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Az ég malmai 
lassan őrölve 

hullajtják
Jövendölésük 

hamvát 
a mindenségre

(Motesiczky 
Gábor)

“

“

Tükröződés XIII. (Lapszámunkat Török Johann fotóművész fotóival illusztráltuk.)

Lassan véget ér egy furcsa, sok 
problémát ránk zúdító év, s mi 
most az értékelése mellett azon 
is elgondolkodunk, mit hozhat 
a jövő. A 2022-es év nagyon 
mostohán bánt velünk: ho-
zott háborút, energiaválságot, 
meredek áremelkedést, durva 
vitákat, sokakat meggyötört 
a covid is. Emberek, nézetek, 
médiumok feszültek egymás-
nak, sokszor szimpla rosszaka-
rat és szemérmetlen cinizmus 
is előbukkant a felfeslett para-
vánok hazug felszínei alól. Egy 
szó, mint száz: 2022 próbára 
tett mindannyiunkat. S most, 
az év végén még kajla módon 
az arcunkba is vigyorog: vi-

gyázzatok, lehet, hogy egyszer 
még visszasírtok majd, lehet, 
hogy 2023 még nálam is dur-
vább lesz. 

Nos, lehet benne valami. 
Nem látjuk a jövőt, de igaz, 
ami igaz: régen volt bennünk 
ennyi bizonytalanság az új év 
eljövetelét várva. Pedig olyan 
egyszerű lehetne minden – 
mondatja velünk a remény, s 
támogatja őt ebben a józanész 
is. Csak épp azt kellene csinál-
ni a fő döntéshozóknak, ami a 
dolguk: szolgálni az embere-
ket, szolgálni a közjót.

Most szinte hallom is a fel-
szabaduló sóhajokat: hová 
gondol, Csáky úr, ha ez meg-

valósulna, akkor tényleg eljö-
hetne a Kánaán. Ha az ember 
embernek nem farkasa lenne, 
ha a pénzvilág, a gazdaság fő 
döntéshozói nemcsak a saját 
zsebük érdekeit néznék, ha-
nem az összes emberét, ha 
nem lennének olyan menthe-
tetlenül telhetetlenek, gátlás-
talanok, akkor talán... Ha a 
politikusok is azt tennék, ami 
a dolguk, Szlovákiában is, Eu-
rópában is és az egész világon: 
a köz ügyeinek menedzselését 
tolnák előtérbe, nem az egyéni 
és csoportérdekeket. De nem 
ez történik, ne legyünk naivak! 
Murphy törvénye most is tarol: 
a politikusok (és a pénzügyi cá-

pák is) csak akkor kezdenek el 
ésszerűen viselkedni, ha már 
minden egyéb lehetőséget ki-
próbáltak...

Mert azt mindenképpen 
látnunk kell, hogy a gondok 
nagy részét emberek okozták 
embereknek. Nagyravágyás, 
hatalomvágy, kivagyiság, kap-
zsiság, magamutogatás, tel-
hetetlenség a fő vétkesek. Ha 
jobban magunkba nézünk, lát-
nunk kell, hogy ezek az emberi 
tökéletlenségek ott vannak kö-
rülöttünk, bennünk is, meg is 
kísértenek olykor. Délibábos 
lehetőségeket lebegtetnek meg 
mindannyiunk előtt: ne törődj 
a többi emberrel, ez most egy 

olyan kor, amikor mindent 
lehet, használd hát ki a lehe-
tőségeket! Aki ma nem lop, a 
családját lopja meg. 

Csakhogy... Csakhogy ez a 
szöveg, ez a mentalitás mintha 
ismerős lenne. Hallottuk ezt a 
rendszerváltás előtt is, hallhat-
ták eleink az ötvenes-hatvanas 
években. Erről szóltak a durva 
negyvenes évek, világháború-
val, kegyetlenkedésekkel, ki-
telepítésekkel együtt. Az első 
nagy háború és a versailles-i 
békerendszer is. Magyarán: 
ahol és amikor nincs erkölcs az 
emberi lét mögött, ahol a dön-
téshozók csak a szűk érdekeket 
nézik, ott önző döntéseikkel 

Csáky Pál

fordulópont
A REMÉNY IDEJE

Kövesdi Károly
a szobor látogatása
lepereg rólad a világ olyan lettél mint 
egy kopott ezerszer lesikált szobor
hiába mégy haza a faludba megtelni szeretettel
csak az összezsugorodott múlt vánszorog eléd 
mert itt múlt el minden itt töpörödött össze a jövő
a bokrok közt kósza szél motoz s a folyóparti nyárfák 
kártyalapokként hullatják megfakult szerelmeid 
a ki nem mondott szavakat melyek elvitorláztak 
az őszi ökörnyállal elszálltak s jönnek szeretteid 
nagyapád az öreg suszter aki meséket írt
és alkoholba áztatta a muszka srapnel
lelkén vágott sebét apád ki rég meghalt 
anyád ki sokára követte de egyszer csak itt van 
előcsoszog mert ő a legerősebb ő a halhatatlan anya
kis madárasszony roppant súllyal 
és pattognak foszlanak le róla a fájdalom kérges rétegei 
ahogy nyeli a múltat és isten mindent befogó 
tekintettel néz körbe kicsi nyáján azt mondja 
mindannyiunkat szeret jeges simítása alatt 
úgy állunk mind akár a szobrok az utolsó robbanás 
előtt amikor a márvány erezete megéled 
recsegve-ropogva megindul fi ttyet hány
teremtésre törvényre s önálló életet él

vezérvers

folytatás a 2. oldalon
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eleve elvetik a jövő katasztró-
fák magjait. 

Mi tehát a megoldás? A 
visszatérés az emberi józan-
sághoz, tisztességhez. A lelki 
egyensúlyokhoz. 

Ebben tud segíteni az írott 
szó. A tisztességes, értékes iro-
dalom mindig felfelé húzta az 
embert, mindig gazdagította a 
lelket. A tiszta gondolat mindig 
a lét értékeinek szétterülését 
szorgalmazta az emberek kö-
zött. Ferenc pápának volt egy 
nagyon szép mondata a Covid-
járvány elején: azt hittük, hogy 
egészségesek tudunk maradni 
egy beteg világban. Most bővít-
sük ki: sokan azt hitték, hogy a 
természet, az embertárs a vég-
letekig kizsákmányolható, a 

profi t, az elnyerhető posztok és 
előnyök az egekig nyúlhatnak.

Hát nem. Erről szólnak a 
válságok: fi gyelmeztetnek, 
hogy valamit rosszul csiná-
lunk. S ha már olyan buták 
vagyunk mi, emberek, ahogy 
ezt Murphy feltételezi a poli-
tikusokról, a mostani nehéz 
helyzet esély is lehet egyben 
– az év végén leülni csendben, 
átgondolni dolgainkat, ahol 
szükséges, korrekciókat is 
végrehajtani. Mert a multimil-
liárdosnak is rá kell döbben-
nie, hogy ha tönkremennek 
a kisemberek milliói, akkor 
neki sem lesz bevétele többé. 
A politikus sem tud majd dön-
téseket hozni, ha felbomlik a 
társadalmak elemi rendje, s 

akár őt is elsodorhatja egy ka-
otikus folyamat. 

Tudom, tudom, a realitások 
talaján kell maradni! De arról 
szól az egész emberi történe-
lem, hogy amit nem csináltak 
meg bölcsességtől hajtva az 
emberi döntéshozók, azt az 
utánuk jövő döntéshozói gar-
nitúrából kisajtolta a szükség. 
Fájt, persze, de az emberiség 
minden válságból fel tudott 
kelni és tovább tudott lépni.

Ezt ajánlom most, az év vé-
gi bizonytalanságban: emeljük 
föl fejünket, s próbáljunk leg-
alább néhány percig a magasba 
is nézni! Túl a felhőkön, még a 
csillagokon is túl. Ott van egy 
nagyon fényes objektum. Úgy 
hívják: remény.

fordulópont

évforduló

folytatás az 1. oldalról

Török Johann: Tükröződés XIV. 

SZÉLJEGYZETEK – ELSZELELT IDŐKHÖZ 4.
„Mi a világ nekem…?” Hommage Vörösmarty Mihály

Tóth László

Vörösmarty Mihály

Egy réges-régi interjú akadt 
a minap a kezembe. Liptay 
Katalin és két irodalomtörté-
nész társa készítette Weöres 
Sándorral, még 1983-ban. 
A beszélgetésben a kérdezői 
többek közt verseiről, néhány 
opusának előtörténetéről, il-
letve az őt ért hatásokról fag-
gatták a költőt, aki De pro-
fundisa kapcsán szóba hozta 
a kései Vörösmarty-versek 
„teljes kilátástalanságát”, me-
lyekben „minden reményt el-
utasít”, hozzátéve bár, hogy 
A vén cigány azért „nem adja 

meg magát a teljes kilátásta-
lanságnak”. Mire beszélgető-
társai közül ketten is, mintegy 
őt igazolandó, példaként Vö-
rösmarty néhány idevágó ver-
sét hozták fel példának, így Az 
embereket, illetve az Előszót, 
majd egyikük az Éj monológ-
ját kezdte idézni, meglehető-
sen pontatlanul, a Csongor 
és Tündéből: „Setét eszmék 
borítják eszemet. / Fejemben 
istenkáromlás lakik. / Kiván-
ságom: vesszen ki a világ / S e 
földi nép a legvégső fajig…” S 
ez idézett rész valóban beleil-

lik a beszélgetésbe, és erősíti/
igazolja szövegkörnyezetét is. 

Csakhogy… 
Csakhogy az Éj monológjá-

ban nincsenek ilyen sorok… 
Ráadásul az fi lozofi kusabb is, 
s talán reményvesztettsége is 
másféle, ha végkifejlete annak 
is komor, borongós: „A Mind 
enyész, és végső romjain / A 
szép világ borongva hamvad 
el; / És hol kezdve volt, ott 
vége lesz: / Sötét és semmi 
lesznek: én leszek, / Kietlen, 
csendes, lény nem lakta Éj.” A 
Weörest meginterjúvolók ál-

tal hivatkozott sorok azonban 
másról vallanak, más lelkiálla-
potról tanúskodnak. Hisz ami 
a Csongor és Tündében fi lozó-
fi ai általánosítás, vagy mond-
jam így: tantétel, s az ember 
űrbe-vetettségét, semmibe-
vetettségét mondja már szinte 
a 20. századi egzisztencialis-
ták világképét megelőlegezve, 
addig itt, idézett versében – 
melynek külön címet nem is 
adott, s azt csupán annak első 
sorával nevesítjük – ezt a koz-
mikus kilátástalanságot már 
antropomorfi zálja, saját ar-
cára vetíti rá, saját személyes 
élményeken és kilátástalan-
ságán alapuló megrendülését 
mondja. 

Viszont az is szerfölött érde-
kes, hogy hol és mikor. 

Mert míg az Éj monológja 
férfi korának derekán, húszas 
évei végén keletkezett, addig 
a szóban forgó beszélgetőmű-
sorban oda utalt, de máshova 
tartozó sorok 1849. október 
10-én kerültek papírra a Vilá-
gos után bujdosni kényszerült 
költő tollából Gebén (azaz a 
mai Nyírkátán, ahogy a közsé-
get 1955 óta nevezik)! Vagyis 
közvetlenül a szabadságharc 
elbukása utáni napokban (is-
mert ez időből a fegyverletétel 
miatt a „silány gazembernek” 
titulált Görgeyt elátkozó verse 
is, amiért „e hazát eladta cu-
darúl”). Erre utalnak a Setét 
eszmék borítják… „hazavesz-
tés” miatti, egy „nemes hölgy” 
kérésére eredetileg emlék-
könyvi versnek szánt sorai 

(„Mi a világ nekem, ha nincs 
hazám?”, vagy „Miért én él-
tem, az már dúlva van…”) A 
Szózat költőjét azonban nem-
zete-hazája sorsának tragikus 
fordulatára visszavezethető 
kétségbeesése az emlékkönyvi 
líra könnyed-elegáns rögtön-
zése helyett mély egziszten-
ciális válsághelyzetbe taszí-
tottságának megjelenítésére 
késztette. 

Ahonnan már nem is talált 
többé vissza, és verset sem írt 
már többet egy tucatnyinál 
(igaz, köztük az egész költé-
szetében fáklyaként világító 
Előszó és A vén cigány utolsó 
fellobbanásával, mely, megis-
mételve Weörest, azért „nem 
adja meg magát a teljes kilá-
tástalanságnak”)… és néhány 
keserű esztendő után, 1855-
ben, ötvenöt évesen, nagy re-
ményekkel és lesújtó tragédi-
ákkal teli élete után, visszaad-
ta lelkét a teremtőnek.

Török Johann: Tükröződés XVI.
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interjú
Nagy ErikaA KÖLTÉSZET EREJE

Interjú Zsapka Attilával, a Kor-Zár zenekar énekes-dalszerzőjével
Zsapka Attila gyerekkorától 
kezdve gitáros-énekesnek ké-
szült. 1989-ben unokatestvé-
rével, Zsapka Zsolttal megala-
pították a máig aktív Kor-Zár 
verséneklő együttest azzal a 
céllal, hogy rendszeresen fel 
tudjanak lépni a felvidéki ma-
gyar tanítási nyelvű iskolák-
ban, ezzel is népszerűsítve az 
énekelt vers műfaját a diákság 
körében.
   
– A Kor-Zár története 1989-
ben indult. Mi változott az-
óta? 
– Sok minden. Többszöri át-
alakuláson ment keresztül a 
zenekar, jöttek-mentek az em-
berek. Az utóbbi időben már 
nyolc-kilenc tagja is volt a Kor-
Zárnak, és inkább a folklór felé 
hajlott a hangzásvilága. Most 
újra megpróbáltuk visszahozni 
a régebbi hangzást, kihagytuk 
a ritmust, a dobokat, megpró-
báltunk ahhoz visszatérni, ami 
a kezdetekben volt jellemző a 
zenekarra. Halkabbak lettünk 
valamivel, és meghittebb kon-
certeket adunk. Több régi da-
lunkat is felújítottuk, az újakat 
pedig áthangszereltük azért, 
hogy erre a formációra is mű-
ködjenek.

– Mi alapján választod ki, 
majd zenésíted meg a verse-
ket?
– Van, amikor célirányosan 
keresek, keresünk verseket, 
amikor bizonyos témát szeret-
nénk a színpadra vinni, zenés 
irodalmi műsor formájában. 
Van olyan is, amikor csak úgy 
megtalál egy vers. Van, hogy 
elolvasás után a vers annyira 
kifejező zeneileg, hogy önma-
gában is muzsikál, s azonnal 

megpróbálom elénekelni. Bö-
röczki Mihály szombathelyi 
kortárs költő verseit zenésítem 
meg talán a legtöbbször, aki 
személyes jó barátom. Nagy 
kedvencem Radnóti Miklós is, 
tőle egész műsorra való anya-
got készítettem már. Sorolhat-
nám a kedvenceimet, sok van, 
mint mindenki másnak.

– Mennyire sikeres a szóló-
karriered? 
– Szólókarrierem párhuzamo-
san fut a Kor-Zár zenekarral, 
sőt azt is mondhatom, hogy 
többet zenélek egyedül, és más 
formációban is, mint a zene-
karral. Eddig négy lemezt si-
került megjelentetni szólóban. 
Nagyon sok felkérésünk volt 
az iskolai előadásokra, s mivel 
mindenkinek volt munkahe-
lye a zenélés mellett, nehezen 
tudtuk összeegyeztetni az idő-
pontokat. Egyedül én voltam 
az, akinek sikerült függetlení-
tenem magam annyira, hogy ki 
tudjuk elégíteni az iskolák igé-
nyeit. A sorozatos kudarc után, 
ami a visszamondásokból fa-
kadt, eldöntöttem, megpróbá-
lom egyedül. Gyakorlatilag na-
gyon sokáig egyedül jártam az 
országot, és ha hívnak, ma is 
szívesen megyek, de most már 
általában formációkkal járok. 
Egy idő után kicsit fárasztó-
vá és unalmassá vált egyedül, 
ezért megkértem Vadkerti Im-
rét, társulna-e hozzám, és ő 
nagy örömmel igent mondott. 
Azóta ebből alakult a Sipos-
Vadkerty-Zsapka akusztikus 
trió. Ezzel a formációval is lá-
togatjuk az  iskolákat, sőt, már 
a triót is kibővítettük, általá-
ban négyen lépünk fel, billen-
tyűssel együtt. 

