nunkból.”
Ez az otthon valójában nem volt közös, hiszen Elvira nevére íródott a fé-
szekrakásuk idején. Ő adta le a nagyobb lakást. 
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Egyébként is: az esküvőjük táján eluralkodó eufórikus hangulatban Lehel 
– vesztére - nem gondolkodott perspektivikusan, eszébe se jutott válásuk 
esélye.
“Ezt a lakásügyet talán még jogi útra is vihetném” - vélekedett magában 
a férfi. “Hiszen én is leadtam egy lakást, hogy megvehessük ezt a közöset, 
de miből tudnám fedezni a pereskedés költségeit?! Az engem ért hatalmas 
ütéstől a földre huppantam, mint egykor az óvodában, a homokozóban. 
Ám ezúttal felfogok állni... F e l  k e l l  á l l n o m! Szegény, drága Mama! 
Jó, hogy nem érted meg ezt az én méltatlan helyzetemet!”
Élthes Lehel itt, ebben az áporodott levegőjű, kicsiny iskolai szertárhelyi-
ségben - ahol mégiscsak egy jó ember jóvoltából húzhatja meg magát, s 
van fedél a feje felett, keserűen ízlelgette volt felesége becsmérlő kifejezé-
sét: “LELENC... Igen, az édes, vér szerinti szüleim elhagytak, számukra 
egy tehertételt jelentettem. A nevem tekintve, lehet, hogy nem is akárkik 
voltak: Élthes előnevű ember nem sok van. Így, th-val leírva. És a Lehel is 
ritka név. Ám felnevelt engem egy drága ember, a Mama. Áldott legyen az 
emléke! Az, hogy most itt tartok, főképpen az én hibám. Igen, az! Gyenge 
akaratú, erélytelen ember voltam a feleségem árnyékában. Mindent eltűr-
tem neki. Tizenhét esztendőn át az orromnál fogva vezetett. S miért is? 
Mert túlzott módon a szépsége bűvöletében éltem. Igen, legalább önma-
gamnak valljam be: ez a kíméletlen igazság!”
Képtelen volt elaludni, pedig holnap, azaz már ma, öt tanítási órát kell 
megtartania.
Fáradt, gyűrött arccal áll majd a tanítványai elé...
A feltámadó őszi szél halkan pattogtatta az ablakkeretet, az üvegtáblák 
finom, zizegésszerű hangot hallattak. Nyitott szemmel hallgatta a patto-
gást-zizegést, s ebbe a zajegyüttesbe ráadásként szinte belehasított egy, az 
iskola előtt elsüvítő mentőautó szirénája.
Kár volt levetkőznie, rövidesen kelhetett is fel. Tiszta inget vett elő. “Ven-
nem kell délután néhány vállfát, nem állhatok a gyerekek, a kollégák elé 
gyűrött ingben...Lesz itt néhány szeg a falban, akasztó gyanánt.
Frottír köpenybe, papucsba bújt. A villanyborotva halk zümmögése köz-
ben a tükörbe pillantott. Fáradt tekintetű, táskás szemű, ötvenhárom éves 
férfi tekintett vissza rá. Egykori, lenszőke haja csaknem teljesen őszre vál-
tozott és sovány beesett lett az arca. 
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“Sietnem kell lezuhanyozni az alagsorban, a tornaterem melletti zuhany-
zóban, mielőtt még a takarítónő megjelenik és elkezdi a napi munkáját” 
- gondolta Lehel.
Nem tudott eléggé sietni. Visszafelé jövet Margitka, a takarítónő jött vele 
szembe, takarítóeszközzel felszerelve, s furcsa, kutató pillantást vetett rá.
 -Még jó korán bejött a tanár úr az iskolába… - szólította meg.
Zavart mosoly volt a válasz. Közben a gyomra korogni kezdett, jelezve, 
hogy tegnap dél óta nem vett ételt magához. Otthonról úgy indult szokat-
lan útjára, hogy már az előző napon becsomagolt bőröndjeibe. /Az egyik 
ezek közül még főiskolás korából való. / Akkor indult el otthonából, ami-
kor a családja még aludt. Ugyan, kitől milyen szavak kíséretében búcsú-
zott volna el?!
Az iskolai büfés már kezdett kirakodni, s ő itt fogyasztotta el szerény reg-
gelijét, hogy dolgozni: tanítani tudjon.
Eközben az iskola lassan benépesült, élénk gyermekzsivaj töltötte be a fo-
lyosót. Minden azt jelezte, hogy új tanítási nap vette kezdetét.

Élthes Lehel jegyzeteivel hóna alatt indult a tanári szobába. Rozika, az 
orosz szakos kolléganő mosolyogva igazította meg a férfi sebtében ma-
gára öltött ingén a gallért. Ő rendszerint ilyen volt a legtöbb kollégához, 
ilyen “anyáskodó”.
 -Megengeded? - kérdezte.
Egész délelőtt az a különös gondolat gyötörte, hogy a kollégák, a gyere-
kek már tudomást szereztek arról, hogy ő az iskolai szertár helyiségében 
“lakik”. Ötödik óra után, a kicsengetést követően, Lehel összefutott azzal 
a két férfi kollégájával, akikkel a hét bizonyos napjain, a menzán törté-
nő ebédelés után együtt szoktak kávézni, üdítőt fogyasztani az iskolával 
szemközti presszóban. Jól összeszokott együttesüket már ismerte a presz-
szós kisasszony. János, a fizika szakos, Lehel, a földrajzos, és Gyula, a ma-
gyar szakos helyet foglalt egy, a pulthoz közeli asztalnál. Anett, a csinos 
pincérnő éppen háttal állt nekik, tálcára helyezve a megrendeléseket. “Alig 
szoknyácskája alól kivillantak hosszú, formás combjai, s annak biztos tu-
datában, hogy őt most fixírozzák, még jobban előrehajolt a pult irányába. 
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János, aki nem vetette meg a női nemet, s már a második válásán is túl 
volt, miután mindhárman alaposan megtekintették a kellemes látványt, 
felsóhajtott. Hangja valósággal megváltozott az áhítattól: -Jaj, de tudnám, 
mit csinálnék vele...! Ezen aztán harsányan kacagni kezdtek a tanár urak. 
Egyébként a pincérnő a megrendelésük alapján ismerte már őket. Való-
sággal e szerint aposztrofálta a vendégeket, rájuk mutatva. Ezúttal is ezt 
tette, megjelenve asztaluknál:
-Egy sima /tudniillik: kávé/, egy őszi és egy cappucino.
Lehel hosszú idő óta nem érezte magát ilyen oldott hangulatban. Hálás 
volt kollégáinak azért, mert nem faggatták a magánéletében bekövetke-
zett változásról. “Az ilyen hír - gondolta magában - futótűzként terjed el 
egy közösségben.”
***
Élte a mindennapjait szokatlan szállásán. Igyekezett a méltatlan körülmé-
nyek között is emberi életet élni, kultúrember módjára. Naponta megvá-
sárolta a helyi napilapot, mert érdekelték a bel- és külpolitikai események. 
Napközben a tanári szobában készült fel másnapi óráira, alkalmanként 
a városi könyvtárban internetezett. Esténként - már az ágyban -, elalvás 
előtt néhány oldalt mindig olvasott, az otthonról elhozott könyvei vala-
melyikéből. Valójában igyekezett kerülni az “otthon” kifejezést, annak 
minden konzekvenciájával. Miért is zaklassa fel önmagát fölöslegesen? 
Még túlságosan fájó volt mindaz, ami őt érte az elmúlt hónapok során. A 
tv-nézés nagyon hiányzott számára. A tanári szobában ugyan tévézhetett 
volna, ám ez - megítélése szerint - túl feltűnő lett volna.

A hét bizonyos napján felkereste az apróhirdetésekben általa már “kipi-
pált” albérleti lehetőségeket. Ezúttal azonban olyan címekre fókuszált, 
melyek a város perifériáján voltak, hátha ott olcsóbb a tarifa. Az ered-
mény semmivel volt egyenlő, hiszen az árajánlatok itt is megfizethetetlen-
nek bizonyultak. A fizetését nagyon be kellett osztania. A gyermektartás 
összege hatalmas terhet jelentett számára, nem beszélve a létfenntartás-
hoz szükséges egyéb kiadásokról. 
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Egy koradélutáni, aránylag tűrhető hőmérsékletű, szélcsendes napon, 
amikor a Patyolatból elhozott fehérneműje csomagjával a hóna alatt belé-
pett az iskola kapuján, Rénes László arca gondterheltnek tűnt Lehel szá-
mára.
 -Lehel! -szólította meg őt -néhány percre légy szíves bejönni az irodába.
A helyiségben kellemes meleg terjedt szét. Helyet foglaltak, s az igazgató 
azonnal a tárgyra tért.
 -Rossz hírem van számodra, Lehel barátom, s ezt őszintén sajnálom. 
Amíg csak módomban állt - ezt te is tudod -, segítettem neked. Jóllehet ez 
igen szerény segítségnyújtás volt részemről.

