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Szerzőink
B. Tóth Klára (1955) Budapest
Baka Györgyi (1951) Érd
Benkó Attila (1983) Mosonmagyaróvár
Boór András (1942) Budapest
Borosné Nagy Mária (1944) Levél
Böröczki Mihály (1946) Szombathely
Burda Zsuzsanna (1943) Mosonmagyaróvár
Daday Ádám Elemér (1957) Mosonmagyaróvár
Demeter Zsolt (1958) Phoenix, USA
Devecseri Zoltán (1948) Hövej
Fülöp Péter, Győr
G. Szabó Ferenc (1968) Gidófalva, Erdély
Gősi Valéria (1954) Győr
Gujás Márta (1946) Harkány
Ilyés András Zsolt (1980) Mikóújfalu, Erdély
Jéga Szabó Ibolya (1947) Mosonmagyaróvár
Kádár Sára Hajnalka (1953) Sepsiszentgyörgy, Erdély
Karácsony István (1942) Darnózseli
Kovács Béla (1935) Kiskunlacháza
Kozma László (1949) Budapest
M. Simon Katalin, Sepsiszentgyörgy, Erdély
Maurer Teodóra (1957) Szántód
Medgyesi Imre (1938) Jánossomorja
Mészáros Ferenc (1955) Szombathely
Mészely József (1956) Mosonmagyaróvár
Molnár Mária (1957) Kunmadaras
Nády Mária (1945) Mosonmagyaróvár
Nagy Pál (1944) Levél
Nyíri Erzsébet, Budapest
Olasz Valéria, Győr
Para Olga (1948) Sepsiszentgyörgy, Erdély
Paraszkeva (1953) Budapest
Reisinger Attila (1947) Hegyeshalom
Sasváry Erzsébet (1943) Salgótarján
Streéb Mária (1948) Budapest
Süli Anikó (1948) Halászi
Száraz Pál (1954) Nagyfödémes, Felvidék
Szekeres Mária (1948) Újrónafő
Szekeres Viktória (1977) Jánossomorja
Tálos Csegő (1980) Gyirmót
Varga Víta (1999) Jánossomorja
Vitéz Vilmos (1951) Mosonmagyaróvár
Weiszné Varga Margit, Levél
Zelenka Brigitta (1952) Bielefeld, Németország
Zsigmond Győző (1959) Sepsiszentgyörgy, Erdély
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Mottó
„Éppolyan szívesen kell olvasnunk a jámbor és egyszerű könyveket, mint a 

magasztosakat és a mélyeket. 
Ne a szerző tekintélye számítson előtted, ne az, hogy művelt-e vagy művelet-

len: hanem a tiszta igazság szeretete indítson olvasásra.
Ne kutasd, KI mondta ezt vagy azt, inkább arra figyelj, MIT mondott.”

Kempis Tamás

Sáfár Szabolcs vagyok, 1971-ben 
születtem. 5 éve kezdtem el behatóbban 
foglalkozni a fotózással, elsősorban 
munkám részeként.

Nyomdai előkészítés során úgy talál-
tam, hogy egy igényes kiadvány nem nél-
külözheti a szép fotókat. Így adta magát a 
lehetőség, hogy elkészítsem azokat a ké-
peket, amikre éppen szükség volt. Ezek 
elsősorban termékképek, reprodukciók 
műalkotásokról, vagy éppen ételfotók 
voltak. Mindezek mellett szabadidőmben 
szívesen készítek olyan képeket, amik vi-
szonylagos egyszerűségük ellenére, vagy 
éppen ezért, rövid megállásra, szemlélő-
désre késztetik a nézőt.
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Nagyböjt van…

Nagyböjt van, ünnepi szám kiadására készülünk. Tíz évvel ezelőtti nagyböjtben indult útjára ez a 
lap. A tíz év alatt sokat változott, érett a tartalom, egyre színvonalasabb lett, befogadva távolabbi 
tájegységek, városok szerzőit is. Mi is sokat változtunk szerkesztés közben, időről-időre változott a 
szerkesztőség összetétele is.

Ilyenkor illendő a visszanézés, de a következő időszakok kihívásaival való számot vetés is. Milyen 
is volt az elmúlt időszak? Mindig lelkes gárda adta össze az egyes számok tartalmát, sosem tudva előre, 
hogy milyen is lesz a végeredmény. Úgy érzem, hogy ennek a lapnak mindig volt Lelke, ott lüktetett 
benne annak a harminc-negyven embernek az érzésvilága, gondolatai, akik időről időre szerepeltek 
benne. Vannak állandó és új, mindig újabb szerzőink is. Köszönet illeti a kezdetek óta hűségesen 
publikáló társainkat, akik a gerincét adják az Aranypornak. Köszönet illeti a később csatlakozó és 
hűségessé vált alkotókat, akiknek hűsége jelzés nekünk, hogy fontos, amit teszünk a kiadással. Örülünk 
az erdélyi szerzőinknek, a felvidékieknek, akik örömmel csatlakoztak közösségünkhöz, és köszönjük a 
távolabbi országokban magyar identitásukat őrzők közléseit is.

Térségi irodalmi periodika – ez az alcíme, meghatározása az Aranypornak, amely egyben egyetlen 
ilyen kiadvány a térségben. Mennyiben vagyunk térségiek? Szerintem a sok térségi szerző értékrendje, 
befogadó attitűdje egyben a város, Mosonmagyaróvár és környéke jellemzője is. Szívesen osztjuk meg 
értékeinket és szívesen teremtünk közösséget másokéval is. Több alkalommal láttuk vendégül 
szeretettel a távolabbi szerzőket, bemutatva városunk múltját, érzékeltetve a jelen dinamizmusát is. 
Mint térségiek a befogadás, a párbeszéd, közösség kultúráját szervezzük és kínáljuk fel olyan emberi 
értékeket közvetítve, amelyek kerülik a megosztás, a kirekesztés gesztusait. A cinizmus, az emberi 
értékek tagadása, negatív szellemiség nem kap teret nálunk. De ilyen próbálkozás csak elvétve volt a tíz 
év alatt.

A Merített Örökség antológiából kinövő lap egyre inkább élvezheti a térség és a város támogatását, 
ami a létét segíti. Ez nekünk is visszajelzés és felelősség a munkánkra nézve. Szeretnénk, ha a lapunk 
lelkisége tükrözné a térség igazi „lelkét” is. Sok egyszerű emberben van meg az írás vágya, képessége, 
és ezeknek az írásoknak a térségben egyetlen fóruma a lapunk, amely színvonalában egyre inkább 
megállja a helyét bármilyen közegben is.

És emlékezünk a tíz év alatt közülünk eltávozó alkotókra is, akik életük végéig hűségesek voltak 
hozzánk: Korcz Antalné, Móroczné Nagy Mária, Dohy Attila, Tarnóczy Szabolcs, Bősze Balázs, Cseh 
Károly, Tóth Juli, Dudás Sándor írásait híven őrzik a régebbi lapszámok. Ők örökre hozzánk tartoznak 
már.

Kicsit dadogva, keresve a szavakat fogalmazom ezt az írást. Olyan sok mindent kellene írni, de csak 
azt tudom írni: köszönöm Nektek alkotók, szerkesztők, köszönöm a két kiadó egyesületnek a munkát, a 
térségnek, a városnak a támogatásokat. Köszönöm, köszönjük…

Szekeres Mária

Kovács Béla
Szabad–e ma?

Szabad-e ma a költőnek
Szemet-fület becsukni
Világ dolgaival nem törődve
Csak a szép szellemmel foglalkozni

Homokba dugni a fejét
Nem figyelve külső másra
Csak a belső önkódolt
Illatos, kedves álomvilágra

Szabad-e szagos, szép szavakból
Képzelt mesevilágot összerakni
Agyszelencét szépre, jóra programozva
Szelektíven működtetni

Jót tesz-e a jó szándékú
Ha csak tetszeni akar
Színes fátyol mögé bújik
Ami minden rosszat eltakar

A jó szándék nem elég
Jó úton kell haladni
Világ dolgát szűrő nélkül
Konkrétan kell bemutatni.

Zelenka Brigitta
Nagyanyám

Keze ölében két galamb,
vállára hull az est harang,
arcán a pilla rebbenő,
kályha duruzsol, szemben ő.

Benéz a hold az ablakán,
melléje ül a bús magány,
szeme előre, múltba lát,
száz csodát, álmok hajnalát,

talán csak apró kincseket,
gyermek, ha lepkét kergetett,
vagy egy illatot, ha a fán
szerelem nyílott hajdanán,

csak egy elsüllyedt rég-világ
játszik színt, míg a szél kiált.
Öleltem volna Nagyanyám…
almaszag leng az őszhaján.

Bielefeld, 2016. Advent

Streéb Mária
Mindenség ciklusból

Teremtés

Szándék csilingel
Anyaggá sűrűsödő
Hangok sorában

Tekintet alatt
Formálódó Test-Lélek
Lét - kopogtató

Ős tenger

Folytatódni majd
Az egymásban oldódó
Tér – Időben is

Előre – Vissza
Magában hord a hullám
Velem viselős

Átjárás

Innen oda és...
A kettő között hol vagy
MOST, onnanfelől?

Mindenen áthatolás
Esetlegessége köt.

Pillantás

Magába ölel
A Létezés - Lüktetés
Folytonossága

Ez az örök jelenlét
Kibírhatatlan kínban

Szeretet

Míg nő a gyermek
Remény érik a szívben
Bőven ad, ki kap
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Karácsony István
Régi pásztorkodás, pásztorfogadás a Szigetközben

Gyermekkoromban a falunkban, Darnózselin még a paraszti gazdaságokban sok állatot tartottak. A 
két jogelőd falunk, Darnó és Zseli peremén nagy legelők terültek el: Darnói-legelő, Zseli-legelő.

Szigetközben egyébként a táj összterületének 10%-át dús legelők uralták. Ezeken a legelőkön 
sertést, tehenet, ökröket, ridegmarhákat, ludakat neveltek, sőt még korábban gyakori volt a juhok 
tartása is. Emlékszem a Mikotai-legelőn helyet foglaló lövődombtól külön út vezetett Arak község felé, 
melynek „Marhajárási-út” volt a neve. Ezen az úton hajtották valamikor a marhacsordákat az „Araki-
gyöp”-felé.

A tehén- és disznólegelők a falu tövében voltak, a többi haszonállatot - a juhokat kivéve - a vizek 
melletti településeken úsztatással juttatták el a szigetekre. Nehéz és veszélyes volt ez az „úsztatásos 
legeltetés”.

A libaneveléssel nem sok gond volt. „Bábi-néni” reggel valami eleséget szórt a gágogó jószágnak, 
azután kiterelte őket a kiskapun, keresztet vetett utánuk, és a csapat mehetett a gúnár vezetése mellett a 
Dunára. Kevés háztájival nevelődtek fel „Bábi-néni” 40-50 főnyi libái, mert a szigetek bő pázsitja, és a 
vizek gazdag halállománya minden jóval ellátta őket. A lúdtoll és a hízott liba volt az asszonyok fő 
jövedelemforrása. Októbertől decemberig tízezrével kerültek a hízott libák a mosoni, győri, de 
főképpen a bécsi piacokra.

Kora reggel trombitaszóra ébredtem, mert a pásztor hajtotta a tehéncsordát. Ekkorra már a tehenek 
a fejésen túl voltak. Valamivel később tülökkel jelezte a disznópásztor, hogy most már az ő kondája 
következik. A trombita, de különösen a tülök ugyancsak megcifrázta a menetindulót. A disznók 
legelője volt a leghitványabb, ugyanis nem hiányozhatott belőle a víz és a sár.

Az ökör- és a ridegmarha csordát Szt. György (április 24.) napján hajtották ki, azonnal átúsztatták 
őket a szigetekre, ahol Szt. Mihályig (szeptember 29.) nevelődtek.

Legtöbb helyen az erdők és a legelők közös, osztatlan állapotban voltak.
Legeltetési társaság, Erdőbirtokosság kezelte őket. Ám nevezték őket Gazdaközönségnek, 

Közbirtokosságnak is. Ez jogi testület volt, külön vezetőséggel rendelkezett. Fő gondjuk volt minden 
évben a pásztorfogadás. Ennek ideje Szent György, vagy Szent Mihály napja volt. Színhelye a 
korcsma, melyen az elnök, a kamarás és a bizalmiak is részt vettek.

A közgyűlés fő témája volt a pásztorok fizetésének megállapítása, amely a kihajtott állatok 
darabszáma szerint történt.

Minden kihajtott számos állat után járt egy kenyér, egy fertály búza, szoptatási díjként darabonként 
néhány fillér, „pünkösdi-kerülő”, „szt. mártoni-kerülő”, „görgő és üzekedő” pénz, lakás, fűtés, egy 
hold föld, bikagondozási díj, szilveszteri köszöntő, és annyi száraz rőzse az erdőből, amennyit össze 
tud szedni.

Sok híres és többnyire jómódú pásztorcsalád volt a Szigetközben: Kelemenek, Szalayak, 
Blaskovicsok, Szarkák, Kiss-ek, akik apáról-fiúra szállva híven őrizték az ebbéli foglalkozásukat.

Természetesen, nemcsak tülkölni és trombitálni, hanem a bálokban és mulatságokon dudálni is 
tudtak, ez népszerűségüket is növelte. Gyermekkorunk korai szakaszában az ún. „Dudás-házakban”, a 
dudabálokon kezdetben dudás-muzsikára táncoltunk. Istenem, de szépek voltak ezek a farsangi 
események! Később aztán Szarka Antal tangóharmonikájára tanultuk a táncot.

Nády Mária
Istenem! I.

Mindenem a Tied! 
Életemmel, verseimmel
amíg éltetsz: szolgállak

G. Szabó Ferenc
Túlélők

Szétszórtuk csontjaikat,
nagy diadal volt, örömorgia,
azt gondoltuk, hogy
a csata véget ért.

De, nem semmisültek meg, átalakultak,
itt vannak a vízben, kenyérben, levegőben,
öntelten irányítják a
tengerek apályát-dagályát és szaporodnak,
mint a paraziták.

Kádár Sára Hajnalka
Április

Szél rohan
tova az ágakon
hosszú lábú eső
ostoroz
bújik a nap
felhők hasadékán
langyos föld gőzölög
zápor nyomán
szétszalad a fény
fűszálon dombon
rezdül egy kis levél
tavasz szusszan
újból a tájra.

M. Simon Katalin
Hazatérés

Egy zsombékon ült. Felhúzott térdét átkarolva bámulta a fűzfabokrok közül előtűnő Kisküküllőt, 
amint az fegyelmezetten siklik tova mély medrében.  Néha egy bottal valamit karcolt a homokba, aztán, 
hogy idegen szemek elől elrejtse, gyorsan kitörölte a firkát.

A déli nap hevesen tűzött. Tikkadt fűszálak, falevelek tűrték alázatos mozdulatlanságban a 
forróságot. A csendben csak a lóherék virágaival incselkedő darazsak zümmögése hallatszott 
mindaddig, amíg a falu felől feltűntek a libák. Kitárt szárnyakkal megrohamozták a magas partot, és 
fülsiketítő gágogással leszálltak a folyóra. Amint a víz megérintette testüket, ismét elcsendesedett a táj. 
A libák élvezték a víz hűvösét. Nyújtott nyakkal alámerültek, fölfelé meredő lábukkal és farktollukkal 
egyensúlyoztak, majd zsákmánnyal csőrükben kikapták fejüket a vízből, és helyrebillentek. Az 
asszony mosolyogva követte a jelenetet. Mintha a dédmamája falvédőjén levő kép elevenedett volna 
meg.

Elbűvölte a fürdés örömében tobzódó ludak látványa, a távolból fehérlő sziklás oldal, a túlsó parton 
magasló erdő. Érezte, hogy átöleli a múlt…

***
Felpattant helyéről. Ruháit a zsombékra dobta, és őzgida kecsességével szaladt a vízbe. Egy ideig 

hagyta, hogy testét szelíden simogassa a folyó, aztán engedett a csábításnak, és elmerülve a mit sem 
sejtő habokban, erőteljes karcsapásokkal úszott szembe az árral. Amikor elfáradt, a hátára fordult, és 
élvezte, ahogy a víz lassú ringással sodorja. A libák a túlsó part felé húzódtak, és nyugalommal tűrték, 
hogy a sajátjuknak vélt területre idegen hatoljon be. Halk méltatlankodással nézték, ahogy fejjel lefelé 
merül a mélybe, lábát fegyelmezett mozdulatlanságban az ég felé feszítve a víz színén. Aztán erőteljes 
csobbanás, és újra feltűnik a feje, hogy kipihegje magát, míg lábával a víz alatt egy helyben biciklizik. 
Aztán egész testével merül a víz alá, és pár méterrel távolabb bukkan fel újra. Szerette ezt a folyót, 
gyermekkorának folyóját, s míg játszadozott vele, újra gyermeknek érezte magát.

***
A nap már az ég alja felé tartott, amikor kijött a vízből. Percekig álldogált a mezőbe nyúló parton, 

tekintetével simogatva a szeretett tájat, majd elnyúlt a fűben, és hagyta, hogy gondolatai szabadon 
kószáljanak. 

Az alkony hűvöse térítette vissza a jelenbe. Arcán érezte a mező széna illatú leheletét, és hallotta, 
hogy a közelben egy tücsök ismerős dallamot muzsikál. 

Lelkét elárasztotta a hazatérés öröme.

Kozma László
Egyeskő

Viharszelekben magányosan állok –
- Teremni fogsz gyopárt és vadvirágot.

A zúgó vészben hogy lelhetek békét?
- Elringatod harangvirág kékjét.

Aranyércek némaságát őrzöm…
- Fenyők zúgják dalaid örökkön.
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Nády Mária
A pillanat

Talán még nem késő
Talán még van időm
A pillanat segít, s mit
hordok magamban kiadhatom
Bár remélni nehéz
a kornak alkonyán,
de izzón a parázs
Lobogjanak a szétszóródott szikrák,
mint fényes kis lámpácskák

Burda Zsuzsanna
Szembenézés

Tavaszt hozott
a böjti szél,
hullámokban érkezett
idő.

Bennünk
minden Béke,
húsvét várás…

Lélegzet 
állító
a csend…

a keresztre feszített
Feltámadó,
Isteni erő
eljövetele.

Gősi Valéria
Ó, hol van

a derengő gyermeki béke, 
a türkiz égbolt angyal-ragyogása 
az ébenfekete éjszaka után,
mikor a derűs hold jeges udvarán 
áttör a félszeg hajnali pír?

Most tűnik a fényben, és rettenetes 
a pirkadó, reggeli ábránd, 
felhőkhöz bújik a foszló tündéri vágy, 
és vijjogva szálló madárraj húzza tovább 
a tűnő, ezüstös álmot.

(A veronai autóbusz-baleset 
áldozatainak emlékére
2017. január 20-án)

Burda Zsuzsanna
És akkor...

Lefolyik akkor
minden pillanat
csepeg a csapból
kopog a csend

ajtóm nyitva,
szívem kapuja
hasonló ritmusban
érzem kileng!

E világi törvény
kívül áll nálam...
a lépcsőházi zajból
hallik, becseng.

Érzem a ritmust,
ez az én hangom:
kezét ha nyújtja
Isteni rend.

Burda Zsuzsanna
Tenyeremből a szirmok...

Nincsen csendes álom
ordítva hallani zenét
egy másik világot láthatsz,
mint a képzeletedben élsz

hova lettek az Égi virágok
a tündérkert, óh hova lett?
nincsenek búsuló juhászok
mert a mesének vége lett.

és nincsenek kicsi madarak,
az énekük halkul, tovaszáll!
nem jönnek, szárnyuk nem suhog,
ami szép volt lassan múlik, 

mert az időnek foga van
rágja, harapja a múltat,
elenged ami eddig megfogott
tenyeremből a szirmok kihullnak.

Maurer Teodóra
Gyermekkori téli élményem

Ezen a télen - amikor az extrém hideg a leginkább eluralkodott - naponta feszülten figyeltük a 
híradót, reméltük a meteorológus lényeges enyhülésről szóló beszámolóját. 2017. január közepe táján a 
Balaton-parton heves szélvihar tombolt, olyan erővel támadt, hogy a tó északi partjától a jégtáblákat a 
déli oldalra tolta, és azokból szinte jéghegyeket alakított ki. Szokatlan volt ez a jelenség az utóbbi enyhe 
telek után, amelyek során a komp gondtalanul közlekedhetett. Ebben a farkasordító hidegben 
nehézségekbe ütközött a lakás kellő mértékű felfűtése. A Balaton nagy tömegű jegének hidege a tótól 
távolabbi utcákig is elér, kihat a csontfájdalmainkra. Hogy lelkünk átmelegedjen, édesanyámmal 
visszaidéztük egy ugyancsak emlékezetes, nagyon zord tél emlékét.

1969-ben már Szántódon laktunk. Alig vártam, hogy kiadják a balatonföldvári általános iskolában a 
téli szünetet. Igen erős honvágyat éreztem, hiszen az első félév folyamán nem tudtunk hazautazni a 
Kárában maradt kedves nagyszüleimhez. A téli szünetem kezdetén én nem a Balatonon akartam 
csúszkálni, nem, nem, hanem mielőbb a buszváróhoz igyekezni és szüleimmel néhány napra 
hazautazni, a nagyszülőket meglátogatni. A tőlük való elköltözésünk miatt ezt az első karácsonyukat 
nem akartuk, hogy nélkülünk, csak kettesben töltsék.

A szünet első napjára már igen tekintélyes mennyiségű hó hullott, olyannyira kemény volt ez a tél, 
hogy napokig akadályozta a járművek közlekedését. Erre persze én nem gondoltam!

Már házunktól a buszmegállóig kimenni sem volt egyszerű, a reggeli buszt pedig hiába vártuk. 
Késett, azaz meg sem jött. Elkeseredtem. Az esti járathoz ismét kimentünk, toporogtunk a hó tetején, a 
busz sehol. Türelmesen vártunk, ám hiába. Elcsüggedve mentem haza, hamar bebújtam a meleg ágyba. 
Szüleim biztattak, vigasztaltak, holnap ismét megpróbáljuk. Talán addigra letakarítják a műutat. Habár 
tőlünk nem messze volt a KPM, sajnos az éjszaka folyamán sem történt meg a főút letisztítása. Az 
időjárásban sem volt jelentős változás, de nem adtuk fel. A reggeli busz érkezését ismét csak vártuk, 
vártuk. Már tudtuk, hiába, hiszen a csatlakozást sem tudnánk semmiképpen elérni, no meg amerre a 
hazautunk vezetett, arra még rosszabbak az utak.

Ekkor édesapám megkérte egy kedves ismerősét, aki elfogadta, hogy személyautójával a főúton 
elvisz bennünket a bonnyapusztai elágazásig, azonban a mellékutat nem vállalja. Erre az ajánlatra 
nyomban és örömmel rábólintottunk, hiszen akkor már félúton vagyunk kis szülőfalunkhoz. A 
napfénytől csillogó hó ugyan bántotta a szemünket, de abba - minél inkább közeledtünk célunk felé - 
bizony néha az öröm csalt könnyeket. A szinte járhatatlan úton, a magas hóban, a szélátfúvások közt 
csak úgy tudtunk haladni, hogy nem sokkal előttünk arra haladtak - Igalból tarthattak Tamásiba - az 
orosz katonák széles kerekű járművei, lánctalpas tankjai. Ezen a csapáson - több kilométeren át - 
libasorban, egymás után lépkedtünk, keveset beszéltünk, a leheletünk is megdermedt. A szorosadi 
elágazótól szerencsénkre már kevesebb hó volt, részben olvadozni kezdett, így a legutolsó két 
kilométer már nem lehetett számunkra akadály.

Amikor az udvarunkba beértünk, nagymamám a szobaablakon kitekintve vett bennünket észre. Tárt 
karokkal, meglepődve szaladt elénk: Ti meg hogy tudtatok ebben a nagy hóban hazajutni? A 
hallottakon nagyszüleim mind a ketten elérzékenyültek, szívmelengető volt számukra, hogy 
hiányoztak nekünk.

Az otthon töltött néhány napom igen gyorsan eltelt, mert a szünetben házi feladatomként náluk 
varrtam meg és hímeztem ki az első kötényemet, amit a szünet után gyakorlati órán itthon értékeltek.

Az óév végére kissé enyhült az idő, így 1970 első napjaiban a Szántódra való visszautazásunk már 
gondtalanul sikerült.

Extrém téli hideg - napfényhiány,
lelkem oly rideg - csendes magány.
Gyertyaláng - rebbenve lobban,
szívem lám - remegve dobban.

Szívem szép szavak bátorítanák,
lelkem ölelések simogatnák,
meleg kézfogások kedélyem javítanák,
lelkem simogatások megvigasztalnák. 

Maurer Teodóra
Léleksimogató
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Benkó Attila
Agykontroll keresztény szemmel

José Silva, az agykontroll megteremtője szerint a kreatív-intuitív állapotba (az ő terminusával: alfa-
állapotba) helyezett agy olyan teljesítményeket tud nyújtani, amelyekre normál tudatállapotunkban (amit ő 
béta-állapotnak nevez) nem volnánk képesek. Tudatos gondolkodás, koncentráció, valamint stressz idején 
az agy több béta-hullámot bocsát ki, ellazult állapotban, félálomban, ábrándozás, koncentrációhiány idején 
több alfa-hullámot. Silva úgy gondolja, hogy az ellazuláskor fellépő alfa-állapot során az emberi elme 
kreatívabb, és arra alapozza módszerét, hogy ezt az elváltozott tudatállapotot meg kell tanulnunk bármikor 
előidézni és használni. Az eredmény: javuló egészség, csökkenő stressz, élénkülő intuitív képesség és 
kreativitás, kapcsolataink javulása, jobb koncentráció, a szorongástól való megszabadulás lesz. Az alfa-
állapot előidézése autohipnotikus technikával történik, amely során képesek leszünk arra, hogy amikor 
kívánunk valamit, elképzeljük, hogy megvalósul, és valóban meg is történik. Mindez azért lehet így, mert 
Silva szerint az agykontrollos technika segítségével kapcsolatba kerültünk egy Magasabb Intelligenciával, 
ami (aki?) bár feltétlenül jóindulatú, nem azonos Istennel. Ahelyett, hogy részletesen ismertetnénk Silva 
módszerét, tegyül fel a kérdést: mi az agykontroll valójában a keresztény hit fényénél?

Az agykontroll mágikus technika. A mágia a numinózum manipulációja. Akár Istennek tartja valaki az 
agykontrollban felidézett erők forrását, akár nem, mindenképpen numinózumként kezeli, hiszen valami 
magasabb rendűt vár tőle. Silvánál kimondottan beteljesülést és boldogságot – így a módszer a jézusi 
megváltás helyébe kerül. Ahol pedig a numinózumot manipulálni próbálják, ott a menny ajtaja bezárul, és 
gonosz szellemi hatalmak lépnek működésbe. Jézus nevének emlegetése ezen semmit nem változtat, mert 
maga a dolog ellentétes az evangélium szellemével. Jézus neve nem mágikus formula, hanem személyének 
egészét képviseli. 

Silva azt írja Agykontroll c. könyvében: „A szellemi és lelki képességek kiterjesztésének csak saját 
korlátaink szabnak határt. Bármi lehetséges.” Bizony, ez igaz: a korlátolt ember megnyitja a lehetőségeket a 
bármi előtt. És a bármi nem sokat várat magára… Úgy véli a szegény agykontrollos, hogy itt ő maga lesz az 
irányító. Ám miként irányíthat az, aki bevallottan korlátoltabb, mint a felidézni kívánt lehetőségek? 
Nemhogy nem irányíthatja a bármit, de észlelni és megnevezni sem tudja maradéktalanul. A bármi egy 
ígéretes gyűjtőfogalom.

Az agykontrollban tehát sötét szellemi hatalmak működnek. Sokan számolnak be arról, hogy az 
agykontroll-tanfolyam elvégzése után félelmet keltő jelenlétet éreznek szobájukban. Gál Péter atya közöl 
egy (névvel ellátott) beszámolót, amelyben valaki először sikerrel gyógyította magát agykontroll 
segítségével, de később a szobájába látogató szellemmel negatívra fordult tapasztalata. A bajba került 
asszony végül is a plébánosához fordult. Két pap imádkozott érte. Életgyónást végzett és szentáldozáshoz 
járult. A zaklatások fokozatosan megszűntek. Nincs kétség arról, milyen „intelligenciákkal” kerül 
kapcsolatba az agykontrollozó.

Mi van akkor – kérdezheti valaki –, ha nem keressük a kapcsolatot semmiféle „magasabb 
intelligenciával”, nem idézünk meg „tanácsadókat”, hanem csupán a módszer autoszuggesztiós részét 
alkalmazzuk? Pusztán a stressz levezetésére, alvászavar megszüntetésére, hatékonyabb tanulásra és 
hasonlókra törekszünk. Elvégre ez ártatlan terület, nem idéz meg démonokat.

Válaszunk három részből áll. Első része nem tartozik a teológia területére, a pszichiátria illetékes a 
hiteles válaszra. Vajon az elme ellentmondásos használata nem káros az agyműködésre nézve?