– Október 21. és 30. között 
Kanadában turnéztál az Éne-
kelt versek című műsorod-
dal. Milyen volt a fogadtatás?
– Bede Fazekas Zsolt, aki Kana-
dában élő győri színházi ember, 
annak idején arra kényszerült, 
hogy a párjával együtt kime-
neküljön az országból. A rend-
szerváltás után, amikor meg-
nyíltak újra a határok, gyakran 
hazajárt. Szívügye volt a ver-
séneklés, szereti a műfajt. Úgy 
találkoztunk sok évvel ezelőtt, 
hogy Dinnyés József daltulaj-
donos kérésére csatlakoztunk a 
Vers és Zenetársulathoz, amely 
a Kárpát-medence magyar 
ajkú dalosait gyűjtötte össze. 
A társulat kétévente szerepelt 
különböző összejöveteleken, 
fesztiválokon és színpadokon. 
Főleg magyarországi rendezvé-
nyeken léptünk fel, de máshol 
is. Zsolt gyakran felbukkant 
ezeken a rendezvényeken, és 
fi gyelte, kik azok, akik Kana-
dában is örömet szerezhet-
nek a közönségnek. Gyakran 
mondta, hogy szeretné, ha fel-
lépnénk Kanadában, és sok év 
után, a covid idején felkeresett 
és meghívott. Ezúttal egyedül. 
A fogadtatás nagyon jó volt, 
pedig attól tartottam, biztos 
szép lesz Kanada, meg jó lesz 
világot látni, de engem ott na-
gyon nem ismernek. Nem tud-
tam elképzelni, ki az, aki eljön 
az előadásaimra. Szerencsém 
volt, mert az október 23-i ün-
nepségsorozatba csöppentem 
bele, vagyis voltak ilyen jelle-
gű rendezvények is. A kanadai 
magyarok kulturális hónapja 
tartott ottlétemkor, és ennek 
hivatalosan is a részese voltam. 
Ennek köszönhetően sehol 
nem várt üres nézőtér, mindig 
szépen megtelt terem fogadott. 
Egy-két helyszíntől eltekintve 
szívélyes volt a fogadtatás, ott 
volt hűvösebb, ahol már nem 
nagyon beszélnek anyanyelvü-
kön a magyarok. Elmondhatom 
azonban, hogy általában olyan 
volt, mintha itthon léptem vol-
na fel.  

— A VersZeneMűhely élő 
klubestjeidről mit lehet 
tudni?
– A járvány miatt egy idő után 
már nagyon hiányzott, hogy 
énekelhessek az embereknek. 
Bede Fazekas Zsolt úgy vette 
fel velem a kapcsolatot, hogy ő 
is indított egy karantén művé-
szeti honlapot, ahol szobakon-
certeket linkelt be, és megkér-
dezte, nem szeretnék-e szoba-
koncerteket adni a gyerekek-
nek, felnőtteknek egyaránt, 
mert a honlapján szívesen ter-
jesztené. Mivel nem volt más 

dolgom, csináltam nyolc vagy 
kilenc online koncertet. Sike-
re volt a műsoromnak, sokan 
nézték, szerettem is, annak 
ellenére, hogy a közönséggel 
mégiscsak élőben jó találkoz-
ni. Létrehoztam egy youtube-
csatornát, VersZeneMűhely 
címmel, amire dalpremiereket 
töltök fel, és zenés irodalmi 
podcasteket, beszélgetéseket. 
Ezeknek a beszélgetéseknek 
van élő közönségtalálkozója is, 
minden alkalommal, és most 
gyakorlatilag ez zajlik, a Jó-
kai Színházban, Komáromban 
Ennek a kivonata megjelenik 
a podcasten és a youtube-csa-
tornán is.

— A felkérések száma növe-
kedett azzal, hogy megszűnt 
a bezártság?
– Mióta a bezártság megszűnt, 
szépen alakul megint a prog-
ramunk, sokat utazunk. A 
december sűrűsödik, sok fel-
lépésünk van. Az egyik legér-
dekesebb felkérés számomra 
az, hogy a Pátria rádió készít 
egy sorozatot, melyben akusz-
tikus koncerteket szeretnének 
élőben közvetíteni a rádió stú-
diójából, és a második fellépői 
mi leszünk. Adventi koncertet 
adunk, amit az egész ország 
hallhat, amennyiben igénye 
van rá.

Zsapka Attila

Török Johann: Tükröződés I.
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ŐSZI ÍRÓFESZTIVÁL ÉS DÍJESŐ
A Szlovákiai Magyar Írók 
Társasága immár 17. alka-
lommal rendezte meg a díját-
adással egybekötött Őszi Író-
fesztivált, amelynek ezúttal a 
csodaszép gömöri város, Fü-
lek adott otthont. Az esemény 
kísérőrendezvénye a helyi 
magyar tannyelvű alapisko-
lák meglátogatása volt, mely-
nek keretében rendhagyó 
irodalomórákra, azaz író-ol-
vasó találkozókra került sor. 
A Mocsáry Lajos Alapisko-
lába Fellinger Károly költő, 
valamint Jakubecz Márta és 
Száraz Pál írók, a Koháry Ist-
ván Alapiskolába Nagy Erika 
és Póda Erzsébet írók láto-
gattak el. Ezek a találkozások 
felszabadult, jó hangulatban 
teltek, az alsó- és felsőtagoza-
tos diákok egyaránt érdeklő-
déssel fogadták az irodalmá-
rokat, és nagyon sok kérdést 
tettek fel nekik. 

Az Őszi Fesztivál díjátadó 
ünnepségére a Füleki Városi 
Művelődési Központ nagyter-
mében került sor. A progra-
mot megtisztelte jelenlétével 
Visnyei Attila, Fülek város 
alpolgármestere, a városi mű-
velődési központ igazgatónő-
je, Illés Kósik Andrea, a helyi 
magyar tannyelvű alapisko-
lák igazgatói, Kotlár Ildikó és 
Bozó Roland, a város intézmé-
nyeinek vezetői és a meghívott 
vendégek. 

Az ünnepélyen először a 
Forbáth Imréről (1898–1967) 
elnevezett díjat adták át, me-
lyet az idén a József Attila-
díjas felvidéki költő, Hodossy 
Gyula kapott meg Minden 
addig című verseskötetéért. A 
díjazottat Tóth László József 
Attila-díjas költő, író méltat-
ta.  Ezt követően a fi atalon 
elhunyt szlovákiai magyar 
íróról, a diószegi Talamon Al-

fonzról (1966–1996) elneve-
zett díj került átadásra, melyet 
Száraz Pál kapott a Holdfény-
ben című kötetéért. A díjazot-
tat Jancsó Péter méltatta.

A Turczel Lajosról (1917–
2007) elnevezett díjat a 
SZMÍT mindenkori választ-
mánya ítéli oda a Tudományos 
és Ismeretterjesztő Szekció 
javaslatára. Az idén is három-
tagú testület döntött a díjról, 
melynek tagjai Bordás Sándor 
pszichológus, Gál Éva iroda-
lomtörténész és Kis László 
orvos-író voltak. Az idei Tur-
czel-díjat Lampl Zsuzsanna 
szociológus kapta kiemel-
kedő tudományos és kutatói 
munkásságáért. A díjazottat a 
döntőtestület elnöke, Gál Éva 
méltatta. 

A Szlovákiai Magyar Írók 
Társasága Arany Opus Díj el-
nevezéssel évente hirdet szép-
irodalmi pályázatot a szlová-
kiai magyar szerzők számára. 
2009-ben a pályázat címének 
megváltoztatása a Társaság 
által alapított irodalmi folyó-
irat, az Opus és a díj egymásra 
utaltságát erősíti.  A 2017-es 
évtől külön értékelésre kerül-
nek a háromtagú bírálóbizott-
ság által a líra és a próza kate-
góriába küldött pályaművek. 
Az idén a zsűri tagjai Hogya 
György író, Kövesdi Károly 
Magyar Örökség díjas költő-
publicista, és Tóth László köl-
tő, író voltak. Az Arany Opus 
Díj próza kategóriáját Hogya 
György, a líra kategóriáját pe-
dig Kövesdi Károly értékelte. 

A 2022-es év Arany Opus Dí-
ját próza kategóriában Fiala 
Ilona Hipp-hopp az élet című 
írásáért, líra kategóriában pe-
dig Z. Németh István Éjszaka 
a szaunában című költemé-
nyéért kapta.

 Egy ünnepi est nem teljes 
a művészet egy másik ága, 
a zene nélkül. Az Őszi Író-
fesztivál hangulatát a Füleki 
Művészeti Alapiskola diákjai, 
Fehér Emma és Lázár Marian-
na segítették ünnepélyesebbé 
varázsolni, szaxofon- és zon-
gorajátékukkal. A műsorban 
szerepelt Scheer Szabó Mária 
színésznő és Fekete Noema, 
akik részleteket olvastak fel 
a díjnyertes irodalmi alkotá-
sokból. 

Póda Erzsébet

Hodossy Gyula, a SZMÍT elnöke

A díjazottak (balról: Hodossy Gyula, Száraz Pál, Fiala Ilona, Lampl Zsuzsanna, Z. Németh István)

Lőrincz P. Gabriella

Halványodás
Számoltam a talpfákat,
Megpróbáltam kettesével lépni rajtuk.
Az átkelő csíkja kevés volt nekem és túl fehér, 
A térkő túl sok, túl merev, 
Megszámlálhatatlan.
Sosem engedtem, hogy kézen fogj,
Inkább elestem és egymást érték a sebek a térdemen.
A talpfa jó, tüzet lehet rakni belőle.
Az átkelő csíkjai rég lekoptak, 
Már senki nem festi újra őket.
A térkövek még mindig ott vannak, megszámlálhatatlanul, szürkén,
Földbe ékelve, megsüllyedve, és továbbra sem szeretem őket.
Már engedném, hogy kézen fogj,
Nem akarok újabb sebeket a régiekre.

Óvatosan lépkedek, egyszerre csak egyet,
Lépcsőből is, ha van korlát, hát kapaszkodva,
Mert nincs már, aki felsegítsen.
A sebek nem a térdemen vannak,
Lassan elkopik a kezed emléke is.
---
Én azt remélem, hogy lesznek még gyermekek,
Hogy valaki újra kettesével ugorja a talpfákat.
Hogy valaki fölösleges fehér csíkokat fest, hogy elkopjanak,
Hogy valaki mégis megszámolja a térköveket.
Én remélem, hogy az elhasznált talpfák tüze mellett
Lesz még történet.
És térdeket remélek, sebek nélkül,
Kezeket is, talán a magamét öregen, ráncosan.
Vagy valakiét, aki mindenkit felsegít, 
Meg valami csodát, ami nem engedi megkopni az emlékeket.

(A szerző a mű megírásakor Térey János-ösztöndíjban részesült.)

vers
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SZÍNMŰVÉSZÜNK SZÜLETÉSNAPJÁRA Klemen Terézia

„Ha az ünnep elérkezik az éle-
tedben, akkor ünnepelj egé-
szen. (...) Tisztálkodjál belülről 
és kívülről. Felejts el mindent, 
ami a köznapok szertartása és 
feladata… Az ünnep a különbö-
zés. Az ünnep a mély és vará-
zsos rendhagyás.” 

Márai Sándor  

Születésnapost ünneplünk. 
Nemcsak a felvidéki magyar 
társadalom, hanem az egye-
temes magyarság kiváló szí-
nészét köszöntjük 80. szüle-
tésnapja alkalmából, aki 63 
éve áll a színpadon. Az Egres-
sy-díjjal, a Nyitott Európáért-
díjjal, a Szlovák Köztársaság 
Ezüstplakettjével, Komárom 
város Pro Urbe-díjával, a Ha-

táron Túli Magyar Színházak 
kisvárdai fesztiváljának Élet-
műdíjával, a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjével, Hit és 
hűség, Sinkovits Imre emlé-
kezete-díjjal kitüntetett Dráfi  
Mátyás Érdemes és Jászai-dí-
jas színművész, a Magyar Kul-
túra Lovagja előtt tisztelgünk.

Talán érdemes egy percre el-
merengeni a kerek évfordulók 
megülésének misztikus arit-
metikáján. Hogy ki hány éves, 
ez jórészt a véletlenen, vagyis 
a szerencsén is múlik. Másként 
fogalmazva: az idő múlása, 
éveink számának gyarapodása 
olyasvalami, ami megesik ve-
lünk, akár akarjuk, akár nem, 
akár tetszik, akár nem. Ün-
nepléskor viszont erényeket és 

teljesítményeket méltatunk, 
olyan dolgokat, amelyekről az 
ünnepelt nagyon is tehet, hi-
szen erényei az ő kiküzdött és 
megőrzött eredményei, telje-
sítménye pedig magától értető-
dő – hiszen ezt ő érte el. Dráfi  
Mátyás mögött ott van az erény 
is és a teljesítmény is, mert ma-
gyar színész akart lenni mindig, 
és közel 300 szerepet játszott el 
határon innen és túl. 

Valamikor nagyon régen, kis-
gimnazista koromban láttam 
először Matyi bácsit a színpa-
don. 1968-at írtunk ekkor, és a 
Salemi boszorkányok című da-
rab Proctorát alakította a pár-
kányi kultúrház színpadán. Ak-
kor megfogadtam, hogy komoly 
színházszerető és színházba 
járó ember leszek. Számtalan 
alakítását láttam az évtizedek 
alatt, játéka mindig mindenkit 
lenyűgözött, mert amikor el-
kezdődik a darab s színpadra 
lép, azonnal magára vonja a fi -
gyelmünket. Teljes egészében 
lenyűgöz játékával, mert ren-
delkezik azzal az aurával, amely 
az egyszeri műalkotások sajátja. 
Az aura „itt és most”-ja a színész 
esetében az előadás egyszerisé-
gét, képmásnélküliségét jelenti, 
a megismételhetetlent. Nem 
mindenkinek sikerül ez. Nekem 
csak ez a különbség számít. Mi 
ez a különbség? Az egyéniség 
mutatója, az átélésé, az azono-
sulásé – a színészi profi zmus.

A játék szereplője, Dráfi  Má-
tyás, mélyen humánus módon, 

teljesen és mindig azonosul a 
darab hősével. Olyan színészal-
kat, aki a fojtott szenvedélyű, 
erőteljesen körvonalazott fi -
gurák, a megragadó drámai 
alakítások mellett bármilyen 
bohózat mulatságos alakját is 
remekül formálja meg. Ha kell, 
akkor éppen a Hegedűs a ház-
tetőn tejesembere, Tevje, vagy 

Othello, esetleg a Bánk bán Ti-
borca. Az operett világában is 
otthonosan mozog, sőt a fi lm-
kockákat is ki tudja tölteni. Az 
előadásaiból mindig sugárzik a 
belső azonosulás, a lelkierő. 

Egy igazi nagyformátumú szí-
nészt köszöntünk. Dráfi  Mátyás 
egész életében meghatározó 
szereplője volt a felvidéki ma-
gyar kulturális életnek. Hat év-
tizeden át vitte el az emberekhez 
a színházat, tipikus képviselője 
az emberarcú színjátszásnak. 
Azt a korszakot képviseli, ami-
kor valóban a teljesítmény hozta 
a hírnevet, amikor igazi hősök 
mozogtak a színpadon, nagy ér-
zelmek, nagy lendületek, nagy 
indulatok mutatkoztak meg még 
a legkisebb falu kultúrházá-
nak színpadi deszkáin is. Nevét 
mindenhol ismerik, és elismerik 
művészetét. 