Élthes Lehel általános iskolai tanár, több nemzedék oktatója tudta, hogy 
most számára igen kellemetlen hír következik. Olyan mondatok hang-
zanak el az éterbe, melyek egész további sorsára hatással lesznek. Szíve 
összeszorult, úgy várta igazgatója további mondandóját.
Az igazgatónak, aki beosztottjával hasonló korú lehetett, volt egy különös 
szokása: ha kereste a szavakat, sűrű szemöldökét piszkálta. Ezúttal is ezt 
tette.
-Tudod, Lehel barátom - folytatta a gondolatsort - egy munkahelyi közös-
ségben mindig akadnak okvetetlenkedő emberek. Itt is vannak, iskolánk 
vezetőségi tagjai körében. Egy részük helyteleníti, hogy számodra az is-
kolánk berkein belül „szállást” - s ezt a szót én szégyenkezve ejtem ki – 
biztosítottam. Hivatkoznak a helyi oktatási szervekre az önkormányzaton 
belül. Tehát a mi közvetlen főnökeinkre. Mi lesz, ha ott tudomást szerez-
nek az itt folyó eseményekről?! Az üggyel kapcsolatos ellenérv-készletem 
sajnos elfogyott. A jelenlegi állapot sajnos tehát nem tartható fenn. Na-
gyon-nagyon sajnálom…
- Igen, értelek, tökéletesen megértelek… - motyogta (számára most ez 
olybá tűnt) Élthes Lehel. Köszönök neked mindent… mindent… az em-
berségedet!
- Ígérd meg, amennyiben semmilyen megoldást nem találsz, szólni fogsz 
nekem – mondta az igazgató, kezet fogva vele.
***
Kezeiben bőröndökkel megrakodva indult útjára a kisvárosi általános is-
kola épületéből. 
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Az egyik - kopottas kinézetű bőrönd - a számára becses könyveit, taní-
táshoz szükséges tankönyveit, jegyzeteit tartalmazta. A másikban - a jobb 
külleműben - szorosan összepréselt ruhái, fehérneműi lapultak. Hajnali 
négy óra, október vége volt. A kérlelhetetlen, őszi időjárás megmutatta 
valóságos arculatát. Vadul, kegyetlenül arcába vágott a csípős, hideg szél. 
A köd rátelepedett az alvó városra…
S Élthes Lehel, okleveles általános iskolai tanár, elindult a néptelen, gyé-
ren kivilágított utcán. Fogalma sem volt arról, hogy hová. csak ment előre. 
Az utca másik oldalán egy hajléktalan férfi haladt, szutykos reklámszaty-
rával a kezében. Erősen bicegett.
… Élthes Lehel hosszan, igen hosszan követte őt tekintetével. Egészen ad-
dig, míg befordult egy sarkon…

Kothencz József
Az első áldozat

Helyszínekre, személyekre már pontatlanul emlékszem. Szerencsére. De 
ez a novella a valóságon alapul. Ha valakinek valami, valaki ismerős lenne 
- az csak a véletlen műve. Felekezeti feszültséget, sértegetést, valláshábo-
rút pedig végképpen nem szándékozok kirobbantani!
Katolikus szüleim kisgyermek koromban vallásosan neveltek. Később 
már nem tudtak... Semmi vállalhatatlant nem tanultam ott. A legtöbb val-
lás a már érett gondolkodású fiatalembereket tizenéves korban szembesíti 
vallásuk “alaptörvényeivel”, hívőkké próbálja nevelni őket, első áldozással, 
bérmálással, konfirmálással. Katolikusként én az első áldozásra készültem 
“kis kamasz” koromban, hogy enyhítsek lelki terheimen és a kirótt peni-
tencia ellenében feloldozást nyerhessek. Az “elsőáldozás” előtt meg kellett 
történnie az első gyónásnak is. 
Hittanórán tanították, hogy bűneinkről számot kell adni a gyóntató pap-
nak. Ő a bűnlajstrom hosszától és súlyosságától függően szabja ki a “bün-
tetést” és adja meg a feloldozást. Gyors fejszámolással számba vettem a 12 
éves koromig elkövetett bűneimet - és töredelmesen bevallom, nem sok 
esélyt adtam magamnak a bűnbocsánatra. Teljesen reménytelennek azért 
nem tűnt a helyzet: a felnégyelés már nem volt divatban. 
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Vízbefojtás csak boszorkányoknak járt - belőlem pedig az Atya egy ja-
vasasszonyt se nézett ki - még akkor! Persze tévedett ő már nagyobbat 
is! Olvastam valamit a máglyán elégetésről is - de annyira eretnek azért 
nem voltam, hogy félnem kelljen tőle! Meg kevés is volt a tüzelő akkortájt! 
Reménykedtem, hogy nem postagalambokkal küldte a mentesítő pátenst 
a Pápa a Plébános úrnak, - hogy a máglyán égetés már tilos - mert én bi-
zony jó pár galambot lecsúzliztam a templom körül is. Reméltem, egyik-
nél sem a “menlevelem” volt.
Elérkezett a gyóntatás napja. Ünnepélyes alkalmakra sok bűnbánóval 
számoltak. A Püspök úr kisegítő gyóntató papokat küldött a Plébános úr 
segítségére. Korán mentem - rám ne fogják a mise elhúzódását. Nem vol-
tam fondor lelkületű hazudozó. Előre össze is írtam a bűnlajstromomat. 
Amikor a gyóntató pap meglátta, felsóhajtott. Elég sötét volt ugyan abban 
a /két/ fülkében - de a nagy árkus papírt azért jól láthatta. Én viszont alig 
láttam felolvasni! Nem soroltam fel az összes gyümölcslopást, ágletörést, 
csúzlizás, hajhúzgálást, meg hogy a temető kerítése mellől loptunk virágot 
a nagyok évzárójára. Azt mondta az Atya, az nem bűn. Nem hát...kívül-
ről...de mi a kerítésen belül szedtük! Hát jó, feladta. Hallgatta tovább. Jó 
20 perc után kért meg, fogjam rövidebbre - és csak a súlyosabbakat említ-
sem. Megnyugtattam- már legalább a felénél tartok. Ez hazugság volt - de 
úgy gondoltam, a végén egy füst alatt meggyónom majd ezt is.
Azért aggódtam: ha én most itt kihagyok valamit, bűnben élhetek életem 
végéig és örök kárhozatra kerülök. Mondtam is, aggaszt a dolog. Láttam, 
közben résnyire kinyitotta a fülkéje ajtaját. Lehet, melege lett - vagy in-
kább megnézte, hányan állnak sorban. Mindenesetre rákérdeztem: miféle 
gyónási titok ez, nyitott ajtónál? Becsukta... Közben én is kilestem...hát a 
sor már elég hosszú volt és csak nőtt. Integettem...itt nem érdemes várni, 
álljanak a másik sorba. 
A kisegítő gyóntatók sem haladtak ünnepi alkalmakkor. Valahogy min-
denkinek ilyenkor jutottak eszébe a bűnei. Persze, mert arra számítottak, 
hogy idegen gyóntató pap ül majd a gyóntató székben, ráadásul össze-
csapja a gyóntatást 3-4 perc alatt, mint ahogyan az enyémet is akarta. Fél 
óra alatt, hogy tudtam volna elmondani 12 évem bűneit. /Felét se/. Köz-
ben már harangoztak...fél óra múlva kezdődik az ünnepi mise, sietni kel-
lene a gyóntatással.
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Az Atya szinte rám parancsolt...csak a “halálos” bűnöket mondjam - ha 
vannak! Meg is kérdeztem, mondjam-e mindet? Akkor szörnyedt el iga-
zán! 
A szemem megszokta a sötétet és láttam, már izzad a zárt reverendájában. 
Próbálta kicibálni a fehér kaucsuk gallért, ami már fojtogatta. Túlöltözött 
az én gyóntatásomhoz - és ahogy álltam a felsorolással, tudtam, esélye 
sincs mást is meggyóntatni. Mentségére szólva, elég fiatal volt még. Kezd-
tem sajnálni. Van nekem szívem. Elhatároztam, csak az előre megfontolt 
szándékkal elkövetett gyilkosságokat sorolom fel.
Csak a lelőtt galambokról szóltam - a verebekről nem! Sokat lelőttem 
csúzlival... a szomszédokéból is, a templom körül is... meg még az isko-
lánál is, estefelé. Mind belehaltak! Nem aljas szándékkal öltem - de előre 
megfontolt szándékkal! Június elejére már kiürült a kukoricagóré, a macs-
kánk alig tudott egeret fogni, nem hagyhattam éhezni. Benne volt a Ka-
tekizmusban, úgy tanították, hogy Isten teremtménye nem éhezhet! Egér 
helyett galambot kapott! Ahogy mostanában a sok nyomorgó embert el-
nézem és olvasok éhezőkről is, az a benyomásom, nem nagyon forgatják 
“odafent” a Katekizmust! Túl sokan éheznek itt Mária országában! Akkor 
és ott határoztam el: nem megyek papnak, nem tudom én ezt feldolgoz-
ni... pedig volt, aki annak szánt. Láttam az Atyán is, mennyire megviselte 
már ez a gyónás. És akkor ott vannak még a temetések. A sok vernyákoló, 
fogadott siratóasszonnyal. Esküvő meg alig volt. Oda szívesen mentek va-
csorára a meghívott eskető papok. 
Gondoltam, könnyítek az Atya dolgán. Ezeket a halálos bűnöket visszavo-
nom. Tekintse életmentésnek - végül is az volt. Ráadásul, hogy kíméljem, 
kigondoltam, hogyan gyorsíthatnánk fel a gyóntatást. Kikukucskáltam és 
láttam a gyónásra váró fiatalasszonyokat. Ismertem őket, a bűneiket is. 
Elég lesz, ha feloldozza őket...a legtöbb ugyanazt mondaná - de szorozza 
be legalább hárommal, hogy felbecsülhesse a bűneiket! Pár mondattal azt 
én is elmondhatom. A Könyvtárba járó olvasó, sakkozó /söröző/férfiak-
tól hallottam, tudtam, amit tudtam. Úgy pletykáltak azok, mint a vén-
asszonyok az alvégen! Ők persze mind makulátlanok voltak! Szerintük 
legtöbbször a Lajos bácsi volt hibás. Aki egy nagy kan. És TSZ elnök akar 
lenni. Nem lett az. Biztosan mégsem volt elég nagy kan. Ámbár azt nem 
tudtam, mekkorának kellett volna lenni, hogy elnök lehessen. 
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Mindenesetre sok fiatal asszony bűnbe esett miatta.
Lajos bácsit nem láttam a gyónásra várakozók között. Jobb is - hazudós 
volt! A közelünkben lakó nagylányt Icának hívták. Egyik reggel, amikor 
az Ica szülei hazaértek, a Lajos bácsi félmeztelen futott ki a házból és be-
ugrott a kútba. Vagyis az “aknába”, ahol az ártézi víz elzáró csapja volt. 
Valami téli csapról beszélt... hogy meg kellett nézze, nem fagyott-e szét? 
Áprilisban! Aztán bement a házba, felöltözni. Még sajnálták is! Nahát, én 
megnéztem azt az “aknát” - nem volt ott szétfagyva semmi - és víz sem 
volt benne. Kár volt úgy nekivetkőzni.
Az Ica körülbelül 12 évvel idősebb volt nálam és nekem ígérték feleség-
nek! Szemrevaló fehérnép volt! Szép nagy káposztataposó lábai voltak. 
De, az idősebb iskolatársaim szerint jobb az, ha inkább a feleség fiatalabb. 
Hittem is meg nem is...ezek szerint, akit nekem szánnak, az még meg sem 
született? Az Icát gyorsan férjhez adták. Nem a Lajos bácsihoz, egy távoli 
faluból való fiú vette el. Bosszantott kicsit ...várhatott volna pár évet rám, 
megláttuk volna, mire megyünk. De jó fél év múlva egy kislányuk szüle-
tett. Mit kezdtem volna egy férjes, gyerekes asszonnyal? A lánya - na, az 
megmozgatta a fantáziámat.
Ezt már nem tudtam végig mondani a gyóntató Atyának. Egyszer csak 
felugrott, mint aki rajzszögre ült - akkor speciel nem én voltam. Kimért 
nekem egy jó adag penitenciát - és befejezte a gyóntatást. 10 perc múl-
va kezdődött a mise. A sok fiatalasszony nem lett meggyóntatva. Majd 
legközelebb. Úgyis ugyanazt mondják. Engem csak az idegesített: a nagy 
sietségben az Atya elfelejtett engem feloldozni. Azért az “elsőáldozásom” 
megvolt. Magunk között szólva a penitenciát is elspóroltam...10 perc alatt 
ki tud felmondani egy fél imakönyvet? Ráadásul a feloldozás esélye nél-
kül! Így aztán alighanem pogány maradtam. 
A legközelebbi vasárnapon szóba hoztam a dolgot a Plébános úrnak... 
csak a feloldozást. Hallott a dologról. Lehet, az én gyóntató Atyám gyónta 
meg neki, hogy feloldozás nélkül kaptam meg a szentséget. Minden esetre 
attól kezdve nekem csak úgy “általában” kellett meggyónni a vétkeimet és 
úgy “általában” oldoztak fel. Nem is lettem pap...nehéz mesterség lenne az 
nekem. Főleg a gyóntatás.
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Áchim Pál
Humoros írás egy kalauzról

