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Magamról

Ez már a 4. kötetem, pedig előzőleg meg-
ígértem, hogy nem lesz folytatás. Az ember 
gyarló és esendő és össze-vissza ígérget, aztán 
megszegi. A 3. kötet óta kilóim gyarapod-
tak, vércukrom emelkedett, zsémbességem 
fokozódott, de megvagyok. 2 éve fiam meg-
nősült Amerikában, 1 éve pedig megszületett 
3. unokám: Jackson Lóránt, igazi jókötésű fiú. 
Grafomániám okán írásaim megszaporodtak, 
magyarországi unokáim nőttek, okosodtak, 
feleségem egyre szebb és fiatalabb. Szabó Ti-
bor barátom néhány újabb grafikával örven-
deztetett meg.

Ígérem, ez valóban az utolsó kötet, melyet 
lányom jóvoltából követtem el. Kérem az ol-
vasók bocsánatát.

2016. május
D.T.
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Név és emlékezet

Kitörölhetetlen nevek
Nevek a kőben és a fájdalomban
A nem fakuló emlékezetben
Az agyakban és a szívekben

Ördög, emberi köntösben
Emberi bőrben, hitekben
Kiválasztotta a kiválasztottakat
Ekkor hol voltál te Isten?

Soványka, cinege lábú
Szakállas apók, riadva remegtek
És gyönyörű  feszes, fiatal testek
Ők voltak a temetők és a temetettek
Láttad ezt te Isten?

Írmagjuk se maradjon
se nevük, se nyomuk, se porszemük
fájdalmukat a szél már húrokon pengeti
Csak számuk volt, ez minden
Akkor hol voltál te Isten?

Hegyekké nőtt szánalmas göncök
Felcímkézett bőröndök, de hová?
Ilyen falu, város, ország nincsen
Csak otrombán vigyorgó kápók
Merre jártál akkor te Isten?

Szorítja a kerekesszék fogóját
Lába elfagyott, foga nincsen
de él, emlékezik, lélegzik, s kérdez
Akkor hol voltál te Isten?

V E R S E K
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Magyar, lengyel, észt, osztrák
Futnak a sínek, s csak hozzák, hozzák
Ropog a fegyver, a sorból kiszólás nincsen
csak elapadt könny van, s elmaradt áldás
Merre néztél te Isten?

A munka szabaddá tesz
Szép, arányos betűk a láger homlokán
Rothadt répa, penészes kenyér,
S mindez ingyen
Ugye láttad ezt te Isten?

Hogy lehetett túlélni
S rebben a szó az ajkak közül
A maradókból felnőttek lettek
Tanulnak, dolgoznak, vétkeznek, szeretkeznek
Szeresd őket, segítsd te jóságos Isten!
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A varázslatos hegedű

Valahol ebben a nemzeti káoszban, ebben a mámoros, keserves 
újraébredésben, vérből, mocsokból próbáló újjászületésben kelle-
ne hinni, remélni. 

De elpattant egy húr.

Széttört üveg mozaikokból összerakni egy kiherélt hazát, egy 
becsületben hitetlen népet, megalázott szellemiséget, ocsmányul 
törpévé tett erkölcsöt, elrondított hitet, megszégyenített prófétákat 
és prófétává emelt gazembereket.

És elpattant még egy húr. 

Megélni szétrombolt családot, csalódott szerelemben nemzett 
gyermekeket, eldobni élőt és holtakat gyűlölni, imádott fétist sze-
méttel takarni. 

És elpattant a harmadik húr.

Hajdan volt, csodára éhes, csillogó szemekre hályogot húzni, 
testvért becsmérelni, barátba rúgni. Mindezen sikollyal felérőt ka-
cagni.

És elpattant a negyedik húr.

Tiszteltél eszmét, homlokodra csillagot képzeltél, tenyeredben 
gyémántot hordtál. Hitedben bizton bíztál, megváltott világot ma-
gadtól vártál. 

És elpattanna az ötödik húr, de nincsen.

Mint kisemmizett szálfa-cigány, lököd válladra a meggyilkolt 
hegedűt. Vonszolod magad. Kiköpött hitedre undorodva ráti-
porsz. Szétnézel a világban, megborzadsz, reszketsz, de kitől vársz 
megszánó kabátot izzadt vállaidra?

Kitől megértő szemvillanást, együtt érző kézfogást?

Előveszed a hegedűt és gyöngyöző homlokkal keresed azt a 
húrt, amely sohasem volt. 



6 F O R G Á C S A I M

Ben Hurnak Szeretettel

Azok a hatalmas kék szemek
Mint szikrázó ékszerek
Már akkor megigéztek
Mikor odasimultál anyád óvó kezéhez

Akkor még nem volt kard
Nem volt a bolondos Haja
Csak szőke tincsek
S az örömök halmaza

De látszott már kezében az erő
Hangja is volt eget verő
És habzsolta a tejet garmadával
Megküzdött érte az anyjával

Először jöttek apró kocsik
Majd egyre nagyobb verdák
Többnyire csak három kerekűek
De a nagyik ezt se bánták

Látszott, harcos lesz belőle
Rárontott bogárra, kőre, nőre
Nővére nagy bánatára 
Felmászott ágyra, fára
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Eleinte ő volt az óvoda réme
Néha még bepisilt, főleg délbe
De ha meglát egy verdát
Nem hall, s nem lát

Harcos lesz belőle, nagy harcos
Néha nevető, néha morcos
Anyjának, apjának szeme fénye
S nagyon szereti a nővére

Persze a nagyikat se hagyjuk
Mama nékül nincs is remény
S papa is feltűnik néha
Mint egy kóbor szegénylegény

Éltessen soká az Isten
Legyél hős, mint Juda
Legyél szép és okos és jó
Mert egy Ben Hurhoz ez való

2014. Beni 3. születésnapjára
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Tavaszvárás

Szófogadó, lerágott csontú ágak
kimondatlan megfagyott panaszok
rég elföldelt kamasz vágyak
szétrágott por-hamu csillagok

Bekapart koporsó nyárban
dohszagú éretlen remény
hanyag-tékozló orgiában
elvetélt, másnapos költemény

Kómában botladozó régmúlt
pislákoló vad megváltás
az agy poshadt, bénult
koszos erekben folyik az áldás

Fújom a parazsat
ordítva hámlik az ajkam
mint letört agyarat
a múltat kezembe kaptam

Csapkodok vele virágra-világba
nyaldosom rút sebeim
rárévedek egy új világra
halljátok hajdani kedveseim?

Toporgok, porolom szennyes ruhámat
tisztulni kell mindenáron
éveim unnak, utálnak
indulok, tudom bőröm véresre sikálom.
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7 és 70

Micsoda találkozás
micsoda ölelés
micsoda kitárulkozás
s micsoda feloldozás.

Honnan irányítják
a láthatatlan szálakat
honnan mozgatja a sors
az ölelő karokat.

Valahol, ahol
véget ért a háború
valahol egy poronty
kérdően néz az égre.

Ez rég volt
vagy talán mégsem
a végtelen életerő
harcolt benne, s megérte.

Harcolt, hogy anya lehessen
s megélhessen téged
aki szolgálja a jövőt
anyát is szüljön
gyönyörűt, szeretetőt.
Mikor már
majdnem későn

felsírt a 
szőke fruska.

Te Ági mama lettél
s a szőkeség már
vissza is 
beszél.

