
V|,wÍdyan 7.sfin 1ffi7. ilÚti6ü



_--- ffid f*ífl-

A 4. TMT
I] TERVEZETT

PROGRAMJA
1997. március 7. péntek

Az időpontok és a programok megváltoáatását a

n TMTszervezőifenntartják!

Megnyitó

A Singing Skulls (a Politechnikum ango| színházának e|őadása)
HOLD ME! - an entertainment by Jules Feiffer

Az1. fi|mes b|okk ÖNARCKÉPEK (5 fi!m, 20 perc)

1. Szirmai Marci: Önarckép (3 perc)
2. Túri Gábor: tnarckép (2 perc)
3. Horváth Csaba: tnarckép )2 perc)
4. Bá|ind Dénes: tnarckép (5 perc)
5. Pándy Zo|tán: Önarcképem csamoka (7 perc)

Dorornbkoncert
Barta Géza és Domokos Szilárd műsora

Po|i Dance Stúdió
Fabu Adrienn és Szerecsen TÍmea táncelőadása

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja
E|őadják; László Péter, Nagy Akos, Váradi Péter

Az Elnyomott |fi úság A|kotóműhe|y sajtótájékoáatója
a Blues című fi|mjÜkrő|.

Szünet

A 2. filmes blokk (7 film, 40 perc)

1. ART ami nem ART (Szirmai Marci}: Az uto|só ember (1 perc)
2. Lász|ó Péter: Tisáe|t Doktor Úr! (a perc)
3. A.c. (Satu és Rittrs}: Dzsó sziti (2 perc)
4. Szirmai Marci: ldőpontha|asáás (2 perc)
5. Csoncsi: KiÉ|y (15 perc)
! |ándy Zo|tán; Ahogyan az Van avagy ahogyan az |enni szokott (6 perc)
7. Bá|ind Dini-Horváth Csaba: Mű-só-szóró |ll. (10 perc)

n
tr

16.00.



Törik a nye|vünket?
John conyers, CoIin Hackett és Martin Samue|s e|őadása

Szünet

Meglepetés

A vers- és nove|lairö pá|yázat eredményhirdetése
Részletek a nyertes művekbő|.

Az Ars Classica kamarazenekar koncertje

Ír tánc
E|őadják: Daróczi Judit és Colin Hackett

Da|árda

A 3. filmes blokk (6 film, 35 perc)

1. Szirmai Marci: Könyvtár (1 perc)
2. Csoncsi: Szenvedély (4 perc)
3. Bálind Dini: Szex (10 perc)
4' Ex-oGA Productions (Nagy Ákos}: Szombat (3 perc)
5. ART ami nem ART (Szirrnai Marci}: Bekerü|tem (5 perc)
6. Csoncs|: A jó sör (8 perc)

A WE|Wu WEl együttes koncertje
(A filmes zsüri döntéshozata|ra visszavonul)

Eredményhirdetés, közönségdíjak, konzuttáció

Zárora

A vers- és novellaíró pá|yázat zsÜrije: Fóth Andrea, Krausz Kata|in és Hann Péter

A videófi|m-készítő pá|yázat zsurije: Herskó János, Horváth György

í.*.'\8y A 4' TMT-n vetített fi|mekre a
közönség is szavazhat' A
szav aző|apokat a Műsorfiizet
mel|ékletében ta|áljátok meg.

A szervezők fe|hívják a TMT-re
érkezo kedves vendégek
figye|mét, hogy az fu25ós terem
befogadÓképessége véges, így
cé|szenj mihamarabb megér-
kezni, hogy jó helyről |áthassák
a progÍamokat' Köszönjük.

A fenti programok és időbe-
osztások vá|tozhatnak, a vég.
|eges időpontokat a TMT-n
megjelenő műsorfüzet
tartalmazza!
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A DUIL GHNOI{IGTE
TBOHOTOGIAI TEG?IEK

Hol volt, hol nem volt, réges Égen, mikor még csak
alig volt valami, élt egyszer egy fiú meg egy lány. A
fiú szerette a lányt, a lríny sz€rette a fiút' Szerették
egynrríst. Az egyiktih valamelyik, mindegy, lajos,
ügy határozott, hogy ezentul nemcsak szereti, hanem
nagyon szereti a lányt, Icát. [Jgy is tett. Es ez volt a
baj. Csak úgy tett' Ica látva, hogy csak úgy Úesz'
szomorú lett, s gondolt egyet. Gondolás utr{n
odafordult Lajoshoz, és aá mondta: ,,[,ajosi Te csak
úgy teszel! Nem jó ezígy,I-ajos!'', majd egy hidra
Íölakasztotta magát. A hidra tetemét lNjos a folyóba
dobta még élő tá'rsaihoz, azvtán visszament Icához,
aki folytatta, ahol abbahagyta, de megisméÍc|te a,l
is, amit azímént mondoÍ, ahogy a filmekbcn is
sz'okás reklrím utrín, legalábbis sok miíholdas adón.
tóleg a nómet nyelvűeken. ,J-ajos! Te csak iigy
teszel! Nem jó ezígy, lajos!'', majd gúnyos
mosollyal LtozzÁtette ',{iílcg a német nyelví adókon.''
f:s itt kez'dődtek a problénuík. l-ajos, aki nem
ismerte ezt a mesé1, ftíleg a mesc azon részét, amely
nem idézet, nem értette meg Ica német adókrtil szóló
mondatiit. s pánikba esett. Ica o{thagyta. Epp, mikor
otthagyta,,arra ment egy tank, amikíl tiizet nyitottak
ní. Icr{ra. fls l'ajosra is. Miért ne? Mindkettójük
az,onnal rneghalt. A tank továbbment, és e|.tűnt a
távolban' Lajos és Ica holttestét elégettélq mert eZ
látszott egyszeníbbnek. Hamvukat gondosan eltették
egy helyre. A hely 5000 év múlva is sértetlen volt'
&kkor, mikor egy TMl- szewező biz-ottság
megtalálta. A bizottság ftilvitre magával a szobájába
a helyet, majd megszerye7le a TMT-I. Azóta minden
évben megszervezi. A hamv és a hely még mindig
megvan. Akit érdeke|, de tényleg, megvan! Akit
érdekel, miírcius 7-én penteken rnaradjon itt az
iskolában némi. Esetleg épp önmagát. Megtekintheti
a helyet' odavisák, ott lesz' Bé|a és lca. [-ajos.
Mindegy

Once upon a time, long,long ago, back in a time
when there was hardly anytling al all, there lived a
boy and a girl. The boy loved the girl. and the girl

loved the boy. They loved each other. One of them,
either one of them, it doesn't really matter which

one, lajos we'll say, decided that he would
thenceÍbíh not only love lca, but love her a |ot'

Flaving decided it, he went about doing it. And that
was the problem. When lca saw that he was just
going about doing it, she became very sad, and

startetl thinking akrut i1. Having thought abnut i1.
she turnerl to Lajos and said, "Lajos! You're iusl

going abrrut doing it! Jhis isn't going to work out,
Lajos!'' Then things started happening prctty Íast

incleed.lca was now tcltallly dcsperate, and
sheeplungedintothelakeanddrowned. Lajos attended
thc shecp's funeral, accompanicd by all t]e gnmm

scribes of the cra, who disappeared afterw'ard to save
it all for posterity while Lajos relurncd 1o Ica. Ica

continued where she'el left off, but first rcpeateC
what she'd just said, just like they do on '[Y 

afle r thc
commercials, at least on satellite channels, cs,rxciallr
the ones in German" "Lajosl You're just going akrut

doing itl This isn't going to work oul, Lajosi" ,\nd
with a sarcastic smile, she added, "esper;i6l1y on lhe

ones in German." Anrl this is where the problems
began. Lajos, who was unÍbmiliar with thrs lar11

tale, especially rvith the part outside the qurrrltirrns
marks, and who now had to make do'wilh.,ul lhe

help of Íhe scribes, did not understancl lca's
comments about satellite television and (icrman

channels, and he began to panic. Ica left him therc rn
his panic. but just as she was leaving him there. a

tank drovc by and opened fire. On lca. And I-a.!trs as
well. And why not? Both of them died instantlt lhe

tank drove on and disappeared in Íhe distancc. Ihe
corpscs of l,ajos and lca were cÍ€mated, sincc that

seemed the easiesl thing to do. Their ashes wert
carefully placed in a certain place. That place

remained untouched fcrr 5000 years, after which the
TMT organizational committee founC it. The

members of the committee took the place with them
back to their room and then organized the TMT.-fhey 

have organized it every year since. The ashes
and the place are still there. Anyone interested in
them, but they're really there! Anyone interested

should stay at school on March 7th and come see
them. And put their own works on display if they

feel like it. They can have a look at úe place' It will
tle on view there' And Béla and lca. ()r l,ajos' Who

cares.
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€su nűp.fi.IfiúÍtfui[...
- Hallod ezt?. kérdeáe egy masza.

tos arcú fiúcska társátó| - Megint lőnek"
Va|óban, a rádió bemondta..,,Légiveszély
Budapest-Fcildvárf Még percek sem teltek
e|, máris csapódtak be a bombák és a
sáá|ingyertyák.
A két fiú egymásra nézett, tudták, vissza
ke|| menni a bunkerba, mert itt nem biáon-
ságos. Tudták, de fé|e|mükben nem bírtak
mozdulni.

- Mivan, ti nem jtitttik?. szó|a|t meg
egy mé|y és nem tú| barátságos hang, me|y
egy rongyos ruhában á||ó kamasáútól
származott..|tt akartok meghatni? - kérdez.
te kicsit eré|yesebben, de a váiaszra vámia
kel|ett, meft époen egy bomba csapódott
be mel|ettÜk, és a kivert fo|d ma,idnem be.
temette őket.

. Nem - nézett te| az egyik fiúcska
könnyes szemme| -, nem akarunk ift ma-
radni, csak fé|Íink- szipogott és hangja
néha e|-e|csuk|ott a sírástól.

- Jólvan. Ti is a bunkerba mentek?.
De a vá|asz csak egy |ehorgasztott fej |ehe-
letnyi bóIintása vo|t.
Felettük zúgtak a bombák, asszonyok, gye-
rekek sírása ha|latszott, de ők csak men-
tek, szedték vézna |ábaikat és reszkető tes.
tÜket.
Már az e|mú|t napokban nagy vo|t a born-
bázás, de ma már kimerészkedtek, hisz
élelemre és ruhára vo|t szükség.A két gye.
rek is ezért jött, de nem ta|á|tak semmit;
házuk a fo|dde| lett egyen|ő, amikor egy
német repü|őgép rázuhant.
Epp visszaindultak, amikor a sziréna meg-
szó|a|t. Hangja o|y kegyetlen s szívettépő,
és mindenki tudja, mit jelent. Ezért is igye-
keáek vissza a bunkerba, mert va|ószínű'
hogy pár napig nem vá|tozik a he|yzet.
Csak mentek a házak között, amikor gép-
pisáo|y.d unogásra |ettek fi gyelmesek'
Nem volt szokat|an, de ezvaIahogy más
vo|t; fájdalmasabb és követe|őzőbb. ott
á||tak a német katonák egy ház előtt, ke-
zükben géppuska, és egy asszonynak
kiabáltak:

- Kommen Sie hier, schnell,

schnell!l!
A nő engede|mes vo|t, arcán a könnyek
lassan fo|ytak, akár az e|múlt néhány év. A
katonák betuszko|ták a teherautóba, és to-
vábbmentek a következő házig'

- Úgyi" megdóglt5tok!- mondta a
nagy fiú. megcilrim mindannyiótokat! . és
szaladni akart fe|éji'ik, de a fiúcskák lefog-
ták testét, nyugalomra intették, hogy ma-
radjon vesáeg, ha nem akar megha|ni,
mert ezek nem kímélnek senkit; ezek nem
emberek, hanem á|latok.
,A teherkocsi odébb ál|t, és a hárorn fiú fo|y-
tatta útját a bunker felé; messze vo|t, de
tudták, ott biztonságosabb.
Sötétedésre mái. ocla is értek. Szlenyov
bácsiengedte be őket, majd gyorsan be-
csukta az a1tot. Sarenyov bácsi már nem
volt maigyerek, de sok fiata! megirigyel-
hette éies eszéért és fürge mozgásáért.
lgaz, sokat beszé|t, de megbízhato voit'
Lámpást gyújtott, és |evezette őket egy
kanyargós |épcsősoron a pincébe, amely
akkora |ehetett, mint egy vároterem' és ez
is . rnint amikor a vonatra várnak. te|i vo|t;
de ők Rem vonatra vámak, hanem hogy
Vége legyen ennek a borza|omnak, hogy
nyugodtan fe||é|egezhessenek, és ne kell-
jen bújká|niuk.
Leértek a pincébe, éreáék, minden szem
rájuk mered, ame|yek te|ivo|tak reménnyel,
hogy sikerü|t va|amit szerezni, vagy már
vége, és kimehetnek. De a három fiú csak
á||t és bámu|t maga elé, ebbő| már tudták,
nincsen semmijó híruk, így a íTúknak szólni
se ke||ett, mindenho| megértő és fájda|mas
tekintet fogadta őket'
Leü|tek és hal|gatták a ha|á|os csöndet,
egyikük se szó|t, hogy a németek újabb
íog|yot ejtettek. Nem azért, mert fe|es|eges
vo|t, hisz egy ember é|et nem az; de nem
akarták a helyzetet még rontani, bár nem
hiszem, hogy eá még |ehetett vo|na. lgaz
enné| már csak az a rosszabb, ha a tábor-
ba kerÜ|nek, és tudták, egy razia alkalmá.
valők is oda jutnak; de e szörnyű gondo|a-
tot megprobá|ták e|hesegetni, hisz a tábor
egyen|ő halá||al' onnan még nem jött



vissza senki, és nem is fog.

Az éjszaka és a regge| nyuga|mas voft. Úgy
dé|fe|é járhatott, amikor hirtelen kopogás
törte meg a csendet' Nem megszokott ko-
pogás volt, hanem keményebb és hango-
sabb" Senki nem szó|t csak vártak. hátha
elmegy, aki kopog, de nem; egyre jobban
és erőszakosabban dörörnbölt. Kintrő| te-
herautók zaja ha||atszott és a bakancsok
koppanása' ahogy az aszfa|tnak csapód-
tak.

- Németek!- kiá|tott fel va|aki, a
csend felboru|t, vo|t, aki rohangá|t és búvó.
he|yet keresett, és volt, aki imádkozott.
Az ajtót betörték és rohantak |e a lépcsőn'
Mikor meglátták a rengeteg asszonyt és
gyermeket, mintha elbizonytalanodtak vol-
na- Mégis egy párat a |evegőbe iőttek, és
nyugalomra intettek rnindenkit. Majd egye-
sévelfe|lökdösték őket a lépcsőn, és be-
tuszkolták a teherautóba az összes enrbert.
Ezek az ernberek aá se tudták. merre lép-
jenek, hisz szemÜket égette a fény; így va-
kon, sírya, könyörogve még elveszettebb-
nek és értelrnet|enebbnek éreáék saját
sorsukat. A három fiú is fe|kerÜlt a kocsira.
és elindultak a tábor fe|é.

Hajnalodott, mikor odaértek, kinyitották a
nagy vaskaput. a kocsik bementek, majd
becsukódtak az ajtók, kizártá}< a külvi!ágot
és vele együtt az uto|só reményt is.
A férfiak, nők és gyerekek külön mentek; ie
kel|ett vetkőzniük, majd ruhát kaptak meg-
számozva, mint az á||atok... Aki zsidó vo|t
még egy kis hatágú sárga csil|agot is ka-
pott, őket kÜ|ön vitték a tóbbiektől. A fiúk
bekerÜ|tek a többi gyerek kőzé, aho| sírás-
tól dagadt szemek és ártat|an tekintettek
fogadták őket. Némán á||tak ott, de egy
éles csengő hangja megzavarta eü. a pil-
lanatnyi nyugalmat. Mindenki kiment az
udvarra, ott eligazították a nőket és a fér-
fiakat, hogy holdolgoznak ma, majd a te-
herkocsikka| e|vitték őket.
A gyerekek egy szelet száraz kenyeret
kaptak enni, a fe|nőttek majd a munka után'
vagy akkor sem. A kis apróságok aá se
tudták, hogy mi|yen gyorsan fa|ják be a
kenyeret, azután mind a pocso|yáhazsza-
ladtak, és onnan ittak annnyit, amennyit
tudtak, míg a többi szomjas gyerek oda

nem ért. A katonák undorraí nézték.
Egy fiatal katona . láfuán eá - kinyitotta az
udvari vízcsapot, és intett, hogy ihatnak.
Azok az ártatlan gyerrnekek pedig megro-
hanták, és egymást lökdösték, még vere.
kedtek is, a katonák pedig nevefue szem|é-
lődtek.
Ekkor egy magas, arrogáns német tisá lé-
pett e|ő, arca rideg vo|t és egy pi||antásá.
va| ölni tudott volna. Határozott mozdu|attal
a géppiszto|yhoz nyúlt, és bele|őtt a gye-
rekseregbe. Riadtan futottak szét, de sokan
rnár nem ke|tek fel. Egy picsiny fiúcska a
fö|drő| a kezét nyújtotta, és fájda|mak ko.
zött hebegte:

- SegÍts, bácsi, ne bánts,.. - de nern
bírta befejezni, mert a tisá föléhajolt, és a
fejébe eresztett egy go|yót' A katonák iszo-
nyodva néáék a je|enetet. A tiszt odament,
ás valami olyasrnit kér.dezhetett, hogy ki
nyitotÍa ki a csapot. A fiatal katona odalé.
pett és je|entett' a következő plllanatban
egy |övés dörciÜ|t e|, és a katona haítan
esett össze.
Ezután a gyerekeket szétosz|atták, és az
őrök e|fog|a|ták he|yüket. Tanu|ván az eset-
bő| egy se mert ujjat húzni a tiszttei.
A nagy fiú odarohant a ha|ott gyermekek-
hez, majd kezébe temette arcát és sírt:
köáük volt a két fiúcska is. Csak sírt és
könnyeive| ááatta az é|ette|en testeket.
Hirte|en fe|ugrott, és a tiszt után rohant. A
katonák e|éje á||tak, de ő csak menni akart
és Ütötte' tépte őket; aáán megtörve a föld-
re borult és fe|kiá|tott:
- Ístenem, miért? Mikor |esz már vége? .
zokogott, és elterült a porban, ktnnyeivel
kÚszködve egy -kis versikébe kezdett:

,,Álom vo/! csupán
a szép fonó nyár,

a nap heÍyett az iszonyat éget már
s engem visznek a katonák'

Anyám kónycitgótt és sírt
ő már nem érzÍtcibbé e k{nt,,
vékony teste a földre hullt

átkozott légy, kegyetlen múlt.