A történet egy kalauzról szól, aki egy kissé rendetlen és szalad a nők után. 
Az esemény megtörtént dologról szól. Kicsit el van túlozva a dolog, ahogy 
a humorban szokás.
- Reggel hat óra, csörög a vekker. A házigazda nagyokat ásítva feltápász-
kodik az ágyból. Ó, hogy az a magasságos, alig aludtam valamit. Anyuci, 
nem láttad hol a gatyám - súgja csendesen. Jaj, hol a gatyám? Biztos itt van 
a fejem alatt! Olyan rendetlen vagy, apukám, hogy Oszkár díjra foglak fel-
terjeszteni. - A férj félhomályban keresi az alsógatyát, végül megtalálja a 
szék alatt, felöltözik gyorsan. Anyuci, felvarrtad a sliccemre a gombokat? 
Felvarrtam, te szoknyapecér! Jaj, édesem, miket beszélsz?  Akkor miért 
kell hetente sliccgombokat felvarrnom, he? Anyukám, mindennap abban 
járok, ez egyenruha - kimegy a toalettre és feldob egy kávét, és kimegy az 
udvarra. Szerbusz, kutyuskám, gyere be a kenelbe! A kutya körbe ugrálja, 
alig tud tőle lépni, majd belelép egy kutyakakiba. A kutya hétszentségit, 
neked is ide kellett szarni - a fűben megpróbálja letakarítani a cipő talpát, 
majd ad a disznóknak. Egyetek cocikáim, szépen híztok. - Előhozza a ke-
rékpárját a hátsó színből, és látja, hogy elég puha a hátsó gumi. Anyuci, 
nem tudod hol a pumpa? Már attól felmegy a pumpám, hogy ilyen mar-
haságokat kérdezel, apukám!
Jaj, anyucikám, tudod, hogy nagyon sietek. Menj a kamrába, aztán fordul-
jál balra, aztán jobbra, majd kétszer jobbra, na, ott megtalálod, aztán fújd 
fel magad, de gyorsan!
- A férj végül megtalálja és keményre fújja a kereket, majd bemegy a kony-
hába és megiszik egy kávét. Egy kis kaját pakol magának, majd elköszön 
a feleségétől.
Mikor jössz, apukám? Nem tudom, de igyekszem. A disznókat, tyúkokat 
megetettem. Szia, édesem. Szia, igyekezz haza, apukám! - A férj kitolja a 
kerékpárt az utcára, és látja, hogy a szomszéd sepreget. Szia, Józsi bá. 
Helló, Karcsikám, korán keltél. Korán a fene egye meg! Láttad az este a 
meccset? Józsi bá, az olasz-magyart, persze, hogy láttam. Gyönyörű volt. 
Hogy elgyepáltuk az olaszokat - válaszol büszkén Karcsi. 
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Én azt hittem, hogy az olaszok úgy fognak velünk játszani, mint macska 
az egérrel. Ők a világbajnokok - nyugtázza a szomszéd. Ezek a fiatal tak-
nyosok, hogy besuvickoltak három szép gólt az olaszoknak. Nem voltak 
potyagólok! Meglátod Karcsikám, ma mindenki úgy fog dolgozni, mint a 
kis angyal. Ma mindenkinek jó lesz a kedve, aki egy kicsit is szereti a focit. 
Mindig így kellene játszani, nem csak egyszer. Na, megyek mert lekésem 
a saját vonatomat - fejezi be a mondókáját Karcsi hahotázva. Szia Józsi bá. 
Helló, Karcsikám. - Megy két 
utca hosszat, egyszer csak kidurran a hátsó kerék, amelyikben van egy 
jó kis nyolcas. - A kutyaúristenit neki, nincs szerencsém ma reggel-bosz-
szankodik Karcsi. -Nagyot belerúg a biciklibe, közben egy ismerős néni 
kilép a házból. Csókolom, Mariska néni. Szerbusz, Karcsikám, mi tör-
tént? Kidurrant ez a vacak, én meg sietnék. - Közben érkezik egy Bar-
kasz megrakva dinnyével, a sofőr lassít, és megáll. Szia, Karcsikám, miért 
bosszankodsz? Szia, kidurrant ez a rohadék, a fene egye meg! Na, dobd 
fel a kocsira, elviszlek!  Na, köszi, aranyos vagy, majd meghálálom egy 
sörrel. - Elindulnak. Jól vagytok, Karcsikám? Ahogy vesszük, az asszony 
most lett munkanélküli. Pedig jó kis pénztárosi állása volt - nyugtázza az 
ismerős sofőr. Gondolod? Munka közben bepisilt. Bepisilt - szörnyülkö-
dik a sofőr. Igen, mert egyszerűen nem váltották le. Szörnyű, hogy milyen 
világban élünk, Karcsikám! - közben egy lámpához érnek, mellettük egy 
szőke bombázó áll meg egy Porschéval. Nézd csak, Karcsikám, kit látnak 
szemeim, nem rossz mi? El tudnék nála kertészkedni - hahotázik Karcsi. 
- Közben megindul a forgalom és elibük vág egy motoros szabálytalanul, 
a sofőr nagyot fékez.
A jó édesanyádat! Te barom, hol szerezted a jogsidat? Na, látod Karcsi-
kám, apuka megveszi a drága motort a kisfiának, aztán kitöri a nyakát. 
- Megérkeznek a vasútállomásra. Mivel tartozom, Pistám?
Á semmivel, tessék itt egy dinnye, majd szoliban megeszed. Jaj, köszö-
nöm, rendes vagy. Majd fizetek egy sört. Szia, köszi a dinnyét. -hóna alá 
veszi a dinnyét és a jobb kezével vezeti a kerékpárt. Kerülgeti a vasútállo-
mást - és közben ráköszön egy vasutas ismerőse.
Szia, Karcsi, szoliba bandukolsz? - Karcsi bal kezével inteni akar és kiesik 
a hóna alól a dinnye. Szia Feri. Ó, hogy az a magasságos, most kaptam ezt 
a finom dinnyét az egyik ismerősömtől.
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Ha az ember bal lábbal kel, akkor aznap semmi se sikerül. Karcsikám, 
ne haragudj, hogy miattam esett ki a dinnye a hónod alól. Semmi baj, 
komám, ma már sok minden történt velem - Odaszól egy hajléktalannak, 
aki ül egy padon. Te haver, szedd össze ezt a dinnyét, mert én nagyon 
sietek! Oké. - A hajléktalan próbálja még kimenteni a kimenthetőt a diny-
nyéből.
Szevasztok, szevasztok - üdvözli a kollégákat a munkahelyén. Á-á szer-
busz Karcsi - válaszolnak kórusban a kollégák. Jó napunk lesz ma, milyen 
szép az idő - jegyzi meg valaki. Nektek jó, de nekem sajnos nem úgy indul 
ahogy kéne - ezt már csak magában duzzogja, és a szolgálati táskával elin-
dul a saját szerelvényéhez.  Á, szerbusz Karcsikám - köszön egy idős néni, 
aki kettő libával igyekszik a piacra.
Szerbusz, Mariska néni. Karcsikám, a piacra viszem ezeket a libákat, nem 
tudsz segíteni?
Mariska néni, élőállatokat nem lehet vonaton szállítani. Karcsikám, én 
téged nem úgy ismerlek, hogy te nem tudod megoldania a dolgokat. Na, 
Mariska néni, ide betesszük őket, majd leszálláskor tessék szólni -beteszi 
az egyik utas WC-be a kettő libát. Később ebből bonyodalom van, mivel 
az egyik utasnak hasmenése van. Közben egy vonat érkezik. 
„Halló, halló, figyelem, Szombathely felől személyvonat érkezik, az ötödik 
vágány mellett tessék vigyázni!” - utasít a hangosbemondó. Karcsi, mint 
kalauz, a saját vonatának van dőlve, az okmányait tanulmányozza. Szia 
Karcsikám - szólítja meg Karcsit egy ismerős hölgy.
Szerbusz drágám, de rég láttalak, és milyen jól nézel ki! Karcsikám, segít-
hetnél elvinni a nehéz bőröndömet a taxihoz. Édesem, mindjárt indul a 
vonatom. Jaj, ne legyél már betojva. Megvár az téged. Jól van, édesem, de 
siessünk! - elindulnak a taxiállomás felé, ami közel van. Édesem, ha már 
találkoztunk, valamikor összehozhatnánk valamit. Már olyan régen nem 
voltunk együtt. Tudom, cunci mókusom, meg van a telefonszámod. Majd 
hívlak. Szia, te drága, te édes. Szia, kandúrom. - Karcsi futva szalad vissza 
a vonatához, amely közben már elindult.
Viki, nem láttad Karcsit, kérdezi a vonatvezető az egyik kalauz hölgyet. 
Láttam, hogy bejött, de lehet, hogy hasmenése van és a WC-n van. Más-