Felé nyúl egy kéz
a te kezed
próbálja szelíden
csitítani.

Olykor sikerül
olykor nehéz
olykor lazán megy
olykor könnyed.

S szemed sarkából 
kifordul
egy eldugott, félretett
könnycsepp.

2015. 10. 05.
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Számvetés

Megperzseltél
engedtem magam
csendesen hagytál ott
mint éjszaka a tegnapot.

Buta lepke
voltam én is
pedig milyen más
a gyertya s lámpafény.

Napjaim te
húztad oly gondosan
s az ébredés 
kegyetlen, kemény.

Nincs ma
és nincs holnapom
minden hang
elhalkul valahol.

Behorpadtak a napok
egyre hosszabbak
az esték
a van odalett.

Galárdul félretették
mint fáradt festék
kopik a múltam
s vele a jelen.

Elfáradtam
bukdácsolok
egyszer majd
el is ismerem.

2015. október 5.
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Szabó Tibor: Önarckép
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Egészségesen élni

Morcosan ébredek, bár nem kellene, mert ott van a vidító por, 
spray, kapszula, vagy tabletta. Kettőt bekapok és sugárzóvá válik 
a tekintetem, magabiztossá a személyem, ruganyossá a járásom. 
Persze még van egy kis baj, hogy kemény a székletem, de soha-
sem bánom, mert napi 2-3 csepp szükség szerint és állommá válik 
a WC-re járás. Remélem nem álmomban. Ruganyosan lépkedek, 
de szemeim a lábujjaimra révednek, bizony gombásak, de én azt 
sem bánom, mert van oldat, reszelő, lézer és hipp-hopp, a gomba 
már a múlté. Mehetek a fürdőbe, a strandra, az első randevúm-
ra. Azért szagolgassam meg magam okával, nehogy a randevún 
derüljön ki, hogy oroszlánszagú vagyok, de itt van ez az új spray, 
amely 3 fújás után megőrjíti a csajokat. Dobálják le magukról ész 
nélkül a fehérneműt. Hohó! Fehérnemű, persze csak hátrahajló 
betéttel és két számmal kisebb bugyival észtveszejtő. Suttyomban 
belenéztem a pénztárcámba és üresnek találtam. Sebaj, itt van a 
legelőnyösebb hitel, mindössze 30%-os kamattal és még házhoz is 
hozza egy bombázó. Ebből már telik egy kedvezményes szoboszlói 
útra minőségi partnerrel háztól házig. S ha kellően elfáradtam, be-
veszek egy könnyű altatót, természetesen a kedvezményes fajtából 
a kedvenc patikámból. Bekapok hozzá egy szezonális vitamint és 
lefekszem. A fűtést minimálisra állítom, csak hideg vizet csapolok, 
a lámpákat lekapcsolom, mert azért mindenre nekem sem telik. 

H U M O R
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Diéta 

Most már nincs tovább. A kis hetyke járású, tüzes szemű, szi-
gorú diétás kisasszony megmondta, hogy meg fogok dögleni. Sőt, 
ami ennél borzasztóbb, kínok között fogom tenni ezt, a családom 
pedig napról-napra jobban fog utálni. Próbáltam kitérőket-kibú-
vókat keresni, hogy mangalica szalonna, meg zsírmentes zsír, meg 
húsmentes hús, de kikacagott.  Szóval zöldet kell enni zölddel, szó-
ját, sóskát, spenótot, karalábét (fúj), csalán teát inni. Inaszakadtig 
tekerni a szoba biciklit, amíg ki nem pukkan a kereke. És persze 
rendszeres étrend, 5-6 km napi poroszkálás. A sört felejtsem el, 
még az alkoholmentest is. Itt van támasznak az asszony, a gyerme-
kek, a jól képzett szakorvosi hálózat, a könnyen kezelhető vérnyo-
más és vércukormérő, a korszerű gyógyszerek. Úgy félálomban 
elúszott szemem előtt a sült császárhús, a frissen gőzölgő tepertő, 
a finoman tejfelezett toros káposzta, még kacsintottak is. Élesen 
belém hatolt feleségem sztentori hangja: ma csak tea a reggeli, cu-
kor nélkül. 
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Kezeltek 

Ahogy a 68-at taposom, egyre bölcsebb leszek, mert más nem 
lehetek, mivel a 68-at taposom. Természetes, hogy köszönnek, 
vállon veregetnek, sőt, lekezelnek velem a nyavalyák, mert így ter-
mészetes. Ahogy elhagytam az ifjúkort és már nem röhögök, sőt 
sajnálóan nem neheztelek a szenvedőkre, a kisebb és nagyobbak-
ra. Egy kis ízelítő a kétkedőknek: 

1. Már nem megy úgy a csajozás, mert ha megfordulok, hirtelen 
úgy marad a nyakam, és már azt sem tudom, hogy jövök, vagy 
megyek-e? 

2. Ha meglátok egy jónak titulált nőt, nem tudom, hogy rajtam, 
vagy rám mosolyog. Netán az ezüstfejű botomat akarja, vagy vala-
mi mást, ami már nem az enyém. 

3. Itt van ez az orvoslás is, ami csodálatos és felmagasztaló. Egy-
más kezébe adják az embert a doktorok, tiszta szívvel és lelkiisme-
rettel, hogy a másik nagyobb tudor, specialista és így tovább. 

4. Privát morzsák az életemből: Felfekszem az asztalra, erősen 
fogom a gatyám, mert az enyém. Valami zsírral bekenik a hasam-
at, majd a mellkasomat, ütemesen csiklandoznak, majd bepisilek 
a röhögéstől és mondják a diamétert, a centimétert, a hexametert. 
Mire leszállok, már csak szellemi toprongy vagyok, annyira beda-
ráltak. Aztán másnap nem eszek, csak valami barna takony félét 
iszok. Már csak a W.C.-n tudok tőle aludni, mert a nyomjelző lö-
vedékekkel végig pásztázom a lakást. Reggel egy irdatlan csövet 
dugnak a fenekembe, felfújnak. Így aztán tényleg lufi bácsi vagyok, 
erősen kapaszkodok, hogy fel ne repüljek a plafonig, jé, sikerült. 
Bónuszból felülről is megdugnak, de ez már istenes. Újabb erőpró-
ba következik. Vénásan kapok valami finomat, aztán tárcsákkal 
bástyáznak körül. Erősen szorongok, hogy le ne essek az asztalról. 
Egyenlőre kaptam reggel 10, este 5 tablettát és kapszulát. Mellesleg 
napi 4x szúrom magam. Óvatosan járok, beszélek, eszem, iszom és 
nevetek. Mert a nevetés gyógyít. Meg aki nevet, rossz ember nem 
lehet, különösen, ha a másikon nevet. 

S ne felejtsd el a bölcseletet: amennyit tudsz, adományozzál, de 
ne többet. (Ovidius)
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Advent

Jön a tél, a hosszú estékkel, a varázslatos éjszakákkal, a misztikus 
– mámoros egyedüllétekkel, az apró örömökkel, a nagy vágyako-
zásokkal.

Jön a tél, a nagy takarító, a nagy szemfényvesztő. Leplet terít a 
sárga levelekre, a pusztuló avarra, a fák csupasz, horgas ujjú ágaira, 
a felpezsdült szerelmekre, a friss bánatokra, a szűnni nem akaró 
acsarkodásokra.

December a tisztulás hava, a számvetésé, a megmérettetésé és a 
felkészülésé.