Ötieter meg engent is
csináljátck velem is,,

amÍt millió emberrel tettetek,
de békében nem nyughat majd bűnós

Íelketek',,
Gigi
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JElE.il, JÓ vő, MrÍtr
Mivolt; mindig lesz nyomo
Mivon: benne é|Ünk
Mi |esz; tón meg sem érjuk
Mit elkezdel'r oz ember.
Mit óté|: ismeri
Itr4it hoz o holnopr senki sem tudjo

A vo|t ótoioku|jeienné, o,ie|en jovövé
A mÚ|tunk:jcvönk. A jeienÜnk: tor el|enÜnk

Mit tetiéltegncp, mo mór nem tudocj 'Tennl
Mit tetté| mo: ho|nop |rrdod to|ón, ho

lesz holnop
Fltot.olni je|ent, múltol
Csok pilionotokot tudni mogunknok
Rovid szoggotott pillonotokb'on nem

kell donteni, csok tenni
Nlncs volt, von" jovo
Csok pi||onot, r.ne|y kihosznólotionuI

nem vész el
Mert nlncs idö dontésre
Nincs idÖ e|méket gyotrÖ rébuszokrc
Nincs mod he|yesbíteni okorotot
Nincs iehetóség beiorni fo|ot
Nincs muszÖj szÜ|eménye ogynok
Nincs megfonÍolt tudoti tett

Csopj be|e pi|lonotok stoccotójóbo
LÜktefue, zi|a|va' skizofrén mód
Üsd oz idö kerekét, mely feltekeri élted
Vógd o rugójót óro kerekének
Tépd szét oz órok fo|yomotos

egybeoivodósót
Tedd meg| S csodit |ótsz
Mert nem torténik semmi
Csok mivon' vo|t és |esz'

Az idö pil|onoÍokbó|tevödik ossze
Mint sivotog hornokszemei peregnek

egymósro
Rovid puizó|ó mú|isso|
De tudni kell l
Tudni
Kell l
Széfuo|osztoni percet, orat, pii|onotot

megfontoivo
Mert ho pillonoto'f'tudsz nem

elszolosztoni : gondolkocjvo
Mór tudod mit mos nem turJhot rneg soho
Tttdoci mit mós meg nem ér|
- Pi||onot tÖrt része olo.1.| donteni,

javodro úEy, hogy
Pilionotod kihoszniiod, nem ór|.,ro mósnok
Nem múlnok e|visszo nem tér'Ö

percek, rneiyeket
Fe|es|eges. csinóit gondokkoi űztéj el
Ugy iesz o rnú|t mú|té mór, bor rlvorno

rnofoo
- Vésve benned.

A jelen úgy |esz tény|egesen egyszerű
S nem poz
A jovo biztosobb lesz, de nem tudott
Mivolt: mindig lesz nyomo
Mivon: benne é|Ünk. immór reol isorr
Mi |esz: to|on megérjuk
- ReméljÜk

Jeiige: Lotkom

mós
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Volt benne valami ftlrcsa. Nern kíil-
sőre, hisz ugyanúgy nézett ki, mint bárki
más körülöttc. Scmmi ktilönös ncm volt
benne. Vagy mégis? Talán a tartása, talán a
mozdulatlansága különbözött a töbhichíjl.
Nem beszé|t. Csak nézett, bámulta a.z elha-
ladó embereket. Fig'vclte, hogyan sictnck
tovább a járókclők. Mcrt mindenki sietett.
Ki találkozóra, ki hazaÍblé" ki az i"izlctbe,
hogy megvegYc Szeretteinek a karácsonyi
ajándikokat. volt. aki
mage se tudta. miirt.
lrcva sictc(t. csak mcnt
rcndüietIcni.il.

Valaki megállt
elijttc. Ránézett. Ús csak
mcrcdt Rá' Állt oti egv
1 . 1

|c l  pcrc lÍ].  Üc t .  )  l l c l l l

szólt. Az ismcrctlcn só-
hajtott cgyet, iegyintctt,
lnajd ttrvátrbmcnt. (i
nem törődött vcle. Mi-
nek is tetto volna? Ncrn
ez voit az elsíj esct. ttt-
catjával titrrónt már.
i lyesmi.

}:gy ismerős érzést: valaki miigé lépctt, át-
karo|ta. Lassan Í.clcmelte, magához szorí-
totta. ll|vitte egy szobába, ahcrl csak iík ket-
tcn voltak. L-sak (]l rneg ő' Vigignózelt raj-
ta. elmoso|yodott. és kinyíljtotta kezit. (iya-
korlott nrozdulattal vctte le Róla a lrönnyű
blézert, a hóÍ-ehér b|ú7{. a hosszú' {bkcte
szoknyát, a barna csizrnát. Egy pillanalra cl-
bizonytalanodott. ijsszevont szemtildökei
felctt apró rátrcok je|entek meg. Senlritől
nem kapott még cnnyi figyelnret, mint tőle.

Most irjra ott áll szokott helyén, ú^|
ruhában' szót|anul. Csak áll, nem szó|' Nem
lepődik mgg, nem háborodik fcl semmin.
Nem is várják el tiíle. IJisz csak egy próba-
baha a kirakatban.

Lchúzták a rolit. Mára végeidek, hol-
nap vasárnap, az uz|et záwa lesz. Mindenki
csomagol, indul hazafelé. Ő nern mozdul.
Vár, megv árja, mig mindenki e|megy. Ak-
kor vigre egycdiil marad. Iiletve nem egó.
szen, hisz a kirakatbabálk, az egcrek, a hely
szcllemc és a cs(Íányok vcle maradnak. I)e
ez nr;rn {'ontos.

Nagy tettrc szánta el magát. Csak az
alka|omra várt' htlgy megtchessc. l\,[irst cl.
jött cz a pillanat' az ut<rlsó dolgrrzír is cl-
tnent. Itt az idíj!

Lassan clióp cddigi he|yóről, a ruha-
tárhoz irallag" ()vatos rnozdulattal nyida ki
az a$őt' Kivcsz cgy csinlát a ptlicrói. cs
Í'elhúzza. lecmel az akasr'tőró! esy rncieg
nagykabátot' lrelcbújik. l'Iir1cicn megr.|cr.
med, mintha valami meginozclult volna. I)c
ncrn. Cstind van. L'sak az idegeim - gondol-
ja. l'assu lóptekkei az, ajtő|toz il!eg-Y-. M.g-
á|l, visszalép cgy lrosszú, ktitiitt sálért, A
nyaka köri tekeri, belehurkolja az arcát is,
hogy scnki sc ismcrhessc {'el" N{a, ma nern
lenno ez helycs.

Kilép ar úr,|etből, is körti|ntz'' Oih,
hányszor látta már ert a.t' tttcát, de mtrst egó.
szen más' Nagy<rt szív a bcnzinfiisttcl teli
|evegőből' is e|indul. Végigsótá| az' ulrcán, a
követkcziín is a harmadikon ls. A !órcn
megá|l" köriilnéz. It.{i|ycn hatalmas, nrilycn
clíszcs, i:s a íényck is milycn szipek! - ál-
mélkodik. C]sak htrssá pcrcck mirltán setá|
tovább. Fi<lsszú' cgyenlctcs liptckkcl sze|i
át a várcls utcáit.

Maga sem tudta, merrc járt czen az'
éjszakán. Egyszercsak irjra cltt találja magát
a bolt előtt. ahonnan clindu|t. Al| ott n(:hány
pillanatig, majd belép. Visszateszi a csizrnál'
és a nagykah'átot a hc|yére, a sá|at is vissza-
akas z7j a, IJ o l do g. F'|hatát o zza, h o gy e z ent ú |
minden cstc sótál cgyet' T,zrc| az' elhatára-
zással lóp vissza a helyére. a többi kirakat-
baba mclló'

Jeiigc: Visz Major .lclige: Visz Major
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Az utcán gyalogolt' Szinte céltalanu|, hiszen csak hazament' Nagy |éptekkel haladt

elöre, bár nem mondhatjuk, hogy határozottan, de nem is bizonytalanul, Nem |ehetett
megá|lapítani, hogy késö té| vagy kora tavasz Van-e. Nem volt hangulata, nem is
befo|yásolhatta semmi. Az aszfa|tot nézte. A pillantása nagyon érzékeny vo|t' Ezt az
emberek nem ézékelték, rnert nagyan zárkizott volt.

Egy ido óta burok vette korÜ|, de eá csak a le|ke látta' Nem gondolt semmire, meg-
magyarázhatat|an képek futottak a Íejében. A |elke gondolkodott, ö nem. Régi, homá|yba
merült eseményeket |átott, eeek ta|án meg se torténtek' de nagyon ismerösek voltak. A
le|ke mindenképp jó tCIrténés*ket idézett fe|, mert külonben nem vi|ágítottak vo|na már az
idö kietten homá|yában. Fosz|ányok egy helyrö|.'. sokan.'. vo|tak',. ott' Egy il lat. De az
egész volt-rrincs-eltűnik, ttbbé már nem em|ékszik, neín tudja fe|idézni Aztán egy sze.
mé|y'.. valami rokon. kicsiféle|ern, de egy érzés is, melynek pozitívnak kel| lennie' Az
érzés ringatózik. Egyszer elkapia, egyszer eli||an, újra visszajon (kozben fél. hogy elvesz-
ti) aztán szépen e|úszik, csendesen e|szivárog. Utána egy szín. Ezt a színt még soha
senki nem látta, ez konkrétan frízodík az érzéshez. A szín csak egy pillanatra ugrik be, a
színen ha|vány fény szűrödik át. A pil|anat éppen e|ég ahhoz, hogy kapcso|atba tudja hoz-
ni az elöbbi ézéssel, melyet nagyon meg akart örizni, de a kovetkezö pi||anatban rnár
csak az árnyának fuvallata keringett benne. ltt egy ures nem megnevezheti térség kovet-
kezett, aho| nyomasztó magányt ézett. Va|amiiyen élölény kapcsolatot tererntett ve|e. és
o|yan bíztató me|egséget sugázott belé, me|y egy éieten át kísérte öt- Ezek után vaiamr

magáva| ragadta a pusztaságro|, és sodorta ót...
egyre |átta távo|odni a pusztát, rnajd az is e|tűnt. A
valami egy fe|ü|etesen barátságos vidék folctt repí-
tette e|, aho| egy embertömeg rázta az ok|ét feléje,
és ossze-vissza ordibált magából ki.ke|ve, egy ré-
szÜk csak maró gúnnyal rázta a fejét. Ebböl a zőná-
ból is kikerült' lnnen egy teljesen más térhatásÚ so-
tét he|yre keru|t, aho| irtózatos kava|kád várta. A vi-
|ág boza|mas ézései, gondo|atai, á|mai osszeto-
morÜ|tek és össze.vissza kavarogtak, majd hatáso-
kat, ézeteket váltottak ki, aztán minden egyszerre,
ami tortént, történik, torténni fog vele, osszekevere-
dett a le|kében' Túl sok volt. Feszítette a ielkét.
Összezavarodtak az értékek, a rendszer, melyek
fe|épültek benne egy é|eten át. Nem vo|t tudata.
EIszá||t a le|ke' MegmondhatatlanuI végte-|en űrben
bo|yongott a szelleme. A test tovább sé{á|t felfelé a
meredek utcán, Az már nem ö vo|t.

o\

Jelige: Gondolat (nem egészen 13 éves)



Heneu GaNDaLAT
REcoEl VAN, MINDEt.t Át-naos;
ÜREs Úr vezrr nz tsxoúHoz.
A voruer xÉstx: ezn MÁV;
A KALAUZ |SsZA LANGYos xÁvÉ.lÁr.

Lnsseru grÉn n VoNAT;
R tr'lÁstx vÁcAt.tvoN rov olzei- ToLAT.
Mlnr leÉnEK, ELMEGv R uErRT;
A ZsEtsEMBEN csÖRtc pÁR npnÓ.
CSÖRÖGHET' DE rupril ÉR SoKAT:
r vttÁc tuÁn elÉc noHRot!

Az n.irT gEzÁnTotx MoGÖTTEM;
Ttuec SzoRoNG riŐrreu.

orr n SARoKBAN AHoGY Ált-ox,
F.Áfü t'lYoMln prcsÉt iÉj' pz Álor',l.
Az plsŐ TlsZTA ÉnzÉs JUT ESZEMBE,
MAJD A SzTznT TTLIK A FEJEMBE.
Mncnu sgu ÉRrrru, rutÉnr E rErrŐ'
csAKnzr ÉRzeu, EGY se veszrruoŐ.

Énorxrs' MENNYI FURcsA GoNDoLAT
ILYEN RIVID uTRzAs ALATT.
TÁru nz UNALoM TEsz| EZT VELEM,
MERT NEM TALALOM Az EMBEREM.
MtÉnr ts rnúlxoztlÉx Étrt gÁRxlvel?
Htsz Ilyrru xoRÁrq UGYAN xt rrl?

De rutrucs ÉRtelup |TT ANNAK'
HOGY OTTHON SOKAIG MARADJAK.
|NKÁBB R tuErnTt.t UTMoM KoRÁN,
MlNTHoGY oTTHoN LASSAM MEGTÖRT
RruvÁn,l.
TnúN rr,,tÁs lesz M|NDEN EGYsZER,
És rurN KELL KELNEtr,t xoRÁt! REGGEL.

WeYÁzRÁ...
HŰVts HAJNALRA ÉsReoNex A FÁK,
Rz AVARBAI.I ÁI-uos cstcl .lÁR;
MADARAK ÉgnEsZrŐT ZENGNEK
A HALK, CSENDES HEGYNEK.

A rŰ enrr n,tÁR zelltx Rz ÉLeT,
HARMATCsEPPEK aÁzzAx FEL A lqÉprr;
ÁtMosAN, cSosZoGVA MENNEK,
HoGY xeRessÉx nz Élrluer.

NÉzo R HeRxylt, xt tRssRt.t.lÁn!
VÁRIR, HoGY toeÉRlrru A MELEG trtvÁR;
[.EVET| sZŐRts, szíruEs xorurÖsÉr,
s lEpxexÉNT REPKED szrRrrszÉr.
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AZÉRT NEK!sE M|NDEGY;
oTTHoNA R rgRruÉszrt tÁcY Öie ,
RHot- vÁRLR csnlÁol KoRE.
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Képzelet
Szállnék
a kqrze|et szárnyán
Oda hozzád , az' éj alkonyán.
Nem merem kimondani.
szerelem.
Fáj, de nem múlik a félelem

Elf<rgadni
nem fudom a félelmet
Várom, s hagyom szrínni
a rémeket,
Akiket ott látok
a szcrelnrem kapuján,
Múlandó szerclrncrn
orcáján'

Képze|et,
ncm múlik, hár várom,
Dicsií á|monr
talán vágyálom?
Nern hiszem,
bár álmoclom melg,
Beleliesül szerelmem,
s itt a vég?

Nem tudom
i'eledni eme gondokat,
l)ihcnek, hátha végel ér
eme rossz gondolat.
Várnék még,
dc nem lebct már.
!Iisz itt kopogtat szcrclcm.

Szó
Szó
Sz(x ktivöt.
Alom
Valóság lesz.

Valóság,
Rút és könycirÍe|en,
Könyörtelcn,
MegfoghataÍ|an érze| em.

Í]rzclem'
}]orzasíó fólcicm.
Fé|clem.
[;z is egy órzclcm.

Szavak.
}lzek csupa. üres magvak.
Szó
SzóÍ kövcÍ.

Tínta a papíron
trdiírkcnl maszatol,
ÍÍ.on nyomrrt hagy
A ÍinÍa a papirirn.

('sak tónyck s állitásrlk
Vannak papirra vcfvc,
S lálrid a tinlál a papírrrn.

Alom
Mese ós álom,
Más, mint a párom.
o a va|óság talaján él,
fin pedig néha szállok.

Ő az áimom,
S várom, hátha látom.
Időnkinl irzcm,
Nem ő az egyetlen.

Nc'm ő aZ egYetlen,
[)c én scm ncki.
S a:rt is érzem'
Ncm ő al' igaz.i'

Nem ő.
hisz. ez. nem szerelem.
I)c mégis t(ibb
eblrcn az érzelem,
ÍIisz barátság ez,
S cz néhajobb,
minl a szcrclcrn.

Péterfi Ba|ázs - KcrrCs

s var.
FIGYEt-EfrÍ ! rIGYELE Ívt !

Hooy TUDsz NEVEZNT Az OFF-RA?

ÁRroó :  mÁnc t
h t I . ó E  . ! a  t o 5 | ^ R A  ^

}}íívcbb inÍilrmáciti ós nct'c.
zósi lap Csoncsittil kaphalti!
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Egy nap millióan halnak meg. Legtöbben talán
végelgyengülésben, vagy az öregkori be-
tegségek miatt. Persze sokaknak a hatálát
gondatlanság okozz,a.
Ma |996. december 22-én meghalt a nagy-
mamám testvére" Többet nem láthatja meg a
napot. Áilitolag gonosz volt, még 

" 
o"gy-u*,

tennetésére sem jött el. A gyertya SeÍceg'
A nagymama az. oka mindcnnek. Vele kez-
dődött minden. 1994. nnárcius 5. Szóp volt a
reggel, sugarak szőtték át a kcrtemct. Á sirnál
voltam. r\ vörös rózsát simítgattam. Na5-on
sijtét volt a lelkem, émelygetl a gyoÍnÍom. s
cnni scm fudtam. Érezlem, hogy vaLan.ri baj van'
Megtudtanr' A nagymama haldokilk. Számonua
már régen |ralott volt. Néha, mikor a sullból
hazaiöttem, agyamlra villant, hogy a gúnyolildó.
gyÍírtpapírarcú mamának lekeved ek egy* puszit"
Nyolcvankél éves vo|l. Fé|terr1 hogy ez |esz ur'
utolsó csók. Ma már tizeuhét vagyok, {bbruár.
ban tizennycrliJ. Mosl már nem érintheÍe:m haját,
nem mondhatom neki, hogv szeretem. Ilm-
lékszem még a durva megiegyzésekre. Önru-
datlanul hatévescn már mérget főztem neki,
csak úgy játékból. Sosem értem meg maganrat.
o megkérdezte, hogy mit Íózök, kinek? Ordítva
mondtam, hogy az övó le.sz. Miert gytílöltem
ennyire'l
Gonosz vagyok!
Níindenkiben egy ördog rejlik, s nem igaz a
|iúszn|, ezt mindenkinek fudnia ke!l.
A mama.
I]mlékszem, mikor még h<rsszú haia vtrlt. s ki-
bonfua egészen a derekáig ért. Nagy-on szé-
gyenlős volt' Ha|ála clóitt nem sokkal egészen
kikelt az ördög belőle. A két én zakatolt benne.
Nem tudom, milyen lehetett fiatalon. Bevallom,
néha tartottam Íőle. Negatív kitörései örökre
megpecsételődtek bennem. Elítéltem őt, mint
tizennégy éves gyerek' Sokszor lustaságom is
segitett, bogy igazúto lekezelhessem őt. Csak
néha tört tám az önzet|en gondcl|at, hogy segít-
sek befiízni neki a cérnát, hogy nreggy.újtsam a
qázt, s esetleg csak úgy tegyek, nrintha érde.
kelne a sorsa.
Szavait mindig csak úgy értettem, ahogyan
akartam, s a hal|ásom is te|iesen szelektí'/'vé
alakult. A mama iol főzött' de inkábh sütőfÍ.