Erőteljes, klasszikus férfi -
alak, akit kiváló orgánummal 
áldott meg a teremtő. Ha kiáll 
a színpadra, bárkit meg tud 
győzni a szereplő hitelességéről, 
igazáról. Klasszikus alakításai 
mellett a kortárs darabokban 
is kiemelkedőt alkotott, alkot. 
Minden szerepet komolyan 
vesz, és nemcsak azzal törődik, 
hogy igényesen formálja meg a 
karaktereket, hanem azzal is, 
hogy a közönség szeresse. Pá-
lyafutása jól példázza és hitele-
sen mutatja be a felvidéki szín-
játszás történetét, küzdelmeit, a 
színészek nehézségeit.

 Isten éltesse, jó egészséget és 
további alkotókedvet kívánunk 
Dráfi  Mátyásnak!

Hodossy Gyulával

A Hegedűs a háztetőn tejesembere (1999)

A vén bakancsos (2021) A Liliomfi ban Galán Gézával (60-as évek)

Első főszerepe Karvaš Éjféli miséjében (1960)
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FÁBRY ZOLTÁN SZÉPIRODALMI PÁLYAKEZDÉSE Juhász Dósa János
Az alább olvasható (tárca)novel-
la 1920. január 3-án jelent meg 
az Esti Újságban. Egy alig hu-
szonkét éves fi atalember, Fábry 
Zoltán követte el Stószon, aki az 
első világháború borzalmaival 
és sebeivel „felvértezve” készült 
a még mindig csak előtte álló 
nagybetűs Életre. Egy általa 
létrehozott műfaj, az emberiro-
dalom megvalósítására, amely 
már nem tűri el a szépirodal-
mat, hiszen Rudolf Pannvitz-
cal hirdeti: „A kritika az igazság 
keresése.” A rá jellemző tapin-
tatlan őszinteség meghozza a 
maga „gyümölcsét”. Megjárja 
Ilavát, betiltják írásait Masaryk 

csehszlovák demokráciájában, 
Tiso fasiszta államában, Beneš 
háború utáni országlásában, 
ahogy a szocializmus évtizedei 
alatt, sőt a bársonyos forrada-
lomnak hazudott újabb rend-
szerváltás után is.    

Az idén volt születésének 125. 
évfordulója. Kevesen emlékez-
tek rá. Talán csak Kassán és 
környékén – mert ott, ugye, még 
kötelező. Tóth Lászlónak (is) kö-
szönhetően 2020-ban készült 
róla egy kiállítás Pozsonyban, 
s egy dokumentumfi lm Licht-
mannegger László és Szekeres 
Éva jóvoltából. Neve viszont 
ma már legfeljebb lexikonadat. 

Mire Fábry beléphetett volna 
az élet kapuján, már túl volt egy 
világháborún, s azon szerencsé-
sek közé tartozott, akik túlélték. 
Versekkel és novellákkal indult 
a pályája, amelyek a Kassai 
Naplóban, az Esti Újságban és 
a Prágai Magyar Hírlapban je-
lentek meg. Leginkább talán az 
expresszionizmus és a huma-
nizmus hatott rá elemi erővel. 
Ember mivoltát már ezekben a 
pályanyitó írásaiban is hangsú-
lyozni merte. És nemcsak mer-
te – élte is. Akkor is, amikor a 
világ újabb világháborúba ájult. 
Ő akkor is a vox humanát tűzte 
a zászlajára, amikor a háborús 

győztesek az igazságos bosszú 
jegyében folytatták az öldöklést 
és nyelvtépést. Fábry Zoltán az 
elesettek szószólója lett, s ma-
radt egészen a haláláig. Igaz, a 
szépirodalmat egy idő után már 
hanyagolta. Pályakezdő korá-
ban írt verseit és novelláit csak 
halála után a Vigyázó szemmel 
és az életművét feldolgozó 12 kö-
tetes munka első kötetében tet-
ték közkinccsé. Kérdés, hogy az 
1990-es évek elején a felvidéki 
magyar irodalomból alattomos 
módon kiseprűzött Fábryt – aki 
közíróként és kritikusként, de 
főleg emberként jeleset alkotott 
a Felvidéken –, vissza meri-e 

hozni majd valaki méltó helyé-
re, hogy ismét példát mutathas-
son az újabb nehéz időkben.

A BOT Fábry Zoltán
I

Szép, mesélő este titok nélkül 
vont be mindent sötétre.  A há-
zakban bent nyugodtan szállt 
fel a pipa füstje – végzett mun-
kának örült minden.

Az utcán: kutyaugatás és 
gyors lépésekben szomszédok-
hoz futó asszonyok; kezük a 
kötény alatt rejteget valamit: 
ez a tolvaj mozdulat csinálja az 
apró futásokat.

Ez sem tart soká – hódító 
hatalom a szép este. 

Megpihent álom, egy nagy 
egyforma lélegzés áldoz neki.

Ezt mind látja és hallja az 
öreg Klecz, amint bottal segí-
tett sétájában közeledik a falu-
hoz. Meg-megáll, a bot mélyeb-
ben szúr bele a földbe; nyilván 
ezt is akarja az öreg, mert a föl-
det nézi, a nyomot, amit most ő 
csinál közönséges botjával. 

Holnap, holnap vasat és he-
gyes szeget raknak rá, és Var-
jasra gondol, a kovácsra. Ő 
fogja megcsinálni – holnap. 
Hirtelen irigyelni kezdte, mert 
Varjasnak műlába van: egy 
súlyos, húsos bot a lába, vas-
véggel. Minden keserűséget 
belegyilkolhat a földbe egy-
forma büntető ütésekkel; még 
egy botja is van külön, hegyes 
szögű vassal: kegyetlen számí-
tással szúrhat és kegyelmez-
het – nagyobbat és kisebbet! 
Irigyelte nagyon és magát kí-
nozta: a tehetetlenségét látta, a 
csúnya segítséget.

Lehetőségeket gondolt el.
A kovács a segítője lesz, ba-

rátja – cinkosa; erős dühvel 
fogja kiverni a gyilkot, sebez-
zék jobban a piszok földet.

Így lenne? Jólesett ez na-
gyon az öregnek – felemelte a 
botot, és így ment előre a falu 
felé, tartogatta vissza az erőt: 
„Majd holnap az éles vasszög.”

Egy kis didergéssel megráz-

kódott, boldog gyerekséget ér-
zett.

Az embereket gyűlölte – és a 
földet akarta bántani. Ember-
be beleszúrni utált volna. Puha 
rongy az, a csúnya kiáltás és a 
nyögés zavarná.

Talán félt is a bűntől – a ki-
csit bántani. A föld, a hatalmas 
föld. Ezt gyilkolni. A néma el-
lenfelet szerette benne. A ké-
nyelmes szépséget. A bosszú 
örömét.

Beleszúrni mélyen – az 
csendben marad, csak a saját 
lihegését hallja új biztatásnak, 
bátorításnak vagy – kudarcnak.

Még egyet üt rajta.
Most örült, hogy holnaptól 

kis, fájó sebeket fog ütni. Az 
erőt, amit ma hiába pazarolna 
okos fontolással, gyűjtötte hol-
napra. Megint megállt, eszébe 
jutott, hogy az előbb irigyelte 
a kovácsot. A másik lehetőség 
gyorsan ráterpeszkedett.

Irigyeltem Varjast, mert ő 
jobban gyilkolhat; most… most 
ő fog irigyelni, ha az enyém 
lesz a hegyesebb szög. Nem 
fogja hatalmasra, élvezve csi-
nálni, ki fog játszani – nevetni 
rajtam, észre fogja venni, hogy 
mit akarok. Nem. Nem adom 
oda neki. De holnap ütni kell, 
vágni – botot akarok, hegyes 
vasat, szöget… ütni. 

Te nyomorult!
Ezt az utolsó szót az emberre 

mondta, a falura, mely ott állt 
előtte a végtelen nyugalmában. 
Ez fájt neki: ez a szűzi, egész-
séges pihenés – a nevetős, fe-
hérre meszelt apró házak, és ő 
a tehetetlenségét érezte: miért 
szúrja a tompa botot a földbe?

A gyönyörű este kívánatos-
ra csókolta a falu alvó életét, 
nem messze állt az ő magányos 
háza – még arra is rá merte le-
helni csábcsöndjét.

Keserves börtöne – a sötét 
ház is elcimborált tőle.

A kovács jutott megint az 
eszébe, látta mosolyra torzult 
arcát, ahogy az a titkát meg-
sejti, és kijátszva kisebbíti a 
bosszúálló erőt; öreg életének 
minden tapadását, lélegzetét 
kicsúfolja.

Nem… nem adom oda neki.
Egy hatalmasat üt a földre – 

megnézi a nyomot. Sötét van, 
nem látni – lehajol, a kezével 
tapogatja ki a sebet, de semmit 
sem talál.

Megfordul, előtte sötét éjjel. 
Ez is ellene van. A sötétség rá-
feküdt a földre, nem meri bán-
tani. Hideg páncél az most.

Nem is jut eszébe, hogy üsse, 
örül az újonnan kapott ötlet-
nek; a féltett kijátszás egyszer-
re eltűnt – a pillanatnyi jól-
esést érezte.

Visszafelé ment. Hátat for-
dított a falunak, házának, a 
mankós kovácsnak.

Lesz botom – erős vas végű 
–, nagyon erős.

Gyűlölte Varjast – akinek ő 
felajánlotta dühös barátságát, 
de aki őt kinevette, megcsalta 
–, nyomorultan megirigyelte.

Belekuncogott a sötétbe, a 
botot megint felemelte, újra rá 
mert gondolni a holnapi nagy 
harcra.

Hátranézett. Falujából már 
nem látszott semmi. Elfáradt 
– és éjjel volt. Ő pedig öreg 
ember, gallyakat és lombot 
gyűjtött: nem akart a földre fe-
küdni, kellett ez az elválasztó 
kemény fatömeg. 

II

Semmit sem álmodott. A haj-
nali didergésben öreges für-
geséggel igyekezett a másik 
falu felé. A falu szélén rátalált 
a füstös táblára: Pirka János 
kovácsműhelye. Türelmesen 
megvárta, amíg előjött a mes-
ter. Zavart dadogással muto-

gatta botját. Egy kicsit bele is 
pirult.

Segített tüzet éleszteni. 
Megvárta, amíg Pirka János a 
kék csuporból megitta a kávét, 
addig ő egy elvert inas pontos-
ságával húzta fel-le a fújtató 
fáját.

A kávés csupor nagyot csör-
rent, megkezdődött a munka. 
Egy szót sem mert szólni.

Amikor készen volt, meg 
akarta csókolni a kovács ke-
zét, de meggondolta magát, 
és egy nagy bankót nyomott 
Pirka uram kezébe. Egy dolog 
bántotta csak: a sánta Varjas 
nem tud semmit az ő győzel-
méről.

A nap már egész melegen sü-
tött, mire kiért a faluból. Gyil-
kos munkáját még nem kezdte 
el – jólesett neki a huzavona, 
a pillanat eltolása; addig az új 
munkát nézte – a durván, de 
erővel rávert vasat és a hosz-
szú, éles szeget. A tegnap esti 
faluvégre gondolt, a nagy nyu-
galomra, az irigy kovácsra, az 
emberekre, és a földre nézett. 
Felemelte botját, de egy szekér 
zörgése megijesztette, aztán 
még egy szekér, emberek, me-
gint csak emberek. Falujabeli-
ek mentek vásárra. Köszöntek 
neki. Az öreg Klecz a bot vasas 
végét emelte a kalapjához, azt 
akarta, hogy észrevegyék a 
nagy változást.

Senki sem látta.
Most már vágyta nagyon a 

csendet, a zavartalant, a szeges 
vasvég még mindig nem érin-
tette a földet.

Messziről már látszott a falu, 
félt, hogy megint emberek jön-
nek. Megállt, körülnézett, a 
kabátját összegombolta, erős 
markolással a levegőbe emelte 
a botot – és belevágta a földbe.

A bot eltört.
Az öreg Klecz a nagy mozdu-

lattól lebukott a földre; nagyon 

megütötte magát, mire sírni 
kezdett.

Úgy maradt a földön. A bot 
csonka, hegyes végét durcás 
mozdulatokkal, behunyt szem-
mel szurkálta a földbe – aztán 
úgy hagyta. Azután már csak 
sírt. Később felült, és hang nél-
kül, egyre nézte a csonka fada-
rabot.

III

A műlábas Varjas jött kifelé a 
faluból.
– No, mi az? Ejnye, ejnye, el-
tört a bot? No, nem baj, majd 
megreparáljuk: összeragaszt-
juk és egy erős vaskarikával 
átfogjuk.

Nézte, hihetetlenül néz-
te Klecz a tegnapi ellenséget; 
megfogta erősen a kezét, amíg 
az felhúzta. Törülgette magá-
ról a port, közben lopva mindig 
a kovácsot nézte, nem merte 
felemelni a fejét – egyre talált 
ruháján új port, új munkát.

Azt mondja, meg fogja csi-
nálni, vaskarikát tesz rá – félve 
oldalt pislogott, Varjas már a 
két fadarabot illesztgette. Hir-
telen oda akart ugrani, meg 
akarta csókolni a kezét, mint 
reggel annak a másik kovács-
nak; erről eszébe jutott a haj-
nal, és egy ijedt mozdulattal a 
nagy bankók felé nyúlt. Kivett 
egyet – azt a markába szorítot-
ta, és ismét a tegnapi ellenség-
re nézett, a jó emberre.

Kinyújtott tenyérrel meg 
akarta érinteni annak babráló 
könyökét, amikor csodálko-
zással látta, hogy a pénz lobo-
gó eséssel lehullt a földre.

Megértett mindent, egy lé-
pést tett előre – rátaposott a 
papírra, és egy gyerek topor-
zékoló türelmetlenségével rán-
totta meg a kovács kabátját.

– Gyerünk már, majd én hú-
zom a fújtatót.

Fábry Zoltán (forrás: internet)
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Petőfi  200
PETŐFI A FELVIDÉKEN 10.

Petőfi nek a régi várak, várro-
mok iránti érdeklődését több 
verse is tanúsítja (Salgó; Szé-
csi Mária; A munkácsi vár-
ban; Vajdahunyadon stb.), és 
több kirándulásának is egy-
egy középkori rom felkeresése 
volt a célja. Sáros várának az 
eperjesi hetek alatt történt fel-
kereséséről már volt szó. Egy 
későbbi elbeszélő költemény 
előkészítésének is felfogható 
az a Tompa Mihállyal közös 
murányi kirándulás, amelyről 
a Kerényi Frigyeshez intézett 
Úti levelekben szól 1847. júli-
us 6-án.  

Az 1845. évi felvidéki út 
(és útleírás) szinte hemzseg a 
hasonló impulzusoktól. Mint 
azt még Sáros várának romjai 
kapcsán írja az Úti jegyzetek-
ben: „Voltam rajta. Dehogy 
mulasztanám el valami ro-
mot megtekinteni, ha csak 
szerét ejthetem. Olly jól esik 
ott színom a dicső lovagkor 
levegőjét, mellyben születnem 
kellett volna igazság szerint.” 

Az út későbbi állomása-
it is rendre várak, várromok 
fémjelzik: Szepes vára a Bra-
nyiszkó-hágóról leereszkedve 
Lőcsére menet, Késmárkon 
a Thökölyek vára, amelyet 
Kerényi és az ottani evan-
gélikus líceum professzora, 
Hunfalvy Pál társaságában 
tekintett meg. Rozsnyóról jö-
vet és menet láthatta, még 
ha nem is számolt be róla, 
Krasznahorkát éppúgy, mint 
a berzétei vár és a gombaszö-
gi pálos kolostor omladékait, 
Sajógömörön és Várgedén az 
ottani várhegyet. Nógrádban 

pedig szinte a várak földjére 
érkezett, ugyanis néhány nap 
leforgása alatt járt Füleken, 
Gácson, Somoskőn és Salgón, 
valamint a még Gömörhöz 
tartozó Ajnácskő tövében.