Advent: a szent idő, készülődés a karácsony ünnepére, a megvál-
tó megérkezésére. A várakozás, a reménykedés ideje.

Látom naponta az anyókát, áll a börtön kapu előtt, kéri a bebo-
csátást, beszélőre, nap mint nap. Az ügyeletes tiszt nem érti – de 
néni, megalázta magát, elvette a pénzét, mindenéből kiforgatta. 
Most is csak kér és kér.

Tiszt úr én vagyok a hibás, rosszul szerettem, higgyen nekem, ez 
egy jó gyerek. És kéri, könyörgi a bebocsátást.

Ez szent idő, a várakozás, a megbocsátás ideje. Ahogy III. Ince 
pápa mondja: az Advent Krisztus négyféle eljövetelét jelképezi, 
megjelenik a test felhőjében, a kegyelem harmóniájában, a halál 
tusájában és az ítélet tüzében.

A lány készülődik, szombatra várja a fiút, biztos, hogy hazajön 
– mondja – én az ilyesmit megérzem. Még a dédanyjától hallotta, 
hogy a harangkötélből csenjen el egy foszlányit, fűzze a hajába, 
farsangkor biztos lánykérés lesz belőle. Kimegy a vonathoz, szag-
gatja vékony kabátját a szél. Pontosan érkezik, percet sem késik. 
Ketten jönnek, összebújva, nevetve, észre sem veszik.

P R Ó Z A
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Nem baj, mondja, kiveszi hajából a kenderszálat. – Jó lesz ez 
még, s annyi könny hull a tenyerébe, hogy mosakodni lehetne vele.

Nem baj.
Araszol az idő, harmadik-negyedik gyertya lángja lobban a ko-

szorúban.
Hiszek benne, hogy együtt leszünk, a szeretet, a bizalom, mint 

hatalmas fuvallat összetereli a családot.
Máraival együtt mondom, hogy sok ünnepet megélhetsz és még 

is, mintha még mindig várnál valamire. Azt hiszem szeretetre vá-
gyom, pedig kapni nem lehet, azt adni kell, az a módja. Ez az igazi 
beteljesülés.

„Nem időpont, vagy időszak a Karácsony, hanem lelkiállapot. 
Békességben, jóakaratúan és könyörületesen élni – ez a Karácsony 
igazi szelleme.” (Calvin Coolidge)
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Azok a Karácsonyok

1952-ben még a Honvéd utcán laktunk, az összetolt két fotel-
ban aludtam és anyám főzte a szaloncukrot kakaóból, dióból, cu-
korból.  A korábbról gondosan megőrzött papírokba csavartuk és 
kötöttük fel a fára.

1954-ben már a húgom ott vitézkedett a kórházban. Apám 
ügyeletes volt, gégét metszett, szemet távolított el, császármetszés-
hez altatott, szóval mozgalmas karácsonyunk volt.

1963-ban hozott a Jézuska egy Tisza tévét, nagy csoda volt. Ad-
dig Lengyelékhez jártam meccset nézni. Mindig nagy készülődés 
előzte meg az ünnepet, anyám sütött, főzött, az ízeit ma a húgom 
kosztjában vélem felfedezni. 

Azok a 60’-as évek: berobbant Várszegi Zsolt a családba. Jöttek a 
lávafolyamok és a megkövült lávaszerű békülések. 

1971-ben megnősültem, egy halványkék szemű, halkszavú 
nőszemély kezdte tompítani indulatkitöréseimet és befészkelte 
magát a család szívébe. 

1973-ban Manyi mamával és Eszterrel bővült a család. Elkezdő-
dött a karácsonyi ünnepi körforgás meghatározott forgatókönyv 
szerint. 

1975 a nők éve volt a Várszegi családban, melyet csak az én fiam 
tudott kompenzálni három nap késéssel. Ez már négyunokás ka-
rácsony volt, melyet anyám könnyekkel, apám csendes bölcselettel 
fogadott. 

1985 gyönyörű karácsonyt hozott, anyám nagyon kitett magárét 
és béke volt, szelíd béke. Aztán karácsony harmadnapján irány a 
kórház, másnap meghalt, szinte elfolyt a szíve. Később már nagya-
pa és Manyi mama voltak az újabb gyerekek az asztalnál.

Lassan 10 éve meghalt Zsolt, 8 éve apám és maradtunk magnak 
ketten Gigivel.

Közel 2 éve egy Botond nevű rózsaszál aranyozza be húgom éle-
tét. Boldog, repked és útban a következő kandúr. Ő már nem lesz 
Tamás.

2006 Karácsonyára Eszter és Itay melegre vágyott, Izraelben 
vannak. Nekem pedig bánat a szívemben. Tomi hazajött viliára, de 
Amerikába kacsingat. Hej, ezek a nők.
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Nálunk egyébként Tamásfészek lehet és alacsonyan repülnek ki 
belőle a Tamások. Már itt van a legújabb. Látom, összefonják ujja-
ikat, bújik Dórihoz, ő viszont. Nincs menekvés! 

Hol tartjuk a következő Karácsonyt?
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Mengele és a hét törpe

Magyar-román gettóból 1944. május 18-án három napi út után, 
marhaszállító vagonban érkeztek meg Auschwitz-Birkenauba. Ők 
voltak a világ legnagyobb törpe családja, 5 leány és 2 fiú. 

Mikor minden 10 elhurcoltból 9-et gázkamrába küldtek, ők 
csodálatos módon élve maradtak. Ők voltak az Ovitz család Ro-
zavleaból. Sámson az apjuk, aki szintén törpe volt, 10 gyermeket 
hagyott özvegyére Berthára, aki mindegyiket zeneiskolába íratta, 
megtanultak hangszeren játszani, énekelni, táncolni, színészkedni. 
Társulatuk, a Lilliput Troupe bejárta Európát. A zsidók gettósítá-
sáról szóló rendeletet követően 1944. május 18-án megérkeztek 
Auschwitzba. Ovitzéknak a halál angyala, Jozef  Mengele irgalmat 
adott. A doktor a 3. birodalom elsőrendű faját akarta létrehozni, 
mérhetetlen kínokat, fájdalmakat okozva a szerencsétlen embe-
reknek. Barbár kísérletei okán több ezer foglyot végeztek ki injek-
ciókkal, műtétekkel, vagy csonkoltak meg. A törpék a mindenha-
tó gondoskodás és szerencse jóvoltából megőrizhették ruháikat, 
hangszereiket, sminkjeiket. Persze ennek borzalmas ára volt. 
Csontvelő mintákat vettek tőlük, naponta többször vért, kihúzták 
a fogaikat, röntgen sugarakkal kínozták őket. Ahogy kénye-kedve 
szolgálta, énekelni, szerepelni kellett a hóhér előtt. 1945. január 
17-én Mengele elszökött és magára hagyta pártfogoltjait. 10 nap 
múlva a szovjet csapatok bevonultak Auschwitzba és a még életben 
lévő 5800 foglyot felszabadították. Ovitzék előbb a Szovjetúnióba 
kerültek, majd az izraeli Haifába. A család minden tagja megme-
nekült. Együtt telepedtek le. 1949-ben Auschwitzi hét törpe néven 
ének és tánc csoportot alakítottak és járták néhány éven át Izrael 
városait. A család utolsó tagja 2001-ben halt meg. A csodálatos 
történet néhány alapvető tanulsággal szolgál: az összetartás és ösz-
szetartozás hihetetlenül megsokszorozza az élethez való esélyeket, 
a tehetség még borzalmas körülmények között is utat tör magának 
ás győzedelmeskedik. 
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Félperces Chattanooga-ból 

Komoly fogadás számtalan nemzet lányaival és fiaival, és persze 
a büszke szülőkkel, például velünk.