Válaszunk második része viszont teológiai. Az elváltozott tudatállapot veszélyes. Nem szükséges, hogy 
démonokat idézzünk, elég az, hogy védtelenek vagyunk velük szemben. Pl. a kábítószerhasználó sem idéz 
idegen szellemeket, mégis gyakran okoz démoni megszállottságot, pusztán mert a lélek kiszolgáltatottá vált 
a szer hatására, a tudatos önkontroll elvesztése révén.

Harmadik része a válasznak: nemcsak az önmagukban mágikus dolgokat kell kerülnünk, hanem a 
mágiával szellemi kontextusban álló területeket is. Olyan ez, mint ahogy nemcsak a bűnt kell kerülni, 
hanem a bűnre vezető alkalmat is.

Emellett az agykontroll tudománytalan. Bár akadnak tudósok, egyetemi tanárok is a módszer hívei 
között, de ez nem jelenti, hogy a tudomány mint olyan magáévá tette azt. Néhány tudós még nem „a” 
tudomány. Ha valóban egyértelmű tudományos bizonyítékok szólnak egy megállapítás mellett, azt előbb-
utóbb a tudósok összessége egyhangúlag elfogadja. Sőt, hozzátesszük, erre kilátás sincs, mert 
leglényegesebb állításai metafizikai természetűek, természettudományosan nem ellenőrizhetők. A 
világnézetileg semleges homlokzat csak álcázása a módszer lényegének. „Józanok legyetek és 
vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el” (1Pét 5,8). 

Száraz Pál
Minden évben májusban

Egy ember ült a kávéház félhomályában és levelet írt. Jött a másik két ember és leültek az asztalhoz. Azt 
mondta az egyik:

- Már megint levelet írsz? Soha nem láttam még embert, aki ennyi levelet ír.
Amaz felnézett, szelíden, de kurtán felelte:
- Egyetlen levelet írok naponta.
Elhallgattak. A harmadik, aki festőművész volt, gyermekes ártatlansággal mosolygott. Halk volt, szemérmes, 

bátortalan, amikor megszólalt:
- A levélről jut eszembe, hogy ma nekem is írnom kellett volna valakinek.
- Kinek?
A festőművész nem felelt mindjárt. Arcán különös, szomorú mosoly jelent meg.
- Kinek? Hogy kinek? Azt kérdezed? No, jó, megmondom. 
Küzdött a zavarával. Erőt vett magán és halk hangon elkezdte:
- Tizenhat éve történt. Bécsben. Megismerkedtem egy kis műépítésznővel. Az ismeretség tiszta barátsággá 

fejlődött. A leány – világosszőke hajú és kék szemű volt. Arcán illatozott a fiatalság hatalmas szépsége. Feljárt 
hozzám a műterembe. Egy alkalommal, amikor nagyon okosan megdicsérte az egyik képemet, őszinte 
elragadtatásomban, hogy meglátta a megfoghatatlant, amit a képemmel ki akartam fejezni, magamhoz öleltem 
és megcsókoltam. Zavartan, csaknem megdöbbenve emelte reám a tekintetét. 

- „Miért tetted ezt?” – kérdezte. Arca megrándult, ajka vonaglott, alig tudta visszatartani a könnyeit. – „Ne 
tedd ezt többé velem” – mondta kérőn, valami furcsa fájdalommal a hangjában.

Nem feleltem, továbbra is feljárt hozzám, és szabad időnket is mindig együtt töltöttük. Hamarosan 
megéreztem, hogy végzetes szerelemmel szeret. Föltettem magamnak is a kérdést, de nem tudtam rá felelni. 
Nyilvánvaló volt, hogy én is szeretem, de nem töltötte el egész valómat az a határtalan, egekbe emelő szenvedély, 
amely körülötte állandóan ott remegett. 

Sokáig küzdött magával, amikor egy hideg téli estén könnyes szemmel feltekintett rám: - „Ugye… ugye…” – 
akadozott. – „Te nem szeretsz engem?” 

Egyszerre megzavarodtam, és hebegni kezdtem. Valami olyasmit mondtam – „szeretlek én is, de most sok a 
dolgom és végeredményben nem vagyok teljesen tisztában vele, valóban szerelem-e, amit irántad érzek.”

- „Nézd” - szóltam. – „Várjuk meg a szerelem hónapját. Májusban már ráérek. Akkor majd nyakunkba 
vesszük a világot és meglátjuk, mit kezdhetünk egymással”.

Nem szólt. Lehajtotta a fejét. Egy héttel később elutazott. Májusban levelet hozott a postás. Ő írta. Néhány 
kedves, megható sorban értesített, hogy Prágában él, vár, menjek.

Még aznap válaszoltam neki. Megírtam, hogy örömmel mennék, de nincs annyi pénzem, hogy a száztornyú 
Prágába utazhassak.

Eltelt megint egy év. A következő májusban megint megérkezett a levele. Ismét néhány drága, reménykedő, 
szerelmes sor, hogy újból itt a szerelem hónapja – május. Ő még mindig Prágában él, folyton rám gondol és vár.

Másodszor is kimentettem magam.
Elkövetkezett a harmadik tavasz is. Májusban megjött a levele. Mit részletezzem? Megint nem utaztam el, 

Sem később, pedig kerek tíz éven át jöttek és mentek a levelek. Az ő részéről soha egy szemrehányó, vagy vádló 
szó nem esett. Megadás és alázat volt minden sora. Az én részemről pedig valami bocsánatért esdeklő 
mentegetőzés. 

A tízedik év májusában szerelmes lettem. Megnősültem. Nászutunk Csehországba vezetett. Egy napon, 
amikor Prágában kiléptünk a hotelunk ajtaján, hirtelen megdermedtem: - „Úristen!” – kiáltottam föl. – „Hiszen 
én Prágában vagyok. Prágában, és Ádám Éváról, az én kis árva szerelmemről egészen megfeledkeztem.”

Jóformán még magamhoz sem tértem az ijedtségből, a következő pillanatban sikoltás hangzott föl mögöttem. 
– „Péter! Péter!” - megfordultam. Ő volt ott, Éva. Hangos zokogással vetette magát a karjaimba. – „Óh, 
Istenem!” – tekintett föl rám sírva, mintha még mindig nem hitt volna a szemének, és mintha egyszerre elveszett 
volna a rászakadó nagy boldogságban, - „Péter! Hát mégis eljöttél?”

Kétségbeesve meredtem rá.
Észrevette a zavaromat. Lassú mozdulattal kibontakozott a karjaimból. Arca elsápadt, szemében kialudt a 

fény, ölelő karja lehullott. – „Vagy… vagy nem is hozzám jöttél?” 
Nem feleltem. Ajka még mindig suttogott valamit, aztán megfordult, megindult és imbolyogva, mint egy bús 

fény árnyéka, eltűnt az utca forgatagában.
Ennek is immár hat éve. Mikor hazaérkeztünk, levele már várt. – „Sok boldogságot! Éva” – ennyi volt az 

egész. Másfél évvel ezelőtt meghalt a feleségem. Azóta minden nap leülök, minden nap írok neki egy levelet és 
mindennap összetépem. Addig nem halhatok meg, amíg nem válaszolok neki.

Most mondjátok meg: mit írjak, mi legyen a levelemben?
Csend támadt. Hosszú csend. Egyikük sem tudott felelni.
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Borosné Nagy Mária
Életutamon

Gyermekként boldog voltam,
hisz előttem állt az élet,
derűs kedvvel leküzdöttem
minden fájdalmat, nehézséget.

Felnőttként is boldog voltam,
mert hű barátokra leltem,
akik nagy bánatomból
mindig kiragadtak engem.

Majd a sors kegyelméből
ismét boldog lehettem,
miután szerető, jó feleség,
és odaadó édesanya lettem.

S immár jócskán megfáradva,
lassan az utam végéhez érve,
belefektetem a fáradt lelkem
Isten hatalmas, jóságos tenyerébe.

Olasz Valéria
Ó, elmondanám…

Így hatvan körül
az ember bölcsen hallgat
elrebegi – csak úgy – magának
mit mondana el fiatalnak…

…nézd a fákat
egyik sem jajgat
egyik sem csinál forradalmat…

…nézd az eget
nappal s éjszaka itt van 
mindig veled ha álmaid
zavarják kényszerképzetek…

…ó, elmondanám – ha megértené –
hogy hatvan körül az ember
csillagánizsnak is örül
s az aprócska nap
fényforgácsain heverészni
mily csodás…

…ó, elmondanám
- ha figyelne rám -
hogy a lélekben ott
rejtőzik a folytatás…

Győr, 2016. augusztus 02.

Borosné Nagy Mária
Tavaszváró

Ó, szép tavasz, jöjj el már
öltöztesd élénk zöld ruhába
a kopasz bokrokat, a fákat,
s az egész fakó határt!

Langymeleg napsugarakkal
cirógasd az őszi vetést,
hogy legyen majd belőle
idén is finom, új kenyér!

Kiadós záporesőkkel
áztasd meg a földet,
általa éledjen újjá
a megfáradt természet!

Olasz Valéria
Levél lányomhoz

Elfogy lassan a nyár,
az ősz itt beköszönt,
nem tudom, merre jársz,
melegen öltözöl?

Hallgatsz hetek óta,
nézem a hűs eget
a közös Európa
határai felett.

Hát élj határon túl,
ám néha írj levelet,
itt az ég beborul,
szívem is nehezebb.

Elfogy lassan a nyár,
belesápad a föld,
halványodik anyád,
csenddel, jaj, meg ne öld!

Olasz Valéria
Lélekmadár

A mosolygásnak
nincs nemzetisége,
sem a sírásnak,
a bőr pulzáló ritmusának,
a szeretkezés rítusának.

Átragyog az mindeneken,
határtalanul szárnyal,
elpusztíthatatlan,
hiszen halhatatlan,
bármily emberi is.

A fényképen ketten vagyunk
anyámmal 

pici ráncos kezét 
lábamra teszi 
előre nézünk 

de testünk egymás felé fordul...
háttérben a híd, 
a Mostar hídja 

megkettőződve a zöld Neretvában, 
az erős fényben a látvány

a zöld-kék színek
ezernyi árnyalatában
villog és hullámzik, 

élő és élettelen
ember és táj 
átlényegül... 

azonossá válunk, 
felolvadva 

 a ragyogásban, 
csak egy színe leszünk

e káprázatnak, 
beszélő táj

 századok sodrában, 
s az itt élő népek 
tarkaságában... 

nemzetek és nemzedékek 
együttese... 

A híd-álmodó
Hayrudin óta

tarka kavargásban
él a híd

törökök, szerbek, horvátok 

Nyíri Erzsébet
Ami összeköt

macedónok, szlovének, bosnyákok 
és magyarok is

haladtak keresztül 
a Stari Moston

emlékük őrzi a Neretva... 
magányunk feloldódik

a híd alatt 
hiába üldöz, s sújt minket

a gyűlölet 
mércénk átível
a puszta léten

felismerjük egymást 
a Neretva szemében, 

aki irgalmat ad, 
megbocsátást, 

enyhet adó hűs szavakat... 
a Neretva tiszta, zöld szemében 

rohannak a századok 
siratva a pusztítást, 

az áldozatot, 
de tovasuhan, 
hátrahagyva

a múlt kínjait, 
jövőt épít...

derűje a bizalom, 
s újjáépülve

áll a híd
sebeket foltoz

a két part között... 
Áll a híd, 

ami összeköt...

Mészáros Ferenc
Adjuk meg

Adjuk meg a múltnak, ami a múlté,
a krónikát, az emléket,
ne cibáljuk szét tartalmát!

Adjuk meg a jövőnek, ami a jövőé,
a bizalmat, az örökkévalót,
ne fürkésszük; mit tartogat!

Adjuk meg a jelennek, ami a jelené,
az életet, az örömtelit,
ne sajnáljuk velünk maradni az időt!

(2013. június 6.)

Mészáros Ferenc
Ölelés

Éjjeli hold úszhat így
a tenger sima tükrén,
melynek mélyén béke
honol viharos nap után,
a hal is álmodva úszik,
elhalkulóban még egy
utolsó hullám moraja,
a víz felszínén immár
semmi sem libben,
átölellek, csendben.

(2015. október 17.)
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Fülöp Péter
Kép és tér – szimmetriában

(Paradoxonok Vitáris Gábor fotográfiáihoz)

Minden számunkra érzékelhető tér  valójában Teremtés-tér.
Minden élethelyzet (egzisztencia) a maga szubjektív látás-terét jeleníti meg, ragadja ki a Teremtés 

világából.
Ez az egzisztencia és a Teremtés terének különös szimmetriája.
A Teremtés nem végtelen, hanem önmagában zárt rendszer, amiben a végtelen, mint lehetséges 

mégis jelen van.
A fotografikus kép ennek a „végtelen” pillanat-lehetőségnek a Teremtés terében történő 

megragadása, és fényképpé leképezése.
Eszköze a pillanat, a végtelen térben való egyedülállóságának és megismételhetetlenségének 

kiemelése.  A fény leképezése.
Ezért a fotográfia alkímia aktus.
Ezért a fotográfus kép-alkimista.
Felelőssége óriási, a „megpillantás” képességének kezdetétől. 
Eckhart Mester szerint csak olyan képet szabad készíteni, ami a Teremtésből nem takarja ki Isten 

jelenlétét.
Azaz kell, hogy adjon a valósághoz képest valamit, ami több annál.
Tehát nem deficitet termel, hanem eligazít.
Irányultságában ezért értelemszerűen pozitív.
Ez az alkotó és a Teremtet-tér viszonyának tiszta szimmetriája.
Ez mérhetetlenül fontos kérdés, mert a kép megbontja a teretlent, és térré teszi a kiterjedéstelent. 

Vagyis megmutatja a láthatatlant.
A Teremtésből bármit kiemelni, felszínre hozni és láthatóvá tenni, hallatlan felelősség.
Ez az alkotói pozíció: Felruházni a Láthatatlant a láthatósággal.
Minden létrehozott emberi kép az alkotótól nem független, objektivizáció.
Egyben az egzisztencia szubjektív imaginációja.
Egyben a szubjektív egzisztencia imaginációja.
Egymásra vetülő, „elementáris szimmetria”.
A szimmetria duális. Matematikai száma a kettő. 
Aránya az abszolút kiegyenlítettség. 

----------------
Ez a Teremtésből „kiemelt” kép mágiája.
Az alkotó „szubjektív egzisztencia” mágiája.
Ezért a jó kép a jó lélek mágiája.
Aki ebben jó úton halad, annak öröme lehet a Csoda.
Másoknak megnyithatja a világot, és útján ráláthat arányaira, viszonyaira. 
Ajándékot hozni képes az Ég alá: megmutatni mi a világ igazi valósága. 
Mi az igazi, hazugság nélkül való, egyetlen valóság, a Teremtett világ valódi képe.

--------------
A továbbiakban, ajánlásul egy Pilinszky vers, a Terek kezdősorai:
„A pokol térélmény. 
A mennyország is. 
Kétféle tér. 
A mennyország szabad.”

Győr, 2016. Pünkösd hava

Molnár Mária
Ljubinka és a cigány vállkendő

Koromfekete, hosszú hajfürtjei rakoncátlanul libbentek a kora délutáni napsugár fényében. Óriási 
aranykarika fülbevalója, számtalan nyaklánca, csillogókaftános keleti ékszerkereskedő lányává vagy 
csupán egyszerűen csodálatos vándor cigány tündérré varázsolták. Valahányszor feltűnt karcsú, magas 
alakja a kapualjban, Mara mindig tudta, hogy Ljubinka nem üres kézzel érkezett. Volt nála csoki, 
cukorka, halva, bachlava.

Amint már mondtam, gyönyörű, tökéletes alakú, fiatal szerb cigány nő volt, aki románul 
folyékonyan beszélt. Magyarul nem tudott, de mindent értett. Pultosként dolgozott a sarki kocsmában. 
Átmeneti munka volt, míg a férje valahol az országban dolgozott. Jugoszlávia volt az ő hazájuk.

Mara széttárta két csöpp karját, valahányszor közeledni látta. Ha Ljubinka pihenni akart, mindig 
Marával töltötte idejét. Valami egészen furcsa kötődés alakult ki a gyermektelen, ifjú szerb 
cigányasszony és Mara között, aki alig múlt öt éves, amikor először találkoztak. Mindketten vágytak 
valami leírhatatlan gyönyörű érzésre. Ljubinka anya szeretett volna lenni, de a sors nem így akarta. 
Mara éppen nem tudta, hogy hányadán áll, hisz nem tudta, hol az a nő, aki őt idehozta! Várta, hogy talán 
egyszer ismét eljön és haza viszi. Addig elfogadta mindenki feléje áradó szeretetét. Ljubinkának ebből 
nagyon sok volt az ő számára. Nagyon szerették egymást.

Egy verőfényes nyári napon, amikor az Ivó ajtajára felkerült a ZÁRVA tábla, Ljubinka elkérte 
Marát. Sétálni indultak. Izgatottan lépdelt a magas, csodálatosan szép, asszony mellett. Csodálta az 
ápolt körmeit, a gyűrűkkel teli ujjait és próbálta megszámolni a szoknyáján levő számtalan díszes 
rózsát. Az illata, hát az maga volt az ámulat. Soha nem tudott betelni azzal a finom, előkelő, úri parfüm 
illattal. Már nagyon várta, hogy megérkezzenek a házhoz. Ljubinka sokszor mesélt róla és megígérte, 
hogy egyszer elviszi oda őt is. Ma lett volna az a nap? Elhaladtak a téren magasló óriás óra alatt, 
megvárták, amíg elhaladt nagy csörömpöléssel a sárga 6-os villamos és már ott is voltak a 
Nagytemplom előtt. Átmentek az úttesten és máris kattant a kulcs a zárban. Beléptek. Furcsa látvány 
tárult Mara szeme elé. A szobában az Ezeregy éjszaka meséje kelt életre. A falakon mindenhol 
szőnyegek. A szőnyegeken a mese szereplői sorakoztak; királylányok, tündérek. Karcsú, lenge ruhás 
táncosnők, mintha valamennyien a szultán háreméből kerültek volna elő. Volt ott gyönyörű gémes kút, 
amit futórózsák fontak körbe és hintón magasba röppenő tündérek. Az egyik sarokban különös tárgyak 
álltak. Vázák, vízipipák alacsony asztalkákon, lapos tányérokon különféle ínyencségek. Mindent meg 
kellett kóstolnia. Megfordult, a háta mögött egy újabb szőnyeg, rajta óriás tigris képével. Mara most 
már a dzsungelben érezte magát. Ljubinka közben egy csomaggal állt elő. A csomagban óriás, rózsás 
cigányvállkendő volt.

- Mennünk kell! – szólt Ljubinka. - Olga néni már vár minket - mondta gyöngéden. 
Mara még egyszer a vállára terítette a rózsákkal teli vállkendőt és önfeledten forogni kezdett. 

Forgott és forgott! Már a hintón repült a magasban, amikor a mesés álomutazásnak hirtelen vége 
szakadt. Ismét Ljubinka hangja figyelmeztette, hogy idő van. Indulni kell!

-----------------------------
Ljubinka még sokszor töltött felejthetetlen órákat Marával, míg egy napon bekövetkezett, amit nem 

várt senki. Búcsúzni kellett. Ljubinka elutazott és nem látták többé egymást. Mara szekrénye alján ott 
lapul ma is a gyönyörű cigányvállkendő. Valahányszor emlékezni szeretne, előveszi, és kezdetét veszi 
a mesés utazás az Ezeregy éjszaka csodái felé.

Annak a kendőnek varázsereje van!
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Fülöp Péter
Végidő

Szárnyaidat levették
Tudtuk - ezt kell tenniük

A Formátlanok vágya
A formátlanság -

Most kiálltam ide az Ég alá
Esőkben mosdatni arcom

Nem gondolok másra
Csak mikéntjére annak

Milyen érzés lenni
Árulónak - szeretet nélkül

Odavágyni a sötéthez
- Mosni kezeinket

Szekeres Mária
Márták és Máriák?

az égen végtelen, örök mosoly.
az Idő vibráló napsugár, eloszlik,
majd újra kél…
súlyos kérdőjel - magam - áttetsző tekintet:
élek. gondolkodom.
közelemben szüntelen tevékeny élet,
munka és öröm öntudatlan… valóság?...
én csak Arcod kutatom, kezem kész 
csendes munkára is, ha megtalálom…
hogy vezetsz? hol akarsz látni
Márták szüntelen munkazajában?
ragyogj fel megalázottságomon…

Szekeres Mária
Várakozás

A Várakozás, mint felgyűrt egek
ostroma a pillanat lyukas vásznán.
A Valóság síkjai őrült ütemben
metszik egymást, majd szétválnak,
míg mozdulatlan tárgyak őrzik
a csend ravatalán feltámadott
Jelenléted, és vérző nyomaid.
Néma profilom elhalványodik,
eltűnik, míg egy apokaliptikus
hajó úszik a tavasz kitörő szelében.
vitorlák hátán úszik az év –
Feléd, Feléd a távolba.
Még béke…

Vitéz Vilmos
Hűség

Amikor társadnak szegődtem a közös, hosszú útra,
még napfényben fürdőztek boldogság-napjaink.
Feldíszített mozdonyunk füstje mámort lehelt

a nászra gyülekezett ünneplők lelkére.
Aztán elindultunk, s haladtunk előre,
az öröm-bánat kattogó időkerekein

zakatoló féktelen józanságban.

Hűséged örök tavaszba repített,
a megállított idő csodájába,
hol meggyűrűzött rabodként

éjt nappallá téve vágyom ölelésed,
s a jegykarikánk aranyló fényénél

bűvölten csodálom sugárzó szépségedet.

A lecsurgó évek szaggatják
már kötésünk fonalát.

Csetlő-botló jóságodban mégis
a tisztesség  hajnala dereng,

s megtartó szerelmünk
gondtalan átszállást remélhet

a végállomásra begördülő földi lét
örök álmokba repítő égi vonatára,

ahol soha nem törheti szárnyát
az a bizonyos kék madár.

Vitéz Vilmos
Számvetés

Az öregkor megátalkodott kínjai,
a szarkalábakat növesztő kemény évek,

a józanságra érlelő idő
hálójában már csak a

fáradó test gyűrődő sebei hegednek
Ez aztán a csodák utáni

szomorú valóság.
S mindazt, amit addig

gyűjtöttél játékaid kockahegyén
innen és túl, az Óperencián,

hamisan csillogó bizsuvá silánylik
a nyavalyákkal kitüntetett

lázas test
múltat sirató álmai közben.
A napok egyre rövidülnek,

fogy az árnyékod,
szabatod ünnepi köpenyed,

s a semmibe visszahulló
anyagként próbálod
szítani parazsadat

az utolsó ünnepi tűz-tánc
kialvó fényében.

Gujás Márta
A tanítónő halála

Egyedül élt, nem akart gyermekei terhére lenni. 4 gyereket felnevelt, világéletében tanított.
Nem volt nagyigényű, keveset evett. Gyermekei látogatták, de mindig siettek. Az ebédet hozatta, 

egyik lánya délben többnyire vele is evett. Orvosa az infarctusa után rendszeres napi mozgást javasolt, 
ezt sétával teljesítette, barátnőjével lépegettek minden nap a ház körül, a szokott útvonalon. Barátnője 
azonban kórházba került, nem tudta kísérni, így egyedül volt kénytelen róni a köröket. Példásan, hóban, 
fagyban, szélben, napsütésben megtette a napi 1-2 kilométert, majd elégedetten kipirulva hazatért 
jókedvűen. Azután kicsit szundikált, majd tévézett, a képernyőhöz egész közel ült, mert hallása is 
megromlott az idő múlásával. Ez volt a napi teendője meg a várakozás, hátha felugrik valamelyik 
gyerek, ami szintén nagy megelégedéssel töltötte el…

Egy napon gondolataiba merülve, álmatagon bandukolt, elmerengve régi emlékeken, melyek az 
ismert tájhoz fűzték. Maga mögött, egész közel siető lépések hangját és durva röhögést hallott. Rossz 
érzés kerítette hatalmába, de reagálni sem tudott már, egy ütést érzett a fején, amitől sapkája lerepült. 
Két suhanc futott el mellette majdnem fellökve őt. Megtántorodott, a földre huppant, szemeit könnyek 
homályosították el, míg zavarodottan sapkáját keresve nagy nehezen feltápászkodott. Megalázva, 
sárosan haza botorkált, lassú léptekkel, görnyedten, könnyes szemmel.

Értetlenül állt az őt ért támadás előtt. Egész életében gyermekekkel foglalkozott, ez volt az élete. 
Türelemmel foglalkozott velük, hangját szinte soha fel nem emelte, nevelgette, oktatta, babusgatta a 
rábízott generációkat, mindenki szerette, tisztelte. Úgy érezte, megalázták, úgy érezte, ezt nem 
érdemelte meg és szégyellte is a vele történteket. Többé nem ment az utcára. 2 hónap múlva csendben 
elszenderült, gyermekei családi körben temették el, nem hívtak tanítványokat a sírjához.

Kozma László
Erdélyi album

Váradi Péter Pálnak

Azt fényképezted: a benned élőt.
Nem az eltűntet: a jelenlévőt.
Rovásírással felragyog a táj
És eloszlik a felhő-homály.
Egy népnek öröme és szenvedése
Van a sziklaarcba belevésve.
Ha már az is, a nyelv is elveszett
Őrzik tisztások, patakok, hegyek.
Harangvirágok és nárciszmezők
És fenyőtűk, harmatot könnyezők.
Nem a mulandót: változáson át
Fényképezed az egyetlen hazát.

Nády Mária
Korábban…

…sok mindent
kívülről láttam
Most minden 
belűről jön
Szemlélődve fürkészgetek
A lélek érdekel!
Az érzések
Az értékek
A kvalitás
A személyiség kisugárzása,
hogy hasson rám

Sasváry Erzsébet
Ha szíveddel hiszel

Elmédben, képzeletedben 
Sziklaszilárd lehet bár a hit
Szavakban mondhatod váltig ezerszer
Mint hiszed Istent s a vallás téziseit
Ám ha egy rettegett csapás a földre lesújt
Eszed nem érti, s a szód elakad
Szíveddel akkor éred el igazán Krisztust
Térdre zuhanva a fájdalom durva kövén
Görcsbe aléltan, tudva a kereszt előtt:
Meg nem történtté tenni, nincs semmi remény
Akkor dől el, kitart-e, igaz-e Benne hited
Ha legbelül sírva is hiszed és szereted Őt:
S Ő magához emeli vergődő, sebzett szíved
Míg zokogsz, átölel gyengéden, csendben,
 S hogy élni tudj, vigaszt ad, s lelkierőt…

(Ezt a verset olvasva mindig a szörnyű busztra-
gédia érintettjei jutnak eszembe! Akik elvesztették 
legdrágább kincsüket, akkor tudnak valamelyest 
megnyugodni, ha van hitük. Különben értelmet-
lenné válik az élet…)
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Devecseri Zoltán
Szólamok a tükör-mutatónak

(Arany János – reflexiók)

Reisinger Attila
A pufajkás

(Részlet a készülő regényből)

Amikor híre ment, hogy mentességért megyünk a járáshoz, ketten is csatlakoztak hozzánk. Tóthék 
egy kis gyümölcsöst, egy Horváth nevű vasutas pedig a lovát akarta visszakérni, mert szabad idejében 
fuvarozni szokott. Velünk jöttek Mosonmagyaróvárra, de mikor a Járási Tanács épületében meglátták a 
folyosón strázsáló ávóst, már fordultak is vissza. Azt mondták, megvárnak bennünket a restiben. A 
feleségem az iroda ajtajáig kísért; amikor beléptem, keresztet vetett és elmondott néhány, az imakönyv 
szavaiból formált varázsigét is, de az sem segített.

Az az ember ült az íróasztal mögött, aki éppen most vezényel sorakozót a pufajkásoknak. Szinte 
eltakarta a cigarettafüst; csak a kezét láttam, amikor átadtam neki a kérelmemet. Gyorsan végigolvasta, 
egyet szippantott a cigarettájából, aztán kiabálni kezdett. Úgy vette a levegőt, mintha fuldokolna.

- Maga vízügyi dolgozó és közben tehenet tart! Az ilyen embert hívják kétlaki kuláknak. Most 
alakult meg Hegyeshalomban a termelőszövetkezet, de alig van szarvasmarhájuk… maguknak meg ott 
van a jól tejelő tehén… Nem vihetik haza a tehenet! Az már a közös vagyon része. A párt határozatot 
hozott, hogy ha kell, akár tüzes vassal is, de a falusiakból ki kell irtani a kulákösztönt.

- Fellebbezek a párt határozata ellen – mondtam, összeszedve bátorságomat.
- Az ellen nem lehet fellebbezni.
- Akkor a maga lelkiismeretéhez fellebbezek.
- A lelkiismeretem is a pártban van – dörrent rám. Hangja keményen kalapálta a fülemet. Talán még a 

fogát is csikorgatta, amikor előre hajolt.
- Aki nem érti meg szép szóval a párt szándékát, az majd megérti a „sűrített marxizmust” – sziszegte.
Felpattant, a mögötte álló fogasról leakasztotta a kabátja mellett lógó gumibotot és az asztalán levő 

iratkötegre dobta. Nem ült vissza a székre, úgy állt az asztal mögött, mintha az szószék lenne. Némán 
meredt rám, de ebben a hallgatásban több fenyegetést éreztem, mint abban, amit mondott. Arcán 
megvető gyűlölettel figyelte, ahogy kisomfordálok az irodából.