kor is volt ilyen. Oké - nyugtázza a vonatvezető.
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Karcsi látja, hogy már nem éri el a vonatot, gyorsan visszaszalad a ta-
xiállomás felé. Az egyik kollégája megkérdi. Hova, Karcsikám? Hosszú, 
édes komám, majd egyszer elmesélem - odaugrik az egyik taxihoz. Szia, 
Lacikám. Szia, Karcsi bátyám, mi ez a nagy sietség, hova lesz a fuvar? 
Lacikám, csak egyenesen, vagyis a vonat után. Na, indulj már! De hol a 
vonat? A szemafornál, mit tudom én. Indulj Veszprém felé! Na végre, egy 
pontos információ - Laci jól beletapos a gázba és elindulnak. 
Karcsi bátyám, te nem vagy szoliban, látom a kalauztáskát az oldaladon. 
De, de szoliban vagyok, csak lekéstem a saját vonatomat. Lacikám majd 
egyszer bővebben elmesélem a klubban, nyomjad a gázt! Karcsi bátyám, 
veled mindig történik valami - hahotázik a taxis.
Az első lámpánál a taxi elsodor egy idős nénit, az az ijedelemtől elesik és 
a tojásokat összetöri, amelyekkel a piacra igyekezett. Laci kiugrik a taxi-
ból és felsegíti a mamikát. Ezer bocsánatot kérek, az utasomnak szül a 
felesége, azért sietünk - mire a mondatot befejezi, majdnem rájön a neve-
tőgörcs. A fene vigye el a dolgukat, én meg azt hittem, hogy a temetőbe 
sietnek. És fiú lesz vagy lány? Mamikám, négyes ikreket szül a feleségem 
és fiúk lesznek -válaszolja Karcsi a taxiból. Na, akkor megbocsátok ma-
guknak, szép virágot vegyen a feleségének! Úgy lesz, mamikám, itt van 
kettő darab ezres, tessék eltenni, a viszontlátásra. Laci beugrik a taxiba, 
és beletapos a gázba. Hát ezt jól kitaláltad, Lacikám, hogy szül a felesé-
gem - pukkadoznak mind a ketten. Karcsikám, ha lúd, akkor legyen kö-
vér - hahotáznak, -közben Karcsi elkezdi keresni a telefonját a táskájában. 
Végül még egy óvszeres doboz is kiesik a táskából. -Laci, a taxis hatalma-
sat kuncog magában. Karcsi bátyám, látom védőfelszerelés is van nálad. 
Lacikám, manapság nem lehet védőfelszerelés nélkül közlekedni. Főleg az 
én beosztásomban, sok a kísértés! És még az én szakmámban - válaszol 
vissza Laci, közben egy piros lámpához érkeznek, Karcsi gyorsan lehúzza 
magát az ülésben. Mi van, Karcsi bátyám, mi a gond? Lacikám, a főnököm 
áll a mellettünk a lámpánál. - A főnök is gyanakodva néz a taxi felé, de 
csak  a kalauz sapka tetejét látja. 
Gőz Alberttel beszélek - beleszól a mobilba Karcsi. Igen, itt Gőz Albert 
beszél. Szerbusz, Albikám, Karcsi vagyok. Melyik Karcsi? Tudod, én ad-
tam neked a kéglit egyszer, mikor avval a szőkével, tudod? Tudom, tu-
dom, most már emlékszem. 
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Mi a problémád, Karcsikám, hogy alig kapsz levegőt. Te haver, nem tud-
nád leállítani az 1021-t, mert iszonyatos nagy bajban vagyok. Most in-
dult Zalaegerszegről. Várjál, Karcsikám, mindjárt visszahívlak - súgja 
a telefonba. - A vasútállomáson épp egy ellenőrző elöljáró tartózkodik. 
Felügyelő úr, kiszaladok a toalettre, azonnal jövök. Csak tessék, addig én 
átnézem az okmányait. - Albert otthagyja az elöljárót és kiszalad egy tá-
bori WC-re. Na, itt vagyok Karcsi, mi a fenét akarsz, pont most van itt egy 
felügyelő. Képzeld el, lekéstem a saját vonatomat. Most nem részletezem, 
hogy miért. Nem tudnád valamilyen indokkal leállítani a 1021-t?
Karcsikám, pont most, mikor a nyakamon a felügyelő, hívd fel inkább 
Feri bá-t a pályabejárót, ő most pont kint van a területen - replikázik Al-
bert a forgalmista.
Albikám, ismerem, sokszor vittem hozzá a nyulakat üzekedni, köszi, Al-
bikám. Szevasz, Karcsikám. - Karcsi idegesen hívja mobilon Feri bá-t, - de 
az nagy sokára veszi fel. Vedd már fel, vedd már fel! Csak nem feküdt le a 
hűvösre, mert az is előfordul az öreggel - idegeskedik Karcsi. Halló! - szól 
a mobilba Feri bá. Szevasz, Feri bátyám, Karcsi vagyok, tudod nyulas Kar-
csi. Szia Karcsikám, nem üzekednek a nyulaid vagy mi van?
Feri bá, nagy bajban vagyok, most nem mondom miért, próbáld meg las-
sítani az1021-t! Próbáld megjátszani, hogy meglazultak a csavarok, majd 
egy, két szép kan nyúllal meghálálom. Oké, Karcsikám, remélem nem lesz 
belőle nagyobb baj. Tudom, Feri bátyám, hogy rád mindig számíthatok, 
majd jelentkezek a nyúllal, szevasz…
Szevasz, Karcsikám - az öreg fogja magát és elindul a „T” kulccsal csava-
rokat meghúzogatni. Biztos, hogy megint valami csaj van a dologban, ide 
a rozsdás bökőt - jegyzi meg magában nevetve Feri bá.
Siker, az öreg megpróbálja lassítani a 1021-t. Rendes az öreg, már sok 
balhét megcsináltam vele, örömében összecsapja kezeit. Karcsi bátyám, 
ez az egész olyan, mint egy „Füné” film - jegyzi meg Laci a taxis. Már 
rég vettem részt ilyen sztoriban. Már sok marhaságon mentem keresztül, 
mint taxis. Az úton egy idős bácsi karjelzés nélkül kerékpáron balra ka-
nyarodik. Vigyázz, Lacikám, majdnem elütötted az öreget! Az anyád jó 
úristenit! Intés nélkül kanyarodik balra -morgolódik Laci. Karcsi bátyám, 
nem érzel valami kellemetlen szagot a kocsiban, ahogy elindultunk azóta 
érzem?
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Lacikám, borzasztó rosszul kezdődött a mai napom, reggel beleléptem 
otthon a kutyamicsodába, most itt rohanunk a saját vonatom után, bocsi-
ka Lacikám. Mi jön még ma? 
Karcsi bátyám, húzd le az ablakot, meg tegyél egy újságot a lábad alá. Tes-
sék itt van. Ne haragudj, Lacikám, hogy bosszúságot okozok neked. Na, 
már csak ez hiányzott! - Az úton egy birkanyáj halad át keresztül. Bátyám, 
most kell ezeket a dögöket áthajtani az úton -ordibál Karcsi az idős ju-
hászra. Hát mikó hajtcsam üket, íccaka?! Bee-bee-bee-bee. Vau-vau-vau 
- Karcsi mérgében kiugrik a taxiból és elkezdi idegesen hajtani őket a taxi 
előtt. Bee-bee-bee-bee. Bee, az anyátok úristenit, menjetek már innen bü-
dös dögök, a gazdátokkal együtt - közben megcsúszik egy birkapiszkon 
és elesik. Bátyám, ilyen büdös szaros nadrágban menjek szolgálatba? Hát 
mé’ ült bele kend? -morog az öreg Karcsira. Bee-bee-bee-bee. - A taxis jót 
kuncog magában, majd bepisil a nadrágba. Karcsi bátyám, itt egy gumi-
cső, evvel hajtsa őket! Kösz, Lacikám - Karcsi nagy vehemenciával zavarja 
le az útról a birkákat, közben gumicsővel csépeli őket.
Ej, nye te nye, Gubanc, fogd a hátulját! Mé’ báncsa üket, még elmén a 
tejük?! Mé’ nem gyüttek tíz perccel hamarább? Akkó’ még ott vótam a 
csalitosban - válaszol a juhász a bajsza alatt mosolyogva.
Bátyám, nem tehetek róla, ha most szül a feleségem - ezután a mondat 
után majdnem elneveti magát.
Hát mé’ nem kelt fel idejibe? Most meg én vagyok a hibás - az öreg juhász 
kuncogva válaszol Karcsinak - és megpödri a bajszát. A nyáj végül eltűnik 
az útról. - Karcsi visszaül a taxiba. Még az öregnek állt feljebb, és még a 
nadrágom is szaros lett, a fene egye meg, na, majd jól besprézem ma-
gam - jegyzi meg Karcsi. Azt mondtam az öregnek, hogy szül a feleségem, 