A hőség szinte elviselhetetlen, mi pedig öltönyben, kosztümben 
– ahogy illik. Egymás után szólítják a megfelelteket, mindenki 
rövid, pattogós beszédben köszönte a bizalmat és átvette az 
oklevelet. Néhányan többet is. 

A fogadásra megtörténtek az előkészületek, a pezsgő 
mindenkinek dukál, majd libasorban araszoltunk a várva várt 
ételekhez, desszertekhez. Én kerülöm a baromfit és kinéztem 
magamnak a bélszínes gondolát. A sovány úr boszorkányos 
ügyességgel szeletelte a bélszín csíkokat. Valahogy meghallotta, 
hogy mi a fiammal magyarul beszélünk. A kés megállt a kis 
csenevész ember kezében. Kipattant a pult mögül és vagy nyolcszor 
kezet rázott velünk. Lapogatott, ölelgetett bennünket. Bartis 
vagyok Szegedről. Én egyébként könnyen könnyezem, a szemem 
sarkában megjelentek az apró gyöngyök, a Bartis úréban is. 

Tizenegy éves voltam, amikor kijöttünk, ki kellett jönnünk 
– rámutatott a kampós orrára –, ezt nem szerették. Apámnak 
péksége volt, elvitték. Mi megindultunk az új világ felé. Bartis 
vagyok – értitek, Bartis vagyok.

A sor már igencsak felszaporodott. Felvette a szeletelő kést. 
Boszorkányos ügyességgel szelte a csíkokat és kikacsintott ránk. 
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Rosszkedvünk ősze

Törvény van róla, hogy a gyógyuláshoz való jog mindenkit meg-
illet.

Az egybiztosítós rendszer talapzata pedig recseg, ropog. Elége-
detlen a beteg, a hozzátartozó, a gyógyító személyzet. Talán csak 
az elégedett, akinek sikerült elvinni a csaptelepet, a villanykörtét a 
fürdőszobából, paplanhuzatot, a lepedőt az anyaszállásról, vagy a 
műanyag széket a folyosóról. 

Mi, egészségügyiek nem vagyunk eléggé felkészülve a naponta 
változó finanszírozásra. A megéri – nem éri meg kihívásaira.

Nehezen értjük, hogy az épp a minimálbért meghaladó fizetésé-
ből a nővér miért támogassa a hatalmas aranykeresztet a nyakában 
hordó, nyegle, még köszönni sem tudó, kigyúrt fiatalembert, vagy 
még a lábujján is gyűrűt hordó „anyukát”, akik együtt veszik sem-
mibe és nézik le az egészségügy napszámosait. Akik egy fillér tb já-
rulékot sem fizetnek! Tényleg autentikus szakemberek és jó érzésű 
civilek bevonásával kell, hangsúlyozom, mielőbb kell kimunkálni 
és megérteni, hogy a gyógyításnak ára van, ha az már evidencia, 
hogy a kenyeret, vagy a cipőt sem adják ingyen!!!

Tisztességes bér és jogviszonyok között nem kell félni attól, 
hogy a hálapénz, mint vörös posztó lengedezzen mindenki szeme 
előtt, akik vélt, vagy  jogos sérelmeiket akarják orvosoltatni ezáltal. 
Ne kelljen félni attól, hogy legjobbjaink, legbátrabbjaink veszik a 
retye-rutyát és arrébb állnak. Ne kelljen félni attól, hogy felelőtlen 
média-varázslók folyamatosan gondoskodnak lejáratásunkról, is-
merve a rossz érdekérvényesítő szerepünket.

Legyen újra szolgálat az egészségügy, magas presztizsű, jól meg-
fizetett, nagy tudást igénylő szolgálat. Valamennyiünk üdvére!
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Nyárutó

Még a lábamat sem dugtam bele a Balatonba. Unokáim is csak 
kóstolgatták a hűvös vizet. Ilyen ez a nyár. Két-két szilvamag nagy-
ságú mellnek mondott előnyökkel feszít 2 serdülő leányzó, szolári-
umbarna testükről világít a feltűnési vágy. 

Odébb egy éltesebb, 40-esnek tetsző fekszik a fövenyen, mell-
tartó nélkül. Két oldalra szétfolynak előnyei. Németnek mondják 
a szomszédjai.

Mais bitte! Kiabálja a kukorica árus, majd megriad a rendőrök-
től és csendben tolja a biciklijét. A szomszédból elvitték a lángos 
sütőt, pedig hozzátartozott a képhez. Feleségem megmártózik a 
vízben, de dideregve kiszalad. Ez egy ilyen nyár. Panaszkodik a 
halsütő, a pizzás. Miből fog megélni télen?

Két kalapos, kaftános, sodort pájeszú gyerek szalad a vízhez, úgy 
10-12 évesek lehetnek. Kacagnak, fogócskáznak. Egy itteni házas-
pár hozta el őket nyaralni Gaza mellől, a háborúból, 10 napja. Ön-
feledtek, felszabadultak, gyerekek.

Mi meg abban reménykedünk, hogy jön a decemberi nyár, a 30 
fok meleg és hálálkodnak a fagylaltosok. 

2015



D o l i n a y  T a m á s  25

Hanukka

Akár a Hanukka, akár a Karácsony, a szeretet, az összetartozás 
érzése mellett bőven ad lehetőséget a játékra, a Homo Ludens – 
a játékos ember megítélésében. A játékon van a hangsúly. A sze-
retetteljes mosolyogtató játékon túl a véres, kegyetlen játékokra 
is. Az ember szereti fitogtatni erejét, ügyességét, amely úgy véli, 
más dimenziókba emeli, fokozza a nagyságát, olykor gonoszságát, 
mely határtalan és mérhetetlen is lehet. 

Mikor ezek a gondolatok keringenek fejemben, itt ülök a zsina-
góga feldíszített, de bizony szegényes termében. Próbálom magam 
lazává, játékossá, befogadóvá tenni. Hiszen a Hanukka ünnep. 
Nagy és bölcs ünnep a hazában és a diaszpórában. Látom a megfá-
radt testű embereket, a mindig félelmet sugárzó tekinteteket, a re-
megő lelkeket. Látom a mozdulatokat, melyekben még mindig ott 
lapul a talán örökké tartó félelem. Valamint látom a szerencsésen 
odavezényelt óvodások mindent elsöprő vidámságát. Látom az 
unokámat, amint kissé énekelve, de precíz pontossággal mondja a 
verset, melyet könnyen és jókedvűen tanult. Nézem az arcokon el-
simuló ráncokat, hallom a zene csodálatos hatását, hallom az egy-
re biztosabban összeverődő tenyereket, a béke igenlését. Hallom 
a szeretet mindenen áthatoló ritmusát. Nekem ez volt a Hanukka 
hatodik napja 2014. december 21-én a Hunyadi téri zsinagógában 
Budapesten.
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Zárszámadás

Hogy is volt? 
Szilveszteri józanodás után, tiszta józanság. 
Telefon a fiúnak,
Telefon a leánynak,
Sok-sok telefon,
Kurta válasszal,
Vagy kurta válasz nélkül.
Álmodozás, hogy jobb lesz,
Jó lesz majd, dübörög a gazdaság,
Lesz műszer, lift, vakolat a plafonon,
Választottunk, ez majd biztonságot ad.
Már kezdtek fújni a böjti szelek,
Ölelésből szorítás lett,
Meg hosszú a lábunk, vagy rövid a takarónk?
Ha sok gáz kell, abból nagy gáz lesz,
Sok a kevés, és a kevés is sok.
Benépesültek az utcák,
Csak egy sávon lehetett menni,
Olykor Árpád sávon.
Mekkora egy jó kórház?
Mekkora egy jó beteg?
Vagy egy jó orvos?
Ilyen tavasz még nem volt télen.
Vagy benn van a hóember is a stratégiai pszichiátrián?