Négy éve már, hogy ez az ember az arcomba fújta a füstöt. Most vadonatúj bordás pufajkát visel és 
géppisztoly lóg a vállán. Csak a vezényszavak foszlányait hallom, de a hangja most is olyan kemény, 
mint amikor előtte álltam. Ahogy a felsorakozott emberei felé fordult, az eső-törte fény végigsiklott az 
arcán – bár lehet, hogy ez a fény nem is a felhők felől jött, hanem a kegyetlenség világította át belülről. A 
Juhász fia nagyon megkeserülte volna, ha ennek a markába kerül. De ő már biztonságban van.

Motorzúgást hallok: megint jön egy teherautó, tele pufajkással. Rengeteg fegyveres ázik most itt és a 
malom környékén; még nem tudják, hogy hiába…

Már örülök, hogy Sanyi komám rám bízta a hadnagyot. Tartoztam ennyivel az apjának. Bár öreg 
vagyok az éjszakai gyalogláshoz, de ha kell, újra megteszem azt az utat, minthogy ennek az átkozott 
pufajkásnak megint igaza legyen.

Gősi Valéria
Álmok

Megremeg fönt a holdvilág,
egy esőcsepp arcomon koppan,
a felhők sötétek, mély-lilák,
mögöttük csillagmécs lobban.

Dereng a fény a víz fölött,
egy parányi csodára várok,
szívembe békesség költözött,
ághegyen ringnak az álmok.

Gősi Valéria
Anyámhoz

elém hozott az illatos tavasz;
fény-szirmokból fonta a hajad
titok voltál pompa ragyogás
arany színben égő tűzzománc
csak néztem a fényt 
hosszan elmerengve
és újjászülettél a tenyeremben

1.
(Rendületlenül)

Ingyen malaszt, puszta szokás,
külcsillogás, nyerészkedés,
kishitű zsoltárutánzat:
teli tüdőből áradt
a Himnusz, a Szózat –
s lett szent imáinkból máris
k á r o m k o d á s,

- mégse katedrális –

2.
(Sok a költő)

,Verset csak tőle tanulhatsz,
suhanc firkász, kamasz-dalnok,

- mondta képzőköri órán
s idézett tudós tanárunk:
„Rossz idő van: sok a költő,
hét évszázad vétkes ebben
és/vagy négy-öt emberöltő” –

3.
(Csak a liba)

Elnémul a költő
midőn gyötri harag.
Mit teszen,ha még mérgesebb:
duplán néma marad!
Bágyadt lett már a lantideg,
„szó bennszakad, hang fennakad˝,
dalok korcsa nem lesz verse,
így végez, namármost:
„Hallgat minden dalos madár,
Csak a beszédes liba 

- gágog.˝

4.
(Versmondás Széchenyi István születésnapján)

Hitel, Világ, Stádium…
Nem kézzel írt könyv…
Zajt üte akkor…
              olvassa paraszt, nemes;
…sőt Olyan is, aki saját pénzén
megvette magának –

- könyvet! magyar ember! 
„Ifjú! Ez a kor >>Széchenyi kora<<”
Volt: Fuit

5.
(Ötszáz)

Ötven éve gajdolom már 
Arany „világszám”-mondatát:
„Ötszáz bizony dalolva ment
Lángsírba velszi bárd…”
De a panasz mindég több,
mint mennyi a zsoltár:
elkapdossa a szilaj hab
Ágnes foszlott rongyát,
Ágnes harmat-arcát –

6.
(Ma is)

Nép s haza, nemzeti bélyeg
hordoz létet,
                     múlt-jövendőt.
Elférünk a kontinensen?
Másként tükör-mutatónak
mért születnek ide költők
(még ma is…)? -

Uram, eljött az idő
összecsomagoltam
én kész vagyok
ha végzéseddel jő az üzenet
mindent itt hagyok
s ami szép volt jó volt
köszönöm Neked

Köszönöm a fényt nevetést
Holdat csillagot
Társaimat kikkel együtt ballagok
Köszönöm hogy érezni tudok
és a mindazt a meleget
mi eltöltheti világodért szívemet
Köszönöm a tegnapot, a holnapot
Köszönöm Istenem hogy világodon vagyok

Gujás Márta
Uram,eljött az idő...
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Daday Ádám Elemér
RED BULL... 

Már megint a jó öreg fotelomban ülök. Bizonyos szavak jutnak eszembe. Ez azonban nem 
asszociáció. Olyan szavakra gondolok, amelyeket nem szívesen ejtünk ki a szánkon. Hogy most miért 
pont ezek a nehéz szavak jutottak eszembe? Magam sem tudom. Tény, hogy éppen nincs bennem egy 
fikarcnyi negatív energia sem. Mégis ezek a lehangoló szavak kavarognak az agyamban: „elmúlás, 
betegség, munkanélküliség, szegénység, depresszió.” Ez utóbbiak közül kettőben sajnos volt részem... 
Szerencsére nem maradtam bent a sötét gödörben. Persze könnyű mondani, hogy legyünk mindig 
optimisták és hogy minden feladatot lezserül, könnyedén végezzük el. Minden reggel mosolyogva, 
tettrekészen induljunk el otthonról. Igen, ez lenne az ideális. Persze tudjuk, hogy nemcsak a Red bull 
ital ad szárnyakat, hanem a pozitív gondolkodás is. Ám akit teljesen eláraszt a kishitűség és esetleg 
bizonyos komplexusai is vannak, azt nem érhetik sikerélmények. Az embernek le kell győznie a saját 
félelmét, tévhiteit. Meg kell győznie magát arról, hogy lépnie kell. Lehetőleg ne gödörbe vagy 
banánhéjra...

Igen, a reklám szerint a Red bull energiaital szárnyakat ad. Ám jobb lenne olyan italt feltalálni, 
amelytől azonnal helyrebillen a lelki egyensúlyunk, illetve az optimista életszemléletünk. Ez a 
csodaital azonban egyelőre még pusztán a saját fantáziámban létezik. Kár, hogy csak ott... Nem kellene 
holmi drága gyógyszert szednünk, amelynek ráadásul még mellékhatásai is vannak. Ám soha nem 
lehet tudni, kinek mikor pattanhat ki az agyából az isteni szikra. Egyelőre azonban minden marad a 
régiben. Ha komoly lelki problémáink vannak, elmegyünk az orvoshoz, aki igyekszik hatékony 
gyógymódot ajánlani. Ha pedig az mégsem válik be, akkor elmegyünk egy  pszichiáterhez, aki szintén 
a függőséget és levertséget okozó „csodagyógyszert” írná fel... Van azonban más alternatíva is: a 
gyógynövények.

Igyunk teát, például nyugtató teát. A Red bullt hagyjuk másoknak... Igen, próbáljuk ki a teát. Ezt 
már nem kell feltalálni. Bár őszintén szólva hatékonyabb lenne az a bizonyos még nem létező csodaital. 
Valójában egyetlen igazán jó megoldás volna. Ez azonban sajnos nem igazán kivitelezhető: soha ne 
legyünk betegek! Soha semmin ne idegeskedjünk! Ez persze lehetetlen, mert mi emberek vagyunk... A 
Sors tesz róla, hogy ne érjen mindig fülig a szánk, hanem ellenkezőleg: legörbüljön...

Igen, mégis kellene az a bizonyos csodaital. Aminek a gondolata csupán az én fejemben van meg. 
Ez azonban egy utópisztikus ötlet. Így aztán maradunk a nyugtató teánál vagy annál a sokat reklámozott 
energiaitalnál. Amely, ugye, „szááárnyakat ad”...

Demeter Zsolt
ajkamra égeted

még néhány napig
eljön a te országod
megszenteltetik a te neved
de lent a mélyben
sűrű ködbe bú a halál
a hadjárat telén dermedt lovaink szügyén dér
nyitott inge alól bajonett lékelt teste melege száll
kápolna falán freskók porladoznak
öregszik hányja kőruháit
szurokfáklya fanyar illatot fényesít az a pár ív 
átmérőjén az irgalom
alkonyatkor imbolygó szekerek viharlámpái vértanú fehéren
s a távoli szobák ágyán halálos sellő–szép zene
éjfélkor csőre töltött közlemény forrósodik
forró ajkamra égeted

Demeter Zsolt
érzed-e?

érzed-e ezt a vágyódást
ha álmodó szemed az égre emeled
és vágyakozva elnézed
a messze kéklő 
szelíd
csillagos eget
érzed-e a remegést
ha az alkony lépeget
ha a hold ég és a langyos 
esti szellő
régi meséket
boldogan
suttog neked

Demeter Zsolt
Vasárnap reggeli párbeszédem

Egy csésze kávét kérek. Tessék. Köszönöm. Nincs mit.
Maradj nyugodtan.
Menj templomba.
És ülj le és hallgass!
A csendet. Csak ez maradt.
Reáhajolok a padra
előre bukott fejjel.
Jó üldögélni, keresni.
Se hang, se alfa, se omega,
Élek tovább.
"Itt van, szívem...",
hozzám tér hangod.
Sorban az ötvennyolcadik.
Bibliát olvasgatni jó.
Mindenbe belenyugodni. Jobb.
Asszonyom fohászkodik. Pirongat.
Baj nem érhet.
Templomablakon a fény fűzi szikrázó szálát.
Nincs elmúlás.

Paraszkeva
Álom perceimben

Távolról ragyogsz
Felém,
Minden mosolyom része
Vagy,
Karodban megnyugvást
Találnék.

Az Isten csodája lenne:
Csöngetnél, állnál az ajtó
Másik oldalán,
Hogy el ne futhass előlem -
Elfutnék előled.

Előbb halok meg,
Szerelmem csak
Utánam,
Jó hogy vagy,
Távol-közel,
Bennem égsz,
Talán nem is
Te vagy,

Csak égi másod,
Én mégis láthattalak.

Paraszkeva
Fénypalást

Még mindig neked…

Szemem sugára
Fénypalást –
Rád borulva,
Sejtre bontva,
Összerázva,
Égre dobva,
Karba kapva,

Elringatva bűvöl.
Lefoszlik rólad

Minden,
Mit az idő rád rakott,

Fiatal,
Szárnyaló csoda

Az arcod,
Időtlen gyönyörűségben

Öleli
Fény testem –

Ragyogó
Fény testedet.
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Vitéz Vilmos
Visszaszámlálás

Fikarcnyi a létezés csodája,
rejtélyes talány a születés és halál,

oly kevés az idő,
szinte sóhajtásnyi a homokórák

lepergő szemcséinek
vidám-bús huppanása.
Beérett az emberi idő,

gongütésre vár,
aztán megfordul az irány,

fakó emlékké silányul a múlt,
dadogássá az értelmes kinyilatkozás,

vaksággá a tisztánlátás,
ritmustalanná a szívdobbanás,

derékba törik a tartás, nyaklik a fej,
ellenlábasát irigyli a mozdulatlanság,

s kiáltó fájdalommá szelídül
a mindenségből kiközösített

csöndes némaság.
Hamvadóban már a lélek tűzvarázsa,
füstköpenyére teríti milliárdnyi sejt

ellobbant álmait,
s a tovább lopakodó idő-keréken
 megkezdődik a visszaszámlálás.

Medgyesi Imre
Bomlott világ

Lobogó vágyam osztom széjjel,
Piros szívvel, szenvedéllyel.
Földre hull sok csillagfénye,
Fönt ragyog a Dél Keresztje.

Szegény ember ott lent délen,
Tengerhab lesz drága véred?
Patyolat üngöm én kitárom,
Messzire száll gondolásom.

Jajj, de bomlott a világ,
Fújják, fújják a réz harsonát.
Döng az ágyú éjjel-nappal,
mikor jő a békés hajnal?

Megfeszítették az Ember Fiát,
Imádják a Sátán fattyát.
Nyakig bűnben nincsen virág,
Jajj, de bomlott ez a világ.
Szegény ember látja kárát.

(2015)

Medgyesi Imre
Rab madár

Nagy Pál
Búcsúdal 

Kezemben a toll, most még remegve serceg,
mert érzem sok a tennivaló, mi kerget.

Viharos szélvészként rohannak a napok,
pedig elköszönni most még nem akarok.

Életem homokórája most így pereg,
de nem tudhatom, hogy meddig tehetem!
Nem tudhatom, hogy áll a földi mutató,
részemre mit adott, az áldott fenntartó.

Földi létünk apróság az örökléthez,
de csak ez az út vezet a mindenséghez.
Ezt az utat kell tisztességgel bejárni,

ne legyen mit a másvilágban megbánni!

A szürke homokszem még érzem csordogál,
de a szívem húrja búcsúdalt fabrikál.

Bár búcsúzkodni én sohasem szerettem,
de az életben egyszer mégis tenni kell.

Elköszönni azoktól akiket szerettem,
akikbe az életvirágát ültettem.

Akik földi létem szereplői voltak,
mert másvilágba térek, hol társaim a holtak..

Társaim a múltból, jelen és jövőből,
földi lét múltával e siralomvölgyből.
Így hát e búcsúdal még sem végleges,

találkozunk ott, hol a fényesség körbe vesz!
(2016)

Rab madár tépett lelkem,
Roggyant térdekkel vonszolom
De vágyaim magasabbra emelnek,
Fényes napokról álmodom.

Ajkamról sóhaj száll az éjben,
Csillag sugarán ringva fönnakad.
Bordáim kosarát kitárom,
Rabmadár köröz, s mégis marad.

Röpülj, röpülj, ne vergődj lelkem!
Éget a vágy, hirtelen rabságod véget ért.
Oh, áldalak, égi magasság,
Rejtett fátylát szorongatja a fény.

Boór András
Nádfedeles ház

(Holányi Julianna festménye)

Úgy elmerengnék e parasztház udvarán,
ahogy a nyár időzik a lombos ágon;
Mikor még bújtatja rezgő virágait,
hogy kifogjon majd az ősz színű halálon.

Az elsuhant ifjúság dorombol bennem,
s a gyermeki emlék, ím újra visszatér;
Miként poros ruhában szaladtunk páran,
hálát rebegve a sorsunknak mindenér'.

De hol vannak immár a játékos évek,
a gondokat elűző, győztes diadal;
Ám a tájék s az udvar azt súgja nékem,
csak még egyszer lehetnék boldog fiatal.

Miképp e festmény a művésznő kezétől,
életre lobban, és magához andalít;
A lelkembe kúszik, csábít és marasztal,
míg végül e hangulat mindent elborít.

Boór András
Tükörkép

A világ csak egy cirkusz,
                     sorsunk ketrecharca;
Hol nem érdekes, kit versz,
                     s kinek van hatalma.
Nem fontos, ki kezdte,
                     gyávák vagy a bátrak;
Bármerre is ugrasz,
                     mindig eltalálnak.
Hiába vár életünk
                      boldogabb zenére,
Nincs már a dallamoknak
                      bűvölő erénye;
Tehetsz velük bármit,
                      elkopott a hangszer;
Társadalmunk immár,
                      működő falanszter.
Bízhatsz-e még valaha,
                      nyugodtabb jövőben,
Vagy visszaintesz majdan,
                      messze – elmenőben;
Hogy ne nyomjanak sárba,
                      a lelkedre ülve,
És boldogabban élhess,
                      emberként  becsülve.

B. Tóth Klára
Célirány

Ne azt tápláld 
akinek kifordul 
a gyomrából
mint idegen anyag
ami nem emészthető
kiöklendezi
mint a romlott ételt
mert hiányoznak belőle
a szeretet-enzimek
ne ott kínálgasd 
ahol félrekódolják
ahol ellenkezőjére fordul
gyűlöletet generál
ahol doronggal 
döngölik a földbe

oda hintsd
ahol éhezik 
és szomjúhozzák
ahol töltekeznek vele
ahol túlcsordul 
és megszaporodik
jut belőle minden 
kéregetőnek
kapualjban didergő 
csövesnek
ellenséges 
szekértábornak
mert a szeretet 
hosszútűrő
mint az Isten 
mindent remél
mindent eltűr
mindent elfedez

2012 augusztus 27.

Mészáros Ferenc
Merengés

Keresem az éjben a holdat,
hajnalban a csillogó párát,
lesem a felkelő nap sugarát,
délben nézem az ég kékjét,
pásztázom a széles határt,
naplementében korongot,
estében kutatok árnyakat,
azt hiszem, belefáradtam,
a régi énedet nem találom.
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Jéga Szabó Ibolya

Idegen város

Mosogatom a virágtartó edényeket, lesöpröm a sírkő széleit, csak azért, hogy érezzem a 
tevékenységem fontosságát. Nem tudok már mit kezdeni az idővel itt. Nézem a neved, szép fényesen 
ragyog, emlékeim a messzeség ködében, néha egy tárgy, egy jelenet felszínre lök egy hajdani képet, 
hihetetlen élességgel. Ez minden. Lassan már ötven év, nagy idő. Az esti csend, az otthoni meghittség, a 
nyáresti békakuruttyolás kellemesebb díszlete emlékeimnek.

A hold ma kerek képét mutatja, mozdulatlan bámulom.  Titokzatos vonzalmat érzek iránta, az esti 
fény különös, túlvilági tájat fest ecsetével, mintha egy fantasztikus film díszletét bámulnám az 
ablakomon át. Visszatérő álmom jelenik meg, egy idegen város poros, régi utcái, szűk sikátorai. 
Nincsen számomra egyetlen ismerős ház sem. Hatalmas templomok, sötét kapualjak, macskaköves 
utcák, kis terek, nem tudom, hogy miért koptatom köveit. A nap forrón süt, a levegő remeg tőle. 
Ismeretlen emberek jönnek, mennek, nem néznek rám. 

Elfáradok, ver a víz, mostanában már nem bírom a hőséget. Légszomjam van, csak egy pohár víz 
kellene, nem számít, ha nem hideg az sem. A sarkon egy kávézó terasza, lerogyok. A fiatal pincér sietve 
jön, ismerős a gyors járás.  Egykedvűen rám néz, és elsiet az ásványvízért. Döbbenten nézek utána, hisz 
ez a férjem, a rég halott férjem, fiatalon.  Nem ismert rám!  Sok-sok évtizede nem találkoztunk már, 
csak én változtam.

- Parancsoljon asszonyom!
- Nem vagyok ismerős magának?
- Nem asszonyom, soha nem láttam - ezzel megfordult, és sietve eltűnt a kávézó mélyén.
Belépek az ajtón, kutatón végignézek a félhomályos teremben, a pultnál áll és a pultos lánnyal 

nevetgél. Rám néznek, összesúgnak, és tovább kacarásznak. Tehetetlen fájdalom mardossa lelkem, 
mert a remény, hogy újra találkozunk, hiú ábránd volt csupán, most szertefoszlott. Már nem ismer rám, 
megöregedtem, ő talán újjászületett, és az emlékei törlődtek, mint mindenkinek. A csalódás letaglózott, 
reménytelenül kivánszorogtam, mentem tovább, elhagytam a házakat, egy fákkal övezett sétányra vitt 
utam. Az állé végén, a távoli messzeségben a lemenő nap fénye erősen világított. 

Megkönnyebbülten, könnyedén jártam, már nem gyötört a szomjúság. A világ, melyet magam körül 
éreztem, idegennek tűnt. A mérhetetlen csend megrémített, hisz olyat még eddig soha nem éltem meg, 
hogy ne halljak valami neszt, ha mást nem, a saját lélegzésemet. A fény eltűnt, gomolygó köd vette át a 
helyét, az út végére értem. Leültem egy nagy kőre, és bámultam a láthatatlan, csillagtalan eget. Lám itt a 
nap fénye sem kell, hogy lásson az emberfia, de furcsa ez a vidék körülöttem! Mi nem élhetünk nap 
nélkül, mi a nap gyermekei vagyunk, nélküle nincs életünk. A Föld is csak egy bolyongó hógolyó lenne 
nélküle. Lehet, hogy már nem is élek, magányos hideg világba értem.

Hátra nyúlok a kő mögé, a táskámat keresem, nincs sehol. Meglepődve látom, hogy egy ismeretlen 
férfi ül mellettem. 

- Isten hozott! Már vártalak.
- Engem? Ismersz?
- Majd rájössz, hogy ismerjük egymást, a beszélgetésünk során. Mert a szemed becsaphat, de a közös 

emlékeink nem.
- Nekünk vannak közös emlékeink?  Az arcod, mely mintha nem is lenne, idegen számomra.
- Csavarogtál mostanában a városban éjszakánként, mert hajdan nagyon szeretted róni az utcákat, 

főleg eső után. A várkert padjain pihentünk mindig meg.
- Csak fiatal koromban szerettem. Már régóta nem rovom a várost éjszakánként. Egyre ismerősebb 

vagy a számomra.
- Lehet, hogy elfelejtetted, egyszer egy hétig lecsót ettünk. Reggel megkérdezted mit főzzél, én 

pedig az mondtam, hogy lecsót.
- Ma is szeretem a lecsót. Már ismerős vagy a számomra.

JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK

A testem mindent összeköt,
kereszt két ága közt
egy híd a mindenség fölött,
az ember, s Istene között,
s az üdvösség örök.

JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN

E halál megváltást ígér,
a szeretet imám,
az igazi hit éltet ér,
s mi értetek hullt, az a vér,
az én Kálváriám.

JÉZUST LEVESZIK A KERESZTRŐL

Ragyog Esthajnalcsillagod,
tiéd, Szűz Mária,
Jézust másodszor tarthatod,
és öled mindent összefog
neved imáiba.

JÉZUST SÍRBA TESZIK

Krisztust temetni nem lehet,
nem számolja hibánk,
egy mennyországért szenvedett,
és Messiás nekem, neked,
s közös tragédiánk.

„Krisztust temetni a Kálvárián és a történelemben – kilátástalan vállalkozás, és az ember igazi 
tragédiája.” 

Baka Györgyi
Akár a szív

Akár a szív végső dobbanása
halál előtt, minden Te vagy.
Benned az élet íze, fénye,
féltése, ámulata, táguló
reménye, hiányok örvénye,
csak még egy percig, óráig
áramoljon édességed
testnedveimben – bújok,
mint aki nem tudja,
hova készül, törtségből
az egységbe, árvaságból
befogadottságba -

csak előbb még az utolsó 
cseppig ki kell ürülni, 
ki kell inni a mérgeit ennek 
az apokalipszis lovasai által 
megtaposott kornak,
az árok szélére verődve, 
esetten,koldusként 
kunyerálni a falatot, 
a szót a néma szájba,
hogy ne fájna látni a kifosztott,
a személytelenbe taszított
félig-élőket, testvéreimet,
csak lélegzetnyire
visszajutni az Eredetbe.

B. Tóth Klára
Sorslétra

Mászni egyre feljebb, 
kapaszkodni fokról fokra, 
nem nézni, hogy zsugorodnak 
a tárgyak, ami fontos, 
úgyis besűrűsödik, 
pingpongasztal zöldje beépül 
a növényzet klorofilljébe, 
visszaépíti a természet, 
benne zöldell tovább, hálója 
összetartja a Földet,
nem számít már játszmák izgalma, 
pulzus lüktetése, arcok lázrózsái, 
nem számít, ki nyeri a meccset – 
fölfelé nézni, tartani a fényirányt.

Ha visszafordulnál, látnád 
tekintetek aljanincs gödrét,
az örökös viaskodást, fekete, 
fehér szárnyak csapkodását,
suhogásokat és reccsenéseket, 
pepita tollakból szőtt kavalkádot, 
látnád a kiüresített, sóvárgó 
emberedények nyitott fejtetőit,  
ahogy összegyűjtik magukba 
Istent – látnád a sötétedő 
létrafokokat, amint behatolnak 
a föld áttetsző testébe,
látnád, hogy az út lefelé is 
éppolyan végtelen.
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- Emlékszel, amikor délután átrendezted a kis szobánkat, és amikor éjszaka hazaértem, belefejeltem 
a szekrénybe. Nem kapcsoltam fel a villanyt, hogy ne ébredjetek fel.

- Már régóta nem rendezgetem át a bútorokat, megöregedtem, már az állandóságot szeretem. 
Tudom, hogy ki vagy!

- Arra is emlékszel, hogy amikor már nagy beteg voltam és kihívtad az ügyeletes orvost, és az csak 
hashajtót írt fel. Elmentél az ügyeletes patikába, és a patikus leteremtett érte, te reggelig sírtál, igaz nem 
a patikus miatt.

- Tudtam én, hogy egyszer el kell jönnöm ebbe az idegen városba, hogy megtaláljalak újra.
- Igen, el kellett jönnöd, mert ez az utad vége. Nem az újrakezdés, és nem is az életünk folytatása. 

Add a kezed, most már indulhatunk.
Egy hónap múlva a tóparti házra három nyelven kiírták, hogy ez a ház eladó.

Nagy Pál
A száguldó időtől

A száguldó időben megvénült a testem,
mint az öreg fának korhadozó törzse.
A fának gyümölcsét régen elültettem,
rajta már szépen új termések nőnek.

Féltve óvom őket a száguldó időtől,
vadszelek, jégeső, durva verésétől.
Még csak zöldell, napfényre várva,

éltető esőben már vidám táncot járna.

Jaj de érlelő sugarat sokszor felhő takarja,
mi a terhét valahol már régen lerakta.

Kergetném az árnyat messze tájra,
vizet is facsarnék, a szomjúság oltására.

De a kegyetlen idő, gyorsan röppen tova,
öreg fának törzse gyorsan megroppanhat
Szeretném még látni, gyermekeim érett 

gyümölcsét,
hogy földöntúli létben, lelkem megnyugodjék.

2016

Varga Víta
Síró harangok

Harang hangja zengedez, az időt üti el
Kong mélyen a lelkemben, a bánatomon cseng
Mélyen, búgón énekel, hívó szava kísért
S gyűlni hív a szél, mi emlékével ér
 
A kőkert útján vezet, hol sötét árnyak állnak
S együtt lépünk újra a halál országába
Megállunk a kő előtt, mi alatt éppen alszol
Hogy könnyeinkkel fedjük be a bűnös sírhantot

Mészely József
Vers a magyar nyelvhez

Benned minden
a helyén van még,

hiába röpködnek körbe, beléd ütődve
a divat hímporos lepkék.

Benned minden
a helyén van rég,
akár a szálfákban
a kezdet és a vég,
akár a szálfákban

a bölcső és a koporsó
s mi köztük feszül, él,

hiába tűnik, hogy tétlenül toporgó,
hisz mégis csoda, erőt sokszorozó,
mely nélkül a lelkünk senyvedve,

csillagtalan esteként
csak önmaga árnyában heverne.

Te nyögés nélkül tűröd
a balgán emésztő végleteket,

a fullasztóan tomboló nyarakat
s a dermesztően fagyos teleket.

Te vagy, ki vihart állsz,
és gőgösen ágáló közönyt

s mégis ringatsz levelet, virágot,
jövőt biztató lenge fényözönt.

Te derűsíted újra és újra,
hogy ne árvuljon el a kedvünk

s ne fáradjunk el élni,
hogy építsünk, szeressünk.

Faludys áhítattal mondom én,
lelkünknek te vagy a táp,

nélküled nem írna az időbe nyomot
az elme, a kéz, a láb…

KITEKINTŐ
Böröczki Mihály
KERESZTÚT

„A keresztút az a másfél kilométeres útszakasz, amelyen Jézus a keresztet hordozta. A mai 
keresztútjárás az evangéliumokból ered. A legelső keresztutat Jézus járta: a Via Dolorosán, a Szenvedés 
Útját az Utolsó Vacsora termétől Annás és Kaifás háza mellett a Kálvária hegyig. Onnan a Szent Sírhoz, 
Pilátus palotája mellett a Getszemáni kertbe, az Olajfák hegyétől a Kedron patakon át Sionig.”

JÉZUST PILÁTUS HALÁLRA ÍTÉLI

Emelt főd tűrte a halált, 
s mint aki égbe nőtt,
úgy álltál, óva Barabást,
aki a földig bűnben állt,
s te Pilátus előtt.

JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

A kereszt ott volt válladon,
mint hit és nem teher,
tudtad, a mások bűne nyom,
s marad utánad annyi nyom,
mi sose veszhet el.

JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL

A test akármit szenved el,
a kínja oly kerek,
bár tudtad, ott fönn egy leszel,
de földre rogyva úgy ess el,
akár az emberek.

JÉZUS TALÁLKOZIK AZ ANYJÁVAL

És fájta tövis utadat
sós könnyel Mária,
ő szenvedte el, hogy ki vagy,
hitt benned, s tudta nem szabad
a csodát várnia.

CIRENEI SIMONNAL VITETIK A 
KERESZTET

Nem érezted, hogy nem lehet
túllépni a kínon,
a tövis sírt a seb helyett,
és vitte őrült terhedet
Cirenei Simon.

VERONIKA KENDŐJÉT NYÚJTJA 
JÉZUSNAK

És akadt egy, ki mit se félt,
bár leste vak szurony, 
és Veronika kendőjét
két kézzel nyújtotta feléd,
a félbe tört úton.

JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL

Megint zuhantál, földig ért
másodra a kereszt,
de lelked újra visszatért,
s már alig érezted, miért
erőtlenül a test.

JÉZUS SZÓL A SÍRÓ ASSZONYOKHOZ

Az Atya vár, s el nem ereszt,
ti, síró asszonyok,
itt az a győztes, aki veszt,
a hóhért űzi a kereszt,
hát ne sirassatok.

JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL

Bár kő és tövis is gyötör,
de hegyre visz erőd,
és elesettségeidből
kell fölkelni és újra föl,
még a halál előtt.

JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL

Ha meggyaláztok, én hagyom,
az üdvösség fehér,
ez az utolsó alkalom,
új köntös ül a vállamon,
s a Bárányé a vér.
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Mészely József
Anyanyelvem

Örökül a magyar nyelvet
édesanyámtól kaptam,

hogy vigyázzak rá,
soha el ne hagyjam.

Édesanyám
nemcsak szavakat adott,
de talpam alá földet is,
amelyen óvón állhatok.

Anyanyelvem olyan,
mint a sejtelmes mélység,

mint a fölénk boruló
véghetetlen kékség,

olyan áradóan illatos,
mint a kora-nyári rét, a tisztás,

és olyan színes,
mint az álomkép villanás

s patkó is, a szívembe sütve,
hogy velem dobogjon
mindig szerencséje.
Néha oly könnyű,

mint a szélben kavargó hópihe,
mely arcom lázrózsáját hűti le.

Néha, ha nyers a gondolat,
oly nehéz, mint a vaseke,

de akkor is, ha mar, gyötör,
sértése nyomán
az óriási bánat is

törpeként tündököl,
hisz csapongó,

mint a kamasz szerelem,
de soha, mégsem szertelen,

mert hordja a születés gyötrelmét
s a múlás kínját,

lelkünk minden áhítatát,
zsoltáros fohászát.

Néha úgy érzem olyan ismerős,
mint az édes gyermekem.

Néha meg mindennap
csupa titok és rejtelem,

de mégis, mégis
csupa összhang és lüktető zene,

hogy érezzem, 
egy vagyok vele.

Mészely József
Kányádi Sándor

Mint akit tenni hajt
a merész gondolat,
te megosztottad velünk
minden gondodat.

Minden bánatod
és sugárzó derűdet,
hogy ne lankadjon el
az óvó lendület.

Te megpróbáltad
a lehetetlent,
életre ráztad
a tehetetlent.

Te azt akartad,
hogy elhitesd mindenkivel:
„A vers az,
amit mondani kell.”

Szekeres Viktória
Elárvult október

Magamra hagytál október
Vöröslő leveleiddel
Sárga koronáddal
Halkuló madárdallal

Árván hagytál október
Nyúló árnyképekkel
Foszló napsugarakkal
Borongós nappalokkal

Most itt állok megrendülten
Kabátom esőtől verve
Tincseim könnyáztatva
Ajkaim elnémultan

Szívem riadtan dobban
Emlékeimen por hant
A gyermektől, aki voltam
Búcsúznom kellett... pedig nem akartam.

Para Olga
A tini és a tárgyak

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy úrficska. Mindene megvolt neki, még külön szobája is.
De az bizony minden nap úgy nézett ki, mintha orkán repítette volna szét a füzeteket, a lapok ott lapultak a 

sarokban kizuhanva a doszárokból, szanaszét mindenféle íróeszköz, vagy mintha csata dúlt volna, hol 
párnaháború, hol igazi fegyveres bicskatámadás, hol tengés-lengés egész napos, a szék a szekrényajtó egész 
nap lengett, lengett, nem volt percnyi stabil állapotuk. A tárgyak senyvedtek, tengtek, lengtek, szenvedtek, 
már nagyon unták a nem rendeltetésszerű használatukat, az örökös hadiállapotokat. A ruhák nem elég, hogy 
egymást nyomták a székre hajítva, hanem a drágalátos csemete rájuk dobta a vizes fürdőköpenyét, kendőt, 
és még rájuk  is ült.

Szóval, hiába volt a szép szó, a szülői szigor, vagy nem is volt, vagy nem volt jó pedagógiai értéke, a 
rendetlenség maradt.

A tárgyak megsokallták már az örökös vitát hallgatni, összedugták a fejüket és tanácskoztak. Előbb 
mindenki elsírta az eddigi rejtett bánatát. Legjobban a szék és az asztal panaszkodott, de a számítógép ezt 
nem ismerte el, szerinte ő dolgozik a legtöbbet, nincs pihenője csak hajnal fele, stb., mind összevissza 
panaszkodtak, az ágy azon morfondírozott, hogy nappal heverésznek rajta, fél éjjel üresen kong:

- Felborult az Idő, Pajtás!  - szólt az óra.
- Fel ám! De te csak hallgass, nekem az arcomba bicskával firkálnak, nézzétek, megöregedtem, annyi 

ránc az arcomon már, rám is alig ismerhettek a szenvedésben, Társaim. - siránkozott az asztal.
A szék sóhajtozott:
- Hadd el, Komám, nekem ropog az összes csontom, a lábaim fájnak leginkább az állandó lengetéstől, 

sokat kell fél lábon, - ej no, akarom mondani - két lábon állnom, egész nap szédülök.
- Az semmi! Nekem a legszörnyűbb, nem pihenhetek soha, állandóan verik a billentyűimet, nem 

kímélnek, engem sem, az áramot sem nézik, semmi sem számít, no. - így a számítógép.
A falon a poszter és térkép közbevágott:
- Már semmit se látunk a portól, Testvérek, már a gazdit csak a hangjáról ismerjük fel.
A karosszék:
- Agyonnyom a sok vizes ruha, elázok, rohadok, Testvéreim a szerencsétlenségben…
A szőnyegnek is volt bánata:
- Meguntam szagolni a sok büdös zoknit!
Mind egyszerre beszéltek már.
- Elég volt! Valamit tenni kell, nem tétlenül ülni! - kiabáltak már.
- Hát ez az, vicceljük meg!
Összedugták a fejük, titokban tanácskoztak.

No, volt aztán lecke az Úrficskának!
A bicska megvágta a kezét, a szék kiugrott alóla, a számítógép lefagyott, a ruhák mind a földön egy 

kupacban hevertek.
Az Úrfit az ágy kidobta a normál felkelési időben, s hát huppan és mekken, a nagy kupac ruha tetején 

landol, s körülötte  mint torony, tornyosulnak a ruhák.
- No, Úrfi, keressél meg! - mind egyszerre beszélnek.
Fel akarna öltözni, kiválasztja az egyik inget, a többit lehajítja a székre, de állandóan mellé löki, azt hiszi, 

próbál jól célozni, s uram Isten, a szék kiugrik a repülő ingek, pólók, nadrágok elől, és minden ismét a földön 
köt ki. Fel nem fogja, mi történik.

Valahogy leülne, de a szék felborul, épp a ruhatorony mellé esnek. 
- Ejnye, megháborodtam! - állapítja meg már hangosan beszélve. - Semmi sincs a helyén, egy 

szempillantás alatt elveszítettem a tájékozódó képességemet! Jaj, jaj, mi van velem?
Bekapcsolja mégis a számítógépet, az asztalon lévő morzsákat lesepri a földre, de azok azon nyomban 

mind visszaugrálnak, viháncolnak a monitor előtt, semmit se lát tőlük.
- Kész, dilis, őrült lettem! Jaj, jaj, jaj!
Vesz egy mély levegőt, és önmagát nyugalomra inti:
- No, nyugi, figyeljek csak oda!
Újra összesepri a tenyerével a morzsákat, a szemétkosárba teszi óvatosan, s hát nem ugrálnak ki. Aztán 

sorjában kezdi válogatni a ruhákat, legelőbb az ingeket, vállfára rakja, beteszi szépen a szekrényébe, s 
örömmel nyugtázza, hogy talán mégsem őrült, kezd fogyni a kupac ruha, mindent osztályoz, helyére teszi, 
felszusszan, veszi a portörlőt, letörüli a képernyőt, s lám, a gép működik ismét. Nagyon megörül, az 
ágyneműt is elrendezi, amikor nyílik az ajtó, s belép az anya.

- Fiam, micsoda rend! Nem vagy beteg? – már-már rémüldözne, de a tárgyak cinkosan rámosolyognak.
De jó lenne, ha nem mese lenne!
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Szekeres Viktória
Amikor nem takarja smink arcomat

Amikor nem takarja smink arcomat
Láthatod arctalan valómat
Harcaim hagyta nyomokat
Mosolyom csalta ráncokat

Amikor nem takarja smink arcomat
Becsüld, mert kiválasztott vagy
Ki láthat úgy, mint nem sokan
Fedetlen, védtelen, ártatlan

Amikor nem takarja smink arcomat
Feltárul szív, lélek, akarat
Mit álarc, lepel nem takar
Hol ármány hazugság szívbe mar

Amikor nem takarja smink arcomat
Kérlek ne szólj, csak hallgass
Figyeld, mit suttoghat
És okulj, dönts, vissza ne tarts!

Szekeres Viktória
Ez a mi mesénk

Jegesen fúj a szél
Fagyos karmait vájva belém
Eleven még a kép
Minden pillanat hozza felém

Az a hely, az a hang, az az érzés
Az a szó, az perc, az az érintés
Az pillanat, ami mindent átírt!

Ez a mi mesénk, egy fejezet, ha véget ér
Ez a mi mesénk, a sorsunk osztja a lapokat
Hófehér tiszta papír minden holnap
Újra ír minden sort egy tiszta kéz

Idebent pattog a tűz
Békés melegét ontja felém
Lassan felolvad a jég
Füstként eloszlik, messze tűnt

Ez a hely, ez a hang, ez az érzés
Ez a szó, ez perc, ez az érintés
Ez az a pillanat, ami mindent átír!

Ez a mi mesénk, egy fejezet, ha véget ér
Ez a mi mesénk, a sorsunk osztja a lapokat
Hófehér tiszta papír minden holnap
Újra ír minden sort egy tiszta kéz

Tálos Csegő
Az abortusz margójára

Magasabbra!
- kiált a kisgyerek,
mikor édesapja játszva feldobja.
Nem lehet, apu elfáradt!
- mondatja apjában a bánat.
Apu mindig fáradt,
pedig már ledolgozta a gyárat!
- gondolja a kisgyerek.
De, de, dobj magasabbra apu,
akarom, még, még magasabbra!
Nem lehet kicsim,
apád fáradt most jött 
haza a munkából,
- s az édesanya így folytatja-
telhetetlen vagy gyermekem,
még egyszer, még egyszer,
aztán majd megint még egyszer…!
Hagyjad anyjuk ha
a téglákat elbírom,
feldobom őt a csillagokig,
úgy is ott a helye…!
Az apa felgyűri inge ujját,
nekiveselkedik szívében
a nagy dobásnak.
Felkapja a gyermeket,
s újult erővel lendíti a magasba.
Repül felfelé a kisgyerek, repül,
már nincsenek Földi törvények,
a gyermek csak repül,
a fizika megszégyenül.
Apa lent áll az anyával egyedül,
s mennek dolgukra,
anya főz, vagy mosogat éppen,
apa sört iszik, valamit néz a tv-ben.
A kisgyerek várja, hogy majd elkapják
odalent szerettei,
de már az udvaron nincs senki.
Zuhan lefelé a gyermek, zuhan!
A törvények újra törvények lesznek,
magához vonzotta a Föld,
s született egy csillag az Égben…

Faluról jöttem, hírt hoztam,
sárral-hóval megbirkózva,
elmondanám, ha szólhatok,
hogyan élnek az ott lakók.

Kezét mossa Kertész Dénes,
elkészült a veteményes,
segített a szomszéd Pista,
aki ügyes traktorista.

Álmosan hunyorog Gellért,
a csorda már a hegyre ért,
kissé elaludt a tehén,
hajtsd utánuk gyorsan Helén.

Tésztát dagaszt Beke Bence,
behevült már a kemence,
kenyeret süt és friss cipót,
hadd ropogtassa kis Lipót.

Dagonyát talált Orsolya,  
térdéig ér a pocsolya,
lába vizes, arca sáros,
ugorj mellé, sunyi Ákos.

Izgatottan súgja Ottó,
tojásokon van már kotló,
ül egy piros kendermagos,
pulykával cserélte Lajos.

Azt bizonygatja Csabika,
mennyire jámbor a bika,
patája nyomán száll a por,
elinal előle Apor.

Az akolba ment Sarolta,
lám, mit talált a sarokba?
Három bárány, meg két gida,
Simogassad őket Ida.

Ceruzát hegyez Anita,
húgát rajzolni tanítja,
azt szeretné huncut Nóra,
üljön fel egy pillangóra.

Lisztet viszen Sánta Teréz,
fakeréken nagyon nehéz.
Gyere ide, segíts Tóni,
a taligát haza tolni!

Bűvészkedik a tréfás Zsolt,
tyúkból nyulat varázsolt,
a pajtában nem volt tojás,
onnan vette észre Tamás.

Vidáman napozik Márta,
a hétvégét nagyon várta,
sátorozni vitte Endre,
egy patakparti víkendre.

Szénát szárít szép Ibolya,
mindjárt kész a kicsi boglya,
jön is már érte a szekér,
bakján mosolyog Elemér.

Elcsodálkozik Enikő:    
a patak partján mennyi kő?
Van itt hegyes, kerek, lapos,
építsünk várat Alajos.

Hallod-e, te köpcös Ödön,
fölakadtál a cölöpön?
Föl! Föl! Lesegített Gergő, 
a  kertek alján tekergő. 

A konyhából jelzi Olga,    
a szakácsnak sok a dolga,
megint hoztak egy zsák krumplit, 
segíts meghámozni Judit.

Láttad-e, te bátor Orbán,
járt-e medve a vackorfán?
Járt, bizony! Tanúm rá Álmos,
 a patakon épp gatyát mos.

Árnyékától nem fél Andor,
világjáró nagy kalandor,
bejárja a pusztát, erdőt,
gombát szedni hívja Ernőt.

Megmondanád, te kis öcskös,
messze van még a gyümölcsös?
Amott, ahol áll most Vilma,
kötényébe hull a szilva.

Eredj onnét, ugorj Klára!
Darázs szállt az ugorkára!
Fejedről a nagykalappal,
zavard ki a kertből Antal.

Mit bámulsz úgy, kicsi Ignác?
A fenyvesek alján mit látsz?
Beérett már a kukujza,
kosarába szedi Lujza.

Mitől reszketsz Pásztor Zoltán?
Beteg lennél, vagy fázol tán?
Van az esztenán pár suba, 
terítsd a hátára Huba.

Büszkén mondja a kis Vince: 
színültig van a nagy pince,
van káposzta, krumpli, répa,
befőttet is készít Réka.

Búsulja a  huncut Iván,
nincs patkó a sánta libán.
Megkérte a Kovács Alpárt, 
vasalja meg mindkét talpát.

Dideregve tapos Eszter,
nincs a hátán gyapjúszvetter,
díszeset köt majd Rebekka,
legyen meleg a dereka.

Hallod-e, te Molnár Árpád,
van-e búzád, van-e árpád?
Öt zsákkal hozott Aladár,
jól fog lakni minden madár.

Várod már a telet Előd?
Eresz alatt van tüzelőd?
Készen van már a favágás,
besegített Baka Mátyás.

A télapót várja Anna,
hátha csak úgy betoppanna,
vigasztalja apja, Róbert,
előbb járjuk ki októbert.

Gazdaember a vén Miska,
jószága egy tehén, Riska,
a  jászolban széna-szalma,
ihassa a tejet Dalma.

Elárulod Kövér András,
mit rejteget fent a padlás?
Sonkát, kolbászt és szalonnát,
gömböcért küldtem Ilonát.

Eddig tartott ez a naptár, 
ne bánkódj, ha kimaradtál,
újból lesz ősz, tél, tavasz, nyár,
falun mindig sok kaland vár.

Ilyés András Zsolt
Faluról jöttem…
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Süli Anikó
Fényképbe zárt örökségünk

A Házasság Hete zajlott az elmúlt héten több helyen is. Beszéltek róla a rádióban, TV-ben. Írtak róla 
az újságokban.

Ennek kapcsán merült fel emlékezetemben az a régi, családi ereklyeként őrzött fénykép, amelyen 
egyszerre négy jegyespárt örökített meg a fényképész.

Már negyvennyolc esztendeje, hogy Halászira kerültem szintén házasságkötés révén. Az 
természetes volt, hogy akkor férjem édesanyjához, a szülői házba költöztünk, s laktunk így öt évig. A 
régi bútorok fiókjai sok fekete-fehér fotót őriztek. Mint érdeklődő, kíváncsi menyecske szívesen 
nézegettem a képeket, melyek a család sok-sok emlékét őrizték. Volt közöttük régi iskolás csoportkép, 
amatőr színjátszó csoport, katonákat, aratókat, a falusi élet egyes mozzanatait őrző kép sokasága. 
Állandóan kérdezgettem, érdeklődtem, hogy mielőbb megismerjem a család képeken őrzött tagjait.

Főként egy aránylag nagyobb, sárguló kép keltette fel érdeklődésemet. Ezen látható az ominózus 
„négyes esküvő”, melyet egy udvari kerítés előtt fényképeztek 1924. október 29-én. Rajta a négy 
jegyespár mellett az örömszülők, a násznagyok és a vőfélyek láthatók.

Nagy szenzációnak számított akkor is egy ilyen esemény, hogy egy családban négyes esküvőt és 
lakodalmat tartottak. Erről a Moson Megyei Lapok is beszámolt.

Férjem édesanyjáék négyen, az ő nővére, bátyja és húga házasodtak a Litresits családból, apósom 
és nővére a Süly családból.

Kérdezgettem, kutakodtam a lakodalom menetéről, melyeket ugyancsak apró mozaikokból 
sikerült összerakni.

A saját földjükön gazdálkodó nem túl vagyonos, csak módos családoknak is nagyon meg kellett 
gondolni, hogy mekkora kiadásokat bírnak el anélkül, hogy adósságokat halmozzanak. Ez vezette 
Litresits papa gondolkodását, akinek négy gyermek kiházasításáról, az egyik fiú egyetemi 
taníttatásáról, meg még másik két gyermek sorsáról kellett gondoskodnia.

A négyek közül a legidősebb lány már javában eladósorban járt, a legfiatalabbat meg erősen kérte a 
jövendőbeli. A másik kettő is az egybekelést fontolgatta.

- Legyen meg egyszerre mind a négyé! Legalább egy gonddal lezajlik a lakodalom – hozta meg 
okosnak vélt döntését a családfő. A hely nem volt kérdés, hiszen az akkori hagyomány szerint a lányos 
háznál tartották a mulatságot. A násznagyokat a rokonságból hívták, vőfélyeket a vőlegények fogadtak 
az ismeretségi körből. A vendégek meghívását és vezetését is a vőfélyek végezték. A meghívott 
vendégek gallérjára, ruhájára egy-egy szál rozmaringot tűztek a nyoszolyók a lakodalmas háznál, 
jelezve a vendégkörbe tartozást.

Az ételek főzése, készítése nagy munkát jelentett. A készülődés hetében az asszonyok levestésztát 
gyúrtak, metéltek, tyúkokat, libát kopasztottak. Megejtették a disznóvágást. A főzőasszonyok a nagy 
nap reggelén nagy üstben kezdték főzni a tyúkokat, melyekből a „finom leves”, az étkek alapja lett. A 
húsételt aránylag változatosan készítették. Sülthúst, libapecsenye mellé rizsből és aprólékból készült 
ludaskása illett, meg krumpli-saláta.

A süteménydivat is teljesen különbözött a maitól. Nem voltak krémes szeletek, tortacsodák. 
Kuglófot, kulcsos kalácsot sütöttek, esetleg lekváros pitéket. Ezekből a „leskelődőknek”is juttattak.

A lakodalmas menetet a vőfélyek vezették. A rozmaringos, szalagos vőfélypálcára egy kulcsos 
kalácsot tűztek, melyet egy flaska bor kíséretében az eskető papnak vittek. A vacsora után a 
menyasszonytánccal kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás, amihez a talpalávalót a helyi 
cigánybanda húzta. Így zajlott le a „négyes esküvő” is. A négy házasságból 16 gyermek, 35 unoka, sok 
déd- és ükunoka született. A házasságok elhalálozások miatt szakadtak meg.

Tárgyi emlékét, egy nászajándék ólomkristály tálat ma is féltve óvunk, a négy jegyespár emlékét 
szívünkben őrizzük szeretettel.

ARANYPOROS MESETARISZNYA
Zsigmond Győző meséje

Csillagkirály

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon és az Óperencián túl, ott hol a kurtafarkú tordai malac 
túr, még azon is túl, sőt a világ szájánál is odébb, volt két csillag.

Szerették egymást, annyira, hogy azt hinné az ember, attól oly sziporkázó a fényük.
Tündököltek, tündököltek, addig-addig míg kis csillag született. Csillag, kinél kedvesebb kincset 

elképzelni sem tudtak volna, kinél nagyobb hatalmat egyikük sem ismert. Ez volt a kis Csillagkirály. 
Így hívta őt a nagy Űr, így a két csillag, hiszen nem is lett volna más név ehhez foghatóan találó.

Telt az idő, állt az idő… S a kis csillagkirálynak távoznia kellett. Örökölt lángja kezdett alábbhagyni, 
s azt pótolni, egyre csak helyben járva, nem volt rá mód. Szülei haldokoltak, tőlük már nem sokat 
várhatott. Apja, Zala magába omlott. Bánatának, örömének egyaránt súlyos fekete pontok a jelei.

Neje, Tilla, ő meg, a múlhatatlannak, el nem halványodónak mutatkozó: lankadatlanul égett. A világ 
türelme végül hosszabb életűnek bizonyult nálánál, s Tilla felrobbant önnön hevétől. És fényességével 
üstökösök száguldják keresztül-kasul a Mindenséget. Az árván távolodni kényszerülő kis csillagkirályt 
a maga vágya is tovább, tovább sodorja. S hosszú is, rövid is az út. Csillagrendszer adja őt 
csillagrendszernek, naprendszer adja naprendszernek.

Meleget gyűjt, innen is, onnan is. S közben nagyon megszereti önmagát. A saját kezét olyan szépen 
kéri meg, hogy az olvadásig elérzékenyül belé. Tanúkat akar öröméhez a társtalan maradt kis 
csillagkirály; nincs mi táplálja szeretetét, nincs ki lássa, elismerje az ő boldogságát. Göncöl egyszerűen 
csak tüzes csikót lát benne. A Kotló csirkéihez tereli, a Tejút megrongálódott útjainak kövezetét 
egészítené ki vele… A hasonszőrűek közt mindenki magában, mindenki csak magának van, senki sem 
törődik vele.

Legjobban a fénytelen hánykodókat, a sodrásba fogottakat kedveli. Nevet ad nekik, számon tartja 
születésnapjukat, névnapjukat. Csomagokat készít, meleget küld szép kis paksamétákban, meleget 
levegőéggel; s szivárványszálakkal köti át őket.

A fénytelenek – olvadoznak érte. Némelyikük felé is szikrázik örömében, hogy láthatja őt. Majd 
kiesik a szemük láttán. Ezeket a sápadtan bolygókat édesgeti, babusgatja a kis csillagkirály, míg melege 
már-már elfogyóban.

S most – a többiek, a fénytelenek szeretete világítja meg. S ez a szeretet hozta el őt – a mesébe.

Mészely József
Áprilisi idő

Áprilisi idő,
duhaj kedve csaló,
ha hajnala derűs,
dele már komorló.

Ha szeme búvaltelt,
őkelme sárt dagaszt,
ha szája fülig ér,
sáncvizet, sárt apaszt.

Ilyen minden napja,
míg a virágárus,
- felváltja áprilist –
a rózsálló május!
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Weisz Imréné
Berekfürdői emlék

A kilencvenes években gyakran nyaraltunk a férjemmel Berekfürdőn, ezen a csendes, kis falusias 
fürdőhelyen. Őt a nyolcvanas évek végén autóbaleset érte, és itt tanult meg járni a berekfürdői 
uszodában a kezelések segítségével, és persze nagy önakarattal. Ezek után rendszeresen jártunk vissza, 
évente akár kétszer is és minden esetben a Református Megbékélés Házában szálltunk meg. Ennek 
pedig a nevében is benne van a nyugalom és a megbékélés. Mindenkor a kora őszi időszakot 
választottuk, mert ilyenkor csendesebb volt a fürdő és környéke, hiszen a kisdiákok már az iskolákban 
zsibongtak és nem a strandon. 

Egy ilyen üdülés előtti alkalommal, augusztus végén felhívtam telefonon a szálló gondnokát, 
Magdikát, hogy szálláshelyről gondoskodjak.

- Van helyük szeptember első két hetére? - kérdeztem
- Van - válaszolta Magdika -, de egy kis probléma is van. Az, hogy erre az időszakra egy mozgássérült 

csoportot várunk és az a kérdés, hogy ez nem zavarja-e Önöket, mert ugye a közös helyiségekben, mint 
étkező, társalgó együtt van az üdülő társaság. 

- Ez nem probléma - mondtam, mert a férjemnek is a balesetéből adódóan maradt egy kevés járási 
fogyatéka, másrészről pedig egészségügyi dolgozók vagyunk mindketten. - Nagyon is örülnénk az 
említett társaságnak. - És nagy várakozással tekintettünk ez elé a szépnek ígérkező nyaralás elé. 
Elhatároztuk, hogy tőlünk telhetőleg segíteni fogunk. Legszebb álmainkban sem gondoltuk azonban, 
hogy mi fogunk tőlük többet kapni, mint amit adhatunk. Leckét kaptunk szeretetből, emberségből, 
egymáson segítésből és lelkierőből, valamint hitből. 

Megérkezésük után vezetőjük, Vitális Sándor református lelkész és felesége mutatkoztak be elsőnek, 
majd a sorban a csoport tagjai. Vitálisné például így mutatkozott be: - Én az ötlábú Margit néni vagyok. 
- Három lábú bottal járt, na itt humor is lesz, gondoltam magamban és lett is. Azt tapasztaltuk lépten 
nyomon, hogy oda-vissza segítik egymást a csoport tagjai, hol a jó lábú tolja a kerekesszékest, hol a 
jókezű segít az étkezésnél a másiknak, például felvágja a húst.

Reggel fél nyolckor a nagy előadó teremben nagy áhítaton vettünk részt, reggeli után ki-ki ment a 
strandra, vagy kezelésekre. Délben az ebédlőben találkoztunk, majd vacsoránál. Minden este volt 
valami meglepetés. Éneklés, vagy egy-egy szavalat, vagy imádság hangzott el, vagy pl. egy néma 
költőnőnek egy gyönyörű versét a nővére adta elő, nagyon meghatóan. Még nyaralásunk elején Vitális 
Sándor bácsi megkérte a férjemet, látván hogy kamerázik, hogy lenne szíves ne csak a tájat, 
környezetet, hanem az embereket, résztvevőket, beszélgetéseket is filmezné, mert a második hétvégén 
egy kis záró ünnepélyt szoktak rendezni és milyen szép meglepetés lenne, mondja Sándor bácsi, ha 
filmvetítéssel zárulna az ünnepély. És így lett...

Most már tudatosan és nagy örömmel filmezett a férjem, odafigyelve arra, hogy a két hét alatt min-
denki szereplőjévé és részesévé váljon a filmezésnek. Elérkezett az utolsó nap estélye, ill. a záróün-
nepség. Szépek és meghatóak voltak az előadások, ki mit tudott és mire volt képes, azt szégyenkezés 
nélkül adta, hiszen egymás között voltunk. Az meg nekünk volt meglepetés, hogy volt tombola az 
otthonról hozott kis csecsebecsékből. De a legnagyobb meglepetés a tévében levetített filmfelvétel 
volt. Láthattuk magunkat Istentisztelet közben, strandon, a parkban beszélgetve, vacsora utáni 
előadásokon. Ujjongva vették körül a férjemet és az volt a kérés, vagy inkább kérdés, hogy hogyan 
lehetne filmmásolathoz hozzájutni. Lemásoljuk és mindenkinek elküldjük - vettem át a szót és már 
hoztam is a papírt, tollat és írtam fel a megrendelők nevét, címét. Hazamenvén megvettem a filmeket, a 
férjem pedig egyfolytában másolt. Majd én csomagoltam és postáztam, közölve a film árát is. Az 
összeg minden esetben megérkezett, sőt a köszönő sorok is. Éveken keresztül tartottuk a telefonos 
kapcsolatot pár kedves testvérrel és Vitális Sándor bácsiékkal. Most, amikor ezt a számomra kedves 
történetet leírtam, eszembe jutottak Vitális Sándor bácsiék. Vajon mi van velük, élnek-e még?! Hiszen 
ők az 1990-es évek közepén is már kb. 70 évesek voltak és azóta 20 év telt el. Merjem-e hívni őket? Na 
és mi van, ha nem veszik fel? Hát tárcsáztam és két csengetés után beleszólt egy ismerős hang...