majdnem elröhögtem magam. Marhajó, Karcsi bátyám - hahotázik Laci.
-Az első kanyar után a taxi defektet kap, szerencsére a hátsó kerékre. Az 
anyja jóistenit, már csak ez hiányzott, már öt éve nem volt defektem! Mi 
jöhet még, Lacikám? - Az út szélén egy idősebb úr kaszálja a füvet. La-
cikám, én megyek, ki tudja mikorra tudod kicserélni a kereket. - Karcsi 
rápattan a férfi kerékpárra, amelyiken nincs egy sárvédő sem, a fék is csak 
úgy lóg rajta. Lacikám, majd holnap rendezem a számlát, szevasz. Jól van, 
Karcsi bátyám, Nelson Piké kerekét nem cserélik ki olyan gyorsan, mint 
én. Menjél, majd megyek utánad, hogy haladjál! 
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- A kaszáló öreg nem is veszi észre, hogy elvitték a rozzant kerékpárját, és 
komótosan kaszál tovább.
Pár száz méterrel arrébb egy vadász, a műút melletti szántás közepén ró-
kára vadászik és pont céloz. Karcsi eldobja a rozzant bicajt, amelyik jól 
megizzasztotta, és berúgja az MZ-t, amelyik a vadászé és egy akácfához 
volt támasztva. A meglepődött vadász észreveszi a berregő hangot. Áll-
jon meg, tolvaj, fogják meg! Na, az anyád jó istenit! -előveszi a puskát és 
utána enged egy dupla lövést, majd kiszalad az úttestre és elébe áll a már 
mozgásban lévő taxi elé. A taxis megáll. Bátyám, viccel velem, majdnem 
elütöttem! Bocsánat, az a rohadék vasutas, hát nem ellopta a motoromat. 
Tényleg, ki lehetett az - kérdez vissza Laci a taxis, mint aki semmiről sem 
tud. Olyan vasutas ruha volt rajta, az anyja jó istenit a fajtájának! Na, vi-
gyen utána, mert még hátha elkapjuk. 
Mi vagyok én, bátyám, rendőrség? Sokba fog ez magának kerülni, bá-
tyám! Kerül, amibe kerül. Na, menjünk már! Nyomja padlógázig, uram! 
Bátyám, bejáratós a kocsim, most is látja csak utas nélkül megyek. Most 
volt felújítva a motorja. Jól van, nem lesz semmi baja a motornak - nyug-
tatja meg a taxist az öreg vadász.
Jól van, maga tudja bátyám. Maga nem látott uram erre felé egy vasutast? - 
érdeklődik a vadász. Én nem láttam, a múlt vasárnap láttam, amikor Pest-
re mentem a feleségemmel, úgy utálom a vasutasokat, mert megbüntettek 
egy párszor - válaszol Laci.  Engem is. Nézze csak, ott megy a bitangja, 
adjon már egy kis gázt. Jól van, bátyám, nem vagyok autóversenyző. - 
Utolérik a kalauzt, majd a taxis int neki, hogy álljon meg. Bátyám, nehogy 
valami butaságot csináljon mérgében, majd én elkapom a csirkefogót. 
Nem ér ennyit egy tróger vasutas, hogy magát bezárják érte önbírásko-
dás miatt. - Laci kiugrik a kocsiból és odarohan Karcsihoz. - Elkapja a 
grabancát. Végre elkaptam magát, maga csirkefogó! Csináld Karcsi, amit 
mondok! Kérjen bocsánatot a vadász úrtól és fizessen neki egy kis kárté-
rítést! Csináld, amit mondok - ezt már súgva mondja Karcsinak. Bátyám, 
bocsánatot kérek, de szül a feleségem és oda siettem volna, mert állítólag 
négyes ikrek lesznek. Bátyám, itt van három-ezer forint és ne tessék hara-
gudni. Nekem itt ne mentegetődzőn! Szerencséje van, hogy nem lőttem 
segbe, amikor maga után lőttem. Bátyám, bocsánatot kérek még egyszer. 
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Jól van, komám, majd estére elmesélem a feleségemnek, hogy milyen iz-
galmas dolgokon mentem keresztül. Uram mivel tartozom? - kérdez visz-
sza a vadász Lacihoz, a taxishoz.
Semmivel, bátyám, viszlát. Uram, elvinne a legközelebbi vasútállomásra? 
- kérdezi Karcsi Lacitól. Mindketten alig tudják visszatartani a nevetést. 
Üljön be, Uram! - kerékcsikorgással elindulnak, csak úgy füstölnek a gu-
mik. A vadász csodálkozva néz utánuk, majd megjegyzi magában: „Tény-
leg bejáratós ez a taxi -hatalmasat kuncog magában, majd elhajt a motor-
jával. A taxiban kitör a röhögés. Karcsi bátyám, szerencséd van. Mi van, 
ha a vadász a seggedbe lő? Lacikám, nem tudom, figyeljünk a következő 
feladatra! Nyomjad a gázt padlóig!
Az öregnek azt mondtam, hogy bejáratós a kocsim és nem mehetek gyor-
san - hahotázik Laci.
 -A vonat közben halad, egy férfi rohan a vonat peronján, mert hasmenése 
van. Be akar nyitni a WC-be. Zárva. 
Tessék egy másikba menni, mert most ment be egy hölgy - utasít Mariska 
néni, akinek a libái vannak a WC-ben - közben kuncog magában. Külö-
nös hangokat hallok ebből WC-ből - jegyzi meg a bajba jutott férfi, elsiet 
egy másik helyre. Körülbelül tíz perc múlva megint ugyanaz a férfi akar 
menni a WC-re. Még mindig bent van a hölgy - kérdi ugyanaz a férfi. 
Hát „teccik” tudni „nagydolgozik” - jegyzi meg Mariska néni, majd meg-
pukkad a nevetéstől. Székrekedése van, hölgyem, igyekezzen - kiabál be 
a toalettre. Uram, süketnéma -válaszol Mariska néni. Az ismeretlen férfi 
nagyot legyint és tovább szalad, Mariskanéni hatalmasat hahotázik magá-
ban. Hol a fenében van ez a Karcsi, mindjárt le kell szállni - morgolódik 
Mariska néni. 
Az egyik fülkében egy jócskán ittas férfi ül és kortyolgat a boros üvegből. 
Közben rágyújt egy cigarettára. Kérem, itt nem lehet dohányozni -utasít 
egy hölgy utas. Miért nem le-le-het, drága egyetlenem? Mert ez nem do-
hányzó fülke. Drága édes tubicám, a szépre száll a füst. Na, na, most nincs 
igazam - körbe néz imbolyogva és várja a választ. Nem vagyok én a maga 
tubicája! Tessék kimenni -ismét utasít a megszólított hölgy. A parancs az-
az parancs, dr-drága hölgyem, Lentiben voltam én katona - lassacskán 
kioldalog a kupéból. Vörösbort ittam az este, angyalom, ragyogóm, csi-
csillagom - így folytatja már kinn a peronon. 
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Bátyám, hagyja abba az óbégatást - utasít a kalauznő. 
Ki-kit üdvözölhetek ma-magácskában? Én vagyok a kalauz, nem látja? Az 
én ba---bám vas-sutas, vasutas, ettől ré-részeg az utas. Hadd csókoljam 
meg azt a drága… - meg is próbálja tenni, de a kalauznő eltolja magától.
Csókolja meg azt, na, majdnem, kimondtam - válaszol ingerülten.  Mához 
egy hétre már nem leszek itt, elvisz a gy-gyorsvonat engemet is. Maga 
öt perc múlva le lesz innét paterolva, megértette, ha nem tud viselkedni! 
Mindjárt meghúzom a vészféket, mert így is majd be pisálok, dr-dr-drága 
csillagom. Mutassa a menetjegyét, uram!
Hát-hát minek aztat aja me-me-menetjegyet megmutogatni, nem vagyok 
én ci-ci-cirkuszi mutatványos, édes tubicám. Adj egy csókot ide a po-po-
pofikámra. Ha megcsókolsz én bi-bizisten itt a v-v-vagon kellős közepén 
felhúzlak a gyűrűre. Majd a rendőrök megcsókolják magát, ha leszállítom 
a vonatról, válaszol ingerülten a kalauznő. Én nem is tudom, ho-hogy egy 
iljen csi-cs-csinos hölgy minek megy kalauznak, mikor cs-cs-csak úgy 
ragadnak magácskára a férfiak. Van jegye, vagy nincs jegye? Ezelőtt két 
héttel még volt. Bi-bi-bizisten mondom, mert akkor is Pestre utaztam, 
hahotázik. Az én ba-babám vas----utas, vas-----utas, attól mérges az utas.
Fogja be a száját, szólok a rendőröknek, majd ők ellátják a baját. Há-hát 