Csodás receptjei a kockás könyvben, régimódi,
szép, szá|kás betríkkel kopnak a |apokon' A diós
virágai igazin finomak voltak.
Varrónő volt' tele szeplőkkel. Fürge ujjai
megvastagodtak, s az utolsó öt évben már nem
is volt képes gobleineket' terítőket varázsolni.

Sokat sz,oktam álmodni. IJgyszer aá álmodtam,
hogy ha átmászok a tiikrön, akkor ott cgy tel-
jescn más világra lelek' Volt, mikor nap-
hosszakat próbálkonam átmászni a felületen, de
valami miatt nem ment.
Gyakran voltak lávol a sztilcirn. s ilvenkor a
mama hozott el az óvodábril, ő íbglalk-ozolt vc-
letn, s mindgn élcte végén eliramlctt cselekedele
cllenére szeretett, szerctett'
Mikor megszülettem, karjaiba zárt, s rnikrrr móg
csak hasáalan anyag voltam. nekem ajándékoz-
ta a világ egyik legszebb karkötő|ét. Fehór-
aranybói, sima aranyból s óriásí rubinkövekből
átl. l,egalább ötven vagy hatvan é'les lehcl a
karkötő, melyet a mam& egyik hrízassági évfor.-
dulójára kapolt. A rnama férjét sosem isnrertena.
s nevét örökké oreg csend övezi. ahogy a rubint
az aÍ?|ny. Allílólag szívinfarktusban halt mcg,
mikor aZ apu még csak tizennégy óves leht-tetl.
Sosem fogom megismerni ő1, elmerti|t az év.
sr ál,ados siillyesÍőben.
Minl már említettcm. sokat uÍazgattak a sziile-
im. Ilőlcg apu. Amikor viszont anyu is vele
akart menni, akkor ktinyiirögve bömboltem,
hog1.'ne menjen, csak ő ne. Ncki viszont mindig
e| kellett mcnnie. Ilyen esetekben a másik nagy-
marnihoz kerültem.
Nagvmanri is nagyon szg-rel engem' s aggó-
<!ással nevel. Még ma is visszacscngnek meséi,
urelyeket este olvasott nekem. Nagymamival
tölrtl kalandom is volt. Például mikor még csak
három-négy éves lehettem' meg is fenyegetett.
hogy ha nem alsz'om el, de ttistént, akkor jönnek
a rózfarlú baglyok. Erre en elhallgattarrr' s a
mami nag-yon büsz'ke volt magára. Pár órával
később, mikor mami le akart fektidni, vette csak
ószre, hogy valójában nem is alsz'om. Mami azt
hitte, hogy tul jól ijesáett meg. Ánr az illuziókat
szétoszlaflam, ugyanis mire kcizelebb lópett,
megkerdezÍem tiíle, hogy mik<lr jönnek már
azok a iraglyok.
Maminak cz volt az clső nagy megiepetése ré-
szcrnríil.
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A rnásodik nagry csapást azzal mértem rá, hogy
még öt-hat évescn is be'pisihem ójszakánkint.
F,zz'e| bármikor elértenr a ''megfelelő'' hatást.
Mami végül úgy döntötl, hogy rnogszégyenít
engem' s bepelenkáu, éjszakÍna, mint egy cse-
csemőt. Ilyen esetbcn viszont teljesen normá.
lisan viselkedtem, s egy csepp sem szabadult el.
Amint lekerült rólam & ''kötés'', újra kezdődtek a
problémák. Mami mindig kiabált velem.
Évekkel később mami találkozott egy pszicho-
lógussal, s rnegkérdezÍe tőle, hogy miért is lehet
ez. A megoldóképlet egyení volt az orvos szá-
mára. A stressz a Íőokn mivel keveset látom a
sziileimet. Mami fel lett világosítvq hogy ebben
az esetben az lenne a helyes, hogy a gyerekkel
minélkedvesebben s megértőbben bánjunk. E,k-
kclr, talán életében először nagyon elszégyellte
magát a mami, ugyanis ő epp hggy folyton
szidott engem eme szégyenletes szokásom mi-
att. }lgyszer állítólag jól el is kalapált. ám ennek
mamira nézve elég rossz vége let1' Arnap esÍe
mcgkértem őt, hogy hadd mesélhessek ma én
őnóki.

" Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
kislány. Ez a kislány nagyon szomorú vo|t, mert
elutazotl az anyulrríja, az apukája, xít még a
nagymamája is" Igy a kislány a másik ilagy-
mamájához kerülÍ, aki egyre csak ütöttc, verte
őt. I)e ha én egyszer nagy |cszek, úgy leverem
azt a nagymamát, hogy akkora lesz, mint egy
pójibaba!,'

Állitolag cZ a mese megtette a hatását.
A mami egyre csak sírt, rítt, szomorkodolt. Mire
hazautaz.tak apuék is, s megismerÍék a törté-
netet, apu csak czt a megjegyzésÍ tette:

2.

A nagymamára visszaléÍve, ,d71 hiszem, fudom'
mi volt az, ami lcginkább ki tudott borítani.
Amikor aá mondta, hogy:

-Te kis taknyos' hát már megint taknyos
vagy, megfáztál?
Meg aá, hogy:

. -Alászolgá|a. kisasszony!
Altítólag jó, |iri családból származott' onnan
ismerhette ezeket a kifejezóseket. Aá hiszem,
sosem tudta megbocsátani az anyunak, hogy e|.
lopta lőle a fiát' Ugyanúgy, ahogy Vikinek'
hogy elrabolta a bátyám szívét'
Ilycnek a fiús anyák.
A mamának három élií fia v&n' a negycdik gycr.
mek, egy leány meghalt szülés közben, erl én
már csak aüvutól tudhattam mes.
Í]vekkel *'jtitt elmeséhc up.., 

-hogy* 
anyunak is

volt eg.v halva sziiletett gyermeke, egy fiú.
Ugy frÍrrik, ez tracíció a családunkban.
A Karnitscher családban éq vagyok a lcg-
fiatalabb' s az egyetlen |án5,. Al|ítólag mindenki
roménykr,rlett abban, hogy lcánynak születek.
A testvérem és én közöttem hat év irtilönlrsóg
van. o, míg gyerek voltam, vigyázott reám, ját-
szotÍ velem. Nagy keservesen mcgtanultam tőle,
hogy hogyan kell lcírni a nevemet. Fródi min-
denhova magával vitt, s ha kel|ett, sokat ve.
rekcttiink is cgymással.
Most megtalálta ólete pár|át, Vikit, aki ve|ünk
cgytitt é'l. Rógen egy suliba jártak, i.vÍb.
lyamtársak voltak.

3 .

A nagymama naglv()n szt-rette a7. állatokal.
Mikor csirkóink voltak, hidegnek lűnt, ám mi-
ktlr kiürtilt a báp, titokban állandóan a kert
hátába járt.
Flrízi csirkéket is keltctttink, viszclnl eZ nem
sikerü|t a legiobban. A harmadik héten a kot-
lósok feltöÍték toj'ísaikat, s kannibá| módjára
megették saját gyermektiket. Egy pár toiás
azonban kikelt, de ha időben nem veffiik észre a
csibét, akkor az anyák halálra csípték babáiukat.
Nagy veszély jelentetr az is, ha tu| hideg volt, s
a kicsik nem tudtak idejében megszáradni. A
kotlósok valami gépsoron születhettek. ag-luk-
bol hiányzoí' az anyai öszlön, a sok gcnctikai
beavatkozás kovetkeíében. Ezek a piaci csirkék
kipusz'trrltak vo|na nélkii|ünk, hónapokon kc-
rcsztiil hordtuk ki a döglött tetemekel a csir-
kcólból. Mindet ehemetlem.

' -Nem is olyan hü|ye ez a gyerck.
Arva mami sokáig em|egettc eá az,esetet.



Az e-y-ik kiiloniisen a szivernlrcz nőtl. tr;élig már
mcgnyomororlolt az anyja rrriatt. Inkubátort
kószitettem neki. Ilgy hétnél ttlvább nem birta.
Oránként imádktlztarn órte, töbt' rózsaÍiizérnyit
is, de irnám rneg nem hallgatÍatott.
EltemeÍtem őt a tcibbi árvával együtt. Aznap
éjszaka esett, s a könnycina hulltak. A fél estéi
ott toltottcm a sir előn. Agyukat mohával tcrí-
tettem, s betente virág lepte a hideg fiilddarabot.
Egyszer anyuval borzalmasan összevesáenr, s ő
eá mondta nekern:

.Mqid ha meghalok, M én síromat is
gondozhatod ily kegyesen, de mig ólck, addig
vcss meg csak nyugorltan továtrb. Akár bebo-
rithatod síromat rnaidan a vi|ág legszebb virá-
gaiva|, én miír úgyscm gyönytirködhetck ben-
nük. Addig törődj velcm, rníg élek' Utána nrár
úgyis mindegy".
Pár évre a kiscsirkók sorozalos elpuszlulása ulán
apámtól kaptam egy vörösrózsalövct. A sírra
tiltet1em. tJgyanebben az évhen kezcitem gyana-
kodni, hogy valami nincs rendben. Kij;zvetett
módom lralcseÍel okozJam. csak nrert kivántam,
hogy a tanár ne érien be időbon az iskoiálra. Egv
fiata| lányt elgiízoltak' s ez voit az' ára vágyan:
treleijesülésének'
I}űnösrrek ireztcm masam.

4.

S mtrsl ez a déli, seitető rosszullét! Ijerrrbantanr
a testimmal eg.viitt a kórházba. ott vo|t. Már
htinapok í)ta szenvedeft mindcnfele mialt. Tán
nem is akarr ólni. Hgyik kórhrizból a nnásikba
transzportálták. A vizelet az oldalán volt kivc-
zctve. cgyiift feküdt négy másik beteggel.
Mindenfele bizé volt a karjába döÍVc, s valami
át|átszó lógoft a szájából kicsúszva' Ncm voh
rnagáná|. En nem értet1em semmil. [{át ez volt
az az éme|ygés? Mi ae. ho! vagyok?!
Eletemben előszor láttam az apárnat sírni. Mi
ez? Mtrst mit ke|l csinálntrm? Hogy kel| vi-
selkedni?
Az orvos odajiitt, visszatette bz i,ré| 8 mama
szájilba félrehívta aput s anyut. Valami nagyon
csúnyát mondott. Az ajto nyitva vo|t' nrindenki
láthatta a védtelen asszonyt. I}arna haja rap.
szodikusan csavarodott.
S a szeme! Felfordulva fohászkodott.
Mama! Mama!
Mindenki sírt, de én nem. A lépcsií korlátjába
kapaszkodtanr. Tőlem iobbra a nyitoÍt ajt(l. a
lipcső alian a tömeg. A látogatók btlnbonnal s
virággal. ncvclgélve köz|ekcdtck'
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A mama nem voh tudatáná|, i.lsszc-vissza
csapkodott pogácsa karjaival. s a itibbi beteg
csak unottan néáe.
Akktrr nenr értettcm, dc mosÍ már minden más"
Mosl már sírok. de akkor kegyct|en Vergiliusz
voltam számára.
Imádtam a Íbntasztikus elbeszétréseket. es ol-
vastam arról is, hogy kinek milyen a tulvilág'
Gyermek modjára játszottalrr. Mama nem
mozdult. teljesen lenyugodott, de tudtam, hogy
rnég él, s ez így is volt'
BecsukÍam a szeÍneme| és <rtt voltam egy vakis
vagy talán képzeit folycrsón. Csend volt, halá|i
csend. Nem láttam magam' a testemct s a
mamálsem, de éreztem, hogy Ítlgom a kezét.
Eiindultam vele. Haladfunk ütemesen a kijárat.
a fény fele. Láttarq ahogy a iény egyÍe nagyobb
teriiletet hódít mcg a stitétségtriíl, de a mama
kczón kívül semmit sem érezÍem i"-em is fu-
dom, hog-v voh-c egy.általán szen19n1' tjgy
éreácm, hugy sok mindent mondtunk e€.|'f'
rnásnak' de hangok ncrn v<rhak.
Teli esen nyugotltak voltunk.
Elbúcsúztam íőlo, s az uto|.só pár lépést nraga
tefie meg a fenybe.
KinyílÍ a szcmem. Az orvos tidalépctt ztlkogri
apámhoz, s kimondta az ítéletet.
Mamát nem láflam tiibbé. legalábbis ncm elrben
a dimenzióban.
Nem ludom, |rogv jutottam haza' s mi törtónt az
eset utáni napokban. Nein sirtani, si1l vidárn
voltam, s ha kellett, vidám, nclsotygil aiakka'l
rebegtem a hírt, hrrgy' temelésre nregvek. Mirrl-
ha semmi sem lörtént volna'
Egészen máig nem fogtam Ítil teljcsen a dcllgt:t.
csak niha txcztem bűntudatot, hogy ón ''se-

gítetlem'' át őt a túlvi|ágra.
F'é| évre rá megkaptam a marna tágas' fényes
szobáiát. A tiikrében gyönyörködlern, az' asl,.
talán írtam, a |oteljciben hempcreg1em, s az, rl
alrlakain keresztiil tárult elém a vi|ág. |:iszaka
lépteket ha!lottam. a bütorok srihajail hall-
gattam. Fclfigyeltem a régi csillár egyik ágában
Í'ellépő szabályos áramszünetekÍe.
I-emostam a falakat, átÍ'estetlem a szobát, Í.el-
szedtem a szőnyegparkettát, átmázoltam az
ablakkeretekot.
Elmostam magam mogött mindcnt, ami belőle
rnaradt. Sokáig ennyi voit az élcte hennem.
Alrármennyire próbáltam oltiintetni ől, ő
rnindig, mindenütt velem maradt.
Aimocitam móg ve|c, tán csak a lelkiisrncrelcm
megnyug1atísa végetl. Megkereseti engem. A
kapunál csöilgelett. I.]lőször meg sem akartam
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ismcrni. lrarnrerban l'ir|t n:eg ingben. tis nag1,ttii e várr.ls nevthr:z. Krá1|ításllk" s itt v*urc úgv
jól nézett ki. Elmcntiink sétáini, a.d hittcnr, érc;4*m' bog-v- bckr:rtihcm ii vórk*ringóstre, il
hog.v a valriságban vagyunk. Kedvcs vllli. miívészi. órzékcny. órzékl kiirbc, aht;va soka1
tÍirelmes' s amcrre járt" az crnhcrek rrtánunk vágvakoáam.
fordultak' N{egn1ugtatclll afelől, htlgy én min- Tante Edit ÜS ()nkcl Max is szcn'ts részc
dcnt jól tcttem' s hogy íi cgyáitalán nem is }lécsnck, nólkü|ük mit scrn ór az.
haragszik reám.
Kicsit mégis féltem tő!c'
Az álom elrnúlt, felébred.tem, s rninden maradÍ a
rigiben.

5 .