- Vitális Sándor vagyok!
- Sándor bácsi! Hát élünk még?
- Ó Pirike, már csak én... Margitkát az Úr hat éve elszólította, Istenem. Most jelent meg egy könyvem 

- folytatja Sándor bácsi - „Református lelkész voltam a XX. században" címmel. Elküldöm, ha megadja 
a címét.

A könyv három nap múlva megérkezett. Köszönöm Istenem, köszönöm Sándor bácsi.

Tálos Csegő
Élj úgy

Nagyon kell az Isten,
bármerre nézek, Van,
s ha nekem elhitted,
Neki majd még jobban.

Hitem elveszteni,
minden jámbor napon,
meg kelljen keresni,
új nap, új alkalom.

E friss felismerés
megerősít engem,
versem nehogy mesés
tévútra tereljen.

Kivonni kellene
a Gonoszt a mából,
kihívjuk ellene
a sorsot magától.

A bűnnek az lenni
mi ingnek a vegyszer,
paphoz gyónni menni
legvégül, s csak egyszer!

Varga Víta

Varga Víta

Angyalod

Halkan lebben, senki se látja
Némán surran messzi homályban
Észre se veszed, de téged néz
És vigyázván mindig elkísér
 
Ott van, ha elesvén bánat ér
Hogy lelked vezesse apránként
Ő ismeri minden bánatod
Ő a te ragyogó angyalod

Rólad: Zoénak

Ígértem neked egy verset
Igazit, szépet, ékeset
Egy olyat, mi csak Tied
És rólad szól benne minden

Tele írva cifra szóval
Mire felfut ezer rózsa
Minek szirmát messze hordja
Lelked dühös tornádója

Haragod után dalod szólal
Így altatva ordasodat
De te mégis hallgatsz róla
Hogy „csucsu” kíván szép álmokat
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Weisz Imréné
Berekfürdői emlék

A kilencvenes években gyakran nyaraltunk a férjemmel Berekfürdőn, ezen a csendes, kis falusias 
fürdőhelyen. Őt a nyolcvanas évek végén autóbaleset érte, és itt tanult meg járni a berekfürdői 
uszodában a kezelések segítségével, és persze nagy önakarattal. Ezek után rendszeresen jártunk vissza, 
évente akár kétszer is és minden esetben a Református Megbékélés Házában szálltunk meg. Ennek 
pedig a nevében is benne van a nyugalom és a megbékélés. Mindenkor a kora őszi időszakot 
választottuk, mert ilyenkor csendesebb volt a fürdő és környéke, hiszen a kisdiákok már az iskolákban 
zsibongtak és nem a strandon. 

Egy ilyen üdülés előtti alkalommal, augusztus végén felhívtam telefonon a szálló gondnokát, 
Magdikát, hogy szálláshelyről gondoskodjak.

- Van helyük szeptember első két hetére? - kérdeztem
- Van - válaszolta Magdika -, de egy kis probléma is van. Az, hogy erre az időszakra egy mozgássérült 

csoportot várunk és az a kérdés, hogy ez nem zavarja-e Önöket, mert ugye a közös helyiségekben, mint 
étkező, társalgó együtt van az üdülő társaság. 

- Ez nem probléma - mondtam, mert a férjemnek is a balesetéből adódóan maradt egy kevés járási 
fogyatéka, másrészről pedig egészségügyi dolgozók vagyunk mindketten. - Nagyon is örülnénk az 
említett társaságnak. - És nagy várakozással tekintettünk ez elé a szépnek ígérkező nyaralás elé. 
Elhatároztuk, hogy tőlünk telhetőleg segíteni fogunk. Legszebb álmainkban sem gondoltuk azonban, 
hogy mi fogunk tőlük többet kapni, mint amit adhatunk. Leckét kaptunk szeretetből, emberségből, 
egymáson segítésből és lelkierőből, valamint hitből. 

Megérkezésük után vezetőjük, Vitális Sándor református lelkész és felesége mutatkoztak be elsőnek, 
majd a sorban a csoport tagjai. Vitálisné például így mutatkozott be: - Én az ötlábú Margit néni vagyok. 
- Három lábú bottal járt, na itt humor is lesz, gondoltam magamban és lett is. Azt tapasztaltuk lépten 
nyomon, hogy oda-vissza segítik egymást a csoport tagjai, hol a jó lábú tolja a kerekesszékest, hol a 
jókezű segít az étkezésnél a másiknak, például felvágja a húst.

Reggel fél nyolckor a nagy előadó teremben nagy áhítaton vettünk részt, reggeli után ki-ki ment a 
strandra, vagy kezelésekre. Délben az ebédlőben találkoztunk, majd vacsoránál. Minden este volt 
valami meglepetés. Éneklés, vagy egy-egy szavalat, vagy imádság hangzott el, vagy pl. egy néma 
költőnőnek egy gyönyörű versét a nővére adta elő, nagyon meghatóan. Még nyaralásunk elején Vitális 
Sándor bácsi megkérte a férjemet, látván hogy kamerázik, hogy lenne szíves ne csak a tájat, 
környezetet, hanem az embereket, résztvevőket, beszélgetéseket is filmezné, mert a második hétvégén 
egy kis záró ünnepélyt szoktak rendezni és milyen szép meglepetés lenne, mondja Sándor bácsi, ha 
filmvetítéssel zárulna az ünnepély. És így lett...

Most már tudatosan és nagy örömmel filmezett a férjem, odafigyelve arra, hogy a két hét alatt min-
denki szereplőjévé és részesévé váljon a filmezésnek. Elérkezett az utolsó nap estélye, ill. a záróün-
nepség. Szépek és meghatóak voltak az előadások, ki mit tudott és mire volt képes, azt szégyenkezés 
nélkül adta, hiszen egymás között voltunk. Az meg nekünk volt meglepetés, hogy volt tombola az 
otthonról hozott kis csecsebecsékből. De a legnagyobb meglepetés a tévében levetített filmfelvétel 
volt. Láthattuk magunkat Istentisztelet közben, strandon, a parkban beszélgetve, vacsora utáni 
előadásokon. Ujjongva vették körül a férjemet és az volt a kérés, vagy inkább kérdés, hogy hogyan 
lehetne filmmásolathoz hozzájutni. Lemásoljuk és mindenkinek elküldjük - vettem át a szót és már 
hoztam is a papírt, tollat és írtam fel a megrendelők nevét, címét. Hazamenvén megvettem a filmeket, a 
férjem pedig egyfolytában másolt. Majd én csomagoltam és postáztam, közölve a film árát is. Az 
összeg minden esetben megérkezett, sőt a köszönő sorok is. Éveken keresztül tartottuk a telefonos 
kapcsolatot pár kedves testvérrel és Vitális Sándor bácsiékkal. Most, amikor ezt a számomra kedves 
történetet leírtam, eszembe jutottak Vitális Sándor bácsiék. Vajon mi van velük, élnek-e még?! Hiszen 
ők az 1990-es évek közepén is már kb. 70 évesek voltak és azóta 20 év telt el. Merjem-e hívni őket? Na 
és mi van, ha nem veszik fel? Hát tárcsáztam és két csengetés után beleszólt egy ismerős hang...

- Vitális Sándor vagyok!
- Sándor bácsi! Hát élünk még?
- Ó Pirike, már csak én... Margitkát az Úr hat éve elszólította, Istenem. Most jelent meg egy könyvem 

- folytatja Sándor bácsi - „Református lelkész voltam a XX. században" címmel. Elküldöm, ha megadja 
a címét.

A könyv három nap múlva megérkezett. Köszönöm Istenem, köszönöm Sándor bácsi.

Tálos Csegő
Élj úgy

Nagyon kell az Isten,
bármerre nézek, Van,
s ha nekem elhitted,
Neki majd még jobban.

Hitem elveszteni,
minden jámbor napon,
meg kelljen keresni,
új nap, új alkalom.

E friss felismerés
megerősít engem,
versem nehogy mesés
tévútra tereljen.

Kivonni kellene
a Gonoszt a mából,
kihívjuk ellene
a sorsot magától.

A bűnnek az lenni
mi ingnek a vegyszer,
paphoz gyónni menni
legvégül, s csak egyszer!

Varga Víta

Varga Víta

Angyalod

Halkan lebben, senki se látja
Némán surran messzi homályban
Észre se veszed, de téged néz
És vigyázván mindig elkísér
 
Ott van, ha elesvén bánat ér
Hogy lelked vezesse apránként
Ő ismeri minden bánatod
Ő a te ragyogó angyalod

Rólad: Zoénak

Ígértem neked egy verset
Igazit, szépet, ékeset
Egy olyat, mi csak Tied
És rólad szól benne minden

Tele írva cifra szóval
Mire felfut ezer rózsa
Minek szirmát messze hordja
Lelked dühös tornádója

Haragod után dalod szólal
Így altatva ordasodat
De te mégis hallgatsz róla
Hogy „csucsu” kíván szép álmokat
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Süli Anikó
Fényképbe zárt örökségünk

A Házasság Hete zajlott az elmúlt héten több helyen is. Beszéltek róla a rádióban, TV-ben. Írtak róla 
az újságokban.

Ennek kapcsán merült fel emlékezetemben az a régi, családi ereklyeként őrzött fénykép, amelyen 
egyszerre négy jegyespárt örökített meg a fényképész.

Már negyvennyolc esztendeje, hogy Halászira kerültem szintén házasságkötés révén. Az 
természetes volt, hogy akkor férjem édesanyjához, a szülői házba költöztünk, s laktunk így öt évig. A 
régi bútorok fiókjai sok fekete-fehér fotót őriztek. Mint érdeklődő, kíváncsi menyecske szívesen 
nézegettem a képeket, melyek a család sok-sok emlékét őrizték. Volt közöttük régi iskolás csoportkép, 
amatőr színjátszó csoport, katonákat, aratókat, a falusi élet egyes mozzanatait őrző kép sokasága. 
Állandóan kérdezgettem, érdeklődtem, hogy mielőbb megismerjem a család képeken őrzött tagjait.

Főként egy aránylag nagyobb, sárguló kép keltette fel érdeklődésemet. Ezen látható az ominózus 
„négyes esküvő”, melyet egy udvari kerítés előtt fényképeztek 1924. október 29-én. Rajta a négy 
jegyespár mellett az örömszülők, a násznagyok és a vőfélyek láthatók.

Nagy szenzációnak számított akkor is egy ilyen esemény, hogy egy családban négyes esküvőt és 
lakodalmat tartottak. Erről a Moson Megyei Lapok is beszámolt.

Férjem édesanyjáék négyen, az ő nővére, bátyja és húga házasodtak a Litresits családból, apósom 
és nővére a Süly családból.

Kérdezgettem, kutakodtam a lakodalom menetéről, melyeket ugyancsak apró mozaikokból 
sikerült összerakni.

A saját földjükön gazdálkodó nem túl vagyonos, csak módos családoknak is nagyon meg kellett 
gondolni, hogy mekkora kiadásokat bírnak el anélkül, hogy adósságokat halmozzanak. Ez vezette 
Litresits papa gondolkodását, akinek négy gyermek kiházasításáról, az egyik fiú egyetemi 
taníttatásáról, meg még másik két gyermek sorsáról kellett gondoskodnia.

A négyek közül a legidősebb lány már javában eladósorban járt, a legfiatalabbat meg erősen kérte a 
jövendőbeli. A másik kettő is az egybekelést fontolgatta.

- Legyen meg egyszerre mind a négyé! Legalább egy gonddal lezajlik a lakodalom – hozta meg 
okosnak vélt döntését a családfő. A hely nem volt kérdés, hiszen az akkori hagyomány szerint a lányos 
háznál tartották a mulatságot. A násznagyokat a rokonságból hívták, vőfélyeket a vőlegények fogadtak 
az ismeretségi körből. A vendégek meghívását és vezetését is a vőfélyek végezték. A meghívott 
vendégek gallérjára, ruhájára egy-egy szál rozmaringot tűztek a nyoszolyók a lakodalmas háznál, 
jelezve a vendégkörbe tartozást.

Az ételek főzése, készítése nagy munkát jelentett. A készülődés hetében az asszonyok levestésztát 
gyúrtak, metéltek, tyúkokat, libát kopasztottak. Megejtették a disznóvágást. A főzőasszonyok a nagy 
nap reggelén nagy üstben kezdték főzni a tyúkokat, melyekből a „finom leves”, az étkek alapja lett. A 
húsételt aránylag változatosan készítették. Sülthúst, libapecsenye mellé rizsből és aprólékból készült 
ludaskása illett, meg krumpli-saláta.

A süteménydivat is teljesen különbözött a maitól. Nem voltak krémes szeletek, tortacsodák. 
Kuglófot, kulcsos kalácsot sütöttek, esetleg lekváros pitéket. Ezekből a „leskelődőknek”is juttattak.

A lakodalmas menetet a vőfélyek vezették. A rozmaringos, szalagos vőfélypálcára egy kulcsos 
kalácsot tűztek, melyet egy flaska bor kíséretében az eskető papnak vittek. A vacsora után a 
menyasszonytánccal kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás, amihez a talpalávalót a helyi 
cigánybanda húzta. Így zajlott le a „négyes esküvő” is. A négy házasságból 16 gyermek, 35 unoka, sok 
déd- és ükunoka született. A házasságok elhalálozások miatt szakadtak meg.

Tárgyi emlékét, egy nászajándék ólomkristály tálat ma is féltve óvunk, a négy jegyespár emlékét 
szívünkben őrizzük szeretettel.

ARANYPOROS MESETARISZNYA
Zsigmond Győző meséje

Csillagkirály

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon és az Óperencián túl, ott hol a kurtafarkú tordai malac 
túr, még azon is túl, sőt a világ szájánál is odébb, volt két csillag.

Szerették egymást, annyira, hogy azt hinné az ember, attól oly sziporkázó a fényük.
Tündököltek, tündököltek, addig-addig míg kis csillag született. Csillag, kinél kedvesebb kincset 

elképzelni sem tudtak volna, kinél nagyobb hatalmat egyikük sem ismert. Ez volt a kis Csillagkirály. 
Így hívta őt a nagy Űr, így a két csillag, hiszen nem is lett volna más név ehhez foghatóan találó.

Telt az idő, állt az idő… S a kis csillagkirálynak távoznia kellett. Örökölt lángja kezdett alábbhagyni, 
s azt pótolni, egyre csak helyben járva, nem volt rá mód. Szülei haldokoltak, tőlük már nem sokat 
várhatott. Apja, Zala magába omlott. Bánatának, örömének egyaránt súlyos fekete pontok a jelei.

Neje, Tilla, ő meg, a múlhatatlannak, el nem halványodónak mutatkozó: lankadatlanul égett. A világ 
türelme végül hosszabb életűnek bizonyult nálánál, s Tilla felrobbant önnön hevétől. És fényességével 
üstökösök száguldják keresztül-kasul a Mindenséget. Az árván távolodni kényszerülő kis csillagkirályt 
a maga vágya is tovább, tovább sodorja. S hosszú is, rövid is az út. Csillagrendszer adja őt 
csillagrendszernek, naprendszer adja naprendszernek.

Meleget gyűjt, innen is, onnan is. S közben nagyon megszereti önmagát. A saját kezét olyan szépen 
kéri meg, hogy az olvadásig elérzékenyül belé. Tanúkat akar öröméhez a társtalan maradt kis 
csillagkirály; nincs mi táplálja szeretetét, nincs ki lássa, elismerje az ő boldogságát. Göncöl egyszerűen 
csak tüzes csikót lát benne. A Kotló csirkéihez tereli, a Tejút megrongálódott útjainak kövezetét 
egészítené ki vele… A hasonszőrűek közt mindenki magában, mindenki csak magának van, senki sem 
törődik vele.

Legjobban a fénytelen hánykodókat, a sodrásba fogottakat kedveli. Nevet ad nekik, számon tartja 
születésnapjukat, névnapjukat. Csomagokat készít, meleget küld szép kis paksamétákban, meleget 
levegőéggel; s szivárványszálakkal köti át őket.

A fénytelenek – olvadoznak érte. Némelyikük felé is szikrázik örömében, hogy láthatja őt. Majd 
kiesik a szemük láttán. Ezeket a sápadtan bolygókat édesgeti, babusgatja a kis csillagkirály, míg melege 
már-már elfogyóban.

S most – a többiek, a fénytelenek szeretete világítja meg. S ez a szeretet hozta el őt – a mesébe.

Mészely József
Áprilisi idő

Áprilisi idő,
duhaj kedve csaló,
ha hajnala derűs,
dele már komorló.

Ha szeme búvaltelt,
őkelme sárt dagaszt,
ha szája fülig ér,
sáncvizet, sárt apaszt.

Ilyen minden napja,
míg a virágárus,
- felváltja áprilist –
a rózsálló május!
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Szekeres Viktória
Amikor nem takarja smink arcomat

Amikor nem takarja smink arcomat
Láthatod arctalan valómat
Harcaim hagyta nyomokat
Mosolyom csalta ráncokat

Amikor nem takarja smink arcomat
Becsüld, mert kiválasztott vagy
Ki láthat úgy, mint nem sokan
Fedetlen, védtelen, ártatlan

Amikor nem takarja smink arcomat
Feltárul szív, lélek, akarat
Mit álarc, lepel nem takar
Hol ármány hazugság szívbe mar

Amikor nem takarja smink arcomat
Kérlek ne szólj, csak hallgass
Figyeld, mit suttoghat
És okulj, dönts, vissza ne tarts!

Szekeres Viktória
Ez a mi mesénk

Jegesen fúj a szél
Fagyos karmait vájva belém
Eleven még a kép
Minden pillanat hozza felém

Az a hely, az a hang, az az érzés
Az a szó, az perc, az az érintés
Az pillanat, ami mindent átírt!

Ez a mi mesénk, egy fejezet, ha véget ér
Ez a mi mesénk, a sorsunk osztja a lapokat
Hófehér tiszta papír minden holnap
Újra ír minden sort egy tiszta kéz

Idebent pattog a tűz
Békés melegét ontja felém
Lassan felolvad a jég
Füstként eloszlik, messze tűnt

Ez a hely, ez a hang, ez az érzés
Ez a szó, ez perc, ez az érintés
Ez az a pillanat, ami mindent átír!

Ez a mi mesénk, egy fejezet, ha véget ér
Ez a mi mesénk, a sorsunk osztja a lapokat
Hófehér tiszta papír minden holnap
Újra ír minden sort egy tiszta kéz

Tálos Csegő
Az abortusz margójára

Magasabbra!
- kiált a kisgyerek,
mikor édesapja játszva feldobja.
Nem lehet, apu elfáradt!
- mondatja apjában a bánat.
Apu mindig fáradt,
pedig már ledolgozta a gyárat!
- gondolja a kisgyerek.
De, de, dobj magasabbra apu,
akarom, még, még magasabbra!
Nem lehet kicsim,
apád fáradt most jött 
haza a munkából,
- s az édesanya így folytatja-
telhetetlen vagy gyermekem,
még egyszer, még egyszer,
aztán majd megint még egyszer…!
Hagyjad anyjuk ha
a téglákat elbírom,
feldobom őt a csillagokig,
úgy is ott a helye…!
Az apa felgyűri inge ujját,
nekiveselkedik szívében
a nagy dobásnak.
Felkapja a gyermeket,
s újult erővel lendíti a magasba.
Repül felfelé a kisgyerek, repül,
már nincsenek Földi törvények,
a gyermek csak repül,
a fizika megszégyenül.
Apa lent áll az anyával egyedül,
s mennek dolgukra,
anya főz, vagy mosogat éppen,
apa sört iszik, valamit néz a tv-ben.
A kisgyerek várja, hogy majd elkapják
odalent szerettei,
de már az udvaron nincs senki.
Zuhan lefelé a gyermek, zuhan!
A törvények újra törvények lesznek,
magához vonzotta a Föld,
s született egy csillag az Égben…

Faluról jöttem, hírt hoztam,
sárral-hóval megbirkózva,
elmondanám, ha szólhatok,
hogyan élnek az ott lakók.

Kezét mossa Kertész Dénes,
elkészült a veteményes,
segített a szomszéd Pista,
aki ügyes traktorista.

Álmosan hunyorog Gellért,
a csorda már a hegyre ért,
kissé elaludt a tehén,
hajtsd utánuk gyorsan Helén.

Tésztát dagaszt Beke Bence,
behevült már a kemence,
kenyeret süt és friss cipót,
hadd ropogtassa kis Lipót.

Dagonyát talált Orsolya,  
térdéig ér a pocsolya,
lába vizes, arca sáros,
ugorj mellé, sunyi Ákos.

Izgatottan súgja Ottó,
tojásokon van már kotló,
ül egy piros kendermagos,
pulykával cserélte Lajos.

Azt bizonygatja Csabika,
mennyire jámbor a bika,
patája nyomán száll a por,
elinal előle Apor.

Az akolba ment Sarolta,
lám, mit talált a sarokba?
Három bárány, meg két gida,
Simogassad őket Ida.

Ceruzát hegyez Anita,
húgát rajzolni tanítja,
azt szeretné huncut Nóra,
üljön fel egy pillangóra.

Lisztet viszen Sánta Teréz,
fakeréken nagyon nehéz.
Gyere ide, segíts Tóni,
a taligát haza tolni!

Bűvészkedik a tréfás Zsolt,
tyúkból nyulat varázsolt,
a pajtában nem volt tojás,
onnan vette észre Tamás.

Vidáman napozik Márta,
a hétvégét nagyon várta,
sátorozni vitte Endre,
egy patakparti víkendre.

Szénát szárít szép Ibolya,
mindjárt kész a kicsi boglya,
jön is már érte a szekér,
bakján mosolyog Elemér.

Elcsodálkozik Enikő:    
a patak partján mennyi kő?
Van itt hegyes, kerek, lapos,
építsünk várat Alajos.

Hallod-e, te köpcös Ödön,
fölakadtál a cölöpön?
Föl! Föl! Lesegített Gergő, 
a  kertek alján tekergő. 

A konyhából jelzi Olga,    
a szakácsnak sok a dolga,
megint hoztak egy zsák krumplit, 
segíts meghámozni Judit.

Láttad-e, te bátor Orbán,
járt-e medve a vackorfán?
Járt, bizony! Tanúm rá Álmos,
 a patakon épp gatyát mos.

Árnyékától nem fél Andor,
világjáró nagy kalandor,
bejárja a pusztát, erdőt,
gombát szedni hívja Ernőt.

Megmondanád, te kis öcskös,
messze van még a gyümölcsös?
Amott, ahol áll most Vilma,
kötényébe hull a szilva.

Eredj onnét, ugorj Klára!
Darázs szállt az ugorkára!
Fejedről a nagykalappal,
zavard ki a kertből Antal.

Mit bámulsz úgy, kicsi Ignác?
A fenyvesek alján mit látsz?
Beérett már a kukujza,
kosarába szedi Lujza.

Mitől reszketsz Pásztor Zoltán?
Beteg lennél, vagy fázol tán?
Van az esztenán pár suba, 
terítsd a hátára Huba.

Büszkén mondja a kis Vince: 
színültig van a nagy pince,
van káposzta, krumpli, répa,
befőttet is készít Réka.

Búsulja a  huncut Iván,
nincs patkó a sánta libán.
Megkérte a Kovács Alpárt, 
vasalja meg mindkét talpát.

Dideregve tapos Eszter,
nincs a hátán gyapjúszvetter,
díszeset köt majd Rebekka,
legyen meleg a dereka.

Hallod-e, te Molnár Árpád,
van-e búzád, van-e árpád?
Öt zsákkal hozott Aladár,
jól fog lakni minden madár.

Várod már a telet Előd?
Eresz alatt van tüzelőd?
Készen van már a favágás,
besegített Baka Mátyás.

A télapót várja Anna,
hátha csak úgy betoppanna,
vigasztalja apja, Róbert,
előbb járjuk ki októbert.

Gazdaember a vén Miska,
jószága egy tehén, Riska,
a  jászolban széna-szalma,
ihassa a tejet Dalma.

Elárulod Kövér András,
mit rejteget fent a padlás?
Sonkát, kolbászt és szalonnát,
gömböcért küldtem Ilonát.

Eddig tartott ez a naptár, 
ne bánkódj, ha kimaradtál,
újból lesz ősz, tél, tavasz, nyár,
falun mindig sok kaland vár.

Ilyés András Zsolt
Faluról jöttem…
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Mészely József
Anyanyelvem

Örökül a magyar nyelvet
édesanyámtól kaptam,

hogy vigyázzak rá,
soha el ne hagyjam.

Édesanyám
nemcsak szavakat adott,
de talpam alá földet is,
amelyen óvón állhatok.

Anyanyelvem olyan,
mint a sejtelmes mélység,

mint a fölénk boruló
véghetetlen kékség,

olyan áradóan illatos,
mint a kora-nyári rét, a tisztás,

és olyan színes,
mint az álomkép villanás

s patkó is, a szívembe sütve,
hogy velem dobogjon
mindig szerencséje.
Néha oly könnyű,

mint a szélben kavargó hópihe,
mely arcom lázrózsáját hűti le.

Néha, ha nyers a gondolat,
oly nehéz, mint a vaseke,

de akkor is, ha mar, gyötör,
sértése nyomán
az óriási bánat is

törpeként tündököl,
hisz csapongó,

mint a kamasz szerelem,
de soha, mégsem szertelen,

mert hordja a születés gyötrelmét
s a múlás kínját,

lelkünk minden áhítatát,
zsoltáros fohászát.

Néha úgy érzem olyan ismerős,
mint az édes gyermekem.

Néha meg mindennap
csupa titok és rejtelem,

de mégis, mégis
csupa összhang és lüktető zene,

hogy érezzem, 
egy vagyok vele.

Mészely József
Kányádi Sándor

Mint akit tenni hajt
a merész gondolat,
te megosztottad velünk
minden gondodat.

Minden bánatod
és sugárzó derűdet,
hogy ne lankadjon el
az óvó lendület.

Te megpróbáltad
a lehetetlent,
életre ráztad
a tehetetlent.

Te azt akartad,
hogy elhitesd mindenkivel:
„A vers az,
amit mondani kell.”

Szekeres Viktória
Elárvult október

Magamra hagytál október
Vöröslő leveleiddel
Sárga koronáddal
Halkuló madárdallal

Árván hagytál október
Nyúló árnyképekkel
Foszló napsugarakkal
Borongós nappalokkal

Most itt állok megrendülten
Kabátom esőtől verve
Tincseim könnyáztatva
Ajkaim elnémultan

Szívem riadtan dobban
Emlékeimen por hant
A gyermektől, aki voltam
Búcsúznom kellett... pedig nem akartam.

Para Olga
A tini és a tárgyak

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy úrficska. Mindene megvolt neki, még külön szobája is.
De az bizony minden nap úgy nézett ki, mintha orkán repítette volna szét a füzeteket, a lapok ott lapultak a 

sarokban kizuhanva a doszárokból, szanaszét mindenféle íróeszköz, vagy mintha csata dúlt volna, hol 
párnaháború, hol igazi fegyveres bicskatámadás, hol tengés-lengés egész napos, a szék a szekrényajtó egész 
nap lengett, lengett, nem volt percnyi stabil állapotuk. A tárgyak senyvedtek, tengtek, lengtek, szenvedtek, 
már nagyon unták a nem rendeltetésszerű használatukat, az örökös hadiállapotokat. A ruhák nem elég, hogy 
egymást nyomták a székre hajítva, hanem a drágalátos csemete rájuk dobta a vizes fürdőköpenyét, kendőt, 
és még rájuk  is ült.

Szóval, hiába volt a szép szó, a szülői szigor, vagy nem is volt, vagy nem volt jó pedagógiai értéke, a 
rendetlenség maradt.

A tárgyak megsokallták már az örökös vitát hallgatni, összedugták a fejüket és tanácskoztak. Előbb 
mindenki elsírta az eddigi rejtett bánatát. Legjobban a szék és az asztal panaszkodott, de a számítógép ezt 
nem ismerte el, szerinte ő dolgozik a legtöbbet, nincs pihenője csak hajnal fele, stb., mind összevissza 
panaszkodtak, az ágy azon morfondírozott, hogy nappal heverésznek rajta, fél éjjel üresen kong:

- Felborult az Idő, Pajtás!  - szólt az óra.
- Fel ám! De te csak hallgass, nekem az arcomba bicskával firkálnak, nézzétek, megöregedtem, annyi 

ránc az arcomon már, rám is alig ismerhettek a szenvedésben, Társaim. - siránkozott az asztal.
A szék sóhajtozott:
- Hadd el, Komám, nekem ropog az összes csontom, a lábaim fájnak leginkább az állandó lengetéstől, 

sokat kell fél lábon, - ej no, akarom mondani - két lábon állnom, egész nap szédülök.
- Az semmi! Nekem a legszörnyűbb, nem pihenhetek soha, állandóan verik a billentyűimet, nem 

kímélnek, engem sem, az áramot sem nézik, semmi sem számít, no. - így a számítógép.
A falon a poszter és térkép közbevágott:
- Már semmit se látunk a portól, Testvérek, már a gazdit csak a hangjáról ismerjük fel.
A karosszék:
- Agyonnyom a sok vizes ruha, elázok, rohadok, Testvéreim a szerencsétlenségben…
A szőnyegnek is volt bánata:
- Meguntam szagolni a sok büdös zoknit!
Mind egyszerre beszéltek már.
- Elég volt! Valamit tenni kell, nem tétlenül ülni! - kiabáltak már.
- Hát ez az, vicceljük meg!
Összedugták a fejük, titokban tanácskoztak.