Már 1845. június közepe 
volt, amikor a rossz idő miatti 
várgedei várakozást követően 
egy társasággal újabb túrára 
indult Ajnácskőre, melynek 
vára „most már nem is rom, 
mert tulajdonosa ledöntet-
te végkép”, majd Somoskőre, 
ahol a vár megtekintését kö-
vetően egy helybeli paraszt-
asszony a házába invitálta, 
édes- és aludttejjel kínálta a 
vendégeket. A költő Somos-
kőről indult az onnan egy óra 
járásra fekvő Salgó várának 
felkeresésére egy helybeli ka-
lauz vezetésével. Mint ismét 
csak az Úti jegyzetekben írja: 
„Jó, hogy vezetőt fogadtunk 
Somoskőről Salgóra, mert 
tán föl sem találtunk volna e 
várra. Oly rendkivüli helyen 
fekszik, hogy gondolatnak is 
őrült volt, oda épiteni. Kör-
nyékezi rengeteg erdő bükk, 
cser, tölgy s egyéb fákból. A 
hegyteteje óriási gránitszikla 
s efölött állott a vár, mellynek 
most már kevés maradványa 
van. A legmagasb fal mint-
egy két öles. Talán nem volt 
Magyarországban vár, melly 
olly közel szomszédja lett vol-
na a csillagoknak, mint Sal-
gó. Sokáig ültem romjainak 
legfelső csúcsán; tekintetem 
mérföldeken, lelkem százado-
kon tul barangolt.”

Somoskőn hallotta Petőfi  
azt a nógrádi mondát, amely 

annyira megragadta a képze-
letét, hogy a történetet útiraj-
zában is megörökítette: „Azt 
beszélték e faluban, hogy mi-
kor Salgón a török volt, innen 
a somoskői várból oda lőttek 
a magyarok, s egy töröknek, 
ki evett, éppen a kanalat lőt-
ték ki a kezéből… mire a po-
gányok nyakrafőre elinaltak 
Salgóról, s mai napig sem 
tértek vissza. Hol van olly 
merész képzeletű költő, mint 
a nép?”

Petőfi nek e mondához fűzött 
záró megjegyzése akár esszen-
ciája is lehet mindannak, amit 
egy, a 19. század derekán az 
irodalmi népiesség jegyében 
alkotó költő a folklórról azt 
empirikus közelségben, s nem 
csupán krónikás hagyomány-
ból, ponyváról, szépirodalmi 
feldolgozásokból, vagy éppen 
ismerősök, pályatársak leve-
leiből gondolt és gondolhatott. 
Mint az e rövid áttekintésből 
is kitűnik, Petőfi nek az idézett 
somoskői monda nem az első 
személyes találkozása volt az 
élő, a maga organikus közegé-
ben funkcionáló népi epiká-
val, és csak sajnálható, hogy a 
népdal-feljegyzéseihez hason-
ló tudatos folklórgyűjtésekre 
nem vállalkozott a prózaepika 
kapcsán is. 

A Petőfi  által az Úti jegy-
zetekben megörökített mon-
datípus különösen a Nyugat-
Dunántúlon elterjedt, ám 
különféle változatokban a pa-
lócföldi folklórban már régtől 
fogva ismert lehetett. Utal-
hatunk a Nógrád vármegye 
enciklopédikusának tekintett 

Mocsáry Antal vonatkozó 
feljegyzéseire, mely adatok 
egyike történetesen szintén 
somoskői értesülést rejt.

Salgó vára és a salgói kirán-
dulás oly mély benyomást tett 
a költőre, hogy egy évre rá, 
1846 májusában a szüleinél 
Dömsödön időzve elbeszélő 
költeményt írt Salgó címmel. 
A feudális kényúr Kompoltiak-
ról és az általuk elrabolt Gedő 
Perennáról szóló vadromanti-
kus történet nyitóképe már az 
Úti jegyzetekben is szerepel 
(„Talán nem volt Magyaror-
szágban vár, melly oly közel 
szomszédja lett volna a csilla-
goknak, mint Salgó.” = „Itt állt 
Salgóvár, mint egy óriás, / Ki 
az egekre nyujtja vakmerő /
Kezét, hogy onnan csillagot 
raboljon”). A somoskői mon-
dától eltérően azonban e mű 
alapja nem a néphagyomány, 
hanem a költői képzelet, konk-
rét forrása Petőfi  személyes 
élményein kívül nem ismert. 
Közvetett mintaként és analó-
giaként Mednyánszky Alajos 
két honismereti kötete vehető 

számításba, az ott közölt né-
mely, rablólovagokról szóló 
vármonda és szerelmi törté-
net ugyanis nagymértékben 
hasonlatos Petőfi  költeményé-
nek cselekményéhez. Akad 
azonban térben és időben kö-
zelebbi irodalmi párhuzama 
is e műnek: Tompa Mihály 
ugyanezen évben kiadott Ol-
tárkő című verse szintén egy 
nőrabló rablólovagról szól, a 
költemény forrásaként a Sáros 
megyei hagyományt jelölve 
meg. 

E látogatás utóéletéhez tar-
tozik, hogy Petőfi  salgói ki-
rándulása a néphagyomány-
ban is nyomot hagyott: egy, 
a 21. század elején feljegyzett 
monda szerint, amikor a köl-
tő Salgó várában járt, lóháton 
jött, és a lovával felugratott a 
várkapu melletti sziklára. A 
kőben – így szól a népmonda 
– azóta is látható a ló patkó-
nyoma. Akárcsak a vidék ne-
vezetes népi hőse, Szent Lász-
ló király kapcsán a szentkúti 
Szent László ugratása-hasa-
dék egyik sziklájában…

A Magyar Országgyűlés tavaly Petőfi  Sándor emlékévvé nyilvánította a 2022-es és 2023-as esztendőt, a magyar költészet egyik legki-
emelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. Tudvalévő, hogy a költőóriás élete huszonhat éve alatt 
közel nyolcszáz verset írt, s ezeknek a verseknek a jelentős része a Felvidéken íródott. Jegyzeteiből kiolvasható, hogy ezer szállal kö-
tődött a Felvidék szépségeihez, végigjárta a nevezetességeket. Mindezt bizonyítja a számtalan emlékhely, szobor, emléktábla. Petőfi  
Sándor bicentenáriuma alkalmából a márciusi számtól kezdődően egy éven keresztül közöljük a Kiskőrösön született Magyar Zoltán 
író, néprajzkutató Petőfi  Sándorról szóló (történeti) felvidéki vonatkozású írásait 13 helyszínnel. Ezeket az írásokat egyaránt ajánljuk 
mind az irodalomtörténet szerelmeseinek, mind pedig a szélesebb olvasóközönség fi gyelmébe. Az egyenként megjelenő fejezeteket 
szemléletes képanyag teszi élményszerűvé.

PETŐFI SALGÓN Magyar Zoltán

Salgó vára

Petőfi  Sándor emléktáblája

Salgó vára (rekonstrukciós rajz) Forrás: internet
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könyv 
AKIK TÚLÉLTÉK A GULÁGOT Fiala Ilona

Aránylag sok dokumentumot 
tártak már fel a 20. század vi-
lágtörténelme sötét foltjáról, a 
második világháborúról, és a 
háború után a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcoltak 
pokoljárásáról. Aránylag so-
kat, de még mindig nem eleget. 
A Flórián László által összeál-
lított „Izvinyite, agyin klop…” 
című (alcíme: Akik túlélték a 
gulág poklát) nemrég megje-
lent könyv is ezt a témát dol-
gozza fel. Ez esetben nem csu-
pán dokumentumról, illetve 
tényirodalomról beszélhetünk, 
hanem személyes, bensőséges 
vallomásokról, a megélt elhur-

colás és lágerfogság ecsetelé-
séről, a gulágon elszenvedett 
mindennapos küzdelemről a 
túlélésért.

Három jóbarát: az idősebb 
Flórián László jogász, Pásztor 
Géza gépészmérnök és Fiedler 
Viktor orvos 1945 tavaszán ke-
rül embertelen körülmények 
között ezernél több sorstár-
sával együtt a Kaukázusba, 
Nuzalba. A kötet elsősorban 
Pásztor Géza emlékiratai-
ra épül, amelyeket jóval az 
események után, a hetvenes 
években, Németországban ve-
tett papírra. Az emlékiratokat 
Fiedler Viktor naplóbejegy-

zései támasztják alá, ezeket 
családja megőrizte, és a kötet 
összeállítójának rendelkezésé-
re bocsátotta. Idősebb Flórián 
László nem vezetett naplót, 
emlékiratokat sem írt, és elég 
ritkán beszélt (nem is volt sza-
bad) az Oszétföldön eltöltött 
három és fél esztendőről. De 
a fi a így is gazdagon ki tudta 
egészíteni a könyv szövegét 
saját és testvérei visszaemlé-
kezései alapján. A kiadvány 
érdekessége, hogy amikor a 
kézirat elkészült, akkor került 
ifjabb Flórián László kezébe 
egy dosszié, amelyben rátalált 
édesapja feljegyzéseire: „Fel-

szabadulás után – Magyarok 
internálása” címmel, és a szö-
veg alatt a dátum és helyszín: 
1945–1949, Szovjetunió. A jól 
olvasható kézírást a megsár-
gult lapokon másolatban tette 
közzé a könyv összeállítója. 
Ezzel tulajdonképpen tárgyi-
lagos megközelítéssel össze-
gezve a kötet tartalmát. 

A bányamunkák alól felmen-
tett orvos, mérnök és jogász 
tudásával, tehetségével szolgál-
ta a lágert és lakóit. Az általuk 
leírt, illetve elmondott keserves 
évek, a testi-lelki gyötrődés, a 
hazavágyódás, a betegségek, 
az éhezés és fagyoskodás, és 
főleg az ártatlanul fogvatartás 
tudata szinte minden sorukból, 
minden szavukból kitűnik. Ne-
héz, de tanulságos olvasmány. 
Az internáltakat csakis a ha-
zatérésbe vetett remény és hit 
éltette. Hosszú három és fél 
év után kerültek arra a transz-
portra, amely hazafelé indult 
velük. A csehszlovák határ kö-
zelében Pásztort és Fiedlert 
leszállították a vonatról. „Még 
láttuk, ahogy transzportunk 
elindul Csehszlovákia felé, de 
minket belöktek egy másik vo-
nat vagonjába, amely ellenkező 
irányba indult, vissza Orosz-
országba. Nem beszélhettünk 
egymással sem, nem tudtuk, 
mi történik velünk.” Később 
kiderült, a szaktudásukra volt 
szükségük továbbra is a szovje-
teknek, és még csaknem másfél 
évbe telt, amíg végre hazake-
rültek. Azután sem élhettek 
nyugodtan, és az internáltak 
fogságban eltöltött éveit senki 
sem igazolta. Káderlapjukon a 
kínterhes évek mellé ezt tün-
tették fel: „Ismeretlen okoknál 
fogva a Szovjetunióban tartóz-
kodott.” Ez pedig azt jelentette, 

hogy gyanús elemekről van szó, 
ennélfogva a hatóságok folyton 
zaklatták őket. 

Idősebb Flórián László a 
következő sorokkal fejezi be 
feljegyzéseit: „Tanuljunk és 
okuljunk a leírtakból! Nem ki-
találás, nem rosszindulatú – a 
tényeket elferdítő – mese ez, 
hanem a vázolt megpróbálta-
tásokat átélt és szerencsésen 
hazakerült deportáltak objek-
tív információt tartalmazó sze-
mélytelen jelentése, melynek 
minden sora való igazság.”

Még sok ilyen és ehhez ha-
sonló kiadványra van szükség, 
hogy megtudjuk, magunk is 
„átéljük” és világosan lássuk 
közelmúlt történelmünk eme 
kegyetlen szeletét. Hogy meg-
ismerkedjünk egyes konkrét 
emberek életével, tetteivel, ér-
zéseivel és a már-már remény-
telennek tűnő, mégis vágyott 
hazatérésbe vetett hitével. És 
hogy tisztelegjünk az elhurcolt 
és a táborokban halálukat lelt 
honfi társaink emléke előtt. 

A kötetet a Csemadok Liget-
falui Alapszervezete adta ki 
2022-ben.

Török Johann: Tükröződés XV.

vers
Debreczeny György 

fáradt vagyok
Hajnal Éva nyomán

fáradt vagyok
magamban hordom fontos szavaimat
és megdagadnak
be kellett volna borogatnom
az asztalokat pedig fel
szeretettel és bizalommal
továbbá ólomecettel
hát mondtam is Ady hangján
a parton Nagy Lajosnak
hogy fáradt vagyok
hamar elfáradok
és borostás ma az ész
a ragrímek a hőmérőt lerázzák
lerázzák

a vánkost és a dunnát pedig fel
bámulja olajos tócsák szűzhártyáját
és karnyújtásnyira karkörzésnyire a szajha
akarom mondani a Szajna
de én akkor is fáradt vagyok
az éj kárpitját aranyozom
a temetés reggelén mégis elszaladok
a harisnyámért amin felszaladt a szem

halhatatlanság
a halhatatlanság a hold alatt az est
amikor valaki újra verset ír
a csillaggombos esőkabátról
vagy egy raktárépület rímképletéről
esetleg csak nézi a királynő
hattyúit a parkban
de nem süti meg őket vacsorára
a bohóc a faliórába költözik

és minden órában előjön
kakukkolni a madár helyett

nem a drótakadály
növekvő profit és irigylésre méltó
háború elől menekülő gyerekek
mert a sikeres üzlet receptje
hogy szeresd azt amit éppen csinálsz
tanulj fejlődj vagy lesd el a praktikákat
azoktól akik már sikeresen elmenekültek

de az igazi akadály nem a drótakadály
vagy a lövészárok hanem maga az ember
az önmagát fényező emberi tényező
csak akkor maradhatsz hiteles
ha személyesen veszel részt a menekülésben
az emberek pedig személyesen

nézik foteljaikból a tévéhíradót
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könyv
ÉLETÜNK A SZÁZSZORSZÉP SZIROMRÉTEN Petőcz András

Van az apró kis házikó, és van 
a Százszorszép Sziromrét. És 
van Mimi és Momi, akik az 
apró kis házikóban laknak, és 
lelkesen gondozzák a tulipá-
noskertjüket. És vannak még 
lepkék, egészen pontosan két 
lepke van, Lepike és Lopika, 
meg aztán van Augusztin, a 
pöttyök nélküli katicabogár. 
Ha mindez együtt van, ak-
kor máris ezer és ezer dolog 
történhet meg, ezer és ezer 
kaland, hiszen lepkék, katica-
bogár, sziromrét, apró házikó 
és két kislány az éppen annyi, 
hogy abból bármi lehet, bármi, 
ami mese.

A fantázia, a szerző, Z. Né-
meth István fantáziája óva-
tosan indul be, és aztán nem 
ismer határokat. Minden 
egyes fejezet, illetve történet 
úgy kezdődik, hogy az az érzé-
sünk, majdhogynem valóság 
az, realizmus, amivel szem-
besülünk. Hogy mindez nem 
is mese, mindez csupán va-
lami olyasmi, ami aztán bár-
melyik kisgyerekes családban 
megeshet olykor-olykor. Las-
sanként húz minket a szerző 
a mese irányába, az irreális, 
vagy éppen a szürreális felé, 
így – olvasás közben – azon 
vesszük észre magunkat, hogy 
elhisszük mindazt, ami pedig 
hangsúlyosan csak mese akar 
lenni. 