Az csct után ntlm srrkkal mcgliirlént cgy másik
szörn1d dolog. Ahhtlz visz<lnt' hogy a iiirténel
órtbető lcg,ven. cgy kcvóskc magvarázalra is
sr,i'iksóg lcsz.
Ötiidikes kclrtrm óta' cgószen nyolcadikig
nimcttil tanultam. I:]nnek hatékcinyságát n0
firÍassilk. A középiskolában már csak az angrll
nye|vct probáltam eisajátÍtani. }iémctüi viszon{
most sokkal jtrbban beszélek, rninl angc;lul. Az
r.rk egyszenÍ. Lgyíolwátran néz*m a nómct ad<i-
kat. mint pcldáui PR07. SATI. RTL. VIVA.
I}áÍki bárrnit nrond vagy állit, a tevótriíl sok
rnindcnt mcg lchcl tanulni. A beszidbcn kit
i"rdekel, hrrgy a szóvégeket nrilyen ponttlsan
cjtem ki. Persze más rrka is van annak, hog"v jól
beszélek nérnetiil. Az ok pedig az, hogy több-
ször is kint voltam Ausztriában a roktrnaimnál,
akik csak némettil beszélnek' Mivel egyedtil
vr:trtam mint rnagyar lJócsben, kénytclen voitam
nérngtiil kommunikálni. tgv csiszolhanam lre.
szédcmet. Természctcsgn aZ írással meg mindig
problémáirn vannak
Eg-vszcr. mikor [}ócsbr'n iaktam, a nénikénr
rnegkért, hogy men.iek e! vcle meg|átogatni a
Tantc Paulát, akivcl állilólag ugyancsak rrl-
konságban ál|tam. A nyaraiás e|ojón mcg is
látogattuk őt, s minden rcndben tűnt körüli.itlc.
Paula volt aa a bőkczű néni. akiÍől óvekke| eze-
lőtl egy aranyfrilbcva|ópárt kapÍam ajándékba.
Bár közelebbről nem isnrertem őt, kedvesnek
tartottam. Mégis tán öregsége vaery isnrerősei
elbeszélései alapján párhuzamol voÚtam l}aula
és a mama köziitt.
Rcts gyönyönÍ város, a rnűvészetek hxz"i$a.
Becs majdh()gynem osszcs muzcumáhan iártam
már'
A Radhaus barokkos túldísátcttsúgc. a lc:r-
mészettud<rmányi és a miívészetludománvi
múzeum klasszikus stílusa örökké zavarba cjt.
Sok-sok kiizös jó emlék, opera" hangverseny,
clhagyatott hangkava|kád, sita. gvonytir köt{jdik

ItÍ hallottam meg először a ()armcn gyönyrrnel
teli fiirge dallamait. A ''Paraszllrccstilet'' érzisscl
teli intermezzoját is itt érezhettenr.
Tudom, cz a város sem más, miu| a löbbi' dc oÍ1
valahogy csak az egyik oldalát láttarn vagy*
akartam látni az é|clnck.
Naponta, Íöblrsztir kisitáltarrr a k(izcli Stadt.
parkba' Ijiveztcm a különc: illaiokat. ha||tltlanr a
zenckar próbáit, megnéztern aZ' aÍ,dny Srauss
szobrá{. s rni.g sck mindcrrki másct, kiknck |*lkc
rrtt nyugvott. I:teftem a kacsákat.' még a f.*[rór
szinű házikacsát is' Nóhir odairszlak a hattvúk.
és cik tölern liiggick, ftchan(l percnriliióig képcs
voltam a padon üldogilni.
blegismerktldtent u'!ry- trÍt$i'on barátságos" idijs
'lt.ncs.l.ctl,íivel, karmesterrcl. Tiindiri voit. Lcg-
nagvrlbb váp1;,"arrr táü, hog} eg--vs7er ott ta-
nulhassak a töhbiek közoÍt.
A szíinidő az<>nhan a végéht:z közeledett. s
mcgérkezctl a kescrű hir is. Pairla állapola
.ielcntőseo romloil, kéretik a roko*okaÍ" hcgy
látogassák meg {ít
I}emcnt{ink az cpckilvr.'s kórháztla. }:dir ós bÍar
megkér'Jenók az orvostói a tudnrvalókat, nrajd
hefelé indultak a sz,tlbába. Ncm akafiam velük
rnenni, inkabb kinn tildögéilcm a hld*g iepcsii
fokán' (}tt liltcm cg-vedüI és magánvtrsan^
Níajd igy szó|t a magány:

-Ilárom napol, toblrei ncm adck. !lár<rrn
nap. S utána a haiálé ÍLZ asszonY' l99.{. iúlius |.s.
volt.
McgillÍ nern íogiam fcl, lrog.v mi Ítirtcinik vclcrn.
Nem akartam érteni a szavakatr.
Szóltam l;ditóknck. htrg1'' nc' számitsanak hárorn
naprrál löbbre. (ik azonhan üem Íigyeltek, csak
cg-vrc hajlogatták, hogy a haldokló mi.g nri;g
sem ismerÍe őket. és hog-v milyen lragiirus cz a
hirtclen leip{ilcrs.
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Ijszaka egyedü] a|udtanr a sztlbában, majd
cgyszcr csak, hirtclcn Í-clibredtem, mintha az
ablakot betörte volna egy íírült szillökés, S
berobbant volna a szcllcm.
Feltápász.kodtam, kinyitottam csipás szemeimet.
azonban mindcn más érzókeiésemnrel szembcu
az órirísi ablak teljesen rendben volt. RánéÍem
a vidco digitrális órájára. A számlapon l8.07.94.
a?.22 állt. Nagyon fáraclt voltarn, s így percek
alatt visszaaludlam.
Mikor fclótlredtem, tir. óra kÓrül járt' Cso-
dálkoztam is, hogy [.]dit ncm rázott ki az ágyból
reggel nyolckor, ahogy szokta. Kiballagtam a
rcggelizőbe, ahol kót lekváros kcnyér közlrcn a
nénikém elmondta a hirt. I{aina|tran kettő és
három óra ktizölt mcghalt Paula nóni.
Tilbtlször álgondo|tam a dolgol' majd amint
ktizeledtem az' igazsáryhoz. egy_rc jobban kcz'd-
Íem íélni. Tán crn tehetnék az egósirrői..'l Lchet'
hogy csak miattarn íÓrÍént az, egésr'? Eiőszor a
Ínama' s most Pau|a is. F'éltem az igazságtol,
ugyanakkor vonzotl a tudat, hog.v csellcg valanri
kiiltinleges vag.vok.
l]n icnnók a ha|ál,/ '\zt is á|modtam rnár, h<igy
azt jósolták nekem, meghalok. Ráadásul a jÓslal
most lizcnhót ivcs korcmban lépnc hatályba,
EleinÍe borzalmasan rcttegÍem, s megijedtem,
mert már vtllt o|yan, hogy megálmtrdtam va-
lamit előre,5 ű' beteljesedetÍ. Gyakran elsírtam
m&gam' anrikor valaki a iclenlótembcn misz-
tikus dolgokról. bossáá|ló sze|lcrnekriíl vagy
vódtelcn. bűnludatos nródiumokrdrl bcszé|t.
Talán az lehelett a |egnagyohb gond, hogy a
végsőkig hiltr;m, hogy én vagyok a irihás. tdiin-
kinti tulzofl érzékenységem csak rtrntott a
hclyzctcn.
A nyomás s a haláltól való fólciem ewrc nőlt, s
a vállamra nchczcdctt. Eddig elég volt, ha
ki én ekeltern rnagamból a fel esl eges feszii lts égcl,
dc ennek vóge szakadt. Az crő s a sok vcg.v-es
érzés csak nőtt, egyre jobban elhatalmastrdotÍ
rajtam. Az áú|anrJő fclelőssógtudat pcdig egyrc
inkább magáhtiz láncolt. A7' egész ktirnyék
vc-lenr szenvcdbetett. merl' a hajnali kődben ki-
ordítottam összes gátamat s fájdalrnamat, ami-
nek agtesszív magia cirökkön benncm maradt.
Az egyik nrunkáva| tölÍött héwége alkalmáva|
fcny dcrült cgy másik kiilönös tulajdonságornra
is' Nagyon meleg volt, s e nap is siitöÍt' Kora
lavasz. Elegem vo|t ae cgésztről, az áliandti
robotmunkákhól s az igazságtalanlrril' Á szőIős-
kcrt nagyon tágnak, szintc Sosgm műlónak tiínÍ.

Az embcrek nytrgodt lrorozgatásál bosszantonak
tarlotlam, s a rőzsc helyenkónl teliesen
ftilcsipkedte kiszáradt bőrtim. Néhol fi-
gye|rnetlenségcm miatt fájóan piroslott is.
Ezcrnyi miért kérdés, melyrc vá|asz csak egy
tagadás volt, Feltétlcn, abszolút uralom.
Nekem csak az apraja, maradék munka maradt,
ón ncm nyesbettem, csak dacosan hurcoltam.
Nem bírtam, |etiltem a domboldalra, s rimán-
kodtam az' esőhóz-, hclgy essen már' ne kelljen
dolgoznom, vagy csak hadd pihenhessek.

''Eső. hoz.z a virágnak új életet, növe.
kedést. Lágyítstl meg a fold visszercs lábait.
Mosd meg ruhánnal, üdtilhessck kiinnycidbcn.
Tisz,títsrJ meg a világot, akár csak egy kvan.
tumnyira. Mutass irgalmat s jtiságotl'.
Pár percen lrelül elkenelctt lravazni, kora ta-
vasszal. Szinlo csodának számitolt,
Meglehetősen könnyen lehetell kontroiiálni ezt
a lulajdonságot. Anrikor akartarn, bárnril1ven
|ehetetlennek tűnt, én rrrindig esőt varázstlltam.
Í:gy.cÍ viszont nagyon uláltam, időjárásÍ 'itistllni'
Zivatarlran kiá|ltam a3. udvana, s ó|veztern,
ahog;v olvadok. Zcnés irnádságokat z'engtcur a
napheiz. r\ szél vtllt a szerctőnr. () vr;lt a fehér
iovon iilő herceg, ki soscm hag1,.rltt cl. }ía aa-
gyon rossanl érzem magarn. csak elt-;g kiáilnom
az erkó|yrc. s ő újra eljön" A ncki:m teÍclntctl
(iriik társ. Mcgsimitclna arcomat, üi,. fiizurát
formá|l, kiszárított' mint iÍiú virágoÍ. () mirrdig
geindol énrám' Sok idíí elte|t már az'iltt, hagy
csak ő és in litcztünk. de ő nróg mindig nrcg'
lepetést okoz nekcm' E,lhalmoz czernyi apríl
ajándékkal.
Í;,A a n3'uga|maÍ viszont mcg1örte a me|Yen
zakattl|ó halál gondolata. () vtrlt. aki visztrnl
ugy_ancsak iildöztitt, s zaklaÍva kísórt. Egy ideig
csak toltam nragam t:liítt a sziklát, a problérrrát.
Legtötrtlet halálra grízo|t embereket szem|éltem
busrró|, villamosról. utcáró|, abiakból. Ezernyi
gyiitrő áloInból. Minlha vonzottarn vtrlna a ha-
iottakat. Már-már kczdtcm fe|ni, hogy bárrni-
kor, ha ross2rul vagyok. va|aki az életével fizet.
Nem mertem órer-ni, érzékenynek lenni, s ahtlgy
a mosás s sok munka keménnyó teszik a kezeÍ,
en ugyanúgy tompítottam az érzékszervcinrcl.

''Ha gyakrg jártam, a tiiske nem
szúrhatta ónemet, s ha megicgyzést hallottam
nem reagáltam, egy másik én hibáiának láttam'''
Sokat gondolkodlam. }lgyórtelnrű mcgoldást
akartam találni. Kósőbb az'onban rájtittem, hogy
az ólct nenocsak fchcr vagy fekctc. Nincsen
egy"érte|mű megoldás" Mindent nrinél löbb
szernszögkil, olda|ról meg kell vizsgálni. Ncrrr
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ítélhetünk rneg valakit csak jtinak, vagy fo.$sz*

nak. Az clrnéikedés mcghozta nyugalmamat.
A balál Íbgalma szinte végtelenül hosszas és

kimerítbeteilen' Ahogy németül mondiák ''die
,4'eitea endern sich'', ez rávilágít a lényegre.

Nemcsak az idők, hanem a nézetek, gondolatok,

érzelmek, megérzések, hangulatok, sz'okások és

egyébkent is minden megváltozik. Az.egynyári
ni.ág ugy'núgy elhervad, mint tz éve|ó, ho|ott

fudj;, hogy az ősz a veszÍét ielenti. Jovőre már
nem lehei látni a tavalyi virágcrt. Az egynyáriak
mégis elhervaclnak, sorsuknak engedelmes-
kedvén. I]gy új gondolat, szokás iétrejöttének
alapfeltétele a korábbi állítás, szokás halála. A

fiaíaltlk áÍveszik az tiregek helyét, majd mikor
már a vének tel.icscn tölcislegessé válnak. mcg-
halnak. A halál átváltozást is je|ent, gyorsat
vagy lassút. (iyermekeink a gri gcrrkombi-
náiiónkat öröklik, bizonyos dolgokban hason-
trítani Íognak ránk alrután is, miután nncghalunk.
í.,ppen ezért a:t' álclon jelenthet valami három.
szizhatvan fokos fordulatot is. Amitől tartani
nem szrikséges. Ha esetleg ilyen korán meg-
halnék. akkor scm lenne feltétlcnül ol-van nagy
gond' Nenr jó, ha valaki tul sokáig él, s esmré-
|cttcnül vagy lroltindan óli a holnapokat. Szc-
rintem az é\et melódiája Smetana Moldvája. Az
állandó változás, a kiilönÍéle utak' az átváitozás,
a kiteljesedis s a végtelen tengerbe ömlés' Az út
során a Íol;yó mindcc cgy.s cseppic közös
erővei farmá|ia a kavicsoka|, Az' állandó zssn.
gás, a sok apró Íorrluial, az eloszlás. A holtak
tengere.
A|ig, hog"' túltcilcm n,lagams{ aZ, egyÍt{
protrlémán, jött a másik" Lz állandír zak-
latásokal, durva mcgiegvzóscket nem tudtarn
ópen áfuósze|ni' Egyik véglettlől a másikba
estem, ós könyirrteleniil vergődött lelkem.
Megkezdődott az. ellenvonal, a két elktilöníten
ólet. Egyszerrc kót hclyszíncn vottam, sz,áz-
félekeppen oldottam utólag egy problémát meg,
s a fejcmben valami egyfolytátran zakatcrlt. Ha a
metrón utaáam, mríshol hősies boszorkányként
harcoltanr. Csatáim közepette mégis tudÍam, hol
kell lgszállnom. Autonratikusan átszálltam a
buszra, villamosra, vagy eppcn gyalogoitam. A
tanórákra egy kiilön reakcióÍ, új érzékeléstant
fejlcsztettem ki. Strsenr figyeltcm az orákon tel-
jes mértékben, de mégis brírmikor tudtam vá-
laszolni vagy lega|ább reagálni a tanár kór.
déseire" Annak ellenére, hogy a valóság s a
kepzclet vitága közr letregtem, gondtalanul tud-
tam élni eá a?. életet. A tanár mclndatait gép.
szeriÍen mcsismóÍcltcnr. més ezz.c| a furcsa

Íig.r''e1..:nrn"lel is vissza 1udlam r-rnlikezni ar t\rak
anyagára. Csodálalos volt cz az óic!, tiilihször
annyi é|mény irt. s mégis r,égrr.:hajtrrtl,.Lm a?,
általános feladattrk at.
Számomra létfontosságú volt leilődésem czen
szakasza. A fantááám jclcntősen gazdagodott. s
az unalmat elfeledtem. Rövid ideig úgy
irezhetlern, hog-v vagyok valaki, valami, ami
mindennólttibb' egy mcgráltó Íípusú hős.
Egy kerdósre viszont eddig még ncm tudtam
válaszolni. Vajon az egyedütlét, a magány, a
diszkrimináció adta.o czt a plusz óletct' vagy
éppenségge| ez az' életforma voh a negatív vt.
szonyok kiváltclia. Az,ét| szülcttcm mcg t(lbb-
ször, nrert magányos voltam, vagy egyszenícn
nem lehcÍeltl mással foglalko:mom az adotl
é|e'1foma mellctt.]
Ncm tudomi
Azon elmélkectem, hogy mi van akkrrr. ha az ú.i
stílust a2' Lgy két egytittmutodő rószónck cl-
választásáva! értem cl. Níi van, ha a raciorrá|is
órzéke|óst csak tudat aiatt míiködtcttem. mig
egész feisőhb éncmmei, agyaÍn maradék mű-
ködő fc|cvcl a másik hijsics én létr.;hozására
torekedtem.
Ez viszont már ichct, hogy csak szóíacsarás. S
nem a|átámaszbató'
A nagvmannáboz kötődik móg cgy ilmóny'rn!
Azr áliírják, 4ng'- egy gyeÍmek ártatlan' sziizies,
makuiátlan' },n nt.-m hiszck ebben. ['chcl, hogv
rossz a saját példárrrat Ítihoznom. de senkin
nem látok át úgy. mint nnagamon. Kön'elv*
éietem első fokete pontját a mamának kCI-
szönhctem.
A mágles csuda egy dolog. bizonyos anya.
gokboz lapad. mindcnfólc alakzatokat |ehct rá
szerelni' A nii tégi polcunkra pé|dáut rá lehetett
'.Íapasztani.. a Í'cketc kis bizókct. mcl,vek hátán
gyakran narancs, kék, fekete, vörös betíík tisz-
telcgtek' Bálványoáam ezcket a cuccoka1.
Napokig el tudtam iátszani velük. Ug'van nem
voltak fényesck, nekem nnógis kellcltck. Ani
kellett. azl ttry gondoham, hogy el is vehetem s
elvihetem' mgrt szcnlül mog voltam győződvc.
hogy más nem szeretheti a kiszemelt tárg1'.akat
annyira, mint én.
Hétről hétre, csak sunyin titokban tetÍem
rosszat, S ig-Y gyülekez,1ek a piros pondaim.
Nem tudni miért, de mindenki btiszke volt
rcám. Csak egy volt a bökkenő. hog1 idiíriii-
időre tilnedezek el a mágnesek is a suli vas-
tábláiáról. A nagymama egyÍe Íigyelmcscbb lclt
cÍÍe a ''kiilönös'. jelenségre"



Iigyik nap odajiitl |tozzáru1 s kinosabbnál
kínosabb kórdésckcl tr,'tÍ fc| lrieonyils bizt.lkriji,
a?'az, mágnesekről. I}ár lagadtarn, a mama
lcÍiilelt cngem. IlÜlön ragadott' s a sok-sok
haz"ugság közr megkaptam életem e|ső feketc
pontiát. Rzek után nem voh megállás. Csak
gyülekeáek sorban, mint a katonák.
Negyedikben és öltjdikben már .'csak', intőkel
kaptam. Ilatodikban egy tényleg igazságtalan
pofont, s eg-veseket meg ketteseket. Heledikben
és nyolcadikban bebizonyoscrdott, hogy mégsem
vagyok szellemi fogyatékos a korábtli fe|-
lételezésekkei ellentétben. Úgy íint, hoev be-
nőtt a fcjcm lágya, (Ilogy az hol van' azt nom
tndclm. Ilgész hirtelcn lör1énhetett a dolog, a',l}cnövés''. nrcrt akármennyire taptlgaltam,a
fc.iemct, én semmit seÍn étefiem.)

AZ er:ber élctc fo|yamáu nagYon scrk
ellenállásba titlrözik, tirökké kétclkedik,
tiiprcng' br:gil til'kaií kivcl tlssza incg,
Á fclnőfle.k nt:m veszik figyelembe a gryermekek
gondtrlalait, s ttÍJÍn is vcszik t.szlc. |iog1v mikor
nni a baj. A gyermckek hallgatagok, s csupa fiil.
csupa szem érzókenygn ligyclik környezctiikci.
A hilönös, irj dolgokra van, hogY furcsán vagy
cgyáltalán ncm is reagálnak. de cz nem jclenti
a:rt, hog1, ők nenr éreznek" s primitívek. r\
gyermekck strk esctben talá|ókonyabbak is.
Esellenségüket lcgtribb esetben a háttór-
inÍbrmációk hiánya okczza' A palánták ncm
képletcket magolnak, az ő eszkózik ae érzékc-
|és. Mindcnt mcgszimato|rrak, megkóstolnak,
megtapogatnak, s ert az' eljárást nemcsak a
maneriális javaknál. hancm az érzósck s han-
gulatok terén is a|ka|mazr.ák. A kicsi folyton
tanul, dc nem gépezet. s ncín is egynemű
gondolkodású. A gyermek Íbladata az ál|andó
tanulás' s ltz e{rzókcny megfigyelcs, s aZ
azonnali tanulság levonása. b,g,v-egy helytelen
mcgnyilvánulás kihathat &z ólőlóny cgész
pályaftrtására. A picurokat nem szalrad !ekc-
zelni, s az idősebbnek pontosan tudnia kel|.
bogy hol a határ!