No, volt aztán lecke az Úrficskának!
A bicska megvágta a kezét, a szék kiugrott alóla, a számítógép lefagyott, a ruhák mind a földön egy 

kupacban hevertek.
Az Úrfit az ágy kidobta a normál felkelési időben, s hát huppan és mekken, a nagy kupac ruha tetején 

landol, s körülötte  mint torony, tornyosulnak a ruhák.
- No, Úrfi, keressél meg! - mind egyszerre beszélnek.
Fel akarna öltözni, kiválasztja az egyik inget, a többit lehajítja a székre, de állandóan mellé löki, azt hiszi, 

próbál jól célozni, s uram Isten, a szék kiugrik a repülő ingek, pólók, nadrágok elől, és minden ismét a földön 
köt ki. Fel nem fogja, mi történik.

Valahogy leülne, de a szék felborul, épp a ruhatorony mellé esnek. 
- Ejnye, megháborodtam! - állapítja meg már hangosan beszélve. - Semmi sincs a helyén, egy 

szempillantás alatt elveszítettem a tájékozódó képességemet! Jaj, jaj, mi van velem?
Bekapcsolja mégis a számítógépet, az asztalon lévő morzsákat lesepri a földre, de azok azon nyomban 

mind visszaugrálnak, viháncolnak a monitor előtt, semmit se lát tőlük.
- Kész, dilis, őrült lettem! Jaj, jaj, jaj!
Vesz egy mély levegőt, és önmagát nyugalomra inti:
- No, nyugi, figyeljek csak oda!
Újra összesepri a tenyerével a morzsákat, a szemétkosárba teszi óvatosan, s hát nem ugrálnak ki. Aztán 

sorjában kezdi válogatni a ruhákat, legelőbb az ingeket, vállfára rakja, beteszi szépen a szekrényébe, s 
örömmel nyugtázza, hogy talán mégsem őrült, kezd fogyni a kupac ruha, mindent osztályoz, helyére teszi, 
felszusszan, veszi a portörlőt, letörüli a képernyőt, s lám, a gép működik ismét. Nagyon megörül, az 
ágyneműt is elrendezi, amikor nyílik az ajtó, s belép az anya.

- Fiam, micsoda rend! Nem vagy beteg? – már-már rémüldözne, de a tárgyak cinkosan rámosolyognak.
De jó lenne, ha nem mese lenne!
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- Emlékszel, amikor délután átrendezted a kis szobánkat, és amikor éjszaka hazaértem, belefejeltem 
a szekrénybe. Nem kapcsoltam fel a villanyt, hogy ne ébredjetek fel.

- Már régóta nem rendezgetem át a bútorokat, megöregedtem, már az állandóságot szeretem. 
Tudom, hogy ki vagy!

- Arra is emlékszel, hogy amikor már nagy beteg voltam és kihívtad az ügyeletes orvost, és az csak 
hashajtót írt fel. Elmentél az ügyeletes patikába, és a patikus leteremtett érte, te reggelig sírtál, igaz nem 
a patikus miatt.

- Tudtam én, hogy egyszer el kell jönnöm ebbe az idegen városba, hogy megtaláljalak újra.
- Igen, el kellett jönnöd, mert ez az utad vége. Nem az újrakezdés, és nem is az életünk folytatása. 

Add a kezed, most már indulhatunk.
Egy hónap múlva a tóparti házra három nyelven kiírták, hogy ez a ház eladó.

Nagy Pál
A száguldó időtől

A száguldó időben megvénült a testem,
mint az öreg fának korhadozó törzse.
A fának gyümölcsét régen elültettem,
rajta már szépen új termések nőnek.

Féltve óvom őket a száguldó időtől,
vadszelek, jégeső, durva verésétől.
Még csak zöldell, napfényre várva,

éltető esőben már vidám táncot járna.

Jaj de érlelő sugarat sokszor felhő takarja,
mi a terhét valahol már régen lerakta.

Kergetném az árnyat messze tájra,
vizet is facsarnék, a szomjúság oltására.

De a kegyetlen idő, gyorsan röppen tova,
öreg fának törzse gyorsan megroppanhat
Szeretném még látni, gyermekeim érett 

gyümölcsét,
hogy földöntúli létben, lelkem megnyugodjék.

2016

Varga Víta
Síró harangok

Harang hangja zengedez, az időt üti el
Kong mélyen a lelkemben, a bánatomon cseng
Mélyen, búgón énekel, hívó szava kísért
S gyűlni hív a szél, mi emlékével ér
 
A kőkert útján vezet, hol sötét árnyak állnak
S együtt lépünk újra a halál országába
Megállunk a kő előtt, mi alatt éppen alszol
Hogy könnyeinkkel fedjük be a bűnös sírhantot

Mészely József
Vers a magyar nyelvhez

Benned minden
a helyén van még,

hiába röpködnek körbe, beléd ütődve
a divat hímporos lepkék.

Benned minden
a helyén van rég,
akár a szálfákban
a kezdet és a vég,
akár a szálfákban

a bölcső és a koporsó
s mi köztük feszül, él,

hiába tűnik, hogy tétlenül toporgó,
hisz mégis csoda, erőt sokszorozó,
mely nélkül a lelkünk senyvedve,

csillagtalan esteként
csak önmaga árnyában heverne.

Te nyögés nélkül tűröd
a balgán emésztő végleteket,

a fullasztóan tomboló nyarakat
s a dermesztően fagyos teleket.

Te vagy, ki vihart állsz,
és gőgösen ágáló közönyt

s mégis ringatsz levelet, virágot,
jövőt biztató lenge fényözönt.

Te derűsíted újra és újra,
hogy ne árvuljon el a kedvünk

s ne fáradjunk el élni,
hogy építsünk, szeressünk.

Faludys áhítattal mondom én,
lelkünknek te vagy a táp,

nélküled nem írna az időbe nyomot
az elme, a kéz, a láb…

KITEKINTŐ
Böröczki Mihály
KERESZTÚT

„A keresztút az a másfél kilométeres útszakasz, amelyen Jézus a keresztet hordozta. A mai 
keresztútjárás az evangéliumokból ered. A legelső keresztutat Jézus járta: a Via Dolorosán, a Szenvedés 
Útját az Utolsó Vacsora termétől Annás és Kaifás háza mellett a Kálvária hegyig. Onnan a Szent Sírhoz, 
Pilátus palotája mellett a Getszemáni kertbe, az Olajfák hegyétől a Kedron patakon át Sionig.”

JÉZUST PILÁTUS HALÁLRA ÍTÉLI

Emelt főd tűrte a halált, 
s mint aki égbe nőtt,
úgy álltál, óva Barabást,
aki a földig bűnben állt,
s te Pilátus előtt.

JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

A kereszt ott volt válladon,
mint hit és nem teher,
tudtad, a mások bűne nyom,
s marad utánad annyi nyom,
mi sose veszhet el.

JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL

A test akármit szenved el,
a kínja oly kerek,
bár tudtad, ott fönn egy leszel,
de földre rogyva úgy ess el,
akár az emberek.

JÉZUS TALÁLKOZIK AZ ANYJÁVAL

És fájta tövis utadat
sós könnyel Mária,
ő szenvedte el, hogy ki vagy,
hitt benned, s tudta nem szabad
a csodát várnia.

CIRENEI SIMONNAL VITETIK A 
KERESZTET

Nem érezted, hogy nem lehet
túllépni a kínon,
a tövis sírt a seb helyett,
és vitte őrült terhedet
Cirenei Simon.

VERONIKA KENDŐJÉT NYÚJTJA 
JÉZUSNAK

És akadt egy, ki mit se félt,
bár leste vak szurony, 
és Veronika kendőjét
két kézzel nyújtotta feléd,
a félbe tört úton.

JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL

Megint zuhantál, földig ért
másodra a kereszt,
de lelked újra visszatért,
s már alig érezted, miért
erőtlenül a test.

JÉZUS SZÓL A SÍRÓ ASSZONYOKHOZ

Az Atya vár, s el nem ereszt,
ti, síró asszonyok,
itt az a győztes, aki veszt,
a hóhért űzi a kereszt,
hát ne sirassatok.

JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL

Bár kő és tövis is gyötör,
de hegyre visz erőd,
és elesettségeidből
kell fölkelni és újra föl,
még a halál előtt.

JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL

Ha meggyaláztok, én hagyom,
az üdvösség fehér,
ez az utolsó alkalom,
új köntös ül a vállamon,
s a Bárányé a vér.
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Jéga Szabó Ibolya

Idegen város

Mosogatom a virágtartó edényeket, lesöpröm a sírkő széleit, csak azért, hogy érezzem a 
tevékenységem fontosságát. Nem tudok már mit kezdeni az idővel itt. Nézem a neved, szép fényesen 
ragyog, emlékeim a messzeség ködében, néha egy tárgy, egy jelenet felszínre lök egy hajdani képet, 
hihetetlen élességgel. Ez minden. Lassan már ötven év, nagy idő. Az esti csend, az otthoni meghittség, a 
nyáresti békakuruttyolás kellemesebb díszlete emlékeimnek.

A hold ma kerek képét mutatja, mozdulatlan bámulom.  Titokzatos vonzalmat érzek iránta, az esti 
fény különös, túlvilági tájat fest ecsetével, mintha egy fantasztikus film díszletét bámulnám az 
ablakomon át. Visszatérő álmom jelenik meg, egy idegen város poros, régi utcái, szűk sikátorai. 
Nincsen számomra egyetlen ismerős ház sem. Hatalmas templomok, sötét kapualjak, macskaköves 
utcák, kis terek, nem tudom, hogy miért koptatom köveit. A nap forrón süt, a levegő remeg tőle. 
Ismeretlen emberek jönnek, mennek, nem néznek rám. 

Elfáradok, ver a víz, mostanában már nem bírom a hőséget. Légszomjam van, csak egy pohár víz 
kellene, nem számít, ha nem hideg az sem. A sarkon egy kávézó terasza, lerogyok. A fiatal pincér sietve 
jön, ismerős a gyors járás.  Egykedvűen rám néz, és elsiet az ásványvízért. Döbbenten nézek utána, hisz 
ez a férjem, a rég halott férjem, fiatalon.  Nem ismert rám!  Sok-sok évtizede nem találkoztunk már, 
csak én változtam.

- Parancsoljon asszonyom!
- Nem vagyok ismerős magának?
- Nem asszonyom, soha nem láttam - ezzel megfordult, és sietve eltűnt a kávézó mélyén.
Belépek az ajtón, kutatón végignézek a félhomályos teremben, a pultnál áll és a pultos lánnyal 

nevetgél. Rám néznek, összesúgnak, és tovább kacarásznak. Tehetetlen fájdalom mardossa lelkem, 
mert a remény, hogy újra találkozunk, hiú ábránd volt csupán, most szertefoszlott. Már nem ismer rám, 
megöregedtem, ő talán újjászületett, és az emlékei törlődtek, mint mindenkinek. A csalódás letaglózott, 
reménytelenül kivánszorogtam, mentem tovább, elhagytam a házakat, egy fákkal övezett sétányra vitt 
utam. Az állé végén, a távoli messzeségben a lemenő nap fénye erősen világított. 

Megkönnyebbülten, könnyedén jártam, már nem gyötört a szomjúság. A világ, melyet magam körül 
éreztem, idegennek tűnt. A mérhetetlen csend megrémített, hisz olyat még eddig soha nem éltem meg, 
hogy ne halljak valami neszt, ha mást nem, a saját lélegzésemet. A fény eltűnt, gomolygó köd vette át a 
helyét, az út végére értem. Leültem egy nagy kőre, és bámultam a láthatatlan, csillagtalan eget. Lám itt a 
nap fénye sem kell, hogy lásson az emberfia, de furcsa ez a vidék körülöttem! Mi nem élhetünk nap 
nélkül, mi a nap gyermekei vagyunk, nélküle nincs életünk. A Föld is csak egy bolyongó hógolyó lenne 
nélküle. Lehet, hogy már nem is élek, magányos hideg világba értem.

Hátra nyúlok a kő mögé, a táskámat keresem, nincs sehol. Meglepődve látom, hogy egy ismeretlen 
férfi ül mellettem. 

- Isten hozott! Már vártalak.
- Engem? Ismersz?
- Majd rájössz, hogy ismerjük egymást, a beszélgetésünk során. Mert a szemed becsaphat, de a közös 

emlékeink nem.
- Nekünk vannak közös emlékeink?  Az arcod, mely mintha nem is lenne, idegen számomra.
- Csavarogtál mostanában a városban éjszakánként, mert hajdan nagyon szeretted róni az utcákat, 

főleg eső után. A várkert padjain pihentünk mindig meg.
- Csak fiatal koromban szerettem. Már régóta nem rovom a várost éjszakánként. Egyre ismerősebb 

vagy a számomra.
- Lehet, hogy elfelejtetted, egyszer egy hétig lecsót ettünk. Reggel megkérdezted mit főzzél, én 

pedig az mondtam, hogy lecsót.
- Ma is szeretem a lecsót. Már ismerős vagy a számomra.

JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK

A testem mindent összeköt,
kereszt két ága közt
egy híd a mindenség fölött,
az ember, s Istene között,
s az üdvösség örök.

JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN

E halál megváltást ígér,
a szeretet imám,
az igazi hit éltet ér,
s mi értetek hullt, az a vér,
az én Kálváriám.

JÉZUST LEVESZIK A KERESZTRŐL

Ragyog Esthajnalcsillagod,
tiéd, Szűz Mária,
Jézust másodszor tarthatod,
és öled mindent összefog
neved imáiba.

JÉZUST SÍRBA TESZIK

Krisztust temetni nem lehet,
nem számolja hibánk,
egy mennyországért szenvedett,
és Messiás nekem, neked,
s közös tragédiánk.

„Krisztust temetni a Kálvárián és a történelemben – kilátástalan vállalkozás, és az ember igazi 
tragédiája.” 

Baka Györgyi
Akár a szív

Akár a szív végső dobbanása
halál előtt, minden Te vagy.
Benned az élet íze, fénye,
féltése, ámulata, táguló
reménye, hiányok örvénye,
csak még egy percig, óráig
áramoljon édességed
testnedveimben – bújok,
mint aki nem tudja,
hova készül, törtségből
az egységbe, árvaságból
befogadottságba -

csak előbb még az utolsó 
cseppig ki kell ürülni, 
ki kell inni a mérgeit ennek 
az apokalipszis lovasai által 
megtaposott kornak,
az árok szélére verődve, 
esetten,koldusként 
kunyerálni a falatot, 
a szót a néma szájba,
hogy ne fájna látni a kifosztott,
a személytelenbe taszított
félig-élőket, testvéreimet,
csak lélegzetnyire
visszajutni az Eredetbe.

B. Tóth Klára
Sorslétra

Mászni egyre feljebb, 
kapaszkodni fokról fokra, 
nem nézni, hogy zsugorodnak 
a tárgyak, ami fontos, 
úgyis besűrűsödik, 
pingpongasztal zöldje beépül 
a növényzet klorofilljébe, 
visszaépíti a természet, 
benne zöldell tovább, hálója 
összetartja a Földet,
nem számít már játszmák izgalma, 
pulzus lüktetése, arcok lázrózsái, 
nem számít, ki nyeri a meccset – 
fölfelé nézni, tartani a fényirányt.

Ha visszafordulnál, látnád 
tekintetek aljanincs gödrét,
az örökös viaskodást, fekete, 
fehér szárnyak csapkodását,
suhogásokat és reccsenéseket, 
pepita tollakból szőtt kavalkádot, 
látnád a kiüresített, sóvárgó 
emberedények nyitott fejtetőit,  
ahogy összegyűjtik magukba 
Istent – látnád a sötétedő 
létrafokokat, amint behatolnak 
a föld áttetsző testébe,
látnád, hogy az út lefelé is 
éppolyan végtelen.

2012 április 2.
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Vitéz Vilmos
Visszaszámlálás

Fikarcnyi a létezés csodája,
rejtélyes talány a születés és halál,

oly kevés az idő,
szinte sóhajtásnyi a homokórák

lepergő szemcséinek
vidám-bús huppanása.
Beérett az emberi idő,

gongütésre vár,
aztán megfordul az irány,

fakó emlékké silányul a múlt,
dadogássá az értelmes kinyilatkozás,

vaksággá a tisztánlátás,
ritmustalanná a szívdobbanás,

derékba törik a tartás, nyaklik a fej,
ellenlábasát irigyli a mozdulatlanság,

s kiáltó fájdalommá szelídül
a mindenségből kiközösített

csöndes némaság.
Hamvadóban már a lélek tűzvarázsa,
füstköpenyére teríti milliárdnyi sejt

ellobbant álmait,
s a tovább lopakodó idő-keréken
 megkezdődik a visszaszámlálás.

Medgyesi Imre
Bomlott világ

Lobogó vágyam osztom széjjel,
Piros szívvel, szenvedéllyel.
Földre hull sok csillagfénye,
Fönt ragyog a Dél Keresztje.

Szegény ember ott lent délen,
Tengerhab lesz drága véred?
Patyolat üngöm én kitárom,
Messzire száll gondolásom.

Jajj, de bomlott a világ,
Fújják, fújják a réz harsonát.
Döng az ágyú éjjel-nappal,
mikor jő a békés hajnal?

Megfeszítették az Ember Fiát,
Imádják a Sátán fattyát.
Nyakig bűnben nincsen virág,
Jajj, de bomlott ez a világ.
Szegény ember látja kárát.

(2015)

Medgyesi Imre
Rab madár

Nagy Pál
Búcsúdal 

Kezemben a toll, most még remegve serceg,
mert érzem sok a tennivaló, mi kerget.

Viharos szélvészként rohannak a napok,
pedig elköszönni most még nem akarok.

Életem homokórája most így pereg,
de nem tudhatom, hogy meddig tehetem!
Nem tudhatom, hogy áll a földi mutató,
részemre mit adott, az áldott fenntartó.

Földi létünk apróság az örökléthez,
de csak ez az út vezet a mindenséghez.
Ezt az utat kell tisztességgel bejárni,

ne legyen mit a másvilágban megbánni!

A szürke homokszem még érzem csordogál,
de a szívem húrja búcsúdalt fabrikál.

Bár búcsúzkodni én sohasem szerettem,
de az életben egyszer mégis tenni kell.

Elköszönni azoktól akiket szerettem,
akikbe az életvirágát ültettem.

Akik földi létem szereplői voltak,
mert másvilágba térek, hol társaim a holtak..

Társaim a múltból, jelen és jövőből,
földi lét múltával e siralomvölgyből.
Így hát e búcsúdal még sem végleges,

találkozunk ott, hol a fényesség körbe vesz!
(2016)

Rab madár tépett lelkem,
Roggyant térdekkel vonszolom
De vágyaim magasabbra emelnek,
Fényes napokról álmodom.

Ajkamról sóhaj száll az éjben,
Csillag sugarán ringva fönnakad.
Bordáim kosarát kitárom,
Rabmadár köröz, s mégis marad.

Röpülj, röpülj, ne vergődj lelkem!
Éget a vágy, hirtelen rabságod véget ért.
Oh, áldalak, égi magasság,
Rejtett fátylát szorongatja a fény.

Boór András
Nádfedeles ház

(Holányi Julianna festménye)

Úgy elmerengnék e parasztház udvarán,
ahogy a nyár időzik a lombos ágon;
Mikor még bújtatja rezgő virágait,
hogy kifogjon majd az ősz színű halálon.

Az elsuhant ifjúság dorombol bennem,
s a gyermeki emlék, ím újra visszatér;
Miként poros ruhában szaladtunk páran,
hálát rebegve a sorsunknak mindenér'.

De hol vannak immár a játékos évek,
a gondokat elűző, győztes diadal;
Ám a tájék s az udvar azt súgja nékem,
csak még egyszer lehetnék boldog fiatal.

Miképp e festmény a művésznő kezétől,
életre lobban, és magához andalít;
A lelkembe kúszik, csábít és marasztal,
míg végül e hangulat mindent elborít.

Boór András
Tükörkép

A világ csak egy cirkusz,
                     sorsunk ketrecharca;
Hol nem érdekes, kit versz,
                     s kinek van hatalma.
Nem fontos, ki kezdte,
                     gyávák vagy a bátrak;
Bármerre is ugrasz,
                     mindig eltalálnak.
Hiába vár életünk
                      boldogabb zenére,
Nincs már a dallamoknak
                      bűvölő erénye;
Tehetsz velük bármit,
                      elkopott a hangszer;
Társadalmunk immár,
                      működő falanszter.
Bízhatsz-e még valaha,
                      nyugodtabb jövőben,
Vagy visszaintesz majdan,
                      messze – elmenőben;
Hogy ne nyomjanak sárba,
                      a lelkedre ülve,
És boldogabban élhess,
                      emberként  becsülve.

B. Tóth Klára
Célirány

Ne azt tápláld 
akinek kifordul 
a gyomrából
mint idegen anyag
ami nem emészthető
kiöklendezi
mint a romlott ételt
mert hiányoznak belőle
a szeretet-enzimek
ne ott kínálgasd 
ahol félrekódolják
ahol ellenkezőjére fordul
gyűlöletet generál
ahol doronggal 
döngölik a földbe

oda hintsd
ahol éhezik 
és szomjúhozzák
ahol töltekeznek vele
ahol túlcsordul 
és megszaporodik
jut belőle minden 
kéregetőnek
kapualjban didergő 
csövesnek
ellenséges 
szekértábornak
mert a szeretet 
hosszútűrő
mint az Isten 
mindent remél
mindent eltűr
mindent elfedez

2012 augusztus 27.

Mészáros Ferenc
Merengés

Keresem az éjben a holdat,
hajnalban a csillogó párát,
lesem a felkelő nap sugarát,
délben nézem az ég kékjét,
pásztázom a széles határt,
naplementében korongot,
estében kutatok árnyakat,
azt hiszem, belefáradtam,
a régi énedet nem találom.
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Daday Ádám Elemér
RED BULL... 

Már megint a jó öreg fotelomban ülök. Bizonyos szavak jutnak eszembe. Ez azonban nem 
asszociáció. Olyan szavakra gondolok, amelyeket nem szívesen ejtünk ki a szánkon. Hogy most miért 
pont ezek a nehéz szavak jutottak eszembe? Magam sem tudom. Tény, hogy éppen nincs bennem egy 
fikarcnyi negatív energia sem. Mégis ezek a lehangoló szavak kavarognak az agyamban: „elmúlás, 
betegség, munkanélküliség, szegénység, depresszió.” Ez utóbbiak közül kettőben sajnos volt részem... 
Szerencsére nem maradtam bent a sötét gödörben. Persze könnyű mondani, hogy legyünk mindig 
optimisták és hogy minden feladatot lezserül, könnyedén végezzük el. Minden reggel mosolyogva, 
tettrekészen induljunk el otthonról. Igen, ez lenne az ideális. Persze tudjuk, hogy nemcsak a Red bull 
ital ad szárnyakat, hanem a pozitív gondolkodás is. Ám akit teljesen eláraszt a kishitűség és esetleg 
bizonyos komplexusai is vannak, azt nem érhetik sikerélmények. Az embernek le kell győznie a saját 
félelmét, tévhiteit. Meg kell győznie magát arról, hogy lépnie kell. Lehetőleg ne gödörbe vagy 
banánhéjra...

Igen, a reklám szerint a Red bull energiaital szárnyakat ad. Ám jobb lenne olyan italt feltalálni, 
amelytől azonnal helyrebillen a lelki egyensúlyunk, illetve az optimista életszemléletünk. Ez a 
csodaital azonban egyelőre még pusztán a saját fantáziámban létezik. Kár, hogy csak ott... Nem kellene 
holmi drága gyógyszert szednünk, amelynek ráadásul még mellékhatásai is vannak. Ám soha nem 
lehet tudni, kinek mikor pattanhat ki az agyából az isteni szikra. Egyelőre azonban minden marad a 
régiben. Ha komoly lelki problémáink vannak, elmegyünk az orvoshoz, aki igyekszik hatékony 
gyógymódot ajánlani. Ha pedig az mégsem válik be, akkor elmegyünk egy  pszichiáterhez, aki szintén 
a függőséget és levertséget okozó „csodagyógyszert” írná fel... Van azonban más alternatíva is: a 
gyógynövények.

Igyunk teát, például nyugtató teát. A Red bullt hagyjuk másoknak... Igen, próbáljuk ki a teát. Ezt 
már nem kell feltalálni. Bár őszintén szólva hatékonyabb lenne az a bizonyos még nem létező csodaital. 
Valójában egyetlen igazán jó megoldás volna. Ez azonban sajnos nem igazán kivitelezhető: soha ne 
legyünk betegek! Soha semmin ne idegeskedjünk! Ez persze lehetetlen, mert mi emberek vagyunk... A 
Sors tesz róla, hogy ne érjen mindig fülig a szánk, hanem ellenkezőleg: legörbüljön...

Igen, mégis kellene az a bizonyos csodaital. Aminek a gondolata csupán az én fejemben van meg. 
Ez azonban egy utópisztikus ötlet. Így aztán maradunk a nyugtató teánál vagy annál a sokat reklámozott 
energiaitalnál. Amely, ugye, „szááárnyakat ad”...

Demeter Zsolt
ajkamra égeted

még néhány napig
eljön a te országod
megszenteltetik a te neved
de lent a mélyben
sűrű ködbe bú a halál
a hadjárat telén dermedt lovaink szügyén dér
nyitott inge alól bajonett lékelt teste melege száll
kápolna falán freskók porladoznak
öregszik hányja kőruháit
szurokfáklya fanyar illatot fényesít az a pár ív 
átmérőjén az irgalom
alkonyatkor imbolygó szekerek viharlámpái vértanú fehéren
s a távoli szobák ágyán halálos sellő–szép zene
éjfélkor csőre töltött közlemény forrósodik
forró ajkamra égeted

Demeter Zsolt
érzed-e?

érzed-e ezt a vágyódást
ha álmodó szemed az égre emeled
és vágyakozva elnézed
a messze kéklő 
szelíd
csillagos eget
érzed-e a remegést
ha az alkony lépeget
ha a hold ég és a langyos 
esti szellő
régi meséket
boldogan
suttog neked

Demeter Zsolt
Vasárnap reggeli párbeszédem

Egy csésze kávét kérek. Tessék. Köszönöm. Nincs mit.
Maradj nyugodtan.
Menj templomba.
És ülj le és hallgass!
A csendet. Csak ez maradt.
Reáhajolok a padra
előre bukott fejjel.
Jó üldögélni, keresni.
Se hang, se alfa, se omega,
Élek tovább.
"Itt van, szívem...",
hozzám tér hangod.
Sorban az ötvennyolcadik.
Bibliát olvasgatni jó.
Mindenbe belenyugodni. Jobb.
Asszonyom fohászkodik. Pirongat.
Baj nem érhet.
Templomablakon a fény fűzi szikrázó szálát.
Nincs elmúlás.

Paraszkeva
Álom perceimben

Távolról ragyogsz
Felém,
Minden mosolyom része
Vagy,
Karodban megnyugvást
Találnék.

Az Isten csodája lenne:
Csöngetnél, állnál az ajtó
Másik oldalán,
Hogy el ne futhass előlem -
Elfutnék előled.

Előbb halok meg,
Szerelmem csak
Utánam,
Jó hogy vagy,
Távol-közel,
Bennem égsz,
Talán nem is
Te vagy,

Csak égi másod,
Én mégis láthattalak.

Paraszkeva
Fénypalást

Még mindig neked…

Szemem sugára
Fénypalást –
Rád borulva,
Sejtre bontva,
Összerázva,
Égre dobva,
Karba kapva,

Elringatva bűvöl.
Lefoszlik rólad

Minden,
Mit az idő rád rakott,

Fiatal,
Szárnyaló csoda

Az arcod,
Időtlen gyönyörűségben

Öleli
Fény testem –

Ragyogó
Fény testedet.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


A R A N Y P O RA R A N Y P O RA R A N Y P O RA R A N Y P O R

8 25

Devecseri Zoltán
Szólamok a tükör-mutatónak

(Arany János – reflexiók)

Reisinger Attila
A pufajkás

(Részlet a készülő regényből)

Amikor híre ment, hogy mentességért megyünk a járáshoz, ketten is csatlakoztak hozzánk. Tóthék 
egy kis gyümölcsöst, egy Horváth nevű vasutas pedig a lovát akarta visszakérni, mert szabad idejében 
fuvarozni szokott. Velünk jöttek Mosonmagyaróvárra, de mikor a Járási Tanács épületében meglátták a 
folyosón strázsáló ávóst, már fordultak is vissza. Azt mondták, megvárnak bennünket a restiben. A 
feleségem az iroda ajtajáig kísért; amikor beléptem, keresztet vetett és elmondott néhány, az imakönyv 
szavaiból formált varázsigét is, de az sem segített.