magácska tudja. Épp jó is lesz ha leszállok, mert nagyon kell pisálnom - 
hahotázik. Akácos út, ha végig megyek rajtad én, eszembe jut egy régi 
szép emlék. Nyár este volt, pacsirta szólt a fán, ott kóborolt, cs--csavargott 
egy cigány. Halló, Hercig Viktória, kalauznő vagyok, a Veszprémbe tartó 
vonatról telefonálok. Legyenek szívesek kijönni, mert nem bírok egy ittas 
utassal. Oké, már is megyünk -válaszol rendőr a telefonba. A fene egye 
meg ezt a Karcsit, hol a fészkes fenében van -megpróbálja hívni, de nem 
veszi fel a mobilt Karcsi.
Na végre, mindjárt Veszprémben vagyunk, Lacikám, mire a vonat oda-
ér mi is ott leszünk. A fuvart holnap rendezzük, mert nem számoltam 
ilyen kiadós taxizással. Jól van, Karcsi bátyám, mindig rendezted a szám-
lát, megbízok benned, szerbusz, Karcsi bátyám. –Karcsi kiszáll a taxiból. 
Szevasz, Lacikám, sosem felejtem el neked a szívességedet, sietek, mert 
megint lemaradok a saját vonatomról. Szevasz, Karcsi bátyám.
Veszprémbe befut a dízel vonat. Rengetegen várakoznak, jövés, menés 
van. 
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Karcsi lopakodva odaoson a vonathoz, de közben a forgalmista észreveszi 
és kölcsönösen intenek egymásnak. 
Gyanús neki a Karcsi viselkedése, meg gyanús neki az egész helyzet. Kar-
csi gyorsan felszáll, mintha misem történt volna. Pont ott, ahol Mariska 
néni majdnem frászt kap, mivel neki pedig le kell szállni. Hol a fészkes 
fenébe voltál, Karcsi? Mariska néni, majd egyszer megbeszéljük. Elvál-
laltam, hogy elhozom a libáit? El Karcsikám, nagyon rendes vagy. Mi-
vel is tudnám meghálálni? Gyorsan vigye, Mariska néni a libákat, míg le 
nem bukok vele! Utána a fáklyásmenet. Milyen fáklyásmenet, Karcsi? Én 
a piacra megyek. Fogja, ezeket a dögöket, mert sok a dolgom, csókolom. 
Szerbusz, Karcsikám, majd egy kétdekással meghálálom. Elég lesz egy fél 
literes is - nagyot hahotázik magában, majd gyorsan beugrik a WC-re és 
rendbe hozza magát. Hogy ezt, hogy fogom megúszni - morfondírozik 
hangosan magában.
- Integet a vonatból, hogy minden rendben a vonatvezetőnek. A forgal-
mista nagy pukkadozások közepette megy vissza a szolgálati helyére. A 
kolléganője nagyot néz, hogy a kollégája előkerült. Karcsi végigmegy a 
közlekedő folyosón és elkezdi a jegykezelést. Jó napot kívánok, kezü-
ket csókolom hölgyeim. Jegyeket kérem ellenőrzésre! Tessék mondani, 
Veszprémnél van csatlakozás Pécs felé? - érdeklődik egy idős hölgy. El-
nézést, kedves hölgyem, de én először vagyok ezen a vonalon és a menet-
rendem kiesett a táskámból az előbbi állomáson. A hölgy kolléganőmtől 
majd megkérdezem.
De, kalauz úr, maga már húsz éve jár ezen a vonalon - jegyzi meg egy 
másik utas. 
Á-á-á, össze tetszik téveszteni az iker öcsémmel, aki szintén kalauz. Ha 
egyszer lesz egy kis ideje kedves hölgyem, megmutatom a családfánkat, 
azon visszamenőleg kétszáz évvel mindenki vasutas volt. Mi olyan tradi-
cionális kalauzok vagyunk. Minket még a mozdony füstje is megcsapott 
- hahotázik, meg az utasok is.
- Karcsi kolléganője beszól a kupéba. Karcsi, gyere, beszédem van veled. 
Viki, látod, hogy dolgom van. Nem érdekel, sürgős - válaszol ingerülten 
Viki. Na, jól van - Karcsi kioldalog a fülkéből és várja a letolást.  Hát te 
meg hol a fészkes fenében voltál, Karcsi? 
Drága Viki, itt voltam, ellenőriztem a jegyeket. 
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Nem látod, hogy csurom vizes vagyok a nagy melegtől. Én is izzadok, 
mert helyetted kell dolgoznom. Hol a fenében voltál?
Vikikém, drágám, biztos elkerültük egymást. Ne hazudj, Karcsi! Engem 
nem tudsz átverni, te piszok!
Jaj, drága Viki, lemaradtam a vonatról. Istenem, veled is előfordulhat. Ve-
lem nem, mert én nem kajtatok a férfiak után. Valld be, hogy nő van a 
dologban! Még, hogy nő van a dologban, hova is gondolsz, Viki? Egy idős 
néninek segítettem felszállni. Tele volt garabolyokkal, libákat vitt a piacra. 
Adj egy csókot! Még csak az hiányzik, majd szólok a feleségednek. Na, 
ugye ezt nem teszed meg velem, Viki? Tudod, hogy imádlak.
Az utóbbit majd akkor ismételd meg, amikor a felséged is jelen lesz. Azt 
mondd meg nekem, hogy hova tetted az utasoknak járó ásványvizet? Te 
lettél evvel megbízva.
Drága, Viki, csak neked mondom el a dolgot. Valóban felvettem, de lead-
tam a restiben a Pistának, majd megfelezünk rajta. Tudod mennyi meló 
lett volna azzal, itt osztogatni az utasoknak. Nincs nekünk elég melónk 
ebben a hőségben. Ugye nem szólsz senkinek?
Én nem szólok senkinek a piszkos ügyeidről, de nem felejtem el -elvihar-
zik és tovább teszi a dolgát a vonaton.
Pár nap múlva Karcsi összefut a főnökével.
Ide figyelj, Karcsi! A múlt héten szerdán állok a lámpánál, épp vittem 
a kocsit a szervízbe. Mellettem állt egy taxi. Az első ülésen láttam egy 
vasutas sapkát. Gondoltam, hogy valami törpe vasutas, mert a fejét nem 
láttam csak a sapka tetejét. Először, Karcsi azt hittem, hogy te vagy. Én, 
főnök? Tudod, hogy szoliban voltam aznap. Te igazítottál el. De tudod 
olyan piszkos volt a sapkája, mint a tied. Biztos, hogy nem én voltam fő-
nök, szoktalak én téged főnök átverni? Húsz éve ismersz. Emlékszem, 40 
fok meleg volt és minden utas panaszkodott, hogy nincsen légkondi, meg, 
hogy a WC-ben forró víz folyik. Tehetek én róla, hogy a tartály nincsen 
leszigetelve? Karcsi, nincs pénz az ilyesmire. Napokig nem tudtam napi-
rendre térni. Nem tudtam megfejteni, hogy ki lehetett az az ürge. Mai na-
pig fúrja az oldalamat, hogy miért bújt le, amikor meglátott. Mert biztos, 
hogy meglátott - tér vissza a főnök a megkezdett témára. Bizisten, főnök, 
ha én lettem volna, akkor biztos, hogy köszönök neked. Ennyi csak kijár 
egy főnöknek, annyira bunkó nem vagyok. Nem igaz - hahotázik.
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 De képzeld el, főnök én még fiatal kalauz koromban hallottam, hogy egy 
dunántúli kalauzzal megtörtént ez az eset. Már micsoda, Karcsi? Az fő-
nök, hogy egy kalauz lemaradt a saját vonatáról és taxival érte utól -ha-
hotázik. Tényleg? Összepisilem magam a röhögéstől. Hogy mik nem tör-
ténnek? Várjál csak, főnök, ki is mesélte, ha agyon vernek akkor sem jut 
az eszembe. Na, meg van. Tudod, főnök, mikor legutóbb Pesten voltam 
továbbképzésen, akkor valaki mesélte-hahotázik Karcsi. Karcsi, vigyázz, 
ne, hogy veled is megtörténjen! -hahotáznak mind a ketten.
Velem, főnök? Ugyan hova gondolsz? Marha jó, Karcsikám, jó sztori lehe-
tett. Hát ilyen sztorit már rég nem hallottam. Még a könnyeim is kicsor-
dultak. El tudom képzelni, hogy be lehetett tojva az a bizonyos kolléga, 
mikor futott a saját vonata után. Nehogy megtudja a főnöke. Na, most 
már utólag én is be merem vallani, hogy fiatal kalauz koromban majdnem 
én is így jártam.
Na ugye, mik nem derülnek ki - megnyugodva válaszol Karcsi.