BUÉK

2010
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Húsvét táján

Végre alábbhagynak a böjti szelek. Valami napsütés is meg-meg-
csillan a kerti fákon. A jobb kertekben már kacérkodik velünk a 
hónapos retek és a zöld szárú fiatal hagyma. A kispiacon tüle-
kednek a barkaárusok. A serényebb asszonyok ablakot pucolnak, 
kilincset fényesítenek, uram bocsá’, kerítést festenek. Megindul 
az invázió a sonkákért, a darabolt combokért, a sváb kolbászért, 
kalácsra is veszik fel a megrendeléseket. Rögtön pár forinttal drá-
gább lesz a tojás, s láttam két szerencsétlen bárányt is a grumán-
cánál cipelve, hisz a legillendőbb eledel ilyenkor a bárány, akinek 
persze van hozzá tehetsége, szóval kövér a bukszája. A tavaszt kö-
szöntjük és többszörösen a feltámadást, a 40 napos böjt végét, a 
tavasz győzelmét, a megváltás győzelmét, a megújulás győzelmét. 
Ha igaz, a Jézus sírját őrző katonák a feltámadás miatti ujjongó 
asszonyokat akarták az öntözéssel elhallgattatni. Néphagyomány 
tőlünk északra a villőzés, a fiatal lányok vesszővel való paskolása a 
termékenység elősegítésére. A nyuszi is a termékenység szimbólu-
ma, valószínűleg német eredetű szokás. A tojás pedig az újjászüle-
tésé, hogy Jézus is úgy törte fel a sziklasírt, mint egy születő madár 
a tojáshéjat. A barka a pálmaágat helyettesíti, mellyel Krisztust üd-
vözölték, mikor bevonult Jeruzsálembe. A bárány: az ártatlanság 
szimbóluma. Mi a húsvét a néphagyományokban, a régi fiatalok 
és a mai öregek, a mai fiatalok és a jövendőbeli öregek számára: az 
összetartozás, a hagyományok őrzése, az egymás iránti megbecsü-
lés kifejezése, a természet örök megújulásának köszöntése. 

Hiszem, hogy mindig így marad.
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Karácsonyaim

Közeledvén a szeretet ünnepe saját karácsonyaim közül hármat 
szeretnék kiemelni.

Első közös karácsonyunk a házasságkötés után 1971-ben volt. 
Anyósom már velünk lakott, szüleim éltek még és a saját szolgálati 
lakásunkban serénykedtünk, hogy az ünnep méltó ünnep lehessen. 
Feleségem jól főzött, sütött, anyósom is jártas volt a konyhaművé-
szet rejtelmeiben. Havas karácsony volt, plafonig érő fenyővel, ün-
nepi áhítattal, „mennyből az angyal”-lal, sok kedves meglepetés-
sel. Még bérelt bútorok között laktunk, mint két pályakezdő, nem 
dúskáltunk a különlegességekben, de mindennek volt becsülete 
és örömértéke. Éjfél körül, mikor kikísértük a szüleimet, hirtelen 
patadobogás hasított a csendbe, két hatalmas szarvas robogott át 
az udvaron és szinte lendület nélkül vitték át a közel két méteres 
kerítést, és elvesztek a havas ágak között.

1983-ban Eszter lányom 10 éves, Tamás fiam 8 éves volt, szeren-
csére még éltek a nagyszülők is. Így volt teljes a karácsony, együtt 
három generáció. Hetek óta gyűjtöttem a finomságokat, különle-
ges édességeket, italokat, kinek-kinek ízlése szerint. Jól elcsoma-
goltuk az ajándékokat. Gyönyörű ezüstfenyőt kaptam ajándékba, 
vettem mindenféle színes díszeket, persze nem tetszettek a nejem-
nek, ő a népi díszítést részesített előnyben. Szóval meg volt a szo-
kásos egyetértés, mely a mai napig tart. Külön fejtörést okozott az 
ajándékok elrejtése, mert már kutattak rendesen a gyerekek, főleg 
Eszter, akinek a tarkóján is nőtt szeme. A javát az ajándékoknak 
átvittük az intézetbe, ahol egy részüket sikerült jól elrejteni, mert 
csak 3 év múlva bukkantunk rájuk véletlenül. Meghitt gyönyörű 
karácsony volt, sok meglepetéssel, vidámsággal, felhőtlen bolon-
dozással. Anyám két év múlva pont karácsony után meghalt. Fia-
talon, gyönyörűen, máig sem kiheverhető veszteség.

1998 karácsonya különleges élmény, egy életre szólóan. Lá-
nyom Izraelben, Tel Aviv-ban készítette a diploma munkáját, itt 
ismerkedett meg a nagy Ő-vel, aki ma már a vejem, és Budapesten 
élnek. Szóval a napsütötte Izraelben töltöttük a karácsonyt. Hár-
man, nejem, fiam és én, felkerekedtünk és egy szál pendelyben 
köszöntöttük a Szent Földön a megváltót. Megláttam a Tesco-ban 
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egy összehajtható műanyag karácsonyfát díszekkel, vettem hozzá 
szaloncukrot és szépen a bőrönd fenekére helyeztem, hogy majd 
ott feldíszítjük. Előtte meglátogattuk Betlehemet, a Születés Temp-
lomát, szóval igyekeztünk ráhangolódni az ünnepekre. Fiam és 
vejem sok narancsot és mandarint szereztek valahonnan, fadísz-
nek. Mi pedig szép komótosan díszítettük a fát, villanyégőkkel, 
díszekkel felcicomázva. Aláhelyeztük szép dobozokban az ajándé-
kokat, ahogy egy nyírségi karácsonykor illik. Estére megérkeztek 
a jövendőbeli nászomék. Furcsán éreztük magunkat, mert ugyan 
kulturált módon megdicsérték a karácsonyfát, de korántsem mu-
tattak olyan lelkesedést, amilyet mi gondoltunk. A lányom próbált 
nyugtatni bennünket, hogy ezt nem nyíregyházi keresztény szem-
üvegen keresztül kell nézni. Lassan jöttünk rá, hogy akarva-aka-
ratlanul, de belefűztünk egy erősítő kapcsot az egyre foszló fűzér-
be, mely körbeveszi a világot. 
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A repülő ember

A körfolyosós négy emeletes régi bérházra már jó ideje ráfér-
ne egy alapos tatarozás. A folyosók kövezete feltöredezett felülről 
szép csendesen csöpörög az esővíz az alattuk lévőre. 

A hely forgalmas, nagyon frekventált, a város szívének is a szíve. 
A körfolyosókon béke honol, kevés a kérdezősködés. Még keve-
sebb a cívódás, szóval nyugalom van. 