És Z. Németh fantáziája 
határtalan. Megjelenik ezek-
ben a történetekben minden 
és mindenki, ami és aki meg-
mozgathatja a gyerekek kép-
zeletét. Az akaratos csokinyúl, 
aki – ha akar – úgy fut, mintha 
igazi lenne, vagy éppen a visz-
sza-visszatérő mellékszereplő 
Botorka, a bűbájos boszorka, 
akinek varázspálcája is van, és 
olykor még varázsol is. Igaz, 
a legtöbb varázslata félrecsú-
szik, nem teljesen azzá változ-
tatja maga körül a tárgyakat, 
vagy az élőlényeket, amivé 
akarja, de istenem, annyi baj 
legyen.  Vagy feltűnik a fejeze-
tekben Olivér, a hencegő óriás, 
aki mindenféle butaságot állít, 
merthogy nem túlzottan okos, 
iskolába nem nagyon járt. Azt 
mondja például, hogy, ha kell, 
„zsebre vágja a napot, csomót 
köt a szélfújásra, és a holdból 
citromlevet csavar a teájába”. 

Neki kulcsszerep jut majd a 
történetekben.

Vannak tehát állandó sze-
replők. De találkozhatunk még 
Molld úrral is, a zongorával, 
aki repülni tud, mert szárnyai 
vannak, illetve a Hippenhopp 
nevű hótörpével, aki hóember, 
és hóember-készülése közben 
kiköveteli magának a lányok-
tól, hogy szigorú szemöldököt 
rajzoljanak neki. Aztán még 
Makaóval is találkozhatunk, 

a macskával, aki az egerek 
„réme”. Egyébként ő az egyik 
leginkább „realista” szerep-
lő, az ügyeskedő vállalkozó 
megszemélyesítője, aki azért, 
hogy egérfogással bízzák meg, 
elereszti idomított egereit a 
házban, vagyis úgy szervez 
magának üzletet, hogy a nem 
létező bajból igazi problémát 
csinál. Így éri el, hogy szükség 
legyen rá. 

És feltűnnek még sokan 
mások, Pemzli úr, például, 
aki „feltaláló”, de a nagy „fel-
találásban” magát is szamárrá 
változtatja. Illetve megjelenik 
Rágiusz, a rongyegér, aki min-
dent megrág, amit csak meg-
pillant, mert mindig rágnia 
kell, és megjelenik Fanyaró is, 
a gonosz manó, aki majdnem 
bajt okoz, és már-már eltulaj-
donítja a két kislány házikóját 
meg a Százszorszép Szirom-
rétet, de szerencsére Botorka, 
a bűbájos boszorkány segít, 
igaz, hogy megint bénáskodik 
kicsit varázslás közben.

Aztán még Globulinnal, az 
elképesztően gyorsan növekvő 
gombával is megismerkedhe-
tünk, aki akkorára nő, hogy a 
napsütést is eltakarja a gyere-
kek szeme elől. Ilyen módon ő 
is veszélyesnek tűnik, miköz-
ben – látszólag – barátságos. 
Szerencsére Olivér, a hencegő 
óriás éppen arra jár, és gom-

bára támad gusztusa, éppen 
ezért le is szedi Globulint, ta-
lán azért, hogy elkészítse ma-
gának ebédre. 

Z. Németh István meséi a 
legjobb meseírók műveinek 
hagyományához kapcsolód-
nak – Lázár Ervin alkotása-
ihoz, például, akinek a sze-
replői szintén mindennapi 
életünk részei egyben, csetlő-
botló hősök, és épp esendő-
ségükben kedvesek, szimpa-
tikusak. A szamárrá változott 
Pemzli úr Pinokkió történetét 
juttatja eszünkbe, de megje-
lenik a népmesék hangulata 
is, különösen a két főszereplő, 
Mimi és Momi személye által.

A szerző természetes egy-
szerűséggel teremt családias 
atmoszférát, bensőséges vilá-
ga vonzó, hiteles, hétköznapi 
környezetben valósítja meg 
azt a csodát, ami a fantázia-
dús, kissé szürreális mese, és 
ami gyerekeknek, felnőttek-
nek szórakoztató és élvezetes.

Ezekhez a különleges tör-
ténetekhez jól illeszkednek 
Balázsy Géza rajzai. Meg-
nyugtató, lágy vonalvezetés, 
a rajzok játékosak, pontosan 
megfelelnek az író világának. 
Jó ránézni a színes lapokra, 
minden olvasóra üdítően, jó-
kedvre hangolóan hatnak ezek 
a munkák. Balázsy Géza min-
den tekintetben partnere Z. 

Némethnek, gondolkodásuk 
érezhetően rokon, ez tovább 
erősíti a könyv pozitív hatását.

A hencegő óriás és más me-
sék igazi telitalálat. Minden-
kinek ajánlhatjuk, aki kicsit is 
érzékeny a mesék mosolyogta-
tóan vidám harmóniájára. Egy 
nehéz, sokszor feszültségekkel 
teli környezetben pozitív él-
mény, segít mindenféle szo-
morúság elviselésében, mert 
azt sugallja, lehet még olyan 
az életünk, olyan nyugodt és 
kiegyensúlyozott, amilyen a 
két kislányé, Mimié és Momié 
a Százszorszép Sziromréten.

Z. Németh István: A hencegő 
óriás és más mesék, 

Vámbéry Polgári Társulás, 
Dunaszerdahely, 2022

Török Johann: Tükröződés XI.

fotóművészet 
REFLEXIÓK ÉS KONTRASZTOK
„Azért fényképezek, 
hogy kiderítsem,
milyen lesz az a valami 
fényképen.”

G. Winograd

Nem vagyok művész, de a mű-
vészet minden ágának tisztelő-
je, csodálója vagyok. Amit én 

csinálok a fotóimmal, az csak 
játék. Játék a színekkel, fények-
kel, formákkal. A fotózás szere-
tetét, annak titkait még édes-
apám oltotta belém. Ő is fény-
képezett, s engem is belevont 
a rejtelmekbe. A hagyományos 
fényképezés módszereit, a 
fi lm és a fénykép sok türelmet 

igénylő sötétkamrás előhívását 
ő általa sajátítottam el.

1951-ben Marosvásárhelyen 
születtem, a helyi művésze-
ti iskola tanulója lettem. A 
gimnáziumi tanulmányaim 
befejezése után Kolozsváron 
a Babes-Bolyai Egyetemen 
tanultam, s geológus lett be-

lőlem. Mindig szerettem a 
természetet, így tizenhét évig 
terepen dolgoztam Románia 
különböző területein.

Sorsom ezután Németország-
ba vezetett, Münchenben éltem 
évekig. Mivel szakmámat nem 
gyakorolhattam, visszatértem 
a régi hobbimhoz, a fényképe-
zéshez. Idővel a technikai lehe-
tőségek teljesen elkápráztattak. 
Ekkor ismerkedtem meg a digi-
tális fotózással, s csak a magam 
örömére készítettem a képeket. 
Ez persze nem jelentette azt, 
hogy szakítottam a klasszikus 
fotográfusi látásmóddal. Az 
megmaradt, viszont gyakran 
keveredett grafi kai vagy fes-
tészeti hatásokkal. Sőt fura, 
absztrakt-groteszk művek is ki-
kerültek a kezem alól.

Tíz éve Komáromfüssön 
élek, ahol már többször volt 
kiállításom régi-új munkáim-
ból. Füleken a Honismereti 
Múzeumban a Világok Vára 
VII. fotóművészeti fesztiválon 
többedmagammal állíthattam 
ki képeket. Apácaszakállason 
és Füssön közösen az ekecsi 

Németh László fotográfussal 
mutatkoztam be, s Gútán is 
volt már kiállításom.

A világjárvány okozta el-
zártság nem tette lehetővé 
további bemutatók megren-
dezését, egy ideje ismét a 
magam szórakoztatására ’ját-
szom’. Ha valakinek tetsze-
nek a ’játékaim’, az nagy bol-
dogsággal tölt el. Fotóimnak 
nem szeretek címeket adni, 
ezt mindig rábízom a nézők 
fantáziájára.

Török Johann
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Kettesével szedem lefelé a lép-
csőfokokat, a maradék hatot 
átugrom, ugyanúgy, mint rég. 
Kiérve gyorsan nyitom az au-
tót, de mögöttem egy másik 
gépkocsi áll, nem tudok kito-
latni. A fi ckó nyugodtan ül a 
kormány mögött, és a mobilját 
bökdösi.

– Jóember! – kopogok az 
ablakán. Riadtan felnéz, már 
nyitja is az ajtót.

– Elnézést kérek, valami 
gond van a kocsimmal! – nyö-
gi. – Nem tudna segíteni?

Sietős a dolgom, tehát in-
tézkedem. Gergőt hívom, hogy 
Párkányban lerobbant egy ko-
csi, jöjjön mielőbb.

– Fél óra múlva itt az autó-
mentő, elviszi a műhelybe, de 
csak holnap délelőtt tudják 
megnézni – mondom a pasi-
nak, aki még mindig boci sze-
mekkel néz. 

– Van még valami? – kér-
dem sürgetve, mert már me-
hetnékem van.

– Szállás kéne – mondja ne-
hezen.

– No, az bajos lesz, mert a 
járvány miatt minden zárva. 
Nincs ismerőse vagy rokona 
errefelé?

Nincs. Na, még ez hiányzott 
a mai napon, hogy egy hatva-
nas pasit pátyolgassak!

Megjött a fuvaros, a csomag-
jait átrakjuk a kocsimba, az ő 
kocsija az autómentőn landol. 

Fél óra múlva otthon va-
gyok. Vagyunk. Útközben 
megtudom, hogy tanár, sze-
reti a lágy tojást, fehér inget, 
parfümöt. Szeret olvasni, ír 
is néha, színházba jár. Szóval 
semmi különös, hétköznapi 
dolgok. Fejben teljesen más-
hol járok: mikor takarítottam 
a vendégszobát, az ágyneműt 
kiszellőztettem-e, a fürdőszo-
bában még száradnak-e a ki-
teregetett csipkebugyik, van-e 
friss kenyér?

Leparkolok a ház előtt, pá-
rom üdvözöl minket. A vendég 
rögtön szabadkozik, pár szó-
ban elmondja a történteket, 
s egy üveg száraz vörösbort 
nyújt át neki. Míg a férfi ak be-
szélgetnek, gyorsan elrende-
zem a vendégszobát, amely a 
hálónk mellett van. Kikészítem 
az ágyneműt, fürdőlepedőt. 

Közben ezek bort nyitottak, le-
tegeződtek, rám vártak.

– Fiúk, hideg kaja lesz!
Vacsora után a vendég elvo-

nul a szobájába.
– Te, ez egy egész normális 
fi ckó! – lelkendezik a párom. 
– Mindenről lehet vele beszél-
getni.

– Menjünk, bújjunk be, fá-
radt vagyok! – mondom ásítva. 
– Remélem, holnap kész lesz a 
kocsija! Hívni fognak. Elviszed 
majd őt?

A gyors zuhany után beesek 
a hatalmas, kerek ágyunkba. 
Repülőtérnek hívjuk, akkora. 
Pár napja húztam ágyneműt, 
de még mindig érezni rajta a 
virágok, a kinti szél illatát. Be-
lefúrom a fejem a vánkosba. A 
kedves közelebb húzódik, keze 
máris felfedező útra indul.

– Hulla vagyok – mondom 
halkan. – Meg különben is...

– Ugyan, biztosan alszik 
már, engedd el magad! – búgja 
a fülembe.

Ez sokszor elég, de most 
tényleg tartalékon vagyok. Is-
meri a testem – húsz év az húsz 
év! –, biztos kézzel, de nagyon 
fi noman ér hozzám. Hiába va-
gyok félálomban, elég végig-
simítania a combomon. Liba-
bőrös. Innentől kezdve tudja, 
nem vagyok a magam ura, azt 
csinál velem, amit akar. Még 
felsóhajtok egy mélyet:

– Ne! 
Csak annyit búg a fülembe:
– Libabőőőr!
Tudjuk, innentől már a forró 

lüktetésé a főszerep. Arcom-
ba húzom a kispárnám, hogy 
tompítsa lihegésem, és a rés-
nyire nyitva hagyott ajtón be-
szűrődő holdfény se zavarjon.

*
Kávéillat csapja meg az orro-
mat. Ó, a kedves! Szeretem, ha 
ágyba kapom a kávét. Felülök 
az ágyon, egy csattal tűzöm 
fel a hajam. De jó ez a reggel! 
Már épp nekilendülök, hogy 
felálljak, amikor hátulról egy 
kéz fonódik a derekam köré. 
Ijedten fordulok meg. A ked-
vesem mosolyog rám csukott 
szemmel.

– Te itt? Azt hittem, te főzöd 
a kávét!

– Nem, az a vendégünk – 
mondja, s magához húz, majd 

hozzáteszi: – Csodás volt az 
este!

Morogva bontom ki magam 
az öleléséből, felkapom a kön-
tösöm és kisétálok a konyhába. 

A jövevény a tűzhelynél áll, 
az óráját nézi. Amikor észle-
li jelenlétem, felemeli ujját, 
jelezvén, most ne szóljak. Az 
asztalon három tányér s három 
gőzölgő, hosszú kávé, ahogy 
szeretjük. 

– Jó reggelt! – fordul felém 
hirtelen, majd folytatja. – A 
lágytojás titka az időben van. 
Az pedig pontosan négy perc, 
tizenöt másodperc egy vagy 
két tojásra számolva, minden 
további tojásra plusz tíz má-
sodperc a forrásban lévő víz-
betételtől.

– Aha, most már tudom – 
mondom határozottan. Nem 
is ezen vagyok meglepődve, 
hanem hogy milyen otthono-
san mozog az én konyhámban. 
A kedves is érkezik, az ő ha-
talmas talpa alatt egy helyen 
mindig nyekken egyet a padló, 
szeretem ezt a hangot.

– Jó étvágyat! – mondja jó-
kedvűen a vendég.

Gyorsan bekapom a reggelit, 
s rohanok is, mert késésben 
vagyok. A fi úk még csevegnek, 
megígérem, azonnal hívok, 
ha jelez az autószerelő, s egy 
gyors búcsút veszek a vendég-
től. Ő még mondaná, de min-
dent ráhagyok, persze, ha arra 
járunk, okvetlenül...

*
Másnap egy novellapályázat 
eredményhirdetésén van jele-
nésem. Kibicnek semmi se drá-
ga alapon pályáztam a Találat 
című novellámmal. Kicsit késve 
érkezem, a teremben már csak 
hátul van üres szék. Izgatottan 
elfoglalom a helyem, itt-ott 
intek egy-két ismerősnek. Be-
szélgetni nincs idő, érkeznek 
a zsűritagok. A líra kategóriá-
ban gyorsan megy a díjosztás, 
jöhet a próza. Nincs rajtam a 
szemüveg, de mintha... Na, ne! 
Hát ez a tegnapi vendégünk! 
Elmondja a szövegét, kiosztja 
a harmadik, majd a második 
díjat. Az esélytelenek nyugal-
mával dőlök hátra, hegyezem a 
fülem, mit mond az első helyen 
végzett novelláról – miközben 
azon gondolkodom, mi is volt 

a jeligém – de csak közhelyek-
ben beszél, majd kiejti a száján, 
hogy libabőr!

– Úristen! – motyogom ma-
gam elé.

Mellettem öt ember is rákér-
dez halkan:

– Tiéd?
– Nem, nem! Én nem is 

használtam ezt a szót az írá-
somban! – rebegem.

– Az első helyezett pedig a 
Téli rege jeligével ellátott no-
vella! Gratulálunk!

Körülnézek, senki sem moz-
dul. A kis titkárnő integet az 
ajtónál, hogy induljak. 

– Mi van? – intek a fejem-
mel. 

Elöl, az asztalnál megy a 
matatás, kikeresik a novella 
címét, s hangosan bemondják:

– A Találat című lett az első!
Majdnem felrúgom a széket, 

vigyorogva kiszédelgek. A ven-
dég gratulál, majd a puszinál a 
fülembe súgja:

– Nem mondtad, hogy írsz!
– Te sem mondtad, hogy itt 

van dolgod!
– Libabőrt mikor érezhetek? 