_Í3
Sokan, idősek, felnőttek, kiskoruak vigasztalás.
ra szeretnéne'k találni valaki rnás szemólyében.
Volt már olyan korszakom is, hogy vonzottam
az idős hölgyeket. Velük valahogy nrinden más
volt. ErezÍem, hogy egyedül vannak, s hogy
szükségük Van rám. A nagyon idősek eg}'
részével nehéz tlánni' Nagyon sok tilrelemre s
segítőkészségre van szükség. Ám na olyan kap.
csolatba kerülünk egy öreggel, hogy nem kell
magunkat az idős melli láncolni, akkor cgy
ilyen ''barátság'' kifejezetten kellemes és jó él-
mény lehet. Az öregek e5}. csöppnyi oda-
figyelésrc tengermilliókkal árasztják el gondo.
ztiikat. Ilycn esetbgn egy kis gondtlskodástlrÍ
cserélre sok jót kaphat az emher.
Kit óvc karácsony clőtt ncm sokkal egy busz-
megállóban találko:rlam egy nagy()n itiős ni-
rrivcl. Sok időnk *iolt, s clliezdtünk lrcszólgctni.
Kiderü|t. hogy a néni eg-vedüI iinnepe-li a ka-
rácsonyt. Számára karácsony napja stmnri kij-
lönlegessógge| nem trírt. Eppen ezért a nénint'k
karácxrrry|á"ja scm volt, sc díszci. Kgdvcs
mosoilyal a régi karácsirnyckról treszélt. Á zsc-
hcnrhen kglt clarab lris gömtrdísz lapu|t" N.'ki
adtam őket, s ar1 az' arcot sr.rsenr fr.ledcm ei. t:z
a két kis kacat annyira boldoggá tcttc. A két kis
giirnb, rui nekem sennmit sem jclr.rntett. neki cg_v-
pillanatig a nrindensóget szirnbtilizálta^
hz ember egy honyolult szerkcntyii, tclc
tibkkal, vágyakkal' remónyckkcl, hiú szcrcl-
nrekkel, érzósckkel' melyck nem talá|tnlnak vi-
szonzásra. Az cmhcr vá|a'szra vár. SzcrcicÍct
igényel. valamit el akar panaszolni a másiknak,
miközben a másikba bclerug, cltipor|a, vag}
éppenséggel csak rideg jégcsapként viselkedik
vcle szemben' Miórt várjuk cl másttil, hogy ér-
zékeny, ernberséges legyen, hogy ha mi számtln
1artunk olyanokal is, irikcÍ utálunk" kiktíi| un-
dorodunk, s kikel gytílö|ünk. I{irdetitik a jó-
ságot, a gtinoszság vógót, cgyeniősóge:{ s az tin-
zetlen akaratot. onzetlenség nincsen, ez a mai
világban a naivság fogalmával ér Í-el. Íla nem
figyelsz, naivságodórÍ az életeddcl, tudásod<la!,
vagy vágyaiddal fizethetsz,
Sokan, csak egtr'. barátra, társra vágynak. Tán
csak értő frgyelemrc. Valakinek annyi is clóg,
ha beszólhct va|akihez. Valaki természctcsnek
tartja a rugásokat, a clöÍéseket.
Azr mondják, hogy az ember nemcsak Íizikai,
de pszichikai szempontból is nag-von alkal-
rnaz-kodóképes. Mi lesz majd utánam, ha el-
veszítjiik szűzies irzókenységünket, s már kj-
vész helőlünk az emberiesség? IIa már csak
lizikai vágyak. i.rtékek' eszmék lcsimck?! LehcÍ,
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hogy a jövő jclszava a ''vissza az (emhcni i:r.

tókekhez'' lcsz? Lchcl' hrlgy x óv múltáü a $zc-
retclct és a szerclmcl, az érzckenysigut gén-

mutációk által vcsátjük cl,l Csupáu hogy a!-
kaimazlrodhassunk környezetünkhöz'l Csupán
hogy alkalmaz]kodhassunk? Olynnok leszünk'
nnint azot a csirkék,l Nem lesdink képesek a

tulélésre? A szsretetet gépektől fog|uk tanulni?

8 .

Sok gyerekkcl ellentétben én nagy{)n szcrcttern
a napközi intérményét. Igaz, egész dólután nem
mchettem haza. s olykor tanulóidő is volt' de
legalább játszhattarn a többiekkel. Volt, mikor
bcszélgettiink, vagy egy.cgy tévéfilmct úira
eljátszottunk, sől cgy- héten egyszer elmehetttink
a kozeli moziba is. L"mlékszcm' cg}.szer au
egyik osaálytársam írt is egy történelet, amil e|-
játszottunk' Volt bcnnc szenzáció, nagy felfe-
dezések, sőt még vohak benne felhőkarcolók is.
A napcj jóvoltából jutottam cl a hcgedűig' s
ennek segítségével a komolyr,eaéhez. Jó volt a
sok buncutság is, fogkrómel tcnni Agi ne'ni
kávéjába. Egymr{snak hü.|ye vicceket mesélni.
Pontosan mcgvizsgálni Agi néni ruzsos ciga-
rettacsikkeil. Egymríssal veruenYÍ futni. s a nagy
kockamászókr{ra kÍlzdeni magunkat, s a lcgna-
gyobb újdonságról, a szexrő| beszé|ni. Mennyi
sok hülyesigct összehordtunk!
Negyedik után viszont elkezdtek szivárogni az
embsrkók a napköziből' Aki elértc, hog.v" csak
ebédelnie ke|ljen, s délután ne kellien a su|ihan
maradnia, az min valanre'nnyire nagylánynak
vagy nagyfiúnak számítotl. Nem jri a kis lét-
szám. Majdhogyncm tcljcscn mcgsrűnt a nap-
közi. Már én sem vo|tam napr'ios.

9.

Az iskola anyunak is scik fejtöróst oktrzhatotl.
F,lér-kczctt az clső isko|anap' s ón izgatott lel.
tern aI, ''iskola.' sz'ó hallatán. A tanuiáshoz
viszont bizonyos fokú erettségre van sztikség.
I:r1az' az óvó néni is fudta, aki nem akart engem
az iskolába engedni, az első osáályba. Sokan
mondták, hogy ncm lennék képcs ilyen ''fia-

la|on'' tanulni. Az állították, hogy nem lennék
sem agyilag, sem szellemileg elég érctt' A
sziileim el is vittek pszicho|ógushoz, s kiderült,
httgy ezen ál|itás ncm igaz.
I{onnan is szí.irtók le ezt a követkc;rtetóst? on.
nan, hog'v az óvodában nem érdekeltek a beník,
se a számok' Kit órdckcl, hogy hány piros autó
gurul az útteslen.| Sokkal érdckcsebb cgy-C:gJ.
ttirtóncl kioszeiésc. cljátszása, vftgy cg-vszcrűcn
csak iátszani.
Az óvodában órt óletcnn la|án lcgelső nagy
csalódása. Az óvó nénik kibirrlettek, hcp1y* ver-
-.eny |esz' Aki a rákovetkcző héte'n a lcgszcbbeir
eszik, aá kiilon megdicsériük' s ő lcsz a győz.
ics. IJgósz bótcn az apámat figyche-nr, hngy
tnegrnuÍathassam, htlgy milycn szépcn s iól tu-
dok én r*rni. fjm|ékszem, nagyon vigyáetam a
feszes tartásra, hogy jót fogiam a kanalat. |lc-
gánsnak tűnjön a mozgásom. Ek*or jött a bukta!
n.enr történl sentmi. még meg sc dicsirtek sze.
nrélyeseo, vagy valami hason|ó. Nem is vo[t
győztes:

- lr{indannyian nagyon ügyr:sek voitatok,
nem is ludfunk dönteni, hogy kí vcllt a leg.
ügyesebb'
Ezek után már.iusa sem ettem szépen.
Mégis vég:c cljön az elsií isko|anap az cliíírt
időben. Igaz' második vágén aján|ották, hogy
tluktassam meg magam, dc ón ncnr akarlam.
vég'iil is minden jirl sült el, birtam a sulit, s u-gv
óvet sem kcllclt isnnételnem.
A sziiieim nagy áttörósnek vélték az iskolába
Yáló áttörist. Ékkor bújt ki a sztig a zsákból. íjn
imádtam a hiivelyik ujiamat szopni. Dehát
milyen cikis az, ba cgy iskolás szopizik. Anyu
próbált lebeszélni ezen szokásomról. Rizony-
gatta, hogy t gyátri cumi mennyivel jobb. lcg-
a|ább próbáljak arra áttérni" Kipróbáitam afr is,
de az már nem volt o|yan prat1ikus, rnint az
u"ijam. A hiivelyik ujjam pedig egyÍe csak da.
gadt' s a ttihbi iskolatársam aá mondla, hogy
rnajd |e kell vágni róla a h(llyagot. Ettől én na-
gyon bcrezeltem, s korábbi sz.okásonnat már
nem űzÍern tllv intcnzíven, mint azel.(itt. végtil
is nenr kclletr lcvágni, csak egy' k,-lnccliciÍ ka-



í]o11 ail\/u' s v,va| kenegcll* az ujjam. A daganat
icszáradt, s a kenőcs rnial1 tilhb mint kót hétig
ncm szopizhattarn. Mire vógre rnegszabadultam
a púptól, már nem vo|t kedvem úira kczdeni az
egészet elölrcil' Atszoklarn a ceruzavégek rá-
gására"
Iigyik rosszabb, mint a másik!
Van rnás é|nónycnr is az glsií osáálybíil. Igen
meghúzódó gvermek voltanr. Aránylag sclkszor
ment a csökkcntct{ lótszámú osz|ály kirándulni,
s eg.yszer otthon felejtenek engem' Rizonyára
siettek a taníÍti nénik, s ncm tudtak c|éggé
odallrgyclnil s engem véletlenül bezártak a te-
rcmbe. I:n nagyon rctlcgtcm. bog-v ott kell majd
kuporognom az oszÍályterem mélyén, miközben
a többict a tavaszi lcvcgcín játszanak. Ezért
sürgiísen intézl:edtern. Kinyittxam az óriási
ablakokat. A 1crcrn az .Jmc|clc|l vÜlt ugyan, dc
az ablak a|á vt;lt építv* a műanyag tctiis fészer.
()valttsan kimasztam az átlátszó tetílre. ()nnan
már nem i.; {rint magasnak a dolrrg. LendiiieteÍ
vet|cm' rnajd íeugrot{am, s már sza|adtam is a
csopttrtont ulán. r\ tanittlnők kissc irlegesek
voltak, majd megmagvaráaák nekent, hogy a
''népszámlálásnál.' úgyis Í-ili{int vr"-rlna. hogy
hiárryzonr. és visszaiiitlck volna érl'cnr.
i\ ktirnyékr-'n lakik az egyik elsős tanárn(im.
Mig mtrsÍ is, cnnyi év után is mindig fclismer' s
a ncvemen szólil. pcdig .:sak e|sőbcn tanílotl
engcm.

t0 .

Nagyon nehóz élctrc szólri barálokal találni.
Allító|ag el a női nem crősségc. t]bhen a7,
állításban azonban kótclkr-dem. En szercncsós
vagyok legioirb barátnij szcínpon{ábói. Ncm is
tudom igazán. hogy. kapcsolarunk a szcrcncsón.
r,é|ellenen vagy a sorson rnúlott c'
Tiz évcs vtrharn' amiktlr mcgismerkcdÍcm
Krisaával. Arota is nagyon ió barátnők va.
gl.rrnk. Érdekcsseg, hogy ón februi{r huszonket.
Íedikén sziilcílem' ő pedig nógy htinapra rám
június huszonkcttedikón Az is furcsaság" hogy
én eredetileg csak rnárciusra voltam be'ielentve'
I'isa októbcr husl,onkctlcdikén srjilctctt. Imá-
ilom czt a számot|
Kriszía az az cmber számomra, akivc| mindcn-
ről bcszr-llhetek. s mindig megérl. Nern is tudorn
elkópzelni, hog-v- hogyan birtuk ki cgymást, is
hcrgy miről heszó|gethetfiink tijbb minÍ hét évcn
kcrcsniil. VaB, mikor cg-v-nnás gr:ndolataibtil
irlvasunk. Ne*r hiszcm, btrgr, valaha is Íesz
tt|van.ió lrarátnőrn, minl ő. \ra|si igaz. htlg1, nenr

ismercm elóggó a másik neÍn gondrrlkodás.
módját' tlc cgyct nem tudok mcgérteni, hogy
miért nem lehetck egy ''kedvcssel'' oly őszinlc,
mint bármely más barátnőmmel. Bárkit kér-
dezek, eÍTe a kérdésre nem hajlarrdó válaszolni'
Szerintem az t jó, ha már cgy kapcsolat elcjón
őszinte s kör,vet|en két ember egymáshoz, vé-
leménycm szcrint a legszebb bokokat is a köz-
vet|en őszinteség szüli. Miért nem ha|lgathatok
rakoncátlan szívcmrc? Miórt kcll mindcnt csak
hetek cltelte után rnegtudnom? Miórt kell inci-
finci trükköket bevetni? Miefl kell mindig attól
tartani, hogy most hagynak el, vagy* valami
fá.i tlalrnas köve.tkczik?
Tudorn. naiv voltam s vagyok, de mosÍ rnár nc.
kcm is idojc lassan mcgÍanulntlm. bogy olyan,
mint biza|t)m ncm létezik. Szenvediil1' s fái-
dalom van, amj btfckct!Í rnindent. iclcntÚk-
teleniti a maradék irzclmekel'
Az egy*ik legels(í elméayemmel kapt:srilalban
mindig el ke|l ncv.'L:tÍ|em Ínígam. i\;' er-i:sz egl
txirzalmas ft.lrcértclscn alapu|t. (Rcméir:n:' ncÍn
sórtek meg senkit' de ha igen, akkrrr c|nézóst')
I.gy eg1'hctos táborban v<lltar:, ogy c.qvcd
cgyfolytáhan engcm bámult. cgyÍ'oiwáhan csak
prirlrá|koztltl. iln iszrc scm vcllcm, atlán ar
atcl|sil előti naporr Iassú;tam vele. íit. mint
ahogy* scjthctjük' bcindu|tak a dtllgok. ig1, sziill.
''fekiid.iiink le''. I.,n arÍ mtrndtarn, .jó. tlri k';i'
molyan a végsiíkig az.t hittcm. htlp3, oi*6oi szc.
retne cgy. picit. I:n úgy értelnrefiem' l.ekiidiiink
lc a|udni. Esktisz(in:, czt ncvcaií' nail'ilásnaíi.
ll,íilyen ciki. I\,Íég ma is o|yan itikaÍ ncr,eick
t;zcu a kíntls dolgtln. Lchcl, hogv tÚn.lltg tcl-
iesen szelektív a hallásom' [:]z,ut<ln is fe|hivorn a
kedvcs olvasri Íigyclmót, hclg1' cg.órtclrnűtn
Íirga|mazzcrn. és akkrir én' igércm. rnegprrlbá-
Iom crtclrncrni a szavakal.
ilzck után a kis fé|reérÍósek ulán nv.ugodtan
bcval|hattlm, hogy vatoiában ncm órtcm a fiil-
kat' Airt iík miért nem fudiák Í.clfogni. hogy
nckem csak valakinek a kiizcisigc is nagyon.itil
esik. }:szem ágában sincs valakive| cgv röpkc
hét után lefcküdni ínem aludni). Ncm rudonn,
mire.ió ez, az' őru|t sebesség.
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Olyan szeretnék Ienni, nrinl a szél, aitókon
átrohanni, ablakokat a fa|hclz szegezni, játszani,
játszani. Ha kell, csapongani. Sokat markolni,
kcveset fogni. Egy magányost vigasita|ni, &
súlytalanságban csillagokat számlálni. A sotét.
ben sötét akarok maradni, a fényben ésineve-
hetettenül ttindökleni. Teriedelmes mezőket átö-
lelni. Keringőzni. Nem szeretném tincseimct
skatulyába zárni.
Sokáig csak meséket írtam róla, sokáig csak hiú
ábránd volt, míg egyszer el nem jött, s én észre
sc vÜtleor. Az első András volt, a többi mind
Gábor. S ón csak gytÍjtöm a tapasáalatokat.
Mi is az, tqú1 igazán szerelek? A síelés, szik-
lamászás" tánc, zene, utazás s emberi gondo-
lattengerek áfuszása. Mit is lehetne czen rósz-
letezni, síelés kozben nincs nregáliás, ott min-
denki magának állítja a mircét. Ha valaki c|-
indult, akkor nincs megáilás a donrtr ' aliáig.
Felgyorsulnak a ki'pek' világ kikapcs. Allandó
összpontosítás, figyelem, itt c5_ hóbucka. Ön-
megfigycii's, iinkontrol!álás, vajcln mire vag.vok
képes? A határok meghúzása, Be kell mérni
helyzetiinkct, scbességünkct. I.,itcrülós a hóhan.
I,.rdekesség vrrit az is, hogy a sitáborokban, ahol
mcg1anultam síclni, ej szakánkéní mirdi g vcgig.
álmodtam, hogyan is ke|l sielni. Az volt a
furcsa. hogy holott tudtam u íúmraimról, rnógís
kialrrdtam n:agamat. Ennek az onisrnetiésnek az
lett az ercdmén5,c' hogy arányiag cgészen jól
mentek a dolgok.
Ezen a nyáron Tirolban részt vctlcm egy tiz-
napos táborban, Innsbruck mellen. Tennésze-
leserr én voltam az egyeÍlcn magyarul beszilő a
táborban. Az első négy napot állandó ván-
dorlással töitötttik. Ez nckem clég szcÍcn-
csétleniil sikerült. Ennek egyik oka a több mint
tizenkét kilós kiilsővázas hátizsák. másik oka a
tapaszÍalatlanság volt. Naponta négy-öt pihenő
volt. Volt, mikor már tenylcg alig bírtam. Min.
denfé|e tájon jártunk^ Átmásztunk havas glecs-
cserek lábainál. Volt, hogy fojwa tíizaí a nap'
volt állandó hideg árnyék is' Az egyik legma-
gasabb csúcsot esős szélviharban mász,-fuk meg.
Voltak sziklatemetők, fennsíkok, mély völgyek
és hegyek. Öririsi, jéghideg tavak. Az egyik pi-
henőhríznál is volt egy ilyen hegyi.patak. Meg-
mán(launk az ötfokos fiirdőben. Erdekos voh,
igaz, bedtirzsöltern torró testemet a jegessel,
nrégis mikor megmártóztam, olyan hcvcsen vert
a szívena, hogy feltem, hog-v felmclndja a szol-
gálalol. Alig nrdtam csak egy pár karnyújtásnyit