A negyediken élő idő hölgy már több hete látta időnként a férfit. 
Ott ólálkodott a lift körül, majd végigment a folyosón és lement a 
lépcsőn. Kezdte megszokni a furcsa alakot. Tetszett neki, hogy ele-
gánsan van felöltözve, csillogott a fekete cipője, szürke, puha nyúl-
szőr kalap volt a fején. Ma is találkozott vele, biccentett is neki, az-
után visszament a lakásba. Tett-vett, amikor egy tompa puffanást 
hallott, majd hatalmas csend lett.

Vagy 10 perc múlva kilépett az ajtón, nem hagyta nyugodni a 
kíváncsiság. A férfi ott feküdt a hátán, kissé szétvetett lábakkal a 
parányi udvaron. Egy fiatalember ügyködött körülötte, próbálta 
éleszteni, sikertelenül. Aztán előkerült egy takaró, mely alól csak 
két fényesre suvickolt cipője látszott ki.

Pár hét múlva megérkezett a szomszédba a nagymama Kapos-
várról. Összepuszilta az unokát, s kérdezte, na, miről fogsz mesélni 
nekem?

Képzeld el nagyi, itt volt a repülő ember, csak eltört szegények-
nek a szárnya.
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Én kis városom (Kossuth tér)

Egy jól meghízott parasztgalamb totyog át a téren. Egy gondo-
san trimmelt palotapincsit vezet nagy büszkén egy csitri leányzó. 
Nagyon szép a kőburkolat, ahogy sugár irányban átvágok a téren, 
majdnem Kossuth Lajos lábánál kötök kis és szédülök. Nem tu-
dom a helyemet pontosan megállapítani. Célba venném a Nagy 
Csemegét, ahol annyi finomságot árultak, de csak OTP portálokat 
látok, csalogató reklámokat, melyek nem is nekem szólnak, ha-
nem a pénzemnek. Balra fordulok, ide hordtam az órámat javí-
tani, de már fagylaltos bolt van a helyén. Szemben az Aranysas 
Patika, homlokzatán takaros reklám: üzletház. A Koronában már 
majdnem felnőttként voltam először helyet foglalni apáméknak a 
tükör terembe, most meg alig találom a bejáratot. Hová lettek a 
régi, lágy dallamok és hová lett Csengeriné játéka? És persze Hersu 
dohányboltja, mindig finom cuccai voltak, természetesen jó pén-
zért, jó csomagolásban és az illat, azok a finom, békebeli illatok… 
Érdemes volt beszippantani. Eltűnt a Béke Mozi az olcsó bérletei-
vel, a Kispipa a füstös, sötét bútoraival, a finom juhtúrós, tepertős 
sztrapacskával. 

Az én kis városom, szédülök, nézem a díszköveket, a csobogó 
vizeket. Leülök, vannak ízléses padok, némi virág. Pont szemben 
ülők a hajdani bútorbolttal, ahol részletre vettük az első hármas 
szekrényt. Most meg kínai second hand gatyák és bakancsok a ki-
rakatban. Újra feltűnik két viháncoló, fagyizó leánygyermek, lib-
bennek a lábaimnál, viháncolnak, nézik egy pillanatra a vén palit 
– engem – lesajnáló tekintettel. Tetszik nekik a görbe botom – meg 
is jegyzik, szép, ezüst feje van. Meg az enyém is majdnem ezüst, de 
van még helye néhány barna hajszálnak.
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Hősök tere (valamikor Beloiannis tér)

1955-re épült fel a Béke ház, amely eredetileg tiszti háznak ké-
szült, de nem népesítették be a katonák, így jutott hely nekünk is, 
mivel ki kellett költözni a kórházból.

Vegyük sorjában az épületeket: dísze a térnek a Megyeháza, 
mely éke a városnak is. A hátsó traktusban voltak a megyei mú-
zeum kincsei, ahová a néhai Dr. Csallán Dezső Igazgató Úr jó-
voltából betekinthettünk, mint brancsbeliek. Mindent a szemnek, 
de semmit a kéznek. Itt volt a Halász Csárda, ahová előszeretettel 
jártunk anyám kedvéért, majd a Bajor Söröző, ahová én is szívesen 
mentem, de hová lettek a finom sörök és a sörkorcsolyák?

Itt volt a Vesszős nevű kocsmaipari létesítmény cigányzenével. 
Csecsemőotthoni rövid működésem során itt üldöztük a főnő-
vérrel az egyik kismamát, aki jobban szerette a csillogást, mint 
porontya szoptatását. Itt volt az ominózus fodrászat, ahol Miklós 
bácsi 3 Ft-ért adott fazont a fejemnek, mielőtt kezdődött az iskola. 
A tér másik felén állt Orosz bácsi fabódéja, ahol nyáron fagylaltot, 
télen sült gesztenyét és tököt lehetett kapni sovány pénzért. Itt van 
az Irodaház, városunk egykori büszkesége. A 3. emeleti nagyte-
remben ping-pongoztunk. Jeles napokon pedig bálok voltak, öltö-
nyös és nyakkendős bálok. Ma is áll az épület, a suta, nagyra nőtt 
oszlopaival, de hogy mi van benne most, magam sem tudom. Mi, 
békeházi srácok, ahogy javult az idő, kinn üldögéltünk a parkban, 
gusztáltuk a csajokat, sziszegtünk a nőknek, játszottuk  a nagyfi-
út.  Persze ott volt szemben a kisállomás, ahonnan bőven jutott 
utánpótlás. Itt találkozott a kisvonat és a Sóstóra menő városi vil-
lamos. Hej, azok a sóstói utak az erdőn át, a nyitott kocsikkal, a 
folyton nevető és csínytevésekre vállalkozó kamaszokkal . Szóval 
hol vannak már? Csak egy árva villamoskocsi áll mementónak  a 
tér közepén és annak is kilopták a lámpáját. Ezek a nagyfiúk ma 
már kis öregek lettek. Némelyikük az örök vadászmezőkön kergeti 
a csodaszarvast, mások valahol messze sóhajtanak fel, ha vissza-
gondolnak a hajdani csínytevésekre, de hát a térnek is más neve 
van, más sóhajokkal. 
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Békeház (ahogy én láttam)

1953-ban kezdték el építeni Nyíregyháza közepén a Békeházat. 
Elsősorban tisztiházként, katonatiszteknek, majd állami és párt-
funkcionáriusok részére. 

Kiváló helyen épült a Megyei Tanács épületével szemben, a vá-
ros szívében, közel a villamoshoz, az áruházakhoz, hivatalokhoz. 
Ahogy több ütemben épült, úgy kezdték belakni a tisztek, a kori-
feusok és lépcsőházanként 1-1 lakás orvosoknak lett fenntartva.

Mi a hatodik lépcsőházban, a Jókai tér felől kaptunk bérlakást, 
mert már a kórház nem tűrt meg bennünket bentlakóként. 

Mostanában, túl a delelőn, kezdenek megrohanni az emlékek. 
Próbálom rendszerezni őket, hátha még a feledés homálya nem 
takarja be végleg a múltat. 