– súgja még komoly arccal.
– Hamarosan!

*
A díjkiosztó záróakkordja a 
közös ünnepi ebéd. Minden-
ki helyet foglal, a zsűritagok 
kiszolgálását én vállalom. A 
gusztusosan tányérra helye-
zett, gőzölgő ételt kuncogva 
viszem ki, s mélyen megha-
jolva teszem le a vendég elé. A 
tányéron a rizshalmok mellett 
hatalmas libacomb, a ropogós, 
pirosra sült libabőr fénylik a 
kisült zsírtól.

– Jó étvágyat! Ilyen gyorsan 
teljesüljön minden vágyad, 
ahogy ma! 

Szemembe néz, majd a tá-
nyérra, s érzékien végighúzza 
az ujját a ropogós libacom-
bon.

Hatalmasat kacagunk.

LIBABŐR Balogh Ildikó

novella

Török Johann: Tükröződés III.

vers
Varga István

Abraka-dabra
Mintha valami itt rekedt,
hidegebb téli üzenet
kékítné ki az ablakot,
hirdetve reggelt, vasárnapot.

Lehet, a bársony éjszaka
maga rendelte végszava
teremt ily fényes ravatalt,
s mellékel mellé bölcsődalt.

Lehet a nappal izgága,
cifrára vágyó tintája
alapoz kékkel hajnalban,
s valaki rászól: halkabban!

Halkabban! Hallhasd, hogy dereng,
dereng, dereng majd összecseng
kín-kálváriák jajszava.
S abraka-dabra, abraka...
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EASY BOY
A kintről beszűrődő éles zaj 
ellenére váratlanul elönt a fá-
radtság, úgy érzem, akár el is 
tudnék aludni, pedig ilyenkor 
az adrenalin mindig pörget. 
Remegő kézzel bámulok ki 
a fejemből, miközben végig-
gondolom a stratégiát – nincs 
értelme húzni az időt, agresz-
szívan kell támadnom. Már az 
első ellenfelem is jóval tapasz-
taltabb és technikásabb. Nem 
ugranak be viszont a kombók, 
amiket az edzővel beszéltünk 
át. Hiába agyalok, semmi. Biz-
tos a stressz. De nem kérdez-
hetek rá, egész délután ezeket 
vettük. A zaj egyszer csak fel-
erősödik, majd szinte elhalkul, 
folyamatosan változik. Bele-
süppedek az ülésbe, összeütöm 
az ökleim, majd rámarkolok a 
bal kézfejemre. Miért van raj-
tam máris a bandázs? Teljesen 
kiment a fejemből, mikor rak-
ta fel és ki? Talán a kilenckilós 
fogyasztás miatt felejtek el dol-
gokat, elvégre volt már, hogy a 
mérlegelés előtt hallucináltam 
a dehidratáltságtól. Szóval bár-
mi lehet. De mik is azok a kom-
bók? Akármit csinálok, nem 
ugrik be egyik sem.

– Hé, Renátó! – szólítom 
meg az edzőt.

– Renátó? – horkannak fel 
hárman egyszerre, majd ango-
lul kérdezik, hogy ki az a Rená-
tó.

Hülye vagyok. Renátó egy 
korábbi edzőm, konkrétan az 
első, akinél még bokszolni ta-
nultam. Ez meg honnan jött? 
Biztos a stressz. Az éles zaj 
most mintha bekúszna a fü-
lembe, egyre zavaróbb.

– Elszólás, bocsánat – vála-
szolok, természetesen én is an-
golul. – Antonio...

– Igen? – néz rám aggódó te-
kintettel a horvát származású 
kick-box tréner.

– Átvesszük megint az alap-
kombókat? – kérdem, de An-
toniónak csak elkerekedik a 

szeme. A teremtulajdonos, Er-
nesto veszi át a szót, nyugtat-
gat, hogy most csak pihenjek, 
eeeasy boy, én meg nem értem, 
fel kéne spannolniuk az estére, 
elvégre életem eddigi legnehe-
zebb bunyója vár rám, ráadásul 
egy Grand Prix bajnokságon.

– Csak szeretném átvenni 
az alapkombókat – mondom 
kissé talán ingerülten, véletle-
nül magyarul, majd angolul is, 
mire mind a hárman csitítgatni 
kezdenek. Most a lengyel have-
rom, Łukasz hajol oda hozzám, 
illetve nem is hozzám, hanem 
felém, mert valamiért felülről 
látom, a vállamra teszi a kezét, 
szinte suttog, de valahogy még-
is tisztán hallom jellemzően 
szlávos angolját.

– Nyugi tesó, minden rend-
ben volt a kombókkal.

– Hogyan? – kérdezek visz-
sza, de ekkor fájdalom nyilall 
a halántékomba, mire görcs-
be rándulnak a végtagjaim. A 
hirtelen mozdulat hatására a 
testem legkülönbözőbb pont-
jain érzek fájdalmat. Alig né-
hány másodpercig tart, utána 
a kintről beszűrődő zajt sokkal 
hangosabban hallom, mintha 
pengékkel vagdosnák a dob-
hártyámat.

– Srácok, nem lehetne kikap-
csolni, akármi is ez?

– Mit? – kérdez vissza Łu-
kasz, de a többiek mintha tud-
nák, miről beszélek, egyből 
nyugtatgatni kezdenek, hogy 
ne aggódjak, mindjárt megér-
kezünk.

Miért fekszem? Mikor feküd-
tem le? Megpróbálok felülni, 
mire megragadják a vállam, 
és szinkronban mondják, hogy 
eeeasy boy meg hogy just re-
lax, és ismét fájdalom nyilall 
a testembe, de most mintha a 
bordámnál lenne a legerősebb, 
mintha a májam környékéről 
dárdák indulnának meg a vég-
tagjaim irányába. Felordítok, 
hogy ez nagyon fáj, mi történt, 

mire csak hangosabban nyug-
tatgatnak – ez nem jó, valami 
történt, össze kell kapnom ma-
gam, mert így nem bunyózha-
tok. Antonióra nézek, de nem 
találom, egy másik fi ckó ül a 
helyén, még csak nem is hason-
lít rá. Egy vékony, idősebb alak, 
injekciós tűt tart az egyik kezé-
ben, a másikkal a karomat fog-
ja. Ernestót keresem a tekin-
tetemmel, ő sincs itt, helyette 
egy fi atal nőt látok, alig lehet 
néhány évvel idősebb nálam. 
Két kézzel szorítja a vállam, és 
közben az idősebb férfi nak ma-
gyaráz valamit egy olyan nyel-
ven, amit már sokat hallottam, 
de egy szót sem értek belőle. 
Mindketten ugyanolyan élénk-
sárga ruhában vannak, szürke 
csíkokkal. A kintről beszűrődő 
zajt most tisztábban hallom. 
Hogy nem jöttem eddig rá? 
Egyértelmű: sziréna.

– Łukasz? – nyögöm, mire 
Łukasz ismét fölém hajol. – Te 
itt vagy? – kérdem, és megpró-
bálok rámarkolni az alkarjára, 
de már nem tudok mozogni. A 
vállamban szúrást érzek, oldal-
ra nézek, és látom, ahogy a férfi  
belém fecskendezi az injekciós 
tű tartalmát.

– Persze hogy itt vagyok, 
tesó. Minden rendben.

– Mit adtak be nekem? Hogy 
fogok így bunyózni?

Ahogy ezt kimondom, máris 
érzem, hogy a végtagjaim elen-
gedik a görcsöt, majd mintha 
az agyamat is elöntené valami 
sűrű, sötét folyadék. Elneheze-
dem, de közben mégis mintha 
lebegnék kicsit.

– Ne aggódj a meccsek mi-
att! Jó voltál, tesó. Sokkal jobb, 
mint amit bárki is elvárt volna 
tőled.

– Hogyan? – kérdezek visz-
sza, de ennél többet már nem is 
tudnék mondani.

– Minden rendben, tesó. Ki-
ütöttek, de minden rendben…
Łukasz még magyaráz va-

lamit az estéről, de már nem 
értem, mit. A szemhéjam el-
nehezül, majd lecsukódik, és 
bárcsak elaludnék, de nem. A 
mentőkocsi pulzáló sziréná-
ját hallom – olyan, mintha a 
fejemben tomboló fájdalom-

mal táncot járnának, föl-le 
ugrálnának a koponyámban. 
A szégyen átjárja minden por-
cikámat, és én örülök, mert a 
fájdalom miatt ebből alig érzek 
bármit is. Semmire sem emlék-
szem az estéből.

Bódi Péter

vers
Motesiczky Gábor 

Befejezetlen szonett
Körbe-körbe a holnapok elől menekülve
Egy hosszú álomból ébredsz majd örökre
Kormánya vesztett hajódon minden kötél elszakadt
Az őrjöngő tengeren vitorlád tépett rongydarab

Már ne várjon vidám nyári napsugárra
Aki önmagát magánya börtönébe zárta
S föllázadt a mostoha mindenség ellen
Bosszút állva az egyszer volt nem múló szerelmen 

Lehetnék
Lehetnék valaki ha valakié lennék
Lehetnék part fövenyén hullámok dobálta üres kagylóhéj
Lehetnék a feledés ereiben sodródó szunnyadó emlék
A hold vonzásában kiszámítható szüntelen ár-apály
A tegnapok átaludt forradalmainak vértelen lábnyoma
A múlt sebein nyelvemmel végigtapogatva
Gyógyíthatatlan hegeket keresve újra és újra
Az ingyen kapott érzelmek értékét kutatva a szélben
Az ég malmai lassan őrölve hullajtják
Jövendölésük hamvát a mindenségre
Mert egykor mindenki más volt vagy talán semmilyen se
Mindennek megvan a maga miértje
Ahogy lenn ugyanúgy odafenn
Mikor veled vagyok minden annyira távoli tőlem
Szinte tapintható mégis elérhetetlen

Török Johann: Tükröződés VII.
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A KRAMPUSZTÓL SZERETETTEL
Gyerekkorában Tom és Jerry 
voltak Noel példaképei. Imád-
ta, ahogy egymást kergetve 
mindent felforgattak maguk 
körül. Egyszer az egyik epizód 
olyannyira megihlette, hogy 
kipróbálta, vajon tényleg lehet-
e a konyhából korcsolyapályát 
csinálni. Elszomorította a de-
cemberi hó és hideg hiánya, 
így amikor a szülei a tévé sá-
padt fényében sütkérezve ker-
tes házról álmodtak, felcsavar-
ta a morzsákkal teli szőnyeget, 
majd két vödör vizet öntött a 
padlóra. Kitárta a fagyasztó 
ajtaját, aztán elégedetten vé-
giglopózott a sötét folyosón, és 
bebújt a takarója alá.

Izgatottságában nem bírt el-
aludni. Először kikotorta szek-
rénye legsötétebb zugából a 
jégkorcsolyáját, aztán azt szo-
rongatva, tágra nyílt szemmel 
bámulta az ablakára ragasz-
tott fl uoreszkáló csillagokat és 
bolygókat, amiket még akkor 
könyörgött ki magának, ami-
kor csillagász akart lenni. Az 
apja azonban hamar lerángat-
ta a csillagok közül a földre.

– Az olyan kölykökből, mint 
te, nem hogy csillagász, de 
még rendes felnőtt se lesz! – 
morogta az orra alatt, amikor 
megmutatta neki a tízből két 
pontos matekdolgozatát.

Azóta Noel rendes felnőtt 
akart lenni. Azonban úgy kal-
kulálta, mielőtt rendes felnőtt 
lesz, marad rendetlen gyerek, 
így hát hevesen dobogó szív-
vel, jégkorcsolyával a lábán, 
várta a másnap reggelt. 

Korcsolyapálya ugyan nem 
lett, de az apja elcsúszott a 
tócsában és eltörte a kezét, a 
szőnyeg megbüdösödött, a fa-
gyasztó kiolvadt, így vagy tíz 
kiló hús, hat ponty, két kenyér, 

háromzacskónyi burgonya-
krokett, no meg két doboz 
karamellás jégkrém megrom-
lott. Ez utóbbiért legalább 
annyira sajgott a szíve, mint 
apjának a keze, ami ha nem 
törik el, akkor nagy valószínű-
séggel olyat csattan az arcán, 
aminek a hangjától letörik egy 
darab az Arktiszon olvadozó 
jéghegyekből.

Noel végül megúszta egy hó-
nap tévé és Nintendo nélküli 
szobafogsággal. Ezt a panelon 
belül bármilyen szobában le-
tölthető büntetésként értel-
mezte. Erre a célra a szomszéd 
Bözsi néni rózsaszín tapétájú 
nappaliját választotta. Ott 
vagy harminc éve minden vál-
tozatlanul porosodott, és még 
a sosem használatos, csiricsá-
ré csészékkel telezsúfolt szek-
rény tetején is giccses porce-
lánangyalkák somolyogtak.

Noel komisz kölyök volt, en-
nek nem egy angyal látta már 
a kárát, de Bözsi néni is ko-
misz kölyök volt egykoron, így 
remekül kijöttek egymással. 

– Már megint mit végeztél 
ki? – kérdezte Noelt, mire a 
fi ú duzzogva elmesélte a tör-
ténteket.

Bözsi néniről az egész panel-
ház azt rebesgette, hogy mióta 
az 1960-as években elhagyta 
a férje, hogy mérnöki tudá-
sával segítse az amerikaiakat 
az űrversenyben, állandóan 
mogorva. Noel ezen pletyka 
hatására kezdett el a csillagá-
szat iránt érdeklődni, holott 
ennek a pletykának az egyik 
fele sem igaz, hiszen egyrészt 
Pali, az a félkegyelmű kurafi  
(ahogy Bözsi néni emlegette 
a férjét) igazából adóellenőr 
volt, így hacsak nem azt ter-
vezték, hogy adót vetnek ki a 

földönkívülieknek, akkor nem 
sok hasznát vehették az ame-
rikai űrkutatási programban. 
Másrészt Bözsi néni nem volt 
mogorva, sőt, kifejezetten so-
kat nevetett, csak nem éppen 
a megfelelő helyzetekben.

Például amikor Noel tör-
ténetének ahhoz a részéhez 
ért, hogy az apja elcsúszott és 
nagyot nyekkenve ért földet, 
a néni csak nevetett és neve-
tett, utána annyi gőzgombócot 
pakolt Noel elé, hogy a gyerek 
kételkedett benne, enne-e még 
valaha is ilyet.

Persze a gyerekkori emléke-
ket idővel megszépíti a nosz-
talgia pasztellszínű pokróca, 
amibe Noel előszeretettel bu-
gyolálta be magát kudarcok-
kal teli felnőtt életében. Főleg 
az öt év börtönbüntetése alatt, 
amit más bűnéért ült le. Hiába, 
amilyen rossz volt matekból, 
pont olyan rosszul választott 
barátokat.

December 6-án, Szent Mik-
lós napján szabadult. Ahogy 
kilépett a szokatlanul fényes 
és zajos utcára, maga is meg-
lepődött azon, hogy pontosan 
5745 dutyis koszt után úgy sé-
tált el az első útjába eső gyors-
étterem mellett, hogy még 
csak a levegőbe se szimatolt. 
Küldetése volt. Bocsánatot 
kellett kérnie szüleitől a félre-
sikerült jégpályás incidensért, 
holott azóta már több mint 
egy évtized eltelt, és a korcso-
lyája valószínűleg már a kéz-
fejére se menne rá.

Végre rendes felnőtté akart 
válni, munkát vállalni, olyat, 
aminek semmi köze sincs a 
kábítószerekhez. Szívesen 
lett volna postás. Ők sokat 
gyalogolnak a szabadban, 
anélkül, hogy kétes alakok 
véreres szemmel kokaint 
vagy füvet követelnének tő-
lük. Noel pedig az utóbbi 
öt évet bezárva töltötte egy 
olyan cellatárssal, aki álmá-
ban népdalokat énekelt, és a 
vánkosával próbált palotást 
táncolni, úgyhogy volt ideje a 
bocsánatkérésen meg a jövő-
jén agyalni.