ffiffiL_
úsz=nr. r\ st:k mcgpróbáltalás etrlenórc io érzes
lbgotl c|, hog-v sikcrült cgy i|1'cn enrbcrl próbáli
túrát te|esítenem. Még saiát nragamnak is
tlizonyíthattarn. Szép virágokat is láttam. cgé-
Szen ktilönlegeseket. ̂  kii|önleges tájképek
cgyedülálló élménye.kct nyúj tottak.
A négy nap alatt több mint öt kilól tbgytam, s
csont.iaim kezdtek kibukkanni búsom alól. A fá.
radtságtól nem fudlam enni sem' Talpam ftil-
hólyagosodoft, majd a hólyagok lcapadása után
teljesen megkeményedett a tlőrcrm. A napocska
simogatta a virágok szirmail.
Gyertyafényes estéken Jos r-fezJtink.
Az első négy nap cltcltirc az energiakósz|ctcim
teljesen kimerültek. I]zek után az élmények után
a maradók hal nap ncm tclhetett unalmasan.
Most jött a meglepelés. Sziklamászás, ponto-
sabban lcmászás' Lcgclősz(ir ircnruialták a szer-
vezők, hogy- trogy-an is kellene csiná|ni. A lá-
bttak után rnindenki jril mcgrémült. Azz'a|
nyugtattak minket, br-lgy igazán üem muszáj
rósí vcnni a dologban. F'z után iön a költői
kérdós. Ki akar az eiső lenni. Tcrmészctescn én-
nckem azonna! jelentkcanem kellctt. Nom tu-
dom. mi szállhatott meg, de végül is dönlésemet
ncm bán1am mgg, Elsőkónt liphclÍcm á1 az
isnneretlenség kapuján. Napról $apra magas,atrb
és mcrcdekcblr sziklák követkeinck.
Csak hogy ue uniuk meg at egyfolyta "szik-
lázás|,,, a hetcdik napon egy köÍólhidal is épí-
tettek nektink a profrk. Tökéietes helysz{n.
Alattunk kicsin1,' vízcsós s sziklák' Fanlasztikus
vtltrt' Az egyik lrarátniímnek ós nekcm láthatóan
üagyon tetszctt a dolog, s így a szcrvczők mcg.
engedték nektink, hogy egy úi met(ldust is ki-
próbálhassunk. A karabincrck bclyclt giirgtikct
rögzítettiink a kötelekre. s négyszer rr|yan gyor.
san haladtunk, mirÍ clőttc.
Az esetre kr:vetkező napokra újra szil.:iamászás
kövctkezett, szélfuvásban, csőbcn, napsütósbcn.
Az utolsó két nap volt a legélvezetesebb, mikor
bínanak, hogy nc tipcgessünk vagy ugráljunk.
hanem szaladva rohanjunk le a sziklákról. A
dolgunkaÍ az is megneheziteÍlc, hogy csúszos
idő volt' Ahhoz viszont, hogy a lerohanás sike-
rÍilhessen, biz,onyos .jó, pontos tarJásra van
szüksóg. Az utolsó pár napban sikerülÍ jó tar-
tással gyorsan lcrohanni a sziklártil. r.mbcrfc.
letÍi érzés voh. F,reztem, hogy tart a kotól' hogy
biaonságban vagyok, szintc már lebcgck. Van
valami bixos támaszlék, ami mindig tart a kii|ső
tényezőt1ől íiiggetlenül.
Á szikiamászással is úgy van , mint a síeléssel'
Csak szerctni r.agv utálni |efoct' Köztes á|lapol



nincsen. Sajnos cZÍ csak az értheti meg, aki már
rnegpróbálta ezekct a sportágazatokat.
Remélem, rnég sok lebetőségem nyilik ezcn
sptrrtok gyakorolására.
A nyári élmények után értettem meg igazán,
hogy nem szükséges egy kópzelt vagy valós más
nembéli ahhoz, hogy biaonságban érezzetn
nragann. Ekkor nyert órÍelmet számomra az a
kijelentés, hogy a békét, szabadságot, egyen-
lőséget, boldogságot, fiiggetienséget minden.
kinek magában kell kialakítania.
Fokozatosan átszolÍam az új rendszerre' Nem
néáem magam órákig a tÍikörben, nem volt
kiscbbségi érzóscm. Ha valaki el akart tiporni,
az |átszo|ag meg is tehette, én azonban ma-
gamban tudlam, hogy úgyis igazam van. Csak
nevettem az elnytlmó embereken. IIa láttam egy
"iókcpű fiút, nrc;gnr:ztcnn maganrnak, majrt gon-
dolataimban eljátszadoaam velük. A tűzzel nem
iátszottam. Perszc e,z az egycnsirly som ma-
radhatott fenn örökre'
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Mindennek ára van. Az' egyensúly ára egy
másik kcpcssig clnyomása volt. Ncnr figycltcm
a je|ekre, s nem is gondoltam aÍra' hogy mosl
éppcn kin lehet a sor ÍrZ elhalálozásban' A ha-
lálesetekre azonban továbbra is fe|figyeltem.
A dolgok ambivalens mivolta.
A nyáron volt egy híres barlangász tlaleset is. A
szonrszódban lakott egy Várvedő Marianna'
Férje volt, s szőke kisgyermeke. Meghalt '9ó
elcjén. Egy őrült, gátlástalan fickó széttiporta az.
agyát a sípályán. Azonnal meghalt. Marianna a
barátnőjével volt. Ő is í'elmoodtu u szolgálatot.
A szü|ők egy kis fekete doboá kaplak húsvétra.
Mil|om Liliom hervadt a sírján. Móg huszonöt
sem vo|t. Fekete, fehér. Kék, zöld' Állandó.
pillanatnyi.
A zene. Mágikus szó. Egyszer, még egészen csi-
be óletembcn kaptam anyuttil egy kazettát.
Klasszikusok disco ritmusban. Az ismeretlen
zcne összetett, pergő, hagszerekbcn gaz,dag volt.
Szeretem hallgatni. Tulajdonképpen mindenevő
vagyok. Mindenféle, fajta zenél szerete\ dc
főképp a komolyzenét. Nem fudom, hogy kor.
társaim miért vetetlek meg azért, mcrt szeretem
a klasszikusokat. Nem értem, hogyhogy nem
lehet szeretni ezl" a dolgot.
Kedves Tünde, a hiba bizonyára az ön ké-
sztilékében van.
Gyakran libabőrris vagyok, ha komolyzené1
hallgatok. A hangkavalkád, a sok megértő, ci-

térő hang. Ráadásul olyan ütemes, meq-
foghatatlan s érzelmekkel telítctt. Ncm tudoil
megállni, hogy ne mozogiak rá.
Mikor egyedül voltam, elcsentem a mama
recsegő lemezeit, s az isteni zenére peregtem.
Nem volt balett, mégis erzéki, s megítólósem
szerint őszinte, nyers s gyönyörű lehetett a
mozgás'
Zeneszerző, karmester akartam lenni, aá a sok-
sok embeÍ irányítani, kezemmel mutatni ilz
utat, s annyi embernek valami ktilönlegeset
adni. Gyermekkent aá álmodtam, hogy fel-
nőttem, s zenesz,eÍző lettem. Írni akartam, de
clfogyott a sok színes hangiegy. Nem tudtam új
melódiát, operát írni, mert már minden variáci(li
megírt valaki' Nagyon clkeseredtcm'
Tanultam hegedülni, de csak három évig. IIe-
tcdik elején abbahagytam, ftíkqlp lustaságorn s
a szolfézs miatt' Később többször próiláltam
folytatni vagy újrakczrlcni. de már ncm volÍ rá
mód. Nag'von t.lánom'
Bár eleinte nem cmlite-ttem, de nagyon Íonltrs'
Imádok énekelni. Ita szclmoÍú vagyok vagy
vidám, ineke|ek. Nyolcadikig a suli énckkarába
jártam, enn.:k azonbau a taváhbtanulás vetetl
viget. A Poliba sajnos ncm olyan crnberck
járrrak, akik holmi énekizében rószÍ vennének.
Bizonyára ha talpraesettehb lettem volna, hiaos
rudtam volna maganrnak keresni eg}' kórusl
vagy ónekkart.
Ahogy teltek-múlÍak az évek, egyre nyitottabb
|ettem a ''komol5.talan'. zenérc is' Tizenhat
ivesen eliutclttam Berki (egyik barátnőm) se-
gítségével LrTa, a szintre, hogy gátlásaimat
lekiizdve nyugodtan szórakozom, tánco|ok a
bulikon. Nem érdekel, hogy mit mondanak a
Íötlbiek, meí én .jt!l órzem igy Ínagam' S
szerintem nem olyan rossz' amit csinálok. Senki
se higgye azt, hogy nekik teszem magam, én
csak magamért táncolok. Kitornázom ma-
gamból a gondokat, a mindennapokat. Egész
egyszerűen élvczem.
Legalább egy évig tarlott, mire egyáhalán mcg
mertem mozdulni társaságban. Titkon ar::a vár-
tam, hogy majd életem ideális, nagy szere|nre
fog megtanítani táncolni. A lürelrncm viszonl
elfogyott s rájöttenr, hogy jobb, ha csak
magamÍa szjmítok. Jobb is igy. A legnagycrbb
problémám az volt, ho5_ rettegtem a löbbiek
kritikáitól. Borzalmasan cikisnek ercz4em ez| az
egész helyzetet' Ott álltam a homályban a szoba
közepén, s ncm Íudtam megmozdulni. Valóban,
mintha ólomtlól lettek volna cscrnljaim. hztán
Eva segített . Ez m,ár a sokatlik próbálkozás vo!t'



z+

art
(> - ü

v-
v
^6,

l,--

Előtte sokan aid tanácsolták. hogy dobjak be
egy feiest. Szcrencsóre crl a javaslatot clve-
tettem.
Ma arra vagyok a legbüszkébb, hogy senr do-
hányra, sem kábítószetTe' sem alkoholra nem
volt szükségem ahhoz, hogy teljesen .'öl-

engedjek".
|996. december 30. Hazeerkezttink Grácbol.
Hrí.rom nap reménytelen vágyak, ürességérzet
nélktil. Biáosan felszedtem egy jó pár kilót, de
megérte. Desszerthegyek. Valahogy imádom
nézni a váltakozó képeket a kocsiablakból. Egy-
szerűen szeretek utazni. Mindegy, hogy ko-
csival, vonattal, hajóval vagy rcpülővel.
A reptilőúthan nem vagyok biztos, ugyanis még
sosem repültem. AZ állítják' nagyon élvezetes.
A nagyapám kiilönleges ember. Már tizenkét
ives korában pilótának készült. A lcghátbor-
zongatóbb s kiilrinfélébb dolgokat gyakoroha.
Egyctlen és tegÍtíbb célja a kiválasíott szakma
tökéleÍes kitanu|ása vcllt. A háboru viszont köz-
beszólt. Az iskolát bczárták. Tanu|rnányait félbe
kelleft szakítaniq hogy harcolhasson. hadi-
fogságba is kcrült, s volt, hogy- a karácsonyi ha.
vazást csak a börtön rácsai mögü| szemlélhette.
Nagyszení cmber a papa. Elórhető s nrégis cstl-
dálatos'

célként szolgál. A hó sok mindent eltakat, vég.
lelcn, s ha kcll, fcdi' ma.icl lcmossa a vór-
nyomokat is' Ar' oszlopok nóvtelenek' nem
olyanok, mint a temető sírkövci. Az ű|jeb'ők
nem őriznek sem nevet sern arcot. A nyolcas út
oszlopai csak mercdtcn állnak, s sokszor látják
ae utolsó szemrebbenést, a lelkek távozását.
Egy.egy oszlop többet látott már, mint a világ
legidősebb emberei' Az űtje|zők nem tanultak'
mégis okosabbak a btilcseknél. Az oszlopok
nem érez}etnek, mert ha éreznének, őrtilt kihűlt
tiízkövek lennenek.
Tán tavaly vagy tavalyelőtt? Ufunkat róttuk a
nyolcas irton. S otl .iárt a halál clőttunk. Jobb
szélen egy autóroncs-mentő. Két kihűlt tetem.
Egy tizenéves szsrelmespár lehctctt. Tartotfuk a
sebességet, továbbhajtotrunk' A vért elmosta a
kocsi kcreke. Az'ota tólapó cltusolta a hóval az
ügyet.
Az1 hiszcm, tuiságosan sokat foglalkozom, a
lelkemmel s a lelki dolgokkal. Szinte daraboka
boncolom a sávgm. A buszon borzalmasan jót
szoklam játszani' Irigyclem az embereket, hi.
ttinösen a szcmüket. Valaki teljcsen az ablak
felé fordul, vagy olvas, esetleg csak bambul ki a
fcjéből. Az a lcgiobb. ha ncm vesanck iszrc,
ekkor lehet a legiobban figyelni. Olyan cikis
dolgokat csinálnak az emberek. Már ttibb ferfit
rajtakaptam, hogy nézi egy-egy nő lábait vagy
fenckét. Főképp a fórfiak, kik eszre scm veszik,
hogy leleplez1em őket. Az emberek szeme, né-
zóse sokat elárul gazdájukról.
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Korábban tiz, tizenegy ivcs koromban, amikor
szorult helyzelbe kertiltem, azt kívántatn, hogy
bárcsak lchetnék újra óvodás vagy lrolcsődés.
Annyi szabadságot kap az ember mint gycr.
mek.
Persze'azért még a bölcsődében is voltak gond.
jaim. Allító|ag az, első pár alkalommal téptem a
bölcsőde kerítését, s bomkiltem, hogy anya ne
menjcn el"
Lehet, hogy nagyon múlt felé forduló vagyok.
A jelent átszövik az álmok, olykor a jövő álrnai.
Sok kiiltinös álnrom vo|t már. Volt, mikor egy
cmberke arra akart buzdítani, hogy egy egészcn
saík lyukon átmásszak. Ez az álom addig nem
sziÍnt meg, míg bátorságot nem vettem maga-
mon' s át nem fuszkoltam magam' valami
hihetetlen módon a töicséren. AÍ is álrnodtam
már, hogy lezuhantam, s szétnyúltanr a Ítildön'
Mcghaltam, s most érezden1 hogy igazrín kó-
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Ugy tíínik a pincórek az eseteinr. Egyszeníen
édes s elég magas volt. Barna haj' zöldes-barna
Szem' Megőrti|ök érte. Minden pclnt jó volt
rajta. Tavaly nyáron ugyancsak taláikoztam epry
szupi pincérrel. Fekete haj, stitétbarna szem'
kreol bőr. olasz. Legsávesebhen fclfaltam vol-
na.
Tudom ez moslhtilyén hangzik, de nem hiszem,
hogy csak én vagyok így ezze! a dologgal.
Ktilönben is kamasz vagyok. (Ez mindenre jó
kifogás')
Néztem a táblákat, a kis csonkaosz|opokat, a
hóftidte tájat, a fehér fákat. A hó csapadék, ha
rrlvad, lemossa az utaka! vagy éppen jógpán.



2f,

nyelmesÜn érzcnr magam. A tcslem teljesen
elernycdt, fclszalradtlh i'rzi's vtlh. I]z cgyébként
egy kivóteles álom voll, mivel az ilsszes
álmomban kívii|ről látorn magam mint valami
idegen, objektiv szem|élő.
lrurcsák az álrnok, de ón .qzcrctek álmodni.
ligyik éjszaka pontril-ponlra megálnrodtan a
követkcző nap e.se'ménycit. F:ltcnőriz a tluszon
egy ellenőr, s nekem nincsen icgyem. Minden
pontosan úgy töaént, ahogy mcgálmodlam" An-
nak ellenére, hogy a szifuációt már ismerbetfc-m,
az adott helyzetbcn nem tudlam cselekedni.
Elkertilhettem volna az cs€tet'
Hul|ámzó kedélyű vagyok. Egyszer fent, egy.
szer lern. Ez a mondás valtitlan igaz reám.
Valamikor órák alatf. vagy akár pcrcck alatt
leljesen megváltozom. Olykor mindenen üe-
vctek, s fordítva. Ugy érzem, mintha €|yors-
vonatok zakatolnának végig rajtanr. Vai' mi
bcÍblyásolja a ciklusok hirtelen változását? Ki
rud.ja, mi löÍténik? A hangokat nemcsak hallom,
irzem is nrindenütt énemben. A hang elszáll, s
én mégis itt maradok' Néha méltallankodva
nézek a tükörbe. Tényleg én lennók ez' az, a|ak|?
Dehál én nem is ilyen vagyok. Á sok-sok
sejtecskét millitinyi gén határozZa meg, nem ón.
A hangok a levegőben rezegnek, az, én súlyom a
ftildet nyomia.
Rossz a ftikör!
Mint a lángok.
Idén is fesz]<ct rattak a galarnbok, cinték,
seregélyek a kertiinkben. Csoda egy dolog. A
szülők hetekig odaadóan szenvednek az emb-
riókiÍt, majd kilokik őkel a Íészcktről, s utána
sosem találkoznak már az ifiakkal. Nekik a nyár
az igaz',i élet, lán az utolsdr nyár, dc ők mégis

magot vetnek' Még ha meg is halunk, aZ'''anyag.' tovább öröklődik. Mcgnytrgtató ez?
Fészek nyugvik még a gyermokkori iiesáő zöld
kapunkon is.
Nyáron a táborban támadt egy otletem. Úgy
kcllene mcgszervezni az élct és halál ktizöíi
átmeneti időszakol, hogy a halofi ta|á|kozzoa az'
összes ismerősével, az összcs emberrel, akivel
legalább egy napol együtÍ töltött. Átláthatná a
halott.a saját életútját' Az nem lenne szükséges,
hogy beszéljenek az ismerősök, túl sok időbe
tellenének a beszélgetósek. Talán ha igy halnék
meg, hogy látnám aá a rengeteg embert, akkor
sokkal jobb lennc a kozérzetcm. íjrczn énl az
irteimet. Meg lennék elégedve magammalo mert
ugy érenrém, hogy- tóny|cg létczhcttcnr, ha
ennyi emberrel találkorlam.
SokÍélc korszakon végigrohantam. Van, mikor a
gyerrnek fbjliídtise során irlyan stílusvá|to.
zásokon me&v át. mint ahogv a naw rnűvószoti
kcrszakok tagol(ldnak. Tán éppen klasszicista
VagY rsneszánsz, esctleg barokk? Voltak oly:u
élményeim, melyek hihetetlennek ttínnek, a
talajtól tcljesen c|rugasz.kodnak. Senki Sgffi
fudia az igazat, én viszont nem haz'udok. Lr;hel.
hogy igaz, hog,v anrit cl akar hinni valaki, azt el
is hiszi. En nem akarok kovetkeáetéseket
lcvonni, én csak érzek. Ezeket írom lc' Rc.
milem, hcrgy mindenki, aki e^ az irományt
végigrágta, lcsz annyira cmpatikus, hogy
megértsen engem. Az információval, a fudással,
aneit kapott nem é| vissza. ValanriÍtlc urcg-
könnyebtlüIest étzek, úgy érzent, vógrc el.
kezdhetek ú.ira ilni, hogy sikeríilÍ lezárnom
életem ezen szakaszál. A^ biszem' valami
megvá|tozott, s hogy mégis csak segílett,
valamennyire, hogv kiinam magamból a dühöt
cls az agressziót.
Ma reggel kitiltem a szőlőshegyrc, a hóba. IIét
<ira harminc, |997. január 4. A fiilemben (irieg
Peer Gynt. Vártam a piilanatot. A stlk felhő
közül végre előbukkant va|ami fenyes. o volt
az! Egy picit várlam, majd megláttam tr.l|ies
va|ójában. A Nap. Megtiirve fénye az ezernyi
fe|hőtől' Végre eliött. Kiúszott a havas domb
mogül. Zaklatottan, dc biztosan vándorolt'
Felvillanl" Szél suhanl a homokÍengcÍ felett.
Nem érezni a hideget. Elkezdctt szálingózni a
hó, takaróként fedte a napol. Egy nap millióan
látják meg a napvilágot.