Az az ember ült az íróasztal mögött, aki éppen most vezényel sorakozót a pufajkásoknak. Szinte 
eltakarta a cigarettafüst; csak a kezét láttam, amikor átadtam neki a kérelmemet. Gyorsan végigolvasta, 
egyet szippantott a cigarettájából, aztán kiabálni kezdett. Úgy vette a levegőt, mintha fuldokolna.

- Maga vízügyi dolgozó és közben tehenet tart! Az ilyen embert hívják kétlaki kuláknak. Most 
alakult meg Hegyeshalomban a termelőszövetkezet, de alig van szarvasmarhájuk… maguknak meg ott 
van a jól tejelő tehén… Nem vihetik haza a tehenet! Az már a közös vagyon része. A párt határozatot 
hozott, hogy ha kell, akár tüzes vassal is, de a falusiakból ki kell irtani a kulákösztönt.

- Fellebbezek a párt határozata ellen – mondtam, összeszedve bátorságomat.
- Az ellen nem lehet fellebbezni.
- Akkor a maga lelkiismeretéhez fellebbezek.
- A lelkiismeretem is a pártban van – dörrent rám. Hangja keményen kalapálta a fülemet. Talán még a 

fogát is csikorgatta, amikor előre hajolt.
- Aki nem érti meg szép szóval a párt szándékát, az majd megérti a „sűrített marxizmust” – sziszegte.
Felpattant, a mögötte álló fogasról leakasztotta a kabátja mellett lógó gumibotot és az asztalán levő 

iratkötegre dobta. Nem ült vissza a székre, úgy állt az asztal mögött, mintha az szószék lenne. Némán 
meredt rám, de ebben a hallgatásban több fenyegetést éreztem, mint abban, amit mondott. Arcán 
megvető gyűlölettel figyelte, ahogy kisomfordálok az irodából.

Négy éve már, hogy ez az ember az arcomba fújta a füstöt. Most vadonatúj bordás pufajkát visel és 
géppisztoly lóg a vállán. Csak a vezényszavak foszlányait hallom, de a hangja most is olyan kemény, 
mint amikor előtte álltam. Ahogy a felsorakozott emberei felé fordult, az eső-törte fény végigsiklott az 
arcán – bár lehet, hogy ez a fény nem is a felhők felől jött, hanem a kegyetlenség világította át belülről. A 
Juhász fia nagyon megkeserülte volna, ha ennek a markába kerül. De ő már biztonságban van.

Motorzúgást hallok: megint jön egy teherautó, tele pufajkással. Rengeteg fegyveres ázik most itt és a 
malom környékén; még nem tudják, hogy hiába…

Már örülök, hogy Sanyi komám rám bízta a hadnagyot. Tartoztam ennyivel az apjának. Bár öreg 
vagyok az éjszakai gyalogláshoz, de ha kell, újra megteszem azt az utat, minthogy ennek az átkozott 
pufajkásnak megint igaza legyen.

Gősi Valéria
Álmok

Megremeg fönt a holdvilág,
egy esőcsepp arcomon koppan,
a felhők sötétek, mély-lilák,
mögöttük csillagmécs lobban.

Dereng a fény a víz fölött,
egy parányi csodára várok,
szívembe békesség költözött,
ághegyen ringnak az álmok.

Gősi Valéria
Anyámhoz

elém hozott az illatos tavasz;
fény-szirmokból fonta a hajad
titok voltál pompa ragyogás
arany színben égő tűzzománc
csak néztem a fényt 
hosszan elmerengve
és újjászülettél a tenyeremben

1.
(Rendületlenül)

Ingyen malaszt, puszta szokás,
külcsillogás, nyerészkedés,
kishitű zsoltárutánzat:
teli tüdőből áradt
a Himnusz, a Szózat –
s lett szent imáinkból máris
k á r o m k o d á s,

- mégse katedrális –

2.
(Sok a költő)

,Verset csak tőle tanulhatsz,
suhanc firkász, kamasz-dalnok,

- mondta képzőköri órán
s idézett tudós tanárunk:
„Rossz idő van: sok a költő,
hét évszázad vétkes ebben
és/vagy négy-öt emberöltő” –

3.
(Csak a liba)

Elnémul a költő
midőn gyötri harag.
Mit teszen,ha még mérgesebb:
duplán néma marad!
Bágyadt lett már a lantideg,
„szó bennszakad, hang fennakad˝,
dalok korcsa nem lesz verse,
így végez, namármost:
„Hallgat minden dalos madár,
Csak a beszédes liba 

- gágog.˝

4.
(Versmondás Széchenyi István születésnapján)

Hitel, Világ, Stádium…
Nem kézzel írt könyv…
Zajt üte akkor…
              olvassa paraszt, nemes;
…sőt Olyan is, aki saját pénzén
megvette magának –

- könyvet! magyar ember! 
„Ifjú! Ez a kor >>Széchenyi kora<<”
Volt: Fuit

5.
(Ötszáz)

Ötven éve gajdolom már 
Arany „világszám”-mondatát:
„Ötszáz bizony dalolva ment
Lángsírba velszi bárd…”
De a panasz mindég több,
mint mennyi a zsoltár:
elkapdossa a szilaj hab
Ágnes foszlott rongyát,
Ágnes harmat-arcát –

6.
(Ma is)

Nép s haza, nemzeti bélyeg
hordoz létet,
                     múlt-jövendőt.
Elférünk a kontinensen?
Másként tükör-mutatónak
mért születnek ide költők
(még ma is…)? -

Uram, eljött az idő
összecsomagoltam
én kész vagyok
ha végzéseddel jő az üzenet
mindent itt hagyok
s ami szép volt jó volt
köszönöm Neked

Köszönöm a fényt nevetést
Holdat csillagot
Társaimat kikkel együtt ballagok
Köszönöm hogy érezni tudok
és a mindazt a meleget
mi eltöltheti világodért szívemet
Köszönöm a tegnapot, a holnapot
Köszönöm Istenem hogy világodon vagyok

Gujás Márta
Uram,eljött az idő...
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Fülöp Péter
Végidő

Szárnyaidat levették
Tudtuk - ezt kell tenniük

A Formátlanok vágya
A formátlanság -

Most kiálltam ide az Ég alá
Esőkben mosdatni arcom

Nem gondolok másra
Csak mikéntjére annak

Milyen érzés lenni
Árulónak - szeretet nélkül

Odavágyni a sötéthez
- Mosni kezeinket

Szekeres Mária
Márták és Máriák?

az égen végtelen, örök mosoly.
az Idő vibráló napsugár, eloszlik,
majd újra kél…
súlyos kérdőjel - magam - áttetsző tekintet:
élek. gondolkodom.
közelemben szüntelen tevékeny élet,
munka és öröm öntudatlan… valóság?...
én csak Arcod kutatom, kezem kész 
csendes munkára is, ha megtalálom…
hogy vezetsz? hol akarsz látni
Márták szüntelen munkazajában?
ragyogj fel megalázottságomon…

Szekeres Mária
Várakozás

A Várakozás, mint felgyűrt egek
ostroma a pillanat lyukas vásznán.
A Valóság síkjai őrült ütemben
metszik egymást, majd szétválnak,
míg mozdulatlan tárgyak őrzik
a csend ravatalán feltámadott
Jelenléted, és vérző nyomaid.
Néma profilom elhalványodik,
eltűnik, míg egy apokaliptikus
hajó úszik a tavasz kitörő szelében.
vitorlák hátán úszik az év –
Feléd, Feléd a távolba.
Még béke…

Vitéz Vilmos
Hűség

Amikor társadnak szegődtem a közös, hosszú útra,
még napfényben fürdőztek boldogság-napjaink.
Feldíszített mozdonyunk füstje mámort lehelt

a nászra gyülekezett ünneplők lelkére.
Aztán elindultunk, s haladtunk előre,
az öröm-bánat kattogó időkerekein

zakatoló féktelen józanságban.

Hűséged örök tavaszba repített,
a megállított idő csodájába,
hol meggyűrűzött rabodként

éjt nappallá téve vágyom ölelésed,
s a jegykarikánk aranyló fényénél

bűvölten csodálom sugárzó szépségedet.

A lecsurgó évek szaggatják
már kötésünk fonalát.

Csetlő-botló jóságodban mégis
a tisztesség  hajnala dereng,

s megtartó szerelmünk
gondtalan átszállást remélhet

a végállomásra begördülő földi lét
örök álmokba repítő égi vonatára,

ahol soha nem törheti szárnyát
az a bizonyos kék madár.

Vitéz Vilmos
Számvetés

Az öregkor megátalkodott kínjai,
a szarkalábakat növesztő kemény évek,

a józanságra érlelő idő
hálójában már csak a

fáradó test gyűrődő sebei hegednek
Ez aztán a csodák utáni

szomorú valóság.
S mindazt, amit addig

gyűjtöttél játékaid kockahegyén
innen és túl, az Óperencián,

hamisan csillogó bizsuvá silánylik
a nyavalyákkal kitüntetett

lázas test
múltat sirató álmai közben.
A napok egyre rövidülnek,

fogy az árnyékod,
szabatod ünnepi köpenyed,

s a semmibe visszahulló
anyagként próbálod
szítani parazsadat

az utolsó ünnepi tűz-tánc
kialvó fényében.

Gujás Márta
A tanítónő halála

Egyedül élt, nem akart gyermekei terhére lenni. 4 gyereket felnevelt, világéletében tanított.
Nem volt nagyigényű, keveset evett. Gyermekei látogatták, de mindig siettek. Az ebédet hozatta, 

egyik lánya délben többnyire vele is evett. Orvosa az infarctusa után rendszeres napi mozgást javasolt, 
ezt sétával teljesítette, barátnőjével lépegettek minden nap a ház körül, a szokott útvonalon. Barátnője 
azonban kórházba került, nem tudta kísérni, így egyedül volt kénytelen róni a köröket. Példásan, hóban, 
fagyban, szélben, napsütésben megtette a napi 1-2 kilométert, majd elégedetten kipirulva hazatért 
jókedvűen. Azután kicsit szundikált, majd tévézett, a képernyőhöz egész közel ült, mert hallása is 
megromlott az idő múlásával. Ez volt a napi teendője meg a várakozás, hátha felugrik valamelyik 
gyerek, ami szintén nagy megelégedéssel töltötte el…

Egy napon gondolataiba merülve, álmatagon bandukolt, elmerengve régi emlékeken, melyek az 
ismert tájhoz fűzték. Maga mögött, egész közel siető lépések hangját és durva röhögést hallott. Rossz 
érzés kerítette hatalmába, de reagálni sem tudott már, egy ütést érzett a fején, amitől sapkája lerepült. 
Két suhanc futott el mellette majdnem fellökve őt. Megtántorodott, a földre huppant, szemeit könnyek 
homályosították el, míg zavarodottan sapkáját keresve nagy nehezen feltápászkodott. Megalázva, 
sárosan haza botorkált, lassú léptekkel, görnyedten, könnyes szemmel.

Értetlenül állt az őt ért támadás előtt. Egész életében gyermekekkel foglalkozott, ez volt az élete. 
Türelemmel foglalkozott velük, hangját szinte soha fel nem emelte, nevelgette, oktatta, babusgatta a 
rábízott generációkat, mindenki szerette, tisztelte. Úgy érezte, megalázták, úgy érezte, ezt nem 
érdemelte meg és szégyellte is a vele történteket. Többé nem ment az utcára. 2 hónap múlva csendben 
elszenderült, gyermekei családi körben temették el, nem hívtak tanítványokat a sírjához.

Kozma László
Erdélyi album

Váradi Péter Pálnak

Azt fényképezted: a benned élőt.
Nem az eltűntet: a jelenlévőt.
Rovásírással felragyog a táj
És eloszlik a felhő-homály.
Egy népnek öröme és szenvedése
Van a sziklaarcba belevésve.
Ha már az is, a nyelv is elveszett
Őrzik tisztások, patakok, hegyek.
Harangvirágok és nárciszmezők
És fenyőtűk, harmatot könnyezők.
Nem a mulandót: változáson át
Fényképezed az egyetlen hazát.

Nády Mária
Korábban…

…sok mindent
kívülről láttam
Most minden 
belűről jön
Szemlélődve fürkészgetek
A lélek érdekel!
Az érzések
Az értékek
A kvalitás
A személyiség kisugárzása,
hogy hasson rám

Sasváry Erzsébet
Ha szíveddel hiszel

Elmédben, képzeletedben 
Sziklaszilárd lehet bár a hit
Szavakban mondhatod váltig ezerszer
Mint hiszed Istent s a vallás téziseit
Ám ha egy rettegett csapás a földre lesújt
Eszed nem érti, s a szód elakad
Szíveddel akkor éred el igazán Krisztust
Térdre zuhanva a fájdalom durva kövén
Görcsbe aléltan, tudva a kereszt előtt:
Meg nem történtté tenni, nincs semmi remény
Akkor dől el, kitart-e, igaz-e Benne hited
Ha legbelül sírva is hiszed és szereted Őt:
S Ő magához emeli vergődő, sebzett szíved
Míg zokogsz, átölel gyengéden, csendben,
 S hogy élni tudj, vigaszt ad, s lelkierőt…

(Ezt a verset olvasva mindig a szörnyű busztra-
gédia érintettjei jutnak eszembe! Akik elvesztették 
legdrágább kincsüket, akkor tudnak valamelyest 
megnyugodni, ha van hitük. Különben értelmet-
lenné válik az élet…)
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Fülöp Péter
Kép és tér – szimmetriában

(Paradoxonok Vitáris Gábor fotográfiáihoz)

Minden számunkra érzékelhető tér  valójában Teremtés-tér.
Minden élethelyzet (egzisztencia) a maga szubjektív látás-terét jeleníti meg, ragadja ki a Teremtés 

világából.
Ez az egzisztencia és a Teremtés terének különös szimmetriája.
A Teremtés nem végtelen, hanem önmagában zárt rendszer, amiben a végtelen, mint lehetséges 

mégis jelen van.
A fotografikus kép ennek a „végtelen” pillanat-lehetőségnek a Teremtés terében történő 

megragadása, és fényképpé leképezése.
Eszköze a pillanat, a végtelen térben való egyedülállóságának és megismételhetetlenségének 

kiemelése.  A fény leképezése.
Ezért a fotográfia alkímia aktus.
Ezért a fotográfus kép-alkimista.
Felelőssége óriási, a „megpillantás” képességének kezdetétől. 
Eckhart Mester szerint csak olyan képet szabad készíteni, ami a Teremtésből nem takarja ki Isten 

jelenlétét.
Azaz kell, hogy adjon a valósághoz képest valamit, ami több annál.
Tehát nem deficitet termel, hanem eligazít.
Irányultságában ezért értelemszerűen pozitív.
Ez az alkotó és a Teremtet-tér viszonyának tiszta szimmetriája.
Ez mérhetetlenül fontos kérdés, mert a kép megbontja a teretlent, és térré teszi a kiterjedéstelent. 

Vagyis megmutatja a láthatatlant.
A Teremtésből bármit kiemelni, felszínre hozni és láthatóvá tenni, hallatlan felelősség.
Ez az alkotói pozíció: Felruházni a Láthatatlant a láthatósággal.
Minden létrehozott emberi kép az alkotótól nem független, objektivizáció.
Egyben az egzisztencia szubjektív imaginációja.
Egyben a szubjektív egzisztencia imaginációja.
Egymásra vetülő, „elementáris szimmetria”.
A szimmetria duális. Matematikai száma a kettő. 
Aránya az abszolút kiegyenlítettség. 

----------------
Ez a Teremtésből „kiemelt” kép mágiája.
Az alkotó „szubjektív egzisztencia” mágiája.
Ezért a jó kép a jó lélek mágiája.
Aki ebben jó úton halad, annak öröme lehet a Csoda.
Másoknak megnyithatja a világot, és útján ráláthat arányaira, viszonyaira. 
Ajándékot hozni képes az Ég alá: megmutatni mi a világ igazi valósága. 
Mi az igazi, hazugság nélkül való, egyetlen valóság, a Teremtett világ valódi képe.

--------------
A továbbiakban, ajánlásul egy Pilinszky vers, a Terek kezdősorai:
„A pokol térélmény. 
A mennyország is. 
Kétféle tér. 
A mennyország szabad.”

Győr, 2016. Pünkösd hava

Molnár Mária
Ljubinka és a cigány vállkendő

Koromfekete, hosszú hajfürtjei rakoncátlanul libbentek a kora délutáni napsugár fényében. Óriási 
aranykarika fülbevalója, számtalan nyaklánca, csillogókaftános keleti ékszerkereskedő lányává vagy 
csupán egyszerűen csodálatos vándor cigány tündérré varázsolták. Valahányszor feltűnt karcsú, magas 
alakja a kapualjban, Mara mindig tudta, hogy Ljubinka nem üres kézzel érkezett. Volt nála csoki, 
cukorka, halva, bachlava.

Amint már mondtam, gyönyörű, tökéletes alakú, fiatal szerb cigány nő volt, aki románul 
folyékonyan beszélt. Magyarul nem tudott, de mindent értett. Pultosként dolgozott a sarki kocsmában. 
Átmeneti munka volt, míg a férje valahol az országban dolgozott. Jugoszlávia volt az ő hazájuk.

Mara széttárta két csöpp karját, valahányszor közeledni látta. Ha Ljubinka pihenni akart, mindig 
Marával töltötte idejét. Valami egészen furcsa kötődés alakult ki a gyermektelen, ifjú szerb 
cigányasszony és Mara között, aki alig múlt öt éves, amikor először találkoztak. Mindketten vágytak 
valami leírhatatlan gyönyörű érzésre. Ljubinka anya szeretett volna lenni, de a sors nem így akarta. 
Mara éppen nem tudta, hogy hányadán áll, hisz nem tudta, hol az a nő, aki őt idehozta! Várta, hogy talán 
egyszer ismét eljön és haza viszi. Addig elfogadta mindenki feléje áradó szeretetét. Ljubinkának ebből 
nagyon sok volt az ő számára. Nagyon szerették egymást.

Egy verőfényes nyári napon, amikor az Ivó ajtajára felkerült a ZÁRVA tábla, Ljubinka elkérte 
Marát. Sétálni indultak. Izgatottan lépdelt a magas, csodálatosan szép, asszony mellett. Csodálta az 
ápolt körmeit, a gyűrűkkel teli ujjait és próbálta megszámolni a szoknyáján levő számtalan díszes 
rózsát. Az illata, hát az maga volt az ámulat. Soha nem tudott betelni azzal a finom, előkelő, úri parfüm 
illattal. Már nagyon várta, hogy megérkezzenek a házhoz. Ljubinka sokszor mesélt róla és megígérte, 
hogy egyszer elviszi oda őt is. Ma lett volna az a nap? Elhaladtak a téren magasló óriás óra alatt, 
megvárták, amíg elhaladt nagy csörömpöléssel a sárga 6-os villamos és már ott is voltak a 
Nagytemplom előtt. Átmentek az úttesten és máris kattant a kulcs a zárban. Beléptek. Furcsa látvány 
tárult Mara szeme elé. A szobában az Ezeregy éjszaka meséje kelt életre. A falakon mindenhol 
szőnyegek. A szőnyegeken a mese szereplői sorakoztak; királylányok, tündérek. Karcsú, lenge ruhás 
táncosnők, mintha valamennyien a szultán háreméből kerültek volna elő. Volt ott gyönyörű gémes kút, 
amit futórózsák fontak körbe és hintón magasba röppenő tündérek. Az egyik sarokban különös tárgyak 
álltak. Vázák, vízipipák alacsony asztalkákon, lapos tányérokon különféle ínyencségek. Mindent meg 
kellett kóstolnia. Megfordult, a háta mögött egy újabb szőnyeg, rajta óriás tigris képével. Mara most 
már a dzsungelben érezte magát. Ljubinka közben egy csomaggal állt elő. A csomagban óriás, rózsás 
cigányvállkendő volt.

- Mennünk kell! – szólt Ljubinka. - Olga néni már vár minket - mondta gyöngéden. 
Mara még egyszer a vállára terítette a rózsákkal teli vállkendőt és önfeledten forogni kezdett. 

Forgott és forgott! Már a hintón repült a magasban, amikor a mesés álomutazásnak hirtelen vége 
szakadt. Ismét Ljubinka hangja figyelmeztette, hogy idő van. Indulni kell!

-----------------------------
Ljubinka még sokszor töltött felejthetetlen órákat Marával, míg egy napon bekövetkezett, amit nem 

várt senki. Búcsúzni kellett. Ljubinka elutazott és nem látták többé egymást. Mara szekrénye alján ott 
lapul ma is a gyönyörű cigányvállkendő. Valahányszor emlékezni szeretne, előveszi, és kezdetét veszi 
a mesés utazás az Ezeregy éjszaka csodái felé.

Annak a kendőnek varázsereje van!
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Borosné Nagy Mária
Életutamon

Gyermekként boldog voltam,
hisz előttem állt az élet,
derűs kedvvel leküzdöttem
minden fájdalmat, nehézséget.

Felnőttként is boldog voltam,
mert hű barátokra leltem,
akik nagy bánatomból
mindig kiragadtak engem.

Majd a sors kegyelméből
ismét boldog lehettem,
miután szerető, jó feleség,
és odaadó édesanya lettem.

S immár jócskán megfáradva,
lassan az utam végéhez érve,
belefektetem a fáradt lelkem
Isten hatalmas, jóságos tenyerébe.

Olasz Valéria
Ó, elmondanám…

Így hatvan körül
az ember bölcsen hallgat
elrebegi – csak úgy – magának
mit mondana el fiatalnak…

…nézd a fákat
egyik sem jajgat
egyik sem csinál forradalmat…

…nézd az eget
nappal s éjszaka itt van 
mindig veled ha álmaid
zavarják kényszerképzetek…

…ó, elmondanám – ha megértené –
hogy hatvan körül az ember
csillagánizsnak is örül
s az aprócska nap
fényforgácsain heverészni
mily csodás…

…ó, elmondanám
- ha figyelne rám -
hogy a lélekben ott
rejtőzik a folytatás…

Győr, 2016. augusztus 02.

Borosné Nagy Mária
Tavaszváró

Ó, szép tavasz, jöjj el már
öltöztesd élénk zöld ruhába
a kopasz bokrokat, a fákat,
s az egész fakó határt!

Langymeleg napsugarakkal
cirógasd az őszi vetést,
hogy legyen majd belőle
idén is finom, új kenyér!

Kiadós záporesőkkel
áztasd meg a földet,
általa éledjen újjá
a megfáradt természet!

Olasz Valéria
Levél lányomhoz

Elfogy lassan a nyár,
az ősz itt beköszönt,
nem tudom, merre jársz,
melegen öltözöl?

Hallgatsz hetek óta,
nézem a hűs eget
a közös Európa
határai felett.

Hát élj határon túl,
ám néha írj levelet,
itt az ég beborul,
szívem is nehezebb.

Elfogy lassan a nyár,
belesápad a föld,
halványodik anyád,
csenddel, jaj, meg ne öld!

Olasz Valéria
Lélekmadár

A mosolygásnak
nincs nemzetisége,
sem a sírásnak,
a bőr pulzáló ritmusának,
a szeretkezés rítusának.

Átragyog az mindeneken,
határtalanul szárnyal,
elpusztíthatatlan,
hiszen halhatatlan,
bármily emberi is.

A fényképen ketten vagyunk
anyámmal 

pici ráncos kezét 
lábamra teszi 
előre nézünk 

de testünk egymás felé fordul...
háttérben a híd, 
a Mostar hídja 

megkettőződve a zöld Neretvában, 
az erős fényben a látvány

a zöld-kék színek
ezernyi árnyalatában
villog és hullámzik, 

élő és élettelen
ember és táj 
átlényegül... 

azonossá válunk, 
felolvadva 

 a ragyogásban, 
csak egy színe leszünk

e káprázatnak, 
beszélő táj

 századok sodrában, 
s az itt élő népek 
tarkaságában... 

nemzetek és nemzedékek 
együttese... 

A híd-álmodó
Hayrudin óta

tarka kavargásban
él a híd

törökök, szerbek, horvátok 

Nyíri Erzsébet
Ami összeköt

macedónok, szlovének, bosnyákok 
és magyarok is

haladtak keresztül 
a Stari Moston

emlékük őrzi a Neretva... 
magányunk feloldódik

a híd alatt 
hiába üldöz, s sújt minket

a gyűlölet 
mércénk átível
a puszta léten

felismerjük egymást 
a Neretva szemében, 

aki irgalmat ad, 
megbocsátást, 

enyhet adó hűs szavakat... 
a Neretva tiszta, zöld szemében 

rohannak a századok 
siratva a pusztítást, 

az áldozatot, 
de tovasuhan, 
hátrahagyva

a múlt kínjait, 
jövőt épít...

derűje a bizalom, 
s újjáépülve

áll a híd
sebeket foltoz

a két part között... 
Áll a híd, 

ami összeköt...

Mészáros Ferenc
Adjuk meg

Adjuk meg a múltnak, ami a múlté,
a krónikát, az emléket,
ne cibáljuk szét tartalmát!

Adjuk meg a jövőnek, ami a jövőé,
a bizalmat, az örökkévalót,
ne fürkésszük; mit tartogat!

Adjuk meg a jelennek, ami a jelené,
az életet, az örömtelit,
ne sajnáljuk velünk maradni az időt!

(2013. június 6.)

Mészáros Ferenc
Ölelés

Éjjeli hold úszhat így
a tenger sima tükrén,
melynek mélyén béke
honol viharos nap után,
a hal is álmodva úszik,
elhalkulóban még egy
utolsó hullám moraja,
a víz felszínén immár
semmi sem libben,
átölellek, csendben.

(2015. október 17.)
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Benkó Attila
Agykontroll keresztény szemmel

José Silva, az agykontroll megteremtője szerint a kreatív-intuitív állapotba (az ő terminusával: alfa-
állapotba) helyezett agy olyan teljesítményeket tud nyújtani, amelyekre normál tudatállapotunkban (amit ő 
béta-állapotnak nevez) nem volnánk képesek. Tudatos gondolkodás, koncentráció, valamint stressz idején 
az agy több béta-hullámot bocsát ki, ellazult állapotban, félálomban, ábrándozás, koncentrációhiány idején 
több alfa-hullámot. Silva úgy gondolja, hogy az ellazuláskor fellépő alfa-állapot során az emberi elme 
kreatívabb, és arra alapozza módszerét, hogy ezt az elváltozott tudatállapotot meg kell tanulnunk bármikor 
előidézni és használni. Az eredmény: javuló egészség, csökkenő stressz, élénkülő intuitív képesség és 
kreativitás, kapcsolataink javulása, jobb koncentráció, a szorongástól való megszabadulás lesz. Az alfa-
állapot előidézése autohipnotikus technikával történik, amely során képesek leszünk arra, hogy amikor 
kívánunk valamit, elképzeljük, hogy megvalósul, és valóban meg is történik. Mindez azért lehet így, mert 
Silva szerint az agykontrollos technika segítségével kapcsolatba kerültünk egy Magasabb Intelligenciával, 
ami (aki?) bár feltétlenül jóindulatú, nem azonos Istennel. Ahelyett, hogy részletesen ismertetnénk Silva 
módszerét, tegyül fel a kérdést: mi az agykontroll valójában a keresztény hit fényénél?

Az agykontroll mágikus technika. A mágia a numinózum manipulációja. Akár Istennek tartja valaki az 
agykontrollban felidézett erők forrását, akár nem, mindenképpen numinózumként kezeli, hiszen valami 
magasabb rendűt vár tőle. Silvánál kimondottan beteljesülést és boldogságot – így a módszer a jézusi 
megváltás helyébe kerül. Ahol pedig a numinózumot manipulálni próbálják, ott a menny ajtaja bezárul, és 
gonosz szellemi hatalmak lépnek működésbe. Jézus nevének emlegetése ezen semmit nem változtat, mert 
maga a dolog ellentétes az evangélium szellemével. Jézus neve nem mágikus formula, hanem személyének 
egészét képviseli. 

Silva azt írja Agykontroll c. könyvében: „A szellemi és lelki képességek kiterjesztésének csak saját 
korlátaink szabnak határt. Bármi lehetséges.” Bizony, ez igaz: a korlátolt ember megnyitja a lehetőségeket a 
bármi előtt. És a bármi nem sokat várat magára… Úgy véli a szegény agykontrollos, hogy itt ő maga lesz az 
irányító. Ám miként irányíthat az, aki bevallottan korlátoltabb, mint a felidézni kívánt lehetőségek? 
Nemhogy nem irányíthatja a bármit, de észlelni és megnevezni sem tudja maradéktalanul. A bármi egy 
ígéretes gyűjtőfogalom.

Az agykontrollban tehát sötét szellemi hatalmak működnek. Sokan számolnak be arról, hogy az 
agykontroll-tanfolyam elvégzése után félelmet keltő jelenlétet éreznek szobájukban. Gál Péter atya közöl 
egy (névvel ellátott) beszámolót, amelyben valaki először sikerrel gyógyította magát agykontroll 
segítségével, de később a szobájába látogató szellemmel negatívra fordult tapasztalata. A bajba került 
asszony végül is a plébánosához fordult. Két pap imádkozott érte. Életgyónást végzett és szentáldozáshoz 
járult. A zaklatások fokozatosan megszűntek. Nincs kétség arról, milyen „intelligenciákkal” kerül 
kapcsolatba az agykontrollozó.