Ahogy hazafelé sétált, elcso-
dálkozott azon, hogy minden 
ember más ruhát viselt, és oda 
mehetett, ahová csak a kedve 
tartotta. A legtöbben egy ki-
sebb élelmiszerbolt felé vették 
az irányt, így Noel, aki meg-
szokta, hogy tiltakozás nélkül 
kövesse a tömeget, velük tar-
tott. A boltban minden ma-
radék vagyonát két Mikulás-
csomagra költötte. Egy az ap-
jának, amiért miatta eltörött a 
keze, és egy az anyjának, ami-
ért csalódást okozott neki.

Amint kilépett a boltból, el-
eredt az eső.

Végül megállt régi otthona 
előtt, a fehér masnival átkö-
tött zacskóban csokoládé, cu-
korka, mandarin és mogyoró 
csörgött. A panelház szürkén 
magasodott fölé, piszkos ab-
lakain, mint a kóter elkoszlott 
tornatermében gyúró börtön-
töltelékek hátáról, úgy folyt le 
az esővíz.

Noel tekintetével egykori 
gyerekszobája ablakát kereste. 
Csalódottan állapította meg, 
hogy a szülei leszedték róla 
a fl uoreszkáló csillagokat és 
bolygókat.

Végül vett egy mély levegőt, 
belépett a dohos szagú folyo-
sóra, felkocogott a harmadik 
emeletre, és becsöngetett a 
3B-be, abba a lakásba, mely-
nek a konyhájából jégkorcso-
lyapályát akart csinálni egy 
másik évezredben. A feszült 
várakozást és izgalmat csaló-
dás követte: az ajtó zárva ma-
radt. Noel még egyszer csön-
getett, aztán dörömbölt, aztán 
kiabált. A 3B-ből nem érkezett 
válasz, nem úgy a 3C-ből.

– Ha nem hagyja abba az 
óbégatást, akkor ezzel a part-
vissal vágom hátba! – sipította 
egy karcos, vén hang, amihez 
ugyanolyan vén test is tarto-
zott, csíkos pongyolába bújtat-
va.

– Bözsi néni? – fordult Noel 
a hang irányába.

– Noel? – hunyorgott az asz-
szony. – Mit keresel itt?

– Hát a szüleimet.
Bözsi néni alaposan elcso-

dálkozott. Utoljára akkor 
esett meg vele ilyen, amikor 
az antennás tévéjét digitálisra 
cserélte, és hirtelen vagy száz 
tévécsatorna közül kellett ki-
választania, honnan akar rek-
lámot nézni.

– Anyád meg apád minden-
kinek azt mondták, hogy vettél 
egy kertes házat külföldön, és 
ők is hozzád költöznek. Ez úgy 
három éve volt.

– Aha – szusszantotta Noel, 
és hirtelen beugrott neki, hogy 
pontosan három éve látogatták 
meg utoljára. A Mikulás-cso-
magok majdnem kicsúsztak a 
markából. Bözsi néni Noel el-
kámpicsorodott arcára pislan-
tott, aztán a partvis nyelével a 
mellkasára bökött.

– Gyere kölyök, éppen most 
lett kész a gőzgombóc! Bolti 
lekvár van benne, olyan, mint 
a szilikon.

Így Noel ismét a porcelánan-
gyalkák és az évtizedes por 
között, a rémesen süppedős 
kanapén ült, és rájött, hogy va-
lószínűleg több időt töltött itt, 
mint a saját szobájában. Ott-
hon érezte magát. Úgy, ahogy a 
szülei mellett sosem tudta. Bö-
zsi néni egy hatalmas tál kaka-

óba meg porcukorba forgatott 
gőzgombóccal csoszogott be a 
szobába.

– Mit szorongatsz? – kérdez-
te, a férfi nek pedig csak ekkor 
tűnt fel, hogy még mindig a 
szüleinek szánt Mikulás-cso-
magokat markolászta.

– A Mikulástól Bözsi néni-
nek – nyújtotta végül az asz-
szony felé a piros zacskókat.

– És a Mikulás a krampuszát 
küldi futárnak? – viccelődött 
Bözsi néni, miközben mohón 
rávetette magát az ajándékra.

– Az angyal foglalt volt – só-
hajtotta Noel.

Az asszony csak legyintett. 
– Kell a frásznak az angyal! 

Utoljára gyerekként kaptam 
Mikulásra ajándékot, és az 
már vagy hetven éve volt, úgy-
hogy ha hetven év alatt nem 
gondolt rám az angyal, most 
már ne próbálkozzon! Nosza, 
fogj hozzá a gombócokhoz!

Noel az előtte tornyosuló 
ételre nézett. 

– Ha mindet megeszem, ak-
kor jövőre akár Mikulás is le-
hetek.

– Az vagy, ami csak lenni 
akarsz, kölyök. A határ a csil-
lagos ég. A szüleid talán nem 
említették?

Noel megrázta a fejét.
– Le vannak tojva – jelen-

tette ki Bözsi néni határozot-
tan. – Mesélj, mit végeztél ki, 
amióta nem láttalak! A rozo-
ga csontjaim már nem viselik 
olyan jól a kíváncsiságot, mint 
régen.

Így hát a férfi  mesélni kez-
dett, Bözsi néni meg mindig a 
legrosszabb részeken nevetett. 

Későn este, amikor az asz-
szony horkolása vagy a hűtő 
búgása – Noel nem tudta 
megkülönböztetni a két zajt 
– éberen tartotta a süppedős 
kanapén, a gyomrát téglaként 
nyomó gombócokról nem is 
beszélve, kilesett az ablakon. 
A város fényei miatt egy csilla-
got se látott, de tudta, hogy ott 
vannak. Nem azok a fl uoresz-
káló papírcsillagok, amiket 
komisz gyerekként bámult, és 
amiket elvettek tőle, hanem az 
igaziak, amik akkor is ott lesz-
nek fent az ég végtelenjébe ka-
paszkodva, amikor ő már nem 
is él.

Noel fordult egyet, majd be-
hunyta a szemét. Úgy döntött, 
másnap elmegy korcsolyázni. 
A városi jégpályára, mint a 
rendes felnőttek, utána pedig 
elmeséli Bözsi néninek a csil-
lagokról mindazt, amit gye-
rekként megtanult róluk. Mert 
rájött, hogy csak azt lehet le-
rángatni a csillagok közül, aki 
hagyja magát. Ő pedig elha-
tározta, hogy soha többé nem 
hagyja magát.

Király Anikó

Török Johann: Tükröződés XII.
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Fellinger Károly

Luca
Peti azt mondja nagyapának,
hogy undorodik 
a füstölt sertésnyelvtől,
nem kér belőle,
mert az az állat szájából való.
– Eszem helyette inkább lágytojást,
jelenti ki jókedvűen.
Nagyapa erre odaszól a nagyinak:
– Miután elkészítetted 
a kis fi nnyásnak a lágytojást,
nehogy elkezdjél varrni,
mert ma Luca napja van,
s aki ilyenkor varr,
bevarrja a tyúkok fenekét,
és nem fognak tudni tojást tojni.
Petinek csak most esik le,
honnét is való a tojás.
Elpirul, s hogy leplezze magát,
megeszik egy szeletet 
a füstölt sertésnyelvből is.

Közmondások
Nagyapa  kopasz.
Amióta azt olvasta,
hogy az okos haj 
elhagyja a buta fejet,
parókát hord.
Múltkor meglátogatta
az egyik távoli rokona,
akit nagyon régen nem látott.
Amikor találkoztak,
a vendég levette a kalapját,
majd megsimogatva
kopasz fejét,
csak ennyit mondott mosolyogva:
– A buta haj elhagyja az okos fejet.
Nagyapa nem tudott
megszólalni a meglepetéstől.
Hát így higgyen az ember
a közmondásoknak.

Piros hó
Apu és anyu összevitatkoztak,
aminek az lett a vége, 
hogy apu elköltözött.
Másnap sms-t írt anyunak,
mindenért elnézést kért,
csak bocsásson meg neki.
Én is kértem anyucit,
béküljenek ki,
közeledik a karácsony,
szeretném, ha apu visszaköltözne.
Anyu azt válaszolta,
majd akkor, ha fehér hó helyett
piros fog hullani.
Erre a piros színű gyurmából
csináltam egy piros hóembert.
Amikor anyu meglátta,
nem hitt a szemének.
Én meg azt mondtam neki,
nem tehetek róla,
ha piros hó esik,
az ember olyan színű hóból
építi a hóembert,
amilyen van. 

Kakaslépés
Nem szeretem, ha télen
már délután sötét van.
Ne félj, karácsony után majd
kezdenek hosszabbodni a 
a nappalok, magyarázza a nagyi.
Minden nap egy kakaslépéssel,
mondja a nagyapó.
Igen ám, de nekünk 
nincs is kakasunk,
szólal meg a kisöcsém, 
aztán hozzáteszi:
Kakast akarok karácsonyra,
egy igazi kiskakast, kukurikú!

De mi lesz, ha két kis 
kakas összeveszik?

Balázsy Géza illusztrációja

AZ ARANY KORCSOLYA
Csendes a téli nagycétényi erdő. 
Csak Szarka néma fecsegése 
hallatszik. Az udvarias Mókus 
mosolyogva nézi őt, már sok-
szor hallotta ezt a történetet, de 
hát hogy is lehetne a kerepelő 
asszonyságot megállítani! Szar-
ka néne ágról ágra ugrál, tarka 
farkát rázza, és locsog, locsog:

– A divat az divat! Minden-
ki csak a műkorcsolyázásról 
beszél. A nyulacskák még nem 
sokra jutottak vele, komolyta-
lan népség. Hanem a borzok 
meg a sündisznók! És miután 
elkészült a jégpálya, Medvét is 
láttam korcsolyázni. Micsoda 
nyolcasokat írt le, majd kipuk-
kadtam a nevetéstől! De most 
elmondom, mi történt az öreg 
Vakondokkal. Ez igazán a csu-
dák csudája.

Mindenki tudja: a Vakondok 
vak. Amikor őt nevezték ki a 
korcsolyapálya őrének, sokan 
csodálkoztak: „Miféle őr az, aki 
nem lát?” Ostobaság! Hiszen 
Vakondoknak oly fi nom a hal-
lása, hogy messziről felismer 
minden erdőlakót a járásáról.

Egérke, aki a tölgyfatuskó 
üregében lakott, kiment egy-
szer a jégpályára. Műkorcso-
lyázó akart lenni. Mivel csupán 
egy darab korcsolyája volt, a kis 
tökmagot jól kinevették. Ám ő 
nem adta fel. Esténként, amikor 
a jégpálya kiürült, nagy buzgón 
rótta a különböző bonyolult fi -
gurákat a jégre. Vakondok nem 
kergette el, gondolta, fél pár 
korcsolyától úgysem karcoló-
dik össze a jég, nem kell újra 
felönteni. Egérke késő éjszakáig 
siklott a jégen, melyen kék csil-
lagfények tükröződtek.

Egyszer Egérke korábban 
jött, mint ahogy szokott, és 
meglátta, miként gyakorol Ka-
kas, a híres műkorcsolyázó. 
Büszkén kiterjesztette farkát, 
felszegte taréját, majd zeneszó-
ra lendítette hol az egyik, hol a 
másik szárnyát, hol pedig mind 
a kettőt egyszerre. A lelátókon 
üldögélő kotlóstyúkok egymást 
túlkiabálva harsogták:

– Gyönyörű! Nagyszerű! Mi-
lyen szép!

– Kedves Kakas! – cincogta 
az Egérke. – Kérlek, taníts meg 
korcsolyázni!

– Hát nem tudod, hogy én 
vagyok a legkiválóbb műkor-
csolyázó? – dohogta bosszú-
san Kakas. – Vigyáznom kell 
magamra. Aztán meg neked 
csak egy korcsolyád van. Nem 
elegendő az igazi műkorcsolyá-
zónak.

– Nem volna lehetséges, hogy 
kölcsönadod nekem a másikat?

Egérke belenézett Kakas hi-
deg szemébe, és félénken meg-
simogatta korcsolyája élét.

– Micsoda arcátlan pimasz! 
– kiáltotta magából kikelve Ka-
kas.

– Takarodj innen! – kotko-
dácsolták a tyúkok. – Honnan 
a csudából kerülsz ide? Ne is 
fi gyelj rá, drága Kakas!

Egérke rémülten elsántikált 
onnan az egyetlen korcsolyá-
ján. A tyúkok kikacagták, és 
többet kotkodácsoltak, mint 
valaha. Amikor a pálya kiürült, 
Egérke újra kiszaladt a jégre.

– Úgy szeretnék korcsolyáz-
ni, mint a kakas! – gondol-
ta. Habozás nélkül előrelökte 
mellső lábacskáját, és Kakast 

utánozva könnyedén siklott a 
jégen.

A halványsárga Hold a csilla-
gokat óvatosan széttolva haladt 
az égen. Egérke nem vette ész-
re, hogy éppen a feje fölött állt 
meg.

– Miért korcsolyázol ilyen ké-
sőn? – kérdezte a Hold.

– Engem mindenki kinevet. 
Csak egy korcsolyám van – sír-
ta el a bánatát Egérke.

– Ne sírj! Majd kitalálunk 
valamit – mosolygott a Hold. 
– Állj oda, ahol a tükörképem 
visszaverődik a jégen! Tessék, 
ott a második korcsolya! Bánt 
még valami? – és gyöngéden 
megsimogatta Egérke fejét.

– A zene. Hiányzik a muzsi-
ka.

– Mindjárt lesz az is – a Hold 
hunyorított egyet hatalmas sze-
mével, és a csillagok félkörben 
felsorakoztak. – Zendítsetek 
rá! Te pedig, Szelecske, segíts 
nekik!

Csodálatos muzsika áradt 
szét, és Egérke, teljesen átadva 
magát a mozgásnak, a boldog-
ságtól lehunyt szemmel tán-
colni kezdett. Mozdulatai nem 
hasonlítottak Kakas kérkedő 
táncára, könnyedek, szépek 
voltak.

Vakondok, aki még sohasem 
hallott ilyen csodálatos zenét, 
kimászott a szikrázó jégre. A 
csillagok körtáncban forogtak, 
s Egérke lába alatt az arany 
hokikorcsolya olyan bonyolult 
fi gurákat rajzolt a jégre, me-
lyekhez képest Kakas futása 
idétlennek tűnt. A meghökkent 
Vakondok hosszú ideig képte-
len volt megérteni, mi történik 

vele, míg végre felfogta, hogy 
gyönyörű szép muzsikát hall, 
és lát, lát! Látja a csillagfényes 
jeget, a halványsárga Holdat, 
meg a szürke kis Egérkét, amint 
kecsesen siklik előre a valószí-
nűtlenül bonyolult táncban.

– Látok! Látok! – kiáltotta 
megrendülten Vakondok.

– Hát ilyen csudák csudája 
történt a mi nagycétényi er-
dőnkben – fejezte be elbeszélé-
sét büszkén Szarka néne.

Mókus lopva letörölt egy 
könnycseppet bozontos farká-
val. Valahányszor Szarka elme-
sélte ezt a történetet, sohasem 
tudta visszatartani a könnyeit.

Száraz Pál
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Durec Valéria

Száz Emese

– Írjál már! – böki az olda-
lamba az ujját. Épp a fájós 
bordámnál. Felszisszenek.

– Normális vagy? Múzsa, 
nem múzsa, istenemre mon-
dom, nem állok jót maga-
mért!

És ő csak kuncogva lóbálja 
a lábát a szekrény tetejéről. 
„Egyszer úgyis elkapom.”