Jctige: Tigris
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Mot,t,ő,
KivAncEi v i|\anLáeaktó| űzve" a fogadó t,ávo|i  végében u| a da|nok' fel-
feltekintve várja a'z eot,e kezde*vét, 1zemvárak Ty(t|nek köréje, maid a
kérdő t,ekintetek közt. vergőr)ve fe|eme|i hangezerét, c be|ekezd egy da|ba'
AminL a |ant- hangja fe|c.oenÁú|, a húrok ?endü|éoe ég a gzemek rezdü|égeavaqy Egy dal...

eqqyé vÁ|ik, ég |aeoan e|őtűnik a da1pői a bárd ie|ke. Éneke beLö i t i  a termet é9 a fa| reveAéoein
átk,jczva, egy pi||anat,ra fe|vidtt,ja a t,ávo|i coi|Iagoka+., rna1d t,ovaröpven,to||aV'bó| oó|ymot formázva,
é|eo karmokka| caav |e az égbő|, majd |ágyan, ha|kan új.a viaozat.ér a da|ban,
Enekek gzó|tak gzereLet,rő|, vad cgatáuré,|, mí6 a aaI|amok az é|etrő| g a ha|A|ró| riko|towák
átkaikat gzerLegzét,hoqy megnyugodva átveqyék az Erdő örök énekét, Á,m u bárd |e|ke nyuquva|an
|évén véqú| b,jcgút ve|,i az erdőtő| E a |antxó|' kezét e|kavván a hű*ó|, eset|enÜ| meqhajaIt,
- boca f iúk, de azf, higzem ez nern az én navon . mond'ta, és a ozemvárokon átqázo|va aéhány évre
Í,ovaI,Int'

(névlelenül érkezclt a szerkesztőségbe)

Téged kér|ek Létó, vezesd a tollamat.
Hadd éneke|jem meg hÖSies harcunkat.
Hösies harcunkat, szornyű bukásunkat,
Konyorgom asszonyság,

hailgasd meg imámat!

lskoiánk árnyában tsszegyiilt egy kis raj,
ELV-TÁRS RT. néven indu|tunk e| tava|y.
Terrnéket gyártottunk, nem Volt semmi baj,
?á|yázatunk megírtuk, aztán jott a jaj.

Remény tö|tötte meg kicsinyke szívÜnket,
Február idusán Vették el kedvÜnket.
Wales-ben Ü|tÜk Volna gyöztes ÜnnepÜnket'
Ha egy Jákob .fapat ki nem túr bennÜnket.

Fúrtunk és faragtunk, uveget festettünk,
Nagy hevÜ|etÜnkben ossze - osszevesztünk.
TerveztÜk az utat:

,,Hajrá Wales-be megyünk'',
Á|mainkban már a repÜlön is Ü|tünk.

- Ő, CardifÍ vár miránk ! -
csak erre gondoltunk.

Kimegyünk gyöztesen, egyszerű a do|gunk...
Mások is nyerhetnek? ||y hitet nem va||tunk,
Három RT. rnegy ki, he|yet mi is kapunk..,

Wale5-i áto1c
Ztnrt hŐvetvc

Ne igyá| e|ire a medve börére! .
Mondták már régen is, kísért a múlt Őre.
A szerencse ezért átpártolt más före
Lecsapni készÜ|t hát a sors é|es tőre.

Február hónak tizenotodik napja,
A sok kis csapat a végeredményt ha||ja:
Három vá||a|atnak tátva maradt szája...
De áz E|v-Társ RT. nevét nem ha||hatja.

T. veszteség ízed keserűbb, mint bárrni,
Pályázatot nyertek kis cégek, de nem mi!
Azt hittük, hogy minket nem állít meg semmi,
Tú|$ágosan bíztunk; a kÜ|onbség vajmi,

Wa|es-í álmaink konnyen átokká váltak,
Tavasszal a nyertesek repÜlöre szá||nak.
Mi ilem adózunk majd az erös honvágynak,
S három nappaI tobbet,,szo|gá|unk',

hazánknak!

Végü| Létó múzsám, kÖszÖnÖm tenéked,
HoÚy bosszúm forraitad,

s helyzetem átézed,
E sógítség eme|i magasztos neved.
Szeretném, ha sok-sok verset írnék Veled.

Varga Lii la - e|söA
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Etkéne
Valahova külföldre kéne mennt'

valahova. ahol nem éftenek,
ahol a térre, atájra' a nöideálra

nem lehet mondani, hog-v nem érte meg.

Ahol otthon az otthon, és fustöl a kémény
télen, és nyáron porzik a föld' és

az ablakok kintröl is nyilnak a tájra,
s az úton a lámpa, ha piros is, ztld.

A sínen a gőzjár. rnozdony a gözböl
száll el a széllel s omlik is e|"

nincs zaj a bárho| és strttog a TV'
s mindegyik ember zenét visel'

Aludni kéne vag;' utazni, láscl fÓnt.
olyan lrlágba" hol nem a faszaság dont.

Utazni kéne, vagY aludni máshol.
s álmodni l,alamilyen egészen másról.

( ( i

Szirmai Miírton

- -
-  - r  -
fE r ,  ^dE ?
7,IlíEI ^
? FIT TET t
!.'.......t| tltTi*' /'mikor egyeAÜ| vaqyok a cötéf, ndeq ezo?Ában, ée a f aiak rár

*e||őképn meqr,yúi*,ak ahnoz, |:oay két,e|yeim támaa|,azganak. a 
'pizt.onoáq()mró| i  amikr:r a .a?|,1ak

caak e4y f a4yt:Li..ozi)rKe ,.'.t,.lqara bir áttarni a zzőu ab|akouu fedő, várgar.,yoa füqaönvöni ar,|,<Cr |:ai:;*.|

madÁr1n",emek<eI van kirakva a réqi ré*u, akkor rrond,on, ha6y |e vaa,yok paA\ózva.

l i y enko r  t t 4 yan i a1ek ö i L ö z i ;maza l i q v i o | á ko | ó k á i yhame| iéa , , b zen i pad | ó r a , , ,ée<ü | ö no ö z őp ó z ' c , k oan

e|mé|uedem a vi láq méa érzéke|hető caodáiró|, ?eraze nindiq haEana' a paató|:oz czor1: 'v,o, a cző.

nye'2 mé6 eiérhel,ő rojNiaiba kapaozKodva,véqzem be, ' ,  Ez azér, kei|emeo, mets az'  alar 'Lt la '< lau'ő réni
.T5 fouoE |akágában fődöyé| már évek őta, í4y a pad|őn át.ezivArgó me|e q cnqe?l io meqvi,cnaaL né-

i:a, ? ivÁ|tképp mtnden cEútört , ök ön, amikar méq iobban bef( l t  a réai r,neleq idők em|ékére, amikeL keá-

vegeive| tö|+"öt,t,

A vad|őak <ü|önöokévper, ereazt, i  a meahítt me|e4et, hiy:zen haeábjai k özt máafé| cenLiméverec kö-

z ök vannak' ahová a h, iqom mindiq beduqaoeaa a C9ecáe0eceéi", '  í(1v aakrai ez 'íneoebné |esz, a gzoba,

A padiónk Liozt l t 'áaa kt\t ön czerzarLágaai iAr. Ez. ú4y t örLénik'  nocjy ki7ako|unk a gzooávót f i inaen*",

a gzomEzéd áthozza a kiEebb mére"u(, 2ianinóját ée rAze, ld*, mind'enki meqkapja a maqa k|e ronqy-

cafat,1ait, arr,ikeL or'.I; köt, ma,1ára, a|lc;i tetgzik, eoet.|eq naqát köt.i oda, ahova jónak t,ar*"ja'

(l qiáft t; |lijsz rletc') 
14-i



Meghitt és őszínte tÍsztelgés a para.kovácsi spiritusz hatalma e|őtt
Körbenózgk és újra szemügyre veszem az' agonizétló arcokat, sipítva levágott vógtagiaik fii|ött,

közben buzgón csiholnám magamból az emóciók legparányibbjait, de juszt se inaúmat be, még
határozott ösáönzésre sem. ÍIa már spontán nem kegyeskedik végre előbújni a geci' u' u o'*'ok
lelkivilág, legalább erőltetné meg magát az á||atja, ha már helyzet van. Fejemmil ltiktetek bele a
falba, öklömmel becézgetem magam' megint villognak a képek, a diabonál-víziólq melyek
megöltek, mielőtt én öltem volna meg megam. Gyrílölöm őket' Nem kívánnék semmi iót neftik,
még most se, mikor atig |átok vaiamit a strobitól. Képtelen vagyok sajnálni, egyáltalán. Gyűlölöm a
silányságotokat.

Nem r,agyok éhes, azért bevágok egy mirelit pizzát a mikróba, amíg átmelegszik. lefcrglalom
magilm' kilenc colos szögekkel verem ki a farkam, eskiiszöm, most utoljára, már a baszís sem
irdekel, túI baná|is' na jó, csetlcg az anális. Magamba ereszlek egy kis sebességet, nehóz a meló.
másképp ncm birnám, m<lstanálran nem nyomulok a Jenőéknói a kcrtben. Elzavartak, minl utolsó
narktist, aki megpróbált nekik prédikálni anól, hogy az állam a sátán' nem a szer. Szívcm szerinl
kcrítenék maganrnak cgy budit, amolyan pottyantós-fé|ét, és oda számiíznérn magam az egyenruhás
e|ől, csak úgy tótosan. Nem birom az é|ést, apizza is tul gyorsan késziilt el, a mtxlern emhc-r rég
ktlrnnercializálta a házikoszlot, azóta ncm adagolnak fílinget a táphclz.

Íis rnegint clőtűnik Ágnes Íiyanya csapatvúető pajtás,lsmét morálisan tiind(iklök magam ciőtt,
amiért kirugiak a úÍtö|{ík az á|t, isk.-ból, merÍ individuumok csak trasszák szét u nyá|^t, n"*
kellcsz, Raszkolnyikov, politikai|ag nem ttijális, anyám könyörtig, hisz' csak egy gyerck. Azota
riihcllem a viirtisokel ón. rnint aki náciknak zsidóbérenc, a liberálok pcdig éppbogymcglűrnek rnint
korpát maguk között. Sziileimet hat évc.s korornban öltem meg, ós akkoritran, airulán . uugy eliítte?
- első ízben odatartottanr a vénárnat. Magyarosan igónycltem a patria potestasÍ, mindazonáital néhu
általmosolyogtam az' egész, koi|ektív kádárista gerinctt..Ien puccsista-sunyuláson. ami folyl az
életképtelen, csonka-barakk hazában, ahol szappanló ós szóda isjárt a sörhöz.

Taián hiba volt, hogy Rcnton szerelmes lett, eiső iziben, de strha lt'bbé, becssz(rra" csak
elragadta őt illata annak a sejtelcmnek, és lehidalt helybőtr' Vérbeli káká európai macsó |chcÍet1
volna belőIe, nem kár érte' Komótosan sodrok magamnak 

"gy 
spanglit, szcre1em az i|latá|, e|íizi a

lábszagot, íg.v könnyebben megy a 5.ilkolás. Ma éjjel is jönni fognak, rig volt, miktlr álmomban a
Fra"jd Zsigával szerelkeáetn, most ők vannak soron. Azőta nincs probléma, csak csapdosok a
bárddal, répát apritok, ömlik a vér, és hullanak a vógtagok. Swect dreams. Sweat dreams. orditok
belc a világba tchete|lcn, fiilsórtőn s kegyetlen. édesebbek az' á|mok, mióta szcnt bosszúrti|
szólanak.

- Woland -

P. \  i . \ " \z  \ ' t '
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,,Ami elvó|oszt és omi osszekot,,
To|eroncio.nop '97. mórcius ]4.

A tórsodolomismeret-munkocsopor|.felhvosóro érkezett o kovetkező pó|yomű:

Cím nélkül
Cím né|kü| mit írjak, cím né|kl'rl mit lehet'
Nem egy szép mesét hal|hattok emberek,
Torténet ez is, de sztrnyű a kezdet,
Borza|mak után '!ön a fényes kifejlet.
|iát hallgassatok meg,

csendben figyeljetek,
Csak ennyi az, mit kérek tőletek.

Fekete zász|ók a viharos szélben,
Je|szavuk ez volt: "GYÚLÖLET MINDEN!!".'Vess meg mindent. mi más, mint Te vagy,
Mi nem hason|ít Rád, pusáítsd e| aá!''
Háború dÚlt, a legkegyetlenebb,
Testvér a testvérre eme|t kezet.
Lángo|t a világ, pusáu|t a szeretet,
Haldoklott a fö!d, s a helyén pokol |ett.
Vadság, sötétség mindent elfedett,
Aki még ''é|t'', kínokat könnyezett.
Mégsem hu||ottak ha|ottak a gyepre,
A harcérző lelkeket tett tonkre.
Szívekben ropogtak a fegyverek
Gondolatban ö|tek emberek.
t|tek, mert azt hitték, többek másokná|,
Nem fogadták e|'

hogy nem vagyunk egyformák,
Hogy színes a vi|ág és ke|l a változás,
Hogy fó|ös|eges ez az őrü|t |ázadás.
Mikor nem |átszott már a Nap suga!.a
Többé nem volt mivilágot adna,
Mikor a ha|ál és a sotétség közepén vo|tak,

Akkor vették észre: egyedÜ| maradtak
"'. és megálltak, és nem mentek tovább,
Es az idő egy pillanatra megál|t.
Sírni kezdett az, ki eddig nevetett,
Zápar mosta e| a bűnbánó könnyeket,
S hullott az eső és dörgött az ég,
S kitisáu|t végre a feketeség.
Mikor mindez elmúlt, a színes szivárvány,
A fóldet körbe borítván arannya|,
Megjelent az égen, s vo|t egy kísérője,
Arany csillagunk mosolygott mellette.
Megbocsátottak a sápadt anyák,
Mosolyogtak a csöppnyi árvák,
Nyugodt |ett a tenger, nem zúgott tovább,
Szívekbő| a háború gyorsan tova á|lt.
Madár szólt az égen

és amíg ő fönn repdesett,
Lenn az emberek egymásnak
. bo|dogan nyújtottak kezet.
Am ez méE csak á|om, s egy szép remény,
S hogy i|yen Íegyen a valóság,

ezt szeretném én..'

Cím né|kü| ezt írtam, tőlem ennyire te||ett,
Hogy megha|lgattatok, köszönöm nektek,
Ez vo|t a történet, amit Nektek szántam'
Remélem szavaimma| célba ta|áltam.
Hát érintsen meg benneteket

a béke sugára,
Hogy együtt ébredjÜnk

egy jobb kor hajnalára.

Bajzák Veronika - Hadosáály
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JEí^E,K
Nlncs olyan kultúra, amely eladlaszthataf -

lan lenne a természett(fl, Az entberiség már tn-
gyon régóttt szorls érzelrui kapcstllntbrtn dll n
Fiilddel, bolygónkat eleaen tápldlékat ndtí test.
nek, az éIet me'gszentelt ftlrrdsrÍnnk tekitttette.
A Íulzzti kót(irl(Í tnítoszlk és hiedelmek ríllnn.
dtian ielen uoltnk és ielen unnnnk, mint me{-
unnyi nnnktí, melyek eligazitanak nz élet szii.
ut,uényes út jain. Azún. fe1lett ui lrígbnn i l i l , l l-
ban úgv tiÍnt, ful3,,t ezekre ttldr nincs is olyittt
nagy szükség,ltisz a hútlttuíttt1 és technikn t;íu-
nuínyni, nzok r acitlruíl is ma yy aróznt n i l e nn n -

tnÍtók az addig felépitett utíracsfuikat. Mdrn
uisztltt't, kiden.ilt , hogy aeszé'lybe kerillt Qz il|!-
ber és nz éIőaildg kiiztittí kiegyensúiyozcltt ui-
sz0!1v, de úi aórnkrtt núg nem igczín sikenilt
építeni, ltt tnrt most unlghol cz nnberiség:
Ktiu eket p róbúl e gym rísr a rakos gat n.i, M e 3ta-
idlhatók itt n régtruÍlt sziklói és egészen frsse-
ket is liítni, Van aki sznkodntlgtul"l hordin, rak_
in a tégldkat, ufln nki egészen szépeket fnrng,
uan nki g habarcsot keaert és aan aki futcag nz
egészen, hisz jól ldtja nzokat is, nkik a rutrLtrxl-
lúsban lelik ijrúntiket' Vnjon t'elépiilnek nz új
urírr* l:n4y taldn a jií tireg Sziszifusz es
Thntnlosz sorstíra kell iutni?

Átti,,, itt tttost néhtíny péltla a répntilt szik-
lrítból. L,esstik nteg, rni uan niligtittt,ink, men-
1tink el tríuoli tdjnkra, nézztjk meg ilzoknt fl he-
lyeket ts, ahol tnannpsú.g is az iireg ktiueket rlt.
kosgat jdk uagy legalábbis tiibb aan bel(íle, mint
ndlunk! Ninc'. sok időnk' Bekukknntunk ide
is, orla is, ez&t egy kicsit tnlán t'elszírtesek Ie-
s zí i nk, S eb aj, l e galdbb nem a a gy u nk t tll ak od ó -

nk, észre snn ftlgjtík uen,n,i, hogy ott idrtttnk.
F'szre setn t'tlgjtík aenni,ltogy tlÍt itírtunk?