Az első lépcsőházból nem emlékszem olyan lakóra, aki még ma 
is élne emlékünkben. A második lépcsőházból már neves és em-
lékezetes volt a lakók között a Csomós család. Felrémlik előttem 
egy szeplős, copfos leány, aki a 4.számú (ma Evangélikus) isko-
la udvarán nagy beleéléssel szavalta, ma már nem tudom kinek 
a versét. Csomós Mari volt, ma Kossuth-díjas híres színésznő, a 
Radnóti Színház tagja. Egyszer találkoztam vele vagy 10 év múlva 
az udvaron, a porolók tövében, persze anyámat jött el meglátogat-
ni, aki mindenkit gyámolított. Méltatlanul kevés az a 64 év, ami 
jutott neki. Marit szeretném újra látni, ha Isten is úgy akarja. A 
következő lépcsőházban laktak Nyitraiék. Gabi ma jeles képviselő-
je Nyíregyháza nagyjainak, a Carmo autókereskedés tulajdonosa. 
A katonákat gyakran cserélték, elköltöztek és helyükre újak jöttek. 
Én pedig egyre inkább kiöregedtem a házból. Az ötödik lépcsőház 
nevezetes lakója volt dr. Knézy Jenő gégész szakorvos, akinek a fia 
a néhai híres sportriporter. Gombfociban több bajnokságot ren-
dezett és nyert, majd Kiskunfélegyházára költöztek. Később egy 
láda jófajta sört nyertem barátságunk okán. Akkor Jenő a vízilab-
da válogatott szóvivője volt. Budapesten a Kaltenberg sörözőben 
tartottak valamilyen megbeszélést, ahol összeakadt a tekintetünk. 
Kollégáimnak említettem, hogy jól ismerem a híres riportert. Fo-
gadtunk egy láda sörben, hogy meginvitálom az asztalunkhoz. A 
többiek természetesen nem hitték. Jenő szívesen jött, beszélget-
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tünk, én pedig nyertem egy láda sört. Isten nyugosztalja. Már csak 
a gyermeki szeretet és büszkeség okán sem hagyhatom ki a követ-
kező lépcsőház jelesei közül apámat, aki egy életre mintát adott 
nekem. Nem szabad elfelejteni, hogy 34 éves korában még első 
osztályú röplabdázó volt, amellett, hogy kiváló orvos.

Itt lakott az országosan elismert, nagy tudású és tekintélyű dr. 
Csalány Dezső múzeum igazgató. A kettős honfoglalás nagyhírű 
kutatója. Dezső bácsi, ez a szerény és barátságos ember bizalmasan 
mondogatta, hogy 3 évet elvégzett az orvosi egyetemen is Szege-
den. Mikor elkezdtem orvos tanulmányaimat többször meghívott 
a Korona kerthelyiségbe sörözni és jóízűeket beszélgetni. Itt már 
a hatodik szekciónál tartunk és az én soha ki nem heverhető fáj-
dalmaimmal, Kocsis Laci barátomnál, aki sikeresen átvészelte a 
moszkvai egyetem viszontagságait, hozott orosz feleséget, nekem 
bimm-bamm csengőt. Hatalmas fatányérosokat ettünk a Bikában 
és méltatlanul elhagyott bennünket, sohasem tudom kiheverni.

Itt lakott egy olimpiai válogatott focista: Siska László, velünk 
szemben két villámléptű csatár: Kovacsics Gyula és Balogh Sanyi, 
akik nem óckodtak velünk leállni a poros udvaron focizni.

Később még épült 3 lépcsőház jeles lakókkal, csinos feleségek-
kel, szemrevaló csitrikkel, de őket már egy másik krónikásnak kell 
megírni. 
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Közepes magyar pornográfia

Jósorom Mádra vitt a feleségem jóvoltából. Ha már itt vagyunk, 
természetesen megnézem a híres mádi zsinagógát. 1726-ban tele-
pedtek le itt az első zsidó családok, feltehetően Galíciából jöttek, 
bortermeléssel és borkereskedelemmel foglalkoztak. A zsinagóga 
1795-ben épült fel. A hitközségben híres jeshiva is működött a 
19.század végén. 

Tehát eljöttünk megnézni a zsinagógát. Belépve a faluba szembe 
ötlött az utcanévtábla: Vöröshadsereg útja. Hmmm. Tovább ka-
nyarodva még megdöbbentőbb utcanévtábla: Wass Albert utca.  
Innen pár méterre van a zsinagóga. Köszönhetően az 1941-es 
ukrajnai munkaszolgálatnak, majd a holocaust szörnyűségeinek 
Mád teljes zsidó lakossága elpusztult. A zsinagóga közel 50 évig 
használaton kívül állt, a tűzáldozat 60.évfordulójára 2004-ben 
helyre állították minőségi munkával. A zsidóság emlékét őrzi 336 
áldozat nevével 8 márvány tábla a zsinagóga falán.

2015. 09. 28.
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Hokedli

A hokedli a festett zöld fedőlapjával, vajszínű lábaival a konyha-
bútor szerves része volt, de mindig külön álló helyen az ablak alatt 
állt, mert a vendég részére volt fenntartva. Anyám egy karitatív 
lény volt, olykor 5-6 kosztos is megfordult nálunk. Néha mikor 
megtértem az iskolából nehezen találtam helyet magam számára 
a konyhában. Anyám jól főzött és mindig bőségesen, számítva 1-2 
betévedő éhes szájra, akik fennen dicsérték a főztjét. Gyakori ven-
dég volt a tisztelendő úr, egyébként rokon apai ágon. Egyedül élt, 
nehezen, anyám empátiával követte a sorsát. Ő adott össze ben-
nünket, keresztelte a fiamat. Isten nyugosztalja. 

Laci bácsi még az elborzasztó diszkrimináció idején volt barátja 
anyám első férjének, ő szerencsésen megtért a munkaszolgálatból 
és mindig volt miről beszélni, emlékezni. A másik tiszteletes úr 
protestáns volt és anyám lelki gyámolítója. Tragikus sorsot szánt 
a családjának egy külföldi házasság, mely jól indult a lányának és 
katasztrófálisan ért véget. 

Lalit gyermekként istápolta anyám. A Partiumból jött át, ne-
hezen találta a helyét, még asszonyt is szerzett neki anyám, egy 
tragikus balesetben hunyt el. Pisti a mindenes: a kertész, a villany-
szerelő, a bejárónő, de mindenek előtt masszív alkoholista remegő 
kezekkel, halk, olykor érthetetlen beszéddel. Haragszom rá, mert 
meglopta az özvegy apámat. 

Piroska néni nagyságos asszonynak szólította anyámat, ő vasalta 
az ágyneműt, az abroszokat, a törlőket és beszélt, csak beszélt, el-
rontott életéről, gyerekeiről, nyomorék férjéről. 

Gyuszi a család barátja, a legendás nagy erejű bohém, a női szí-
vek megdobogtatója. Többször hetekre is eltűnt, olykor barátok-
kal, vagy egyedül. Felesége végig bóklászta a várost, de sehol sem 
találta, ha a pénze elfogyott, hamarosan haza talált. 

Pakoltunk a garázsban, kellett a hely az unokák biciklijeinek. 
Hogy-hogy nem előkerült a hokedli épségben, kicsit festékhiányo-
san. Megsimogattam és letakartam egy kendővel. 

2015. 09. 28.
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Karácsonyi meditáció

Már szinte összefolynak bennem az advent, a karácsony esemé-
nyei, anyám halálával.

Szertartásszerű volt a mikulás ünnep, az ablakba kitett cipőkkel, 
a lehúzott rolóval, a bizsergető várakozással.