Urbánné Palotai Ilona
Irány a természet

Irány a természet, ha bármi emészti lelkedet, ne csüggedj!
Ott kint, a végtelen rónaságban, hol az ég a földdel ölelkezik, a gyönyörű-
ségtől feleded bánatod, minden bajod. A felkelő nap arcodra mosolyt csal.  
Sétád során ezernyi apró csodát látsz.
Lágy szellő kéri táncra a nádszálkisasszonyt, majd a susogó nádas züm-
mögő kórusa kíséri a vidáman ide - oda lengető szél úrfi karjában.
Távolabb a tó tükrében az aranyló nap illegeti magát és kérve kérdi: - tük-
röm, tükröm, mond meg nékem ki a legszebb a vidéken? 
Választ nem várva tovább megy a maga útján.
Helyébe most a bodor felhő lép, alámerülve a tó tiszta tükrében, onnan 
nézve fel az égre, fejre állt dús lombú fák kíséretében.
Elmerülve a természet csodáiban egyszer csak éktelen cserregés verte fel 
a csendet.
Egy fa lombja közt megbúvó fészek, és abban lapuló csillogó kincs láttán 
tört ki szarkáéknál a végtelen cserregéses veszedelem.
Most úgy látszik a csend órájának vége van, mert a nádas túloldaláról a 
vadlibák gágogása zavarja meg a nyugalmat. 
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Talán a vezérgúnár tesz rendet a gágogó libái közt, de lehet, hogy a kis 
sompolygó rókafi akarta megszerezni a vacsoráját.
Sorolhatnám tovább a csodákat, de lassan a nap is nyugovóra tér, de mi-
előtt végleg lebukna, megpihen egy nádszál kitáró kezében.
Mi is hazafelé vesszük utunkat, mielőtt a sötétség utolér.
Magunkkal visszük azt a csodát, amivel a természet elfelejtett mindent, 
ami fáj.

Bondár Zsuzsanna
Kis ördög

Drága szépkorú társaim, nem tudom mennyire kötöttetek ismeretséget az 
Ördög családdal?
No, nem az Ördög Nóri családjáról van szó, hanem a Nagy Ördög, Kis 
Ördög és Ördögfióka családról.
Ők azok, kik uralják gondolataimat, tetteimet és folyton megakadályoz-
nak abban, hogy méltó emberi módon éljem mindennapjaimat.
Ugyanis, nekem már van egy Kisördögöm, aki éjjel, nappal velem van, s 
hiába kergetem, ő marad.
Éjszakánként felébreszt, és rossz gondolatokkal tömi tele a fejem, olyany-
nyira, hogy még az altatók segítségével sem sikerül elaludnom. 
Nappal, bármit csinálok, beleszól a tetteimbe. Ebédkészítésnél odaégetem 
a rántást, elsózom a levest, mert Ő meglöki kezem és a kiskanálról a só, 
mind a levesbe landol. Máskor kifuttatom a tejet - de még sorolhatnám.
Kedvenc kedvteléseim sem sikeresek. Ha színezek, Ő egy vonal helyett 
kettőt varázsol elém. Ha festeni van kedvem, félre viszi az ecsetemet. Ha 
éppen kézimunkázom, a tű gyakran az ujjam hegyét szurkálja. Nem is 
folytatom, csupán arra próbálok utalni, hogy ez az én Kisördögöm még a 
gondolataimat is képes rossz irányba terelni.
A minap, ablakom alatt „pörlekedett” két szomszédasszony, kik más-más 
világnézetet képviselnek. Kénytelen voltam végighallgatni őket, miközben 
az én Kisördögöm a hangosabbnak adott igazat, én viszont a halkabbnak, 
az igazságosan érvelőnek. Ebben az esetben nem tudhatom, melyikünk-
nek volt igaza - nekem-e vagy Kisördögömnek?
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Végezetül még ismertetek egy eseményt, melyben újra a Kisördögöm ját-
szotta a főszerepet.
Üzletbe indultam a szükségesekkel: táska, pénztárca, telefon, kulcs. Mi-
után az ajtómat bezártam, a postaládámnál meg kellett állnom, mert úgy 
telve volt szórólapokkal, az újságommal és még egy levél is meglapult kö-
zöttük. A levél feladója egy régi, aranyos barátnőm. Nyilván a levél jelen-
tette számomra az elsőbbséget, amit azon nyomban elkezdtem olvasni. Itt 
lépett a porondra az én Kisördögöm, aki igyekezett elterelni figyelmemet 
a postaládában hagyott kulcs –csomóról. 
Elképzelem azt a kaján mosolyt, amint érzékelte, hogy gondolataimba 
merülve tovább folytatom utam a kijelölt cél felé!
Hazaérve, megdöbbenve tapasztaltam, hogy az ajtóm előtt állva, hiába ke-
resem a kulcsaimat, se táskában, se zsebben. Kétségbeesve körbe néztem 
és egy kis fehér fecnit láttam megbújva az ajtó-ablakom sarkában, melyre 
az egyik szomszédom olvasható betűi tudtomra adták, hogy semmi pá-
nik, a kulcsok nála vannak, átvehetem őket. Ez alkalommal így semmisült 
meg az én Kisördögöm mesterkedése.
Óriási megkönnyebbülés után, nagyon keményen megdorgáltam Kisör-
dögömet, hogy szedje a sátorfáját, keressen magának más-valakit, nálam 
elég sok időt töltött, bonyodalmakkal fűszerezve.
Vigyázat szépkorú társaim!  Jól lakatoljátok le gondolataitok, tetteitek 
helyszíneit, mert az én Kisördögöm úton van, nehogy hozzátok kopog-
tasson be.