Mi van akkor – kérdezheti valaki –, ha nem keressük a kapcsolatot semmiféle „magasabb 
intelligenciával”, nem idézünk meg „tanácsadókat”, hanem csupán a módszer autoszuggesztiós részét 
alkalmazzuk? Pusztán a stressz levezetésére, alvászavar megszüntetésére, hatékonyabb tanulásra és 
hasonlókra törekszünk. Elvégre ez ártatlan terület, nem idéz meg démonokat.

Válaszunk három részből áll. Első része nem tartozik a teológia területére, a pszichiátria illetékes a 
hiteles válaszra. Vajon az elme ellentmondásos használata nem káros az agyműködésre nézve?

Válaszunk második része viszont teológiai. Az elváltozott tudatállapot veszélyes. Nem szükséges, hogy 
démonokat idézzünk, elég az, hogy védtelenek vagyunk velük szemben. Pl. a kábítószerhasználó sem idéz 
idegen szellemeket, mégis gyakran okoz démoni megszállottságot, pusztán mert a lélek kiszolgáltatottá vált 
a szer hatására, a tudatos önkontroll elvesztése révén.

Harmadik része a válasznak: nemcsak az önmagukban mágikus dolgokat kell kerülnünk, hanem a 
mágiával szellemi kontextusban álló területeket is. Olyan ez, mint ahogy nemcsak a bűnt kell kerülni, 
hanem a bűnre vezető alkalmat is.

Emellett az agykontroll tudománytalan. Bár akadnak tudósok, egyetemi tanárok is a módszer hívei 
között, de ez nem jelenti, hogy a tudomány mint olyan magáévá tette azt. Néhány tudós még nem „a” 
tudomány. Ha valóban egyértelmű tudományos bizonyítékok szólnak egy megállapítás mellett, azt előbb-
utóbb a tudósok összessége egyhangúlag elfogadja. Sőt, hozzátesszük, erre kilátás sincs, mert 
leglényegesebb állításai metafizikai természetűek, természettudományosan nem ellenőrizhetők. A 
világnézetileg semleges homlokzat csak álcázása a módszer lényegének. „Józanok legyetek és 
vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el” (1Pét 5,8). 

Száraz Pál
Minden évben májusban

Egy ember ült a kávéház félhomályában és levelet írt. Jött a másik két ember és leültek az asztalhoz. Azt 
mondta az egyik:

- Már megint levelet írsz? Soha nem láttam még embert, aki ennyi levelet ír.
Amaz felnézett, szelíden, de kurtán felelte:
- Egyetlen levelet írok naponta.
Elhallgattak. A harmadik, aki festőművész volt, gyermekes ártatlansággal mosolygott. Halk volt, szemérmes, 

bátortalan, amikor megszólalt:
- A levélről jut eszembe, hogy ma nekem is írnom kellett volna valakinek.
- Kinek?
A festőművész nem felelt mindjárt. Arcán különös, szomorú mosoly jelent meg.
- Kinek? Hogy kinek? Azt kérdezed? No, jó, megmondom. 
Küzdött a zavarával. Erőt vett magán és halk hangon elkezdte:
- Tizenhat éve történt. Bécsben. Megismerkedtem egy kis műépítésznővel. Az ismeretség tiszta barátsággá 

fejlődött. A leány – világosszőke hajú és kék szemű volt. Arcán illatozott a fiatalság hatalmas szépsége. Feljárt 
hozzám a műterembe. Egy alkalommal, amikor nagyon okosan megdicsérte az egyik képemet, őszinte 
elragadtatásomban, hogy meglátta a megfoghatatlant, amit a képemmel ki akartam fejezni, magamhoz öleltem 
és megcsókoltam. Zavartan, csaknem megdöbbenve emelte reám a tekintetét. 

- „Miért tetted ezt?” – kérdezte. Arca megrándult, ajka vonaglott, alig tudta visszatartani a könnyeit. – „Ne 
tedd ezt többé velem” – mondta kérőn, valami furcsa fájdalommal a hangjában.

Nem feleltem, továbbra is feljárt hozzám, és szabad időnket is mindig együtt töltöttük. Hamarosan 
megéreztem, hogy végzetes szerelemmel szeret. Föltettem magamnak is a kérdést, de nem tudtam rá felelni. 
Nyilvánvaló volt, hogy én is szeretem, de nem töltötte el egész valómat az a határtalan, egekbe emelő szenvedély, 
amely körülötte állandóan ott remegett. 

Sokáig küzdött magával, amikor egy hideg téli estén könnyes szemmel feltekintett rám: - „Ugye… ugye…” – 
akadozott. – „Te nem szeretsz engem?” 

Egyszerre megzavarodtam, és hebegni kezdtem. Valami olyasmit mondtam – „szeretlek én is, de most sok a 
dolgom és végeredményben nem vagyok teljesen tisztában vele, valóban szerelem-e, amit irántad érzek.”

- „Nézd” - szóltam. – „Várjuk meg a szerelem hónapját. Májusban már ráérek. Akkor majd nyakunkba 
vesszük a világot és meglátjuk, mit kezdhetünk egymással”.

Nem szólt. Lehajtotta a fejét. Egy héttel később elutazott. Májusban levelet hozott a postás. Ő írta. Néhány 
kedves, megható sorban értesített, hogy Prágában él, vár, menjek.

Még aznap válaszoltam neki. Megírtam, hogy örömmel mennék, de nincs annyi pénzem, hogy a száztornyú 
Prágába utazhassak.

Eltelt megint egy év. A következő májusban megint megérkezett a levele. Ismét néhány drága, reménykedő, 
szerelmes sor, hogy újból itt a szerelem hónapja – május. Ő még mindig Prágában él, folyton rám gondol és vár.

Másodszor is kimentettem magam.
Elkövetkezett a harmadik tavasz is. Májusban megjött a levele. Mit részletezzem? Megint nem utaztam el, 

Sem később, pedig kerek tíz éven át jöttek és mentek a levelek. Az ő részéről soha egy szemrehányó, vagy vádló 
szó nem esett. Megadás és alázat volt minden sora. Az én részemről pedig valami bocsánatért esdeklő 
mentegetőzés. 

A tízedik év májusában szerelmes lettem. Megnősültem. Nászutunk Csehországba vezetett. Egy napon, 
amikor Prágában kiléptünk a hotelunk ajtaján, hirtelen megdermedtem: - „Úristen!” – kiáltottam föl. – „Hiszen 
én Prágában vagyok. Prágában, és Ádám Éváról, az én kis árva szerelmemről egészen megfeledkeztem.”

Jóformán még magamhoz sem tértem az ijedtségből, a következő pillanatban sikoltás hangzott föl mögöttem. 
– „Péter! Péter!” - megfordultam. Ő volt ott, Éva. Hangos zokogással vetette magát a karjaimba. – „Óh, 
Istenem!” – tekintett föl rám sírva, mintha még mindig nem hitt volna a szemének, és mintha egyszerre elveszett 
volna a rászakadó nagy boldogságban, - „Péter! Hát mégis eljöttél?”

Kétségbeesve meredtem rá.
Észrevette a zavaromat. Lassú mozdulattal kibontakozott a karjaimból. Arca elsápadt, szemében kialudt a 

fény, ölelő karja lehullott. – „Vagy… vagy nem is hozzám jöttél?” 
Nem feleltem. Ajka még mindig suttogott valamit, aztán megfordult, megindult és imbolyogva, mint egy bús 

fény árnyéka, eltűnt az utca forgatagában.
Ennek is immár hat éve. Mikor hazaérkeztünk, levele már várt. – „Sok boldogságot! Éva” – ennyi volt az 

egész. Másfél évvel ezelőtt meghalt a feleségem. Azóta minden nap leülök, minden nap írok neki egy levelet és 
mindennap összetépem. Addig nem halhatok meg, amíg nem válaszolok neki.

Most mondjátok meg: mit írjak, mi legyen a levelemben?
Csend támadt. Hosszú csend. Egyikük sem tudott felelni.
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Nády Mária
A pillanat

Talán még nem késő
Talán még van időm
A pillanat segít, s mit
hordok magamban kiadhatom
Bár remélni nehéz
a kornak alkonyán,
de izzón a parázs
Lobogjanak a szétszóródott szikrák,
mint fényes kis lámpácskák

Burda Zsuzsanna
Szembenézés

Tavaszt hozott
a böjti szél,
hullámokban érkezett
idő.

Bennünk
minden Béke,
húsvét várás…

Lélegzet 
állító
a csend…

a keresztre feszített
Feltámadó,
Isteni erő
eljövetele.

Gősi Valéria
Ó, hol van

a derengő gyermeki béke, 
a türkiz égbolt angyal-ragyogása 
az ébenfekete éjszaka után,
mikor a derűs hold jeges udvarán 
áttör a félszeg hajnali pír?

Most tűnik a fényben, és rettenetes 
a pirkadó, reggeli ábránd, 
felhőkhöz bújik a foszló tündéri vágy, 
és vijjogva szálló madárraj húzza tovább 
a tűnő, ezüstös álmot.

(A veronai autóbusz-baleset 
áldozatainak emlékére
2017. január 20-án)

Burda Zsuzsanna
És akkor...

Lefolyik akkor
minden pillanat
csepeg a csapból
kopog a csend

ajtóm nyitva,
szívem kapuja
hasonló ritmusban
érzem kileng!

E világi törvény
kívül áll nálam...
a lépcsőházi zajból
hallik, becseng.

Érzem a ritmust,
ez az én hangom:
kezét ha nyújtja
Isteni rend.

Burda Zsuzsanna
Tenyeremből a szirmok...

Nincsen csendes álom
ordítva hallani zenét
egy másik világot láthatsz,
mint a képzeletedben élsz

hova lettek az Égi virágok
a tündérkert, óh hova lett?
nincsenek búsuló juhászok
mert a mesének vége lett.

és nincsenek kicsi madarak,
az énekük halkul, tovaszáll!
nem jönnek, szárnyuk nem suhog,
ami szép volt lassan múlik, 

mert az időnek foga van
rágja, harapja a múltat,
elenged ami eddig megfogott
tenyeremből a szirmok kihullnak.

Maurer Teodóra
Gyermekkori téli élményem

Ezen a télen - amikor az extrém hideg a leginkább eluralkodott - naponta feszülten figyeltük a 
híradót, reméltük a meteorológus lényeges enyhülésről szóló beszámolóját. 2017. január közepe táján a 
Balaton-parton heves szélvihar tombolt, olyan erővel támadt, hogy a tó északi partjától a jégtáblákat a 
déli oldalra tolta, és azokból szinte jéghegyeket alakított ki. Szokatlan volt ez a jelenség az utóbbi enyhe 
telek után, amelyek során a komp gondtalanul közlekedhetett. Ebben a farkasordító hidegben 
nehézségekbe ütközött a lakás kellő mértékű felfűtése. A Balaton nagy tömegű jegének hidege a tótól 
távolabbi utcákig is elér, kihat a csontfájdalmainkra. Hogy lelkünk átmelegedjen, édesanyámmal 
visszaidéztük egy ugyancsak emlékezetes, nagyon zord tél emlékét.

1969-ben már Szántódon laktunk. Alig vártam, hogy kiadják a balatonföldvári általános iskolában a 
téli szünetet. Igen erős honvágyat éreztem, hiszen az első félév folyamán nem tudtunk hazautazni a 
Kárában maradt kedves nagyszüleimhez. A téli szünetem kezdetén én nem a Balatonon akartam 
csúszkálni, nem, nem, hanem mielőbb a buszváróhoz igyekezni és szüleimmel néhány napra 
hazautazni, a nagyszülőket meglátogatni. A tőlük való elköltözésünk miatt ezt az első karácsonyukat 
nem akartuk, hogy nélkülünk, csak kettesben töltsék.

A szünet első napjára már igen tekintélyes mennyiségű hó hullott, olyannyira kemény volt ez a tél, 
hogy napokig akadályozta a járművek közlekedését. Erre persze én nem gondoltam!

Már házunktól a buszmegállóig kimenni sem volt egyszerű, a reggeli buszt pedig hiába vártuk. 
Késett, azaz meg sem jött. Elkeseredtem. Az esti járathoz ismét kimentünk, toporogtunk a hó tetején, a 
busz sehol. Türelmesen vártunk, ám hiába. Elcsüggedve mentem haza, hamar bebújtam a meleg ágyba. 
Szüleim biztattak, vigasztaltak, holnap ismét megpróbáljuk. Talán addigra letakarítják a műutat. Habár 
tőlünk nem messze volt a KPM, sajnos az éjszaka folyamán sem történt meg a főút letisztítása. Az 
időjárásban sem volt jelentős változás, de nem adtuk fel. A reggeli busz érkezését ismét csak vártuk, 
vártuk. Már tudtuk, hiába, hiszen a csatlakozást sem tudnánk semmiképpen elérni, no meg amerre a 
hazautunk vezetett, arra még rosszabbak az utak.

Ekkor édesapám megkérte egy kedves ismerősét, aki elfogadta, hogy személyautójával a főúton 
elvisz bennünket a bonnyapusztai elágazásig, azonban a mellékutat nem vállalja. Erre az ajánlatra 
nyomban és örömmel rábólintottunk, hiszen akkor már félúton vagyunk kis szülőfalunkhoz. A 
napfénytől csillogó hó ugyan bántotta a szemünket, de abba - minél inkább közeledtünk célunk felé - 
bizony néha az öröm csalt könnyeket. A szinte járhatatlan úton, a magas hóban, a szélátfúvások közt 
csak úgy tudtunk haladni, hogy nem sokkal előttünk arra haladtak - Igalból tarthattak Tamásiba - az 
orosz katonák széles kerekű járművei, lánctalpas tankjai. Ezen a csapáson - több kilométeren át - 
libasorban, egymás után lépkedtünk, keveset beszéltünk, a leheletünk is megdermedt. A szorosadi 
elágazótól szerencsénkre már kevesebb hó volt, részben olvadozni kezdett, így a legutolsó két 
kilométer már nem lehetett számunkra akadály.

Amikor az udvarunkba beértünk, nagymamám a szobaablakon kitekintve vett bennünket észre. Tárt 
karokkal, meglepődve szaladt elénk: Ti meg hogy tudtatok ebben a nagy hóban hazajutni? A 
hallottakon nagyszüleim mind a ketten elérzékenyültek, szívmelengető volt számukra, hogy 
hiányoztak nekünk.

Az otthon töltött néhány napom igen gyorsan eltelt, mert a szünetben házi feladatomként náluk 
varrtam meg és hímeztem ki az első kötényemet, amit a szünet után gyakorlati órán itthon értékeltek.

Az óév végére kissé enyhült az idő, így 1970 első napjaiban a Szántódra való visszautazásunk már 
gondtalanul sikerült.

Extrém téli hideg - napfényhiány,
lelkem oly rideg - csendes magány.
Gyertyaláng - rebbenve lobban,
szívem lám - remegve dobban.

Szívem szép szavak bátorítanák,
lelkem ölelések simogatnák,
meleg kézfogások kedélyem javítanák,
lelkem simogatások megvigasztalnák. 

Maurer Teodóra
Léleksimogató
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Karácsony István
Régi pásztorkodás, pásztorfogadás a Szigetközben

Gyermekkoromban a falunkban, Darnózselin még a paraszti gazdaságokban sok állatot tartottak. A 
két jogelőd falunk, Darnó és Zseli peremén nagy legelők terültek el: Darnói-legelő, Zseli-legelő.

Szigetközben egyébként a táj összterületének 10%-át dús legelők uralták. Ezeken a legelőkön 
sertést, tehenet, ökröket, ridegmarhákat, ludakat neveltek, sőt még korábban gyakori volt a juhok 
tartása is. Emlékszem a Mikotai-legelőn helyet foglaló lövődombtól külön út vezetett Arak község felé, 
melynek „Marhajárási-út” volt a neve. Ezen az úton hajtották valamikor a marhacsordákat az „Araki-
gyöp”-felé.

A tehén- és disznólegelők a falu tövében voltak, a többi haszonállatot - a juhokat kivéve - a vizek 
melletti településeken úsztatással juttatták el a szigetekre. Nehéz és veszélyes volt ez az „úsztatásos 
legeltetés”.

A libaneveléssel nem sok gond volt. „Bábi-néni” reggel valami eleséget szórt a gágogó jószágnak, 
azután kiterelte őket a kiskapun, keresztet vetett utánuk, és a csapat mehetett a gúnár vezetése mellett a 
Dunára. Kevés háztájival nevelődtek fel „Bábi-néni” 40-50 főnyi libái, mert a szigetek bő pázsitja, és a 
vizek gazdag halállománya minden jóval ellátta őket. A lúdtoll és a hízott liba volt az asszonyok fő 
jövedelemforrása. Októbertől decemberig tízezrével kerültek a hízott libák a mosoni, győri, de 
főképpen a bécsi piacokra.

Kora reggel trombitaszóra ébredtem, mert a pásztor hajtotta a tehéncsordát. Ekkorra már a tehenek 
a fejésen túl voltak. Valamivel később tülökkel jelezte a disznópásztor, hogy most már az ő kondája 
következik. A trombita, de különösen a tülök ugyancsak megcifrázta a menetindulót. A disznók 
legelője volt a leghitványabb, ugyanis nem hiányozhatott belőle a víz és a sár.

Az ökör- és a ridegmarha csordát Szt. György (április 24.) napján hajtották ki, azonnal átúsztatták 
őket a szigetekre, ahol Szt. Mihályig (szeptember 29.) nevelődtek.

Legtöbb helyen az erdők és a legelők közös, osztatlan állapotban voltak.
Legeltetési társaság, Erdőbirtokosság kezelte őket. Ám nevezték őket Gazdaközönségnek, 

Közbirtokosságnak is. Ez jogi testület volt, külön vezetőséggel rendelkezett. Fő gondjuk volt minden 
évben a pásztorfogadás. Ennek ideje Szent György, vagy Szent Mihály napja volt. Színhelye a 
korcsma, melyen az elnök, a kamarás és a bizalmiak is részt vettek.

A közgyűlés fő témája volt a pásztorok fizetésének megállapítása, amely a kihajtott állatok 
darabszáma szerint történt.

Minden kihajtott számos állat után járt egy kenyér, egy fertály búza, szoptatási díjként darabonként 
néhány fillér, „pünkösdi-kerülő”, „szt. mártoni-kerülő”, „görgő és üzekedő” pénz, lakás, fűtés, egy 
hold föld, bikagondozási díj, szilveszteri köszöntő, és annyi száraz rőzse az erdőből, amennyit össze 
tud szedni.

Sok híres és többnyire jómódú pásztorcsalád volt a Szigetközben: Kelemenek, Szalayak, 
Blaskovicsok, Szarkák, Kiss-ek, akik apáról-fiúra szállva híven őrizték az ebbéli foglalkozásukat.

Természetesen, nemcsak tülkölni és trombitálni, hanem a bálokban és mulatságokon dudálni is 
tudtak, ez népszerűségüket is növelte. Gyermekkorunk korai szakaszában az ún. „Dudás-házakban”, a 
dudabálokon kezdetben dudás-muzsikára táncoltunk. Istenem, de szépek voltak ezek a farsangi 
események! Később aztán Szarka Antal tangóharmonikájára tanultuk a táncot.

Nády Mária
Istenem! I.

Mindenem a Tied! 
Életemmel, verseimmel
amíg éltetsz: szolgállak

G. Szabó Ferenc
Túlélők

Szétszórtuk csontjaikat,
nagy diadal volt, örömorgia,
azt gondoltuk, hogy
a csata véget ért.

De, nem semmisültek meg, átalakultak,
itt vannak a vízben, kenyérben, levegőben,
öntelten irányítják a
tengerek apályát-dagályát és szaporodnak,
mint a paraziták.

Kádár Sára Hajnalka
Április

Szél rohan
tova az ágakon
hosszú lábú eső
ostoroz
bújik a nap
felhők hasadékán
langyos föld gőzölög
zápor nyomán
szétszalad a fény
fűszálon dombon
rezdül egy kis levél
tavasz szusszan
újból a tájra.

M. Simon Katalin
Hazatérés

Egy zsombékon ült. Felhúzott térdét átkarolva bámulta a fűzfabokrok közül előtűnő Kisküküllőt, 
amint az fegyelmezetten siklik tova mély medrében.  Néha egy bottal valamit karcolt a homokba, aztán, 
hogy idegen szemek elől elrejtse, gyorsan kitörölte a firkát.

A déli nap hevesen tűzött. Tikkadt fűszálak, falevelek tűrték alázatos mozdulatlanságban a 
forróságot. A csendben csak a lóherék virágaival incselkedő darazsak zümmögése hallatszott 
mindaddig, amíg a falu felől feltűntek a libák. Kitárt szárnyakkal megrohamozták a magas partot, és 
fülsiketítő gágogással leszálltak a folyóra. Amint a víz megérintette testüket, ismét elcsendesedett a táj. 
A libák élvezték a víz hűvösét. Nyújtott nyakkal alámerültek, fölfelé meredő lábukkal és farktollukkal 
egyensúlyoztak, majd zsákmánnyal csőrükben kikapták fejüket a vízből, és helyrebillentek. Az 
asszony mosolyogva követte a jelenetet. Mintha a dédmamája falvédőjén levő kép elevenedett volna 
meg.

Elbűvölte a fürdés örömében tobzódó ludak látványa, a távolból fehérlő sziklás oldal, a túlsó parton 
magasló erdő. Érezte, hogy átöleli a múlt…

***
Felpattant helyéről. Ruháit a zsombékra dobta, és őzgida kecsességével szaladt a vízbe. Egy ideig 

hagyta, hogy testét szelíden simogassa a folyó, aztán engedett a csábításnak, és elmerülve a mit sem 
sejtő habokban, erőteljes karcsapásokkal úszott szembe az árral. Amikor elfáradt, a hátára fordult, és 
élvezte, ahogy a víz lassú ringással sodorja. A libák a túlsó part felé húzódtak, és nyugalommal tűrték, 
hogy a sajátjuknak vélt területre idegen hatoljon be. Halk méltatlankodással nézték, ahogy fejjel lefelé 
merül a mélybe, lábát fegyelmezett mozdulatlanságban az ég felé feszítve a víz színén. Aztán erőteljes 
csobbanás, és újra feltűnik a feje, hogy kipihegje magát, míg lábával a víz alatt egy helyben biciklizik. 
Aztán egész testével merül a víz alá, és pár méterrel távolabb bukkan fel újra. Szerette ezt a folyót, 
gyermekkorának folyóját, s míg játszadozott vele, újra gyermeknek érezte magát.

***
A nap már az ég alja felé tartott, amikor kijött a vízből. Percekig álldogált a mezőbe nyúló parton, 

tekintetével simogatva a szeretett tájat, majd elnyúlt a fűben, és hagyta, hogy gondolatai szabadon 
kószáljanak. 

Az alkony hűvöse térítette vissza a jelenbe. Arcán érezte a mező széna illatú leheletét, és hallotta, 
hogy a közelben egy tücsök ismerős dallamot muzsikál. 

Lelkét elárasztotta a hazatérés öröme.

Kozma László
Egyeskő

Viharszelekben magányosan állok –
- Teremni fogsz gyopárt és vadvirágot.

A zúgó vészben hogy lelhetek békét?
- Elringatod harangvirág kékjét.

Aranyércek némaságát őrzöm…
- Fenyők zúgják dalaid örökkön.
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Nagyböjt van…

Nagyböjt van, ünnepi szám kiadására készülünk. Tíz évvel ezelőtti nagyböjtben indult útjára ez a 
lap. A tíz év alatt sokat változott, érett a tartalom, egyre színvonalasabb lett, befogadva távolabbi 
tájegységek, városok szerzőit is. Mi is sokat változtunk szerkesztés közben, időről-időre változott a 
szerkesztőség összetétele is.

Ilyenkor illendő a visszanézés, de a következő időszakok kihívásaival való számot vetés is. Milyen 
is volt az elmúlt időszak? Mindig lelkes gárda adta össze az egyes számok tartalmát, sosem tudva előre, 
hogy milyen is lesz a végeredmény. Úgy érzem, hogy ennek a lapnak mindig volt Lelke, ott lüktetett 
benne annak a harminc-negyven embernek az érzésvilága, gondolatai, akik időről időre szerepeltek 
benne. Vannak állandó és új, mindig újabb szerzőink is. Köszönet illeti a kezdetek óta hűségesen 
publikáló társainkat, akik a gerincét adják az Aranypornak. Köszönet illeti a később csatlakozó és 
hűségessé vált alkotókat, akiknek hűsége jelzés nekünk, hogy fontos, amit teszünk a kiadással. Örülünk 
az erdélyi szerzőinknek, a felvidékieknek, akik örömmel csatlakoztak közösségünkhöz, és köszönjük a 
távolabbi országokban magyar identitásukat őrzők közléseit is.

Térségi irodalmi periodika – ez az alcíme, meghatározása az Aranypornak, amely egyben egyetlen 
ilyen kiadvány a térségben. Mennyiben vagyunk térségiek? Szerintem a sok térségi szerző értékrendje, 
befogadó attitűdje egyben a város, Mosonmagyaróvár és környéke jellemzője is. Szívesen osztjuk meg 
értékeinket és szívesen teremtünk közösséget másokéval is. Több alkalommal láttuk vendégül 
szeretettel a távolabbi szerzőket, bemutatva városunk múltját, érzékeltetve a jelen dinamizmusát is. 
Mint térségiek a befogadás, a párbeszéd, közösség kultúráját szervezzük és kínáljuk fel olyan emberi 
értékeket közvetítve, amelyek kerülik a megosztás, a kirekesztés gesztusait. A cinizmus, az emberi 
értékek tagadása, negatív szellemiség nem kap teret nálunk. De ilyen próbálkozás csak elvétve volt a tíz 
év alatt.

A Merített Örökség antológiából kinövő lap egyre inkább élvezheti a térség és a város támogatását, 
ami a létét segíti. Ez nekünk is visszajelzés és felelősség a munkánkra nézve. Szeretnénk, ha a lapunk 
lelkisége tükrözné a térség igazi „lelkét” is. Sok egyszerű emberben van meg az írás vágya, képessége, 
és ezeknek az írásoknak a térségben egyetlen fóruma a lapunk, amely színvonalában egyre inkább 
megállja a helyét bármilyen közegben is.

És emlékezünk a tíz év alatt közülünk eltávozó alkotókra is, akik életük végéig hűségesek voltak 
hozzánk: Korcz Antalné, Móroczné Nagy Mária, Dohy Attila, Tarnóczy Szabolcs, Bősze Balázs, Cseh 
Károly, Tóth Juli, Dudás Sándor írásait híven őrzik a régebbi lapszámok. Ők örökre hozzánk tartoznak 
már.

Kicsit dadogva, keresve a szavakat fogalmazom ezt az írást. Olyan sok mindent kellene írni, de csak 
azt tudom írni: köszönöm Nektek alkotók, szerkesztők, köszönöm a két kiadó egyesületnek a munkát, a 
térségnek, a városnak a támogatásokat. Köszönöm, köszönjük…

Szekeres Mária

Kovács Béla
Szabad–e ma?

Szabad-e ma a költőnek
Szemet-fület becsukni
Világ dolgaival nem törődve
Csak a szép szellemmel foglalkozni

Homokba dugni a fejét
Nem figyelve külső másra
Csak a belső önkódolt
Illatos, kedves álomvilágra

Szabad-e szagos, szép szavakból
Képzelt mesevilágot összerakni
Agyszelencét szépre, jóra programozva
Szelektíven működtetni

Jót tesz-e a jó szándékú
Ha csak tetszeni akar
Színes fátyol mögé bújik
Ami minden rosszat eltakar

A jó szándék nem elég
Jó úton kell haladni
Világ dolgát szűrő nélkül
Konkrétan kell bemutatni.

Zelenka Brigitta
Nagyanyám

Keze ölében két galamb,
vállára hull az est harang,
arcán a pilla rebbenő,
kályha duruzsol, szemben ő.

Benéz a hold az ablakán,
melléje ül a bús magány,
szeme előre, múltba lát,
száz csodát, álmok hajnalát,

talán csak apró kincseket,
gyermek, ha lepkét kergetett,
vagy egy illatot, ha a fán
szerelem nyílott hajdanán,

csak egy elsüllyedt rég-világ
játszik színt, míg a szél kiált.
Öleltem volna Nagyanyám…
almaszag leng az őszhaján.

Bielefeld, 2016. Advent

Streéb Mária
Mindenség ciklusból

Teremtés

Szándék csilingel
Anyaggá sűrűsödő
Hangok sorában

Tekintet alatt
Formálódó Test-Lélek
Lét - kopogtató

Ős tenger

Folytatódni majd
Az egymásban oldódó
Tér – Időben is

Előre – Vissza
Magában hord a hullám
Velem viselős

Átjárás

Innen oda és...
A kettő között hol vagy
MOST, onnanfelől?

Mindenen áthatolás
Esetlegessége köt.

Pillantás

Magába ölel
A Létezés - Lüktetés
Folytonossága

Ez az örök jelenlét
Kibírhatatlan kínban

Szeretet

Míg nő a gyermek
Remény érik a szívben
Bőven ad, ki kap
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