Törvényszerűen az egyik cipőben rothadt zöldségek, széndarab-
kák, virgács, olykor lócitrom volt.

A másikban ma már szegényesnek tűnő apró, márka nélküli 
csokoládék, szaloncukrok.

Ez a sors fintora, ma már világmárka, csodálatosan csomagolt 
csokik, cukorkák, konyakos meggyek, marcipánok lehetnének, 
csak pont ezeket nem ehetem.

Szóval az advent, már írtam róla, mert bennem mély nyomokat 
hagy a várakozás, az egy semmivel sem helyettesíthető csodavárás.

Az ajándékok vásárlása, dugdosása, elrejtése. És mekkora öröm 
olykor a megtalálása.

Aztán jön a karácsonyi kifáradás, a nagy zabálások, a rokoni 
összeborulások ideje. A sohasem beteljesülő megértésé.

A nagy pletykálkodásoké. Rájövünk, hogy szebbek és okosab-
bak és megértőbbek vagyunk a rokonok többségénél.

Anyám karácsony harmadnapján halt meg, másfél nap alatt. 
Szinte elfolyt a szíve, gyors, méltóságteljes halála volt.

Véletlenül találtam rá a pléh Krisztusra a karácsonyfa alatt. Ki-
csit horpadt volt, kicsit festékhiányos, de azért jól felismerhető. 
Barátom lelte az útmenti árokban a ledöntött kereszt mellett. Va-
lami táblaféle is volt a kereszten, olyasmi, hogy XZ, akit megölt 
egy eltévedt autó. De hát ez a születés és nem a halál ünnepe, így a 
keresztet ás a táblát otthagyta.

Bárcsak megtalálnám. 



38 F O R G Á C S A I M

Ünnepek, évfordulók

Ünnepeink mostanság nincsenek, csak évfordulók vannak. Év-
fordulók azokról a sorsfordító eseményekről, melyeket szeretnék 
érinteni az aktualitások ürügyén.

Egy prosperáló, de feszültségekkel teli, kiegyezés utáni idősza-
kot, egy szerencsétlen első világháborút zárt le számunkra a tri-
anoni békeszerződés. Szinte kiheverhetetlen csapások érték Ma-
gyarországot. Elvesztett területének 2/3-át, a magyar ajkú lakosság 
mintegy 3 millió tagját, hogy beleszédüljön egy anakronisztikus, 
király nélküli királyságba. Hogy felizzon az őrület parazsa, pog-
romokkal, numerus clausussal, gúnyáradattal, zsidó ellenes hisz-
tériával és törvényekkel. Az európai, jelesen közép-kelet európai 
kultúra és eszmekör Auschwitz előtt megteremtette azokat az ala-
pokat, melyekre épülhettek a haláltáborok. 

A 60 éve felszabadított Auschwitz-Birkenau, a budapesti gettó 
kapcsán érdemes elgondolkodni azon, ha a legnagyobb hatalom a 
civil társadalom, akkor hol voltak a civilek? De hol voltak a ható-
ságok, a politikai elit – tisztelet a kivételnek ?

600  000 magyar veszett el a koncentrációs táborokban. Igen 
magyarok, először is magyarok, azután zsidók, katolikusok, vagy 
protestánsok. Ez a veszteség az egész magyar nemzet vesztesége, 
melyet még ma is képtelenek vagyunk felismerni. 

Az élet osztatlan sokszínűsége veszett el. Családok, generációk, 
hihetetlen kultúrértékek váltak füstté az égetőkamrák kéménye-
iben, melyek pótolhatatlanok. Van mit kibeszélni, kibeszélni a 
150 000 magyar honvéd és 30 000 munkaszolgálatos halálát, akik 
„előretolt állásokból” akarták a parancsnoki demagógiára hagyat-
kozva, papírtalpú cipőkben, ósdi karabélyokkal megvédeni a hazát 
a Donnál, azt a hazát, amely feláldozta őket. Ekkor hol volt a csen-
des többség? Mi lett volna, ha százezrek kiáltják: elég!

A totalitárius önkényuralom csak szlogeneket és neveket vált: 
endlösung, gulag, malenkij robot. A végső megoldás a nemtetsző-
ek írmagvát is kitörölni. 

Egy Jézus nevű galileai zsidó rendesen összekuszálta remény-
adásával, áldozatvállalással és önfeláldozásával az összesűrűsödött 
borzalom kikristályosodottnak tűnő eszméit, torz agyszüleménye-
it. Éljünk vele!
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Félelem

Mikor legutóbbi felháborodásom után kiírtam magamból a fé-
lelmet, úgy éreztem, valamit megtettem azért, hogy mások is meg-
könnyebbüljenek, bátrabbak legyenek, határozottak és elutasítók. 
És ekkor jött Olaszliszka, egy nyugodt, kellemes fekvésű falu, nem 
messze Erdőhorvátitól, ahol felújítottunk egy parasztházat, ahol 
számos gyönyörű napot töltöttünk, ahová imádtak járni a gyere-
kek. Azután a 15. betörést követően eladtuk.

Szóval  Olaszliszkán az aljas, fortyogó indulatok vulkánsze-
rűen törtek a felszínre. Persze nem megjósolhatóan pont itt, de 
fátum-szerűen várható volt. A ki nem beszélt feszültségek, az ál-
landóan generált tömeghisztéria egy tanárt talált meg. De bárme-
lyikünket megtalálhatott volna, vagy megtalálhat.

1956. október 23-án felhevülten énekeltünk a kozák szobor 
előtt. Jött egy teherautó, kötelekkel lehúzták a szobrot. Elég nehéz 
volt. Mi tapsoltunk, ekkor hátulról egy nagy pofont kaptam. Apám 
állt a hátam mögött. Hazacipelt, irány a légó-pince. Egy zsíros bö-
dönben víz, némi kenyér, lekvár. És megszeppenve a húgommal 
ültünk a sarokban. A téren egy orosz tank ágyúja pont a lépcső-
házunkra szegeződött. 3 napig tartott mindez, azután lassan szinte 
minden visszaállt, de élve maradtunk. Néztem a „Szabadság szere-
lem” c. filmet, ahol szerencsétlen akkori velem-korú gyerekek vol-
tak nagyon bátrak és haltak meg, értelmetlenül. Mert semmi sem 
fekete, vagy fehér tisztán. A moziból visszafelé hallom a rádióban, 
majd látom a tv-ben, hogy néhányan most akarják megnyerni az 
'56-os forradalmat. Félek, féltem a gyermekeimet, a feleségemet. 
Ezt a kis országot, mely egy ország. Egy Magyarország, mely min-
denkié. 
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Félelem II.

Megboldogult egyetemista koromban volt egy arab évfolyamtár-
sam, akinek középen fúrták ki a fülét, úgyhogy a nap felé fordítva 
jól át lehetett látni a nyíláson. Már első találkozásunkkor megevett 
egy kosár kenyeret a Vígadóban, ami szokatlan volt. Ő muzulmán-
nak vallotta magát és büszke volt arra, hogy aktuális barátnője zsi-
dó. Szóval így emlékezem első arab ismerősömre, aki azóta már a 
békés, boldog vadászmezőkön jár. Isten nyugosztalja, a mi közös 
Istenünk. Ezt azért írom le, hogy ekkor még sem a Boko Haram, 
sem az Iszlám Köztársaság, sem a vallási békétlenség, sem az ördö-
gi félelem nem munkálkodott