Dimák Béláné
A béke szigete

 Életünk több szakaszra bontható: születés, csecsemő-, gyerek-, kamasz-, 
felnőtt- és öregkorra. 
 Az öregkornak is vannak szakaszai: kreatív, leépülési korszak és az elmú-
lás. Hetvenen túl és nyolcvanon innen sok minden foglalkoztat. Elgon-
dolkodom. Szép az öregkor. Többféleképpen lehet értelmezni aszerint, 
hogy mi a mondatvégi írásjel: Szép az öregség - megállapítás. Szép-e az 
öregség? - elgondolkodás. Szép az öregség! - öröm. Az írásjelek így változ-
tatják meg a mondat értelmét.
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 Éveim sokasodnak, a nyolcvan felé „ballagnak”. Hogy elrepült az idő.
Az öregség sok kellemetlenséget okoz: betegségeket, mozgáskorlátozott-
ságot, lassú leépülést. Ennek ellenére pozitívan gondolkozom. 37 évet töl-
töttem el a pályámon. Sikerek és nehézségek váltogatták egymást.
 Most, úgy 23 év távlatából, megszépültek az emlékek. Nem kell naponta 
korán kelni, nem kell szembenézni a sokasodó problémákkal, feloldódott 
a feszültség, nincs felelősség. 
 Végre azzal is foglalkozhatom, amire eddig nem jutott időm. Most az 
öregkor kreatív szakaszát élem. Varrhatok kedvemre. 
15 éve a Nagyszénási Tulipán Foltvarró Szakkör tagja vagyok. Ezalatt 
az évek alatt sok párna, terítő, használati tárgy került ki a kezem alól. 
Megtanultam géppel varrni. Na, nem profi módon, csak hobbi szinten. 
Alkotásaimmal kiállításokon vettem részt. A magam örömére varrtam, 
csinosítottam velük otthonomat. Legtöbbször elajándékoztam őket. A vi-
dám színek nagyon fontosak számomra. 2003 óta írok egy-egy novellát. 
kiírom magamból a megért gondolatokat. A férjem is alkot: hol verset, 
hol prózát. Mindketten a kardoskúti országos nyugdíjas vers- és prózaíró 
pályázaton veszünk részt. Irodalmi érdeklődésűek vagyunk, ez is össze-
tart bennünket.
 Van minden napra teendőm. Főzök, takarítok, mosok. Sok ismeretlen 
receptet kipróbálok. Ha sikerül az étel, örülök. Ha nem, elcsüggedek. A 
férjem a kritikusom. Sokféle gyümölcs érik a kertünkben. Ezeket feldol-
gozom. A téli kamra látványa örömet okoz. Az otthonom a béke szigete. 
Óhajtom a csöndet. Én olvasok, a férjem keresztrejtvényt fejt. A kályhában 
pattog a tűz. A fa illata körül lengi a lakást. Kinézek az ablakon, a hó tete-
jén „élnek” az árvácskák és a lila díszkáposzta. A szobában a megszokott 
tárgyak a helyén vannak, emlékeinket magába zárják. A csend nem állan-
dó, amikor szeretteinket várjuk. Akkor őket várva fiatalosan nyüzsgünk: 
főzünk, sütünk. Öleljük gyerekeinket, unokáinkat, kis dédunokánkat. Fel-
bolygatják megszokott életünket. Több nap után sajnos fáraszt bennünket 
a zaj, csendre vágyunk. Éljük a megszokott életünket: későn kelünk fel, 
elvégezzük közösen a házimunkát. Délután egy kis szunyókálás, aztán rö-
vid séta a szabadban. Este megnézzük kedvenc tv-műsorunkat, ha van, és 
már el is telt a nap. A csönd azért nem borít el bennünket teljesen, szükség 
van a közösség zajára is. Több klubban is tevékenykedünk. 
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A Jó-Szó Klub tagjai egy kis baráti társaság. 21 éve már a jó szó tart össze 
bennünket. Szomorú, mert nagyon megfogyatkoztunk. - Az idő, hogy el-
szállt, cserebogár, sárga cserebogár. Az Evangélikus Nőegylet a vallásunk 
ápolására szolgál. Közös éneklés, ima, 1-1 példabeszéd napirenden van. 
Minden egyházi nagy ünnep előtt süteményvásárt tartunk. Sok finom 
házi süti kerül ki kezeink közül, amit árusítunk. A befolyt összegen ki-
rándulni megyünk. Legutóbb a Bréda kastély fényjátékában gyönyörköd-
tünk. A Gondozási Központ Idősek Klubja is sok programot ígér: színházi 
előadások, kirándulások, névnapi délutánok, felolvasókör, biciklitúra:
 „Ismerd meg falunkat!” - jelszóval. Válogathatunk belőle kedvünkre.
 Ebben az évben nyílt meg a gyógyfürdőnk. Kicsi, praktikus és a miénk. 
A víz meleg éltetőereje testünket simogatja. Erre szolgál még a hetente 
tartott gyógytorna, masszírozás, lábápolás, kozmetika. Mind miértünk is 
van. Jó nyugdíjasnak lenni.

Életfelfogásom:
1. Szeresd önmagad!
2. Teremtsd meg a lelki békéd!
3. Mindenkit olyannak fogadj el, amilyen!
4. Senkit ne akarj megváltoztatni!
5. Ne élj a múltban, csak a jelenben!
6. Viszont ne tagadd meg a múltadat!
7. Tartsd magad karban!
8. Ne beszélj örökösen a betegségedről!
9. Élj a családdal és a rokonaiddal békességben!
10. Mindenütt vedd észre a szépet!
11. Keress hobbit magadnak!

Ezeket az intelmeket nehéz betartani, de törekedni kell rá, ez már fél siker. 
Ma egyre többször kívánom a csendet. A csend puha és átölel. Már nem 
kívánkozom zajos mulatságra, hosszú kirándulásokra, szép ruhákra. Még 
örülök a jó ételnek, az otthon melegének.

Újból felteszem a kérdést: Szép-e az öregkor? Nem tudom, de azt vallom, 
hogy nem mindegy, hogy élünk benne. 
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Ezért nekem is tennem kell.
Harcolunk a testünkkel, az elménkkel. Félelmeim vannak, meddig győz-
zük le őket. Születésünkben benne van az elmúlásunk is.
A csend éve van: lágyan átkarol, „Bújj hozzám kedves, legyél kicsit bo-
lond!” - mondja Balázs Fecó dala. Ezek az én érzéseim.

Dimák Béla
Mindenki szívében hordja saját világát

    Élt a falunkban egy kilencven éves igen bölcs ember, akit az egész kör-
nyék tisztelt és szeretett, a nagy bajszú Pista bácsi. Ha az időjárás meg-
engedte, naponta kisétált a természetbe és lelkesen csodálta a természet 
gazdaságát és a szorgos munkáskezeket. 
    Egy szép napon odament hozzá egy ismeretlen fiatalember és meg-
szólította: - Kedves bátyám! Én még soha életemben nem jártam ezen a 
vidéken. Árulja el nekem, hogy milyenek e falu lakói? 
   Pista bácsi a kérdésre kérdéssel válaszolt: - Milyenek voltak annak a 
helynek a lakói, ahonnan jössz fiam?
- Irigyek, lusták és sértegetők. Ezért örülök is, hogy eljöttem onnan - vá-
laszolta.
- Pontosan ilyenek e falu lakói is - felelte a bölcs öreg.
   Naplemente előtt egy árván maradt fiúcska sétálgatott arra és ugyanazt 
a kérdést tette fel Pista bácsinak.
- Áruld el öcsém, hogy milyenek voltak a te településed lakói? 
- Jók voltak, szorgalmasok és segítőkészek. Nehéz is volt elhagynom őket! 
– válaszolta
- Ilyenek itt is az emberek - válaszolt az öreg, bajuszát megsimítva.
    Egy vándorcigány, aki a közelben hűsölt, véletlenül mindkét párbeszé-
det hallotta és vádlóan így szólt az öreghez: - Hogy adhatsz két különböző 
választ, mikor mindketten ugyanazzal a kérdéssel fordultak hozzád?
- Kedves fiam! Jól jegyezd meg! Mindenki a szívében hordja saját világát! 
Az, aki semmi jót nem talál a múltban és a másik felebarátjában, az itt sem 
fog jóra lelni. Ellenben az, akinek egy másik településen barátai voltak, itt 
is hűséges és bizalmas barátokat fog találni. Mert az emberek nem mások, 
mint amit mi képesek vagyunk bennük megtalálni.
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    Ezt az életigazságot kellene a ma emberének is kamatoztatni.
Kívánom kedves Olvasóimnak, hogy legyen erejük megtalálni embertár-
saikban, házastársukban az igazi értékes társat, gyermekeikben és unoká-
ikban az igazi örömet és a kincset érő boldogságot.
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