Akő
9zikIaszilárd . Ne héz, mint a kő. Használ juk eze-

ket a kifejezéseket elég gyakran. Igy voltak ezze|
mások is, hisz az ember élettartamához viszonyít-
va a sziklák szilárdsága és maradandósága szinte
végteiennek tűrrik, ezért számos ktrltúrában a ter-
rnészetfeletti és isteni képzeteket társítottak hoz.
,zá1uk. A kövekben szellemek lakozlratnak, és na-
gyon sokszor szent lrelveket jelolnek. Az Atrsztrá.

. '.\ l la KOZePen
r:ru

' , , 4 ,  t . r i á l l r a { t i
ha t , r l r n . t : ;
.Ayt'rs ltock
lrur is az oit
éiő ííslakók
l n r a r . a T { r r ) -^ . i ) . . . - . . .-  ^ - i l

tt'bb lrelve' álclozatokat rrruiatnak be neki' rituális
szertatrtásokat végeznek értc, rnár eleg rcgóta, airri{
az clldalán található ta)zok, i:estrnények is igazcl-
nak.

A mennyből a]áhulló köveket kiilclnos tisztelet
övezte, sokszor tekiritették a spirituális energi.r lror.
dozójának' A legiríresebb közültik is a Szaúcl-Ar.r-
biában, Mekkában taláIható Kába-kő. Ez az isziám
vallás legszentebb helye, a Nagymecsel Kába Szeli-
télyéberr van. A szentély egyik sarkábarr l-reépítve
talállrató a Haclzsaru al-Aszvad, azaz a F.ekete-kő.
Nem más ez, mint egy meteorit, rnelvet ;illítólag
Cábriel arkangyal lrozott ie a Földre. Evente ezrek
és milliók zaránclokolnak el ide csak azérL, hog1z
ieróják t iszteietriket a szent kő előtt.

Az észak-oroszországi tunguzok C1Z ember.
formájú szikiákat elkerülik, mert bennük veszedel-
mes szellemek lakoznak, és ezekkel |cbb nem ta-
lálkozni, az afrikai numarák kavicsokat t isztei-
nek a melaneziai szigetlakók festett köveket cse-
rélgetrrek, és még rengeteg péidát hozatnánk a kö-
vek és ember misztikus és kevésbé misztikus kap-
csolatára, t1e most legyen eIég ez a kavics, sőt lro-
mokszenrnyi kukuc-skálás'

,, i i
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.íE['EK
A uíz

Á víz szirnboiikája taián azért olvan

gazd'ag, mert az élet nélkulciz}retetlen
kelléke. A megtisztulás eszköze, az éIet

forrása, a regenerálódás, az újjászile-
tós eleme. Érdekes, hogy életet ac1ó vol-

ta mellett az elnye-
lésnek' a halálnak is
e l eme ,  k ö zege .  A
vizbe temetés elég
gyakori más kultrjr-
rákban' Indiában a
holttest hamvait a
Gangesz hullámai-

k'a szórják,hogy az elhunyt lelke meg-
ftirödlressen Canga isterurő testében. Az
tjnál ló Irrcl ia első vezetője, Mahatrna
C'antlhi folc1i rnaradványait is a szetrt
f olyóba szórták. itt sztiletés és halál vize
voltaképpen azonos e5;ymássaI, hisz a
vízlre tenretett halott számára az őt
elnyeiő víz egyírtt aI az ú'j1ász'ületés ele-
tne, és a tenretés trrclatosan célozza a re-
irrkarnációt.

A rituális fürdések sem csupán a testi
rnegtisztrrlást szolgálják, iranem spiri-
tuális funkciójuk is vatr. A japán sinto-
ista szájöblítő rituálé errnek reclukáit
formája.

A korai keresztény kultúrákban a
megkeresztelenclő gyermekei valóban

}ratak Vagy fo lyó  v izébe merítet ték.

r,áltozékonyság egyetemes jel-
képe. Az utóbbilroz kötl.rető a
mesebeli békakirálvfi r'agy bé-
kakirálylány esete.

Az arizonai navahók hornok.
fe'stményein a békát kukoricával
együti ábrázolják, mert szerilr-
tiik a békák emberek r,o]tak és

krrkoricát termesztettek. Náltrk telrát a r'áltozékonv-
ság a termékenységgel kapcsolódik ossze,

Sok lrelyen éltető esőt, gaz-
c lagságot és hosszr i  életet,
nráshoI viszont kapzsiságot,
bujaságot, irigységet és ké1vá-
gvat kötnekhozzá.

A keresztény ktrltúrákban
általában negatív ]rős' mert
már a Biblia is elítélően szól
róla, nem beszélve azegvház
kozépkori békautálatáról. In-
netr származik a ,,Kígyőt,bé-
kát  k iabáI  rá ' , ,  motr t1ás is .
Ezért ,,rontó,, szerepben, a boszorkárryok társaiként
jelentek rneg.

!  !  t  E Ü  E r  n  E E  n  Ü s  H  n n  É E  n  i l  I I  I I  n  i l  E l I  E B .  n E  I  t

]\4ára ei:'b(íl i]Sak aZ a néirárry esePp '/íZ rttar.r.-1t' allrit

a kisbtrba fejére loccsintan;rk.
Sok rnás lrelyen is szerepel avíz' 'A sz.ent tárgyakat

sokszor ví,zzeI mossák, Pilátus a kezeit mossa, c1e a
lányokat is vízzeI öntik nyakon Húsvétkor, trem be.
szélve a clüborgő vízesések keltette tiszteletről és a
sivatagok víztelensé géhez kötődő csod aforrások le-

gendáiról.
Most nem tudunk nagyobbat meríteni ebből a

tengerből, c1e azért nrég nem ülünk be Charon ladik.
jába, hogy átevezvén a Styxen beszéIő kedvünk vég-
leg elmírljon és elnémrrljtrnk ...

A béka
Mivel a béka ned\'es környezetben éi és rengeteg

petét rak' arnelyekből aztán csak az ebi]ral stádium
tttárn lesz kife|le|-t áIlat, az' esőzés, az ujjászttletes és a

\TTTrrr\
1 1  l ' l  i  t t '  /]]]rlyr
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A deneuér
Szegény denevérre sem osztottak pozitív

szerepeket az emberek. Mivel sötétben repül-
ve vadászik és sötét helyeken pihen, a legtobb
mitológia a vallás és a fény ellenségének tar-
totta, a gonosz szel lenrek és a sötét erők
megtestesítőjének tekintették.

Vannak azért kivételek is. Kínában Szeren-
cse-jelkép. Sőt, neve,,szerencsét,, is jelent. Az
altáji népeknél is az égi jó princípiumát teste-
síti meg.

Az európai kultúrákban hátborzongató tör-
ténetek főszereplője' A keresztények az ördög
megtestesülésének, boszorkányok segítőjének
tekintették. A sátánt nemegyszer clenevérszár-
nyakkal ábrázolták. Magyarországorr is bevett
szokás volt, lrogy a Gclnosz elriasztása végett
bőregeret szögeztek az ajtóra, jelezvérr, rrrilyen
f ogad tatásra szárnítlrat.

A  , , denevér - ó ru -
letet,, a Dél-Ameriká.
ban  ku ta t ó  eu r ópa i
természetbúvárok is
fokozták, amikor az
ott élő vérszopó dene-
vérfajt vámpírnak ne-
vezték el. A névvá-
lasztás hátborzongató
kapcsolatot létesített a
gonosz denevérek ba.bonája és a szláv népi le-
gendák vérsz ivő vámpír ja i  k öz ö t t .  Bram
Stokert,,Drakula''-című regényében Drakuia
gróf óriási, félelmetes denevérré változik. Ac1e-
nevér összekapcsolása a Drakula-kuitusszal a
mai napig lrató,,hátrányos megkülönböztetés,,
alapja.

Barta Géza

Szent ágoston az asztrológiáról
o ...nem valarni míí'..észet ez, trrellyel a jövői előre látnánk, lranetn úgy varr, hogy aZ t]tnbt..
rek találgatása gyakorta jóserőt kap; aki sok mindent mon.'l', nemegyszer Inegrnoncl1a azt is,
ami elkövetkezik, anélkiilhogy tuclná, mit beszél, hanem egYszeriíe.n írgy, hogy ráh1báz az

igazságra. mikor nem hallgat'
F'z az ember - Firminus - ,,szabad,, mííveltséget kapoit, eis

tanult szónok volt. Egy ízben ügyes-baios dolgaira néZVe
(melyektől foldiekhez tapaclt reménysége c'sak iigy dagaclo-
zott), kikérte tanácsomat, mintha legkerlvesebh barátai kiizé
tartozntik, s közben azt is rnegkérdezte,hogy mi a nézett.nr
a ,,konstel|áciőrő|,, - ahogy ők mondják. En, aki lassan tnar
hajlani kezdtem ebben a tekintetben Nebridiusnak felfog.r-
sa felé, nem értem be vele, hogy találgatásokba bocsátkoz-
zam S elmondjam, ami éppen tétova eszembe ötlött, lranetn
azt is odavetettern, lrogy nrirrd ennek nevetséges és meclt{ő
voltáról szinte már meg vagyok győzőrlve. Firmintrs erre
eItrronc{otta, hogy atyja a jóskönyvek kíváncsi olvasója volt,
s hogy volt egy barátja, aki hozzá lrasorrlóan és vele egyiitt
űzte minciezt.Izzó lélekkel csüggtek ezeken a hiábav.rlóság-
okon, melyekben kőzös ktrtatás és együttes munka fűzte őket
össze; annyira mentek, h.gy a házaikbarr világra jött netán
néma állatoknak is megfigyelték a szüietési perceit, és eh-
lrez feljegyeztéka csillagok á|Iását, s minc1ebből mondvacsi-
nált,,tudományuknak,' mintegy tapasztalati anyagát gyűy
tötték össze'

Azt is elbeszélte,hogy atyjától a következő törtérretet hal-

,'u-='-" :\>&;:>
. . .  - j
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lotta. Mikor őt - Firminust - arryja a szíve alatt

lrorclozta, lrasonlókéPPen egyik atyai barátjuk

szolgálója is teherbe esett. Ez nem kerülhette

eIgazdá1afigyelmét, aki még kutyáinak köiy-

Poc{ott, felmagaszt.rlta a tisztesség, míg a rah-
szolga sorsának nyíígét enyhiilet nélkiil lror-
dozta, alrogy nékem maga az beszélte el, aki
ismerte őt.

Mikor ezt meglral lottam és lr itelt
adtam a hallottaknak - olyan ember
beszélte e l ,  ak inek h inn i  lehetet t  - ,

egész korábbi ellenáIlásom szétf oszlott
és összeomlott. Elsőbben Firminust
magát kívántam kíváncsiságától elté-
ríteni: alrlroz, hogy azigazat jósolhas-
sam neki a konsteliációkból - mondtam
-, azt kellett voIna megiátnorn bennük,
l . ogy  s z i i l e i  a  maguk  osz t á l y ában
előkelők s városuknak nemes csaiádja
voltak, hogy úri származását jeies ne-
velése és tuclós tantrlmányai tetézték
meg. Ha ellenben a rabszolga kérde-
zett volrra meg Llgyatre korrstellációk-
ra neizve - tnert az övéi azonosak vol-
tak -, alrl.roz, hogv néki is ig.izat tnoncl-
jak, itt is látnorn kellettt volna a csalá-
clot, mely a mélységekből ereclt, á Iáb.
szolgasorból, s lrogy minden további

kezését is köriilményes gonclossággal kívánta
nvorrton kővetni. IgY tortént aztán, hogy mi-
kozben az egyik feleségénél, a másik szolgá-
lójánál aprólékos figyelemmel számlálta a na-
pokat ,  az ó tákat|  s  az órák perce i t ,  a  két
asszaony egyszerre betegedett Ie, s így a két
ír;szulöttnek a legapróbb részletekig azonos
,,konstellációt,, voltak kénytelenek felállítani -
az egyik saját fiának, a másik a rabszolgagyer-
tneknek. Mert rnikor rnegkezdődott az assza-
nyok szülése, a két jó barát jelezte egymásnak,
hogy a lrázuk táján rni történik, és készenlét.
ben tartották az egymáshoz bocsátanc1ó kül-
döncöket, akik nyomban jelentsék, mihelyt
világra jőa gyermek, kivel anyja vajúclik: hogy
pedig nyomban hír menjen, könrryíí voit mind-
egyiknek a maga kis biroclalmában elérni. Az
elbeszélés szerint a kétfelől elindított kiildön-
cök a két háztól azonos távolságra találkoztak
egymással, s i1y nem volt rá mód, liogy akár
egyik is a csillagoknak más helyzetképét, vagv
más percet jelezzen. S Firrninus mégis módos
csa]ácl lrázában jött a viiágra és fényes pályát
futott meg ebben a világban/ vagyona gyara-

d  ! r r r r r r r ! ! r r r r

reszlet is az előbb elmondoitaktó] eltérő s
merőben kulönboző. Ebből pec1ig nyih',án ki-
vi lágl ik, hogy ugyanazokat a csi l lagképeket
vizsgá|va különbozőt mondtam voltra, ha az
igazat mondom - ha ellenben ugvallazt tnon-
dom, hamisat monrltam volna. o

Gyűjtötte: Attila
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Martin Buber: Eil és TE
( rttszlet )

Egy fát szemlélek.
Befogadlratom mint képet mere'clő o.s:{opa férryarban,

szertszaladó zöldellá, a háttér kék eziisti:sze]íden mossa.
Megérezlretem, mint mozgást: áradó erek a szi|árd,

magasba emelkedő törzsön, a gyökerek szívása, a leve-
lek lélegzése, végtelen közlekedés fcilcldel és levegővel,
S maga a homályos növekeclés.

Besorollratom a fajtájába, s mint egvec1et szemlélhe-
tern: fölépítését és életmóclját.

Megtehetem, lrogy egyszeriségétó1 és fcrmájától oly
következetesen eltekirrtek, lrogy már tte'tn látorn egyéb-
nek, mint a törvenvek kifejezésérrek - azon törvényeké-
ltek, tn.eiyek szerint az' erők folvtonos t:gvmástrak feszü-
lése f olytrlnclsa n kiegveni j tőt1i k, .,agv ..ii,kétlak, rneiyek
szerint r]Z an\,'a$ok összekerrerei:l nek eis szétválnak.

N/ eg te}retern, lrogy prrs ztán sá mok kö zij tti vis zonnyá
oldcrm - ilrökker,aiór,/i teszem.

Mindt:közben ar fel a tárgyaln Ílc}ÍilCl, lnegvan a lrelye
eis az életicleje, a faja és az aikata.

i)e az is megtörténlret, egyszerre akara't és kegyelem
által, hogy am.int szemléIern a fát, euyszerre viszonvba
kerti]ök v'ele, tís a fa tiibbé már netn Az. Akizárólagos-
ság lratalma megragadott engern. |vlirtdeirhez nem sztik-
séges, hogy lemorrc1jak a szemié]őc1és bármelyik rnóc{já-
ról. Nincsen SeITuni/ amitó,lel kellcno tekintenem, hogy
látlrassak, s nincs olyan tudás, melvet el kellene felejte-
;renl. Nem nrinden- a kép ésa mozgás, a fajta és az egyed,
.r torvén-v és a szám -, mind benne van, szétválaszthatat-
Ianrrl egvbeolvacl.

\'tinclen, ami a fa sajátja, bennel val.l: AZ alakja és a
szerkezete, a szítrei és a kémiája, társaigása az eJemekkel
és iársalgása a csillagokkal . rnint1ez egvetlerl teljesség.
ben.

A fa nem benyonrás, nem képzeietern játéka, nem kedé-
]\,etrr valamelyik állapota - szembreri velem éli világát, es
.1olga van veletn, mikérrt nekern Ls vele, csak rnáskéPF€n'

Ne próbálja az ember a viszclnv értelmének erejét el-
venni: .r üszony - kőlcsonösség.

Akkor lrát volna tuc1ata' neki' a fának is, akárcsak r.re-
kru.rk? Nem tapasztalom. De hát isrnét szót akarjátok vá-
]asztani a szétváiaszthatatlarrt, i:sak azért, mert önma-
gatokon ez már nem sikerült? ltjern a fa lelkér'el és
neln a driácdal találkozom, lratrerrt a fával nragával.

Csuang Oe: Szabad kriborltLs

A dolgok egiyerrtőségá>rÍí|

Egyszer régen Csrrang Csou azt áI-
modta, hogy ő pillangó, csapongó pil-
langó, amely szabadnak és boldognak
érzi magát, s mit sem trrd Csuang Csotr-
ról. Hirtelen azonban felébredt, és íme,
ő volt az, a valőságos Csuang Csou.
Most aztán nem tudom, vajon Csuang
Csott álmoc1ta-e, hogy pillangó' vagy
talárr a pillangó áIrnodja éppen, hog1z
ő Csuang Csou? Pedig Csuang Csou és
a pillangó közrjtt biztosan van nérni
különbség. Irne, ezt nevezem a clolgok
áta1akrrlásának.

Lie (k::

Az elomló iire:sség i11az, kiinquc

Az @jeleir.ő|

Jti Hsziung rnorrdotta: ,,A i'égtelt.ti
mozgást és alaktilást, Eg cjs }röld rejiett
változásait ugyan ki lerrne kéPe'5 meg-
ragadni? Hiszen rni amoit rneefogvat-
kozik, itt már újra gyarapszik, irri kj-
teljesr-il itt, újra elvész arréhb, .rligirog,v
rnegszriletik, rnáris elpuszttll' Il siirgtís-
forgá s t, }rol mi nc-l err el váIasz th a t.r t] a trl ri
egybcforlótlik, ugyan ki lerrrre ktipt:s
megragadni? Az erők ncnr lr irtelerl
kezc1enek el műköc{ni' s a fortlrák senr
egyszeriben mrilnak el. A kiteljesec1és
és a károsodás is megragadl.ratatlan.
T . IEppígy az etnhcr is: szü]etésétől lralá-
láig megjelenésében, tr,rdásában és vi-
selkec1ésébelr nit.tcs ktit nap, lrogy egY-
forma lenne -bőre, körme és lraja alig-
l rogy megnőtt ,  r r rár is  e lptrsztu l ,  és
nincs, mi gyc'rmekkora óta változatlzr.
nul maradt volna. Az átváltozás rneg.
ragaclhatatlatl, és csak n..i végbement,
arró1 van tudásitnk.,,

Gyűjtötte: Géza
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