– Nem tudsz! – olvassa 
gondolataimat. – Mi lenne 
veled nélkülem? Ki súgná 
neked a jobbnál jobb gondo-
latokat?

– Hogy mit csinálsz? Most 
sem tudok írni! Szabadságot 
vettél ki, vagy mi a szösz? 
– s mire a hátam mögé rej-
tett seprűvel a kezemben a 
szekrényhez érek, ő már a 
csilláron lóg. No, azt azért 
nem. Ez a nagyanyámé volt. 
Dühöm egyre jobban nő, 
mígnem egy isteni sugallatra 
megvilágosodom, és kioso-
nok a légyirtó permetért.

– Baloldalt a harmadik pol-
con! – kiált utánam a kis mi-
haszna.

Feladom, én ezt már nem bí-
rom. Visszaülök a karosszék-
be, kezembe veszem a tollat, s 
belenézek a vigyorgó képébe.

– Tudod mit? Rólad fogok 
írni.

Látom lehervadni a moso-
lyát.

– Megvagy pajtás – ujjon-
gok magamban –, rátapintot-
tam a gyengédre!

Félrebiccenti a fejét, rezeg-
teti a pilláit, talán még köny-
nyeket is ejt. Ha nem figye-
lek, még meghatódom.

– Figyelj csak! Most azt 
írom le, hogy egy pimasz, 
rosszindulatú szörnyeteg 
vagy. Aki az ember fájó pont-
jait nyomogatja, és teljesen 
kikészíti idegileg.

– Azt is írd bele – diktálja a 
fejem fölött –, hogy így meg-
szabadulsz a benned rejlő tra-
umáktól és fájdalmaktól.

– Ez nem tollbamondás! – 
ütök az asztalra. Érzem, az 
ereim majd szétpattannak a 
méregtől. S erre ő mit csinál? 
Hozzám bújik, nagyot cup-

pant a homlokomra, fricskát 
ad az orromra.

– Nézd, tele is írtál egy ol-
dalt. Ügyes vagyok! – és már 
menekül ki a kertbe a repü-
lő karosszék elől. Az ajtóban 
megtorpanok, visszanézek. 
Az asztalon ott fehérít a te-
leírt füzetlap. Már csak egy 
cím kell, jut eszembe. Erre 
fölemelkedik a toll, és elkezd 
magától írni: Nem tudok élni 
a Múzsám nélkül! 

– Te kis nyomorult! – s 
megmarkolom a seprűt…

Ennyi centire fekszik mellet-
tem az a nő, akihez szerencsé-
re csak a gyűrű köt, na meg a 
villanyszámlák. Több éve már, 
hogy az ágy bal fele is foglalt. 
Ha most felkelnék, az asszony 
horkolása nem lenne annyira 
fülsüketítő, és a reggelihez is 
közelebb kerülhetnék.

Pontosan 159 másodpercem-
be kerül az út, ami a konyhába 
vezet. A reggeli 2 darab pirítós, 
jó adag vajjal és paradicsom-
mal. Száraz kenyérből, rozoga 
pirítóval előállítva, ami 6-szor 
mondta fel a szolgálatot, de 
teljesen még sose hagyott cser-
ben. Kávé közben az ablakpár-
kányra pillantok. 5 óriási kosz-
folt, vagy legalábbis valami 
maszatféle virít a napsütésben. 
Összesen 3-szor volt mosva az 
ablakunk a költözésünk utáni 5 
hónap alatt.

8 évesen mondták nekem 
először, hogy fura vagyok. 
Konkrétabban egy 9 életév-
vel rendelkező nagyorrú tap-
ló, akinek 7 foga volt kint az 
ő 9 évéhez képest. Számokat 
fi rkáltam a biológiafüzet sar-
kára, 323 846…, ő pedig kí-
méletlenül kiröhögött: „Mit 
csinálsz, minek írsz ilyene-
ket? Biztos valami bajod van.”

Néhai szánni való apám 2 
alkalommal is letagadott tel-
jes nyugalommal. Az anyám 
temetése utáni 6. héten is 
üresség uralkodott a házban, 
ezért apám 4 legjobb barátféle 
ismerősét hívta meg az amúgy 
3 személyes kis garzonlaká-
sunkba. Mikor további 3 sört 
kellett kivinnem a nappaliba, 
az akkor még kedvenc macs-
kám teljesen ártatlanul elém 
somfordált, és megbotlottam. 
Az üvegek darabjai 8 irányba 
repültek szét, az egyik pedig 
megtalálta az egyik ingyenélő 
jótevő lábfejét.

A másik eset 32 éves ko-
romban történt apám halá-
lának bekövetkezte előtt 7 

nappal. A 9 órás vonattal ér-
keztem, ami pontosan 5 per-
cet késett. A 02-es peron előtt 
várt rám, miközben egy 88 
éves idős nénivel veszekedett 
az 4 újonnan épített szórako-
zóhely miatt, ami valósággal 
vonzza a 19 éves pernahajde-
reket. Mikor megérkezett a 
vonat fülsüketítő zsivajjal és 
csikorgással, ahogy az len-
ni szokott, nagy elánnal le 
akartam lépni a lépcsőről, de 
ahelyett majdnem a nénire 
bucskáztam. Apám majd fel-
robbant a dühtől, ami mintha 
7 évtizede lakozott volna ben-
ne arra várva, hogy egy szem 
fi ára zúdítsa.

Az 1 koszos ablak bámulásá-
ból kijózanodva eszmélek rá, 
hogy jelenésem van a munka-
helyemen. A 6. kerületi bevá-
sárlóközpont pénztárosa va-
gyok, ami 9 szánalmas évemet 
vette el. 399 forint a visszajáró, 
37-et meg lefog az adó. „Sajná-
lom, hölgyem, de 5 gyerekkel 
mind a 10 cipősboltunkat 58 
perc alatt nem fogja tudni meg-
járni. Következő! Nem, höl-
gyem, kérem, értse meg! Nem 
tudok segíteni. Nem, kérem, ez 
egy munkahely. 2 darab zsemle 
pluszba? De hölgyem, 0 az esé-
lye, hogy ön...”

9 óra. El fogok késni. Ha így 
folytatom, 74 évesen is aprót 
fogok számolni. 94 per órával 
száguldok az ajtó felé, majd le 
a lépcsőn, végül ki az utcára. 
Minimum 45 ember somfor-
dál a zebrán, abból 9-nek bot-
rányosan ócska cipő jutott, 2 
pedig valamilyen oknál fogva 
esernyővel közlekedik. Nem, 3. 
Mennyi az esélye, hogy ma esni 
fog? 0, vagy nem is, inkább 7 
százalék a nem teljesen tiszta 
ég miatt. Még 8-an furakodnak 
elém. 16 percem maradt, vagy 
csak 4? Már nem tudom.

„Persze, a számom 06… 
ööö... 286? Sajnálom, nem 
emlékszem!” Nevetséges! Az 

még hagyján, hogy 2 ember 
a hajnali órákban cserél szá-
mot a reggeli dugóban az em-
bertömeg közepén az orrom 
előtt, de hogy nem képesek 
megjegyezni? Az enyém 08… 
9? 98 vagy a második szám a 
6? Aztán 280… Mi ez? Kiment 
a fejemből? Pedig könnyű. 
3… 48? Majd 253 és végül 42, 

nem is, 11. Vagy még nincs 
vége? 706…Mi? Igen, bizto-
san. A végén pedig 79.

Az a 8 szerencsétlen most 
meg előttem játszik lassú csi-
gásat. „Te, Laci, fi gyelj má! Az 
a fi ckó ott mögöttünk nem az 
a bunkó pénztáros? Tudod, a 
2 kifl i aff éros pali, aki 1-ig se 
tud számolni.”

Mi az, hogy nem tudok? Hi-
szen könnyű. 480865… Még 
hogy nem tudok… 132823... 
Kikérem magamnak, tudok 
számolni. 0664709…

„Te Laci, mit motyog ez 
mögöttünk?”„Nem tudom, 
öregem, de úgy nézem, mind-
járt elered az eső.”

Török Johann: Tükröződés IX.
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Hiányzik a könyvtárából egy regény, verseskötet, antológia vagy irodalmi kiadvány? Egy régebbi felvidéki szerző könyvét keresi? Forduljon hozzánk bizalommal, szívesen 
segítünk a könyv beszerzésében. Jelentkezzen a helyorseg@liliumaurum.sk címen!

Évfordulók
110 évvel ezelő   születe   Janics 
Kálmán író (1912. 12. 29. – 2003.8. 
20.) A szlovákiai magyar kisebbség 
helyzetével foglalkozó könyve a 
Hontalanság évei címen jelent meg. 
Több hazai újságban, folyóiratban 
publikált. Közíróként a csehszlová-
kiai magyarság helyzetével össze-
függő kérdésekkel, illetve a nemze-
 ségi kérdéssel foglalkozo  . 

130 évvel ezelő   születe   Halász 
Miklós (1892. 12. 12. – 1985. 7. 
26.) író, történész, Szenes Piros-
ka író, újságíró férje. 1945-től az 
Amerikai Egyesült Államokban élt, 
i   többnyire angol nyelvű életrajzi 
regényeket jelentete   meg, és a 
Magyar Fórumnak le   az egyik leg-
ak  vabb szervezője és munkatár-
sa. Alapvető jelentőségű történe   
műve: Csehszlovákia 1918–1938 
(1938).  

130 évvel ezelő   születe   Komlós 
Aladár (Koral Álmos néven 1892. 
10. 10. – 1980. 6. 22.) költő, író, iro-
dalomtörténész. Munkatársa volt a 
pozsonyi Tűznek. Csehszlovákiában 
Zsidók válaszúton (Eperjes, 1920) 
címmel röpirata, illetve Voltam 
poéta én is (Rimaszombat, 1922) 
címmel verseskötete jelent meg. 
Később egyre inkább az irodalom-
történet-írás került előtérbe a pá-
lyáján.

A  KOMOLYZENE  SZOLGÁLATÁBAN  NYOLC  IRÁNYBAN
Rejtvényünkben a felvidéki magyar komolyzene 76 képviselőjének családnevét rejtettük el nyolc irányban. A ki nem húzott betűk összeolvasva adják a megfejtést, egy ismert és 
közkedvelt zenész nevét. A megfejtéseket december 30-ig várjuk a helyorseg@liliumaurum.sk-ra. A helyes megoldók között értékes könyvcsomagot sorsolunk ki. Novemberi rejt-
vényünk nyertese Koronczi Mónika (Fülek). Gratulálunk! 

ÁG (Tibor)
ANTALFFY (Vilmos)
BALOGH (Csaba)
BÉRES (Gábor)
BODNÁR (Ferenc 
Attila)
BÖGI (Béláné)
BUKOVECZKY 
(Erzsébet)
CSABA (Miklós)
CSÁKY (Antal)
CSEHI (Ágota)
CZICZKA (Angéla)
DOBI (Géza)
GAÁL (Ildikó)
GHILLÁNY (István)
HANZA (Rolanda)
HAVASI (József)
HECHT (Anna)
HOMOLYA (Éva)
HOZÁK (Margareta)
HRITZ (Júlia)
HULKÓ (Márta)
JANDA (Iván)
JARÁBIK (Imre)
JÓZSA (Mónika)
JUHÁSZ (Mónika)

KADOSA (Pál)
KARÁTSONY (Imre)
KARABA (Gyula)
KARDOS (Éva)
KASZÁS (Jánosné)
KAZÁN (József)
KOPASZ (Elemér)
KOVÁCS (Kálmán)
KOZSÁR (Zsuzsanna)
KRIZSÁN (József)
KURALI (Ágnes)
LUKOVICS (Mária)
MÁTÉ (László)
MÓZSI (Ferenc)
(Molnárné) NAGY 
(Erzsébet)
NÁNÁSSY (Ildikó)
(Halláné) NOVÁK 
(Mária)
ORSOVICS (Yvette)
OSWALD (Ferenc)
PÁLINKÁS (Zsuzsa)
PAPP (Katalin)
PINTÉR (Ferenc)
POKSTALLER (László)
RÁCZ (Csaba)
REITER (István)

SAMU (Katalin)
SCHMIDT (Viktor)
SCHREIBER (Ildikó)
SIMEK (Viktor)
SIPOSS (Jenő)
STAMPAY (János)
STIRBER (Lajos)
STUBENDEK (László)
SVOBODA (Sarolta)
SZABÓ (Imre)
(Móry) SZAKMÁRY 
(Magda)
SZALAI (Pál)
SZALAY (Szilvia)
SZALÓ (Éva)
SZEDER (Irma)
SZÍJJÁRTÓ (Jenő)
SZILÁRD (Erika)
SZOMBATH (Károly)
TÓBISZ (Titusz)
TÖRÖK (Ferenc)
VAJDA (Géza)
VASS (Lajos)
VICZAY (Pál)
ZAHOVAY (Ernő)
ZSAKAY (Erzsébet)
ZSÁKOVICS (László)

Csoportmunka, a feladatok felolvasása

TEXT-TÚRA FESTŐI KÖRNYEZETBEN
Az idén ősszel is megvalósult a Text-túra, amelyet a Szlo-
vákiai Magyar Írók Társasága szervezett. A tehetséges 
kezdő írókat felkaroló háromnapos intenzív foglalkozás 
mentorok közreműködésével zajlott. Ezúttal új helyszín-
re került a program: a festői Izsa település melletti Bok-
ros-tanyára. A mentorok, Póda Erzsébet és Z. Németh 
István kreatív feladatokkal, valamint írástechnikai ta-
nácsadással látták el a szárnyukat bontogató tollforga-
tókat. A műhelymunka részeként a Bokros-tanya tulaj-
donosnője, Sámson Enikő körbevezette a résztvevőket a 
csodaszép környezetben fekvő családi gazdaságon. A ta-
nya egyik épületének helyiségében kisebb tájházat ren-
deztek be, muzeális értékű tárgyakkal. A rövid körséta 
a foglalkozás részeként új ötletekre ihlette a leendő iro-
dalmárokat. A jó hangulatban telt háromnapos irodalmi 
workshopon nagyon sok új alkotás született.

Balázsy Géza (1959) festő, grafi kus, Párkány
Balogh Ildikó (1964) prózaíró, Nagyölved
Bódi Péter (1991), író, Göd
Csáky Pál (1956) író, politikus, Pozsony 
Debreczeny György (1958) író, költő, Budapest
Durec Valéria (1964) prózaíró, Szőgyén
Fábry Zoltán író (1897–1970), író, Stósz
Fellinger Károly (1963) költő, Jóka
Fiala Ilona (1956) prózaíró, Pozsony
Juhász Dósa János (1969) újságíró, Balogfala
Király Anikó (1993) író, illusztrátor, Feketenyék
Klemen Terézia (1952), pedagógus, rendezvény-

szervező, Komárom
Kövesdi Károly (1953) költő, író, műfordító, Pozsony
Lőrincz P. Gabriella (1982) költő, író, Szanda
Magyar Zoltán (1967) író, néprajzkutató, Nagymaros

Motesiczky Gábor (1964) költő, Nyitra
Nagy Erika (1961) prózaíró, szerkesztő, Nyárasd
Németh Győző (1968) grafi kus, képregényrajzoló, Fertőd
Petőcz András (1959) író, költő, Budapest
Póda Erzsébet (1965) újságíró, író, szerkesztő, Pódafa
Száraz Pál (1954) prózaíró, Nagyfödémes
Száz Emese (2002) prózaíró, Muzsla
Tóth László (1949) költő, író, művelődéstörténész, szerkesztő, 

Dunaszerdahely
Tóth N. Katalin (1975) prózaíró, Sáró
Török Johann (1951) fotógráfus, Komáromfüss
Varga István (1965) költő, Komárom
Z. Németh István (1969) költő, író, szerkesztő, Csicsó

Lapszámunkat a marosvásárhelyi származású Török 
Johann fotós alkotásaival illusztráltuk.

Készítette: Z. Németh István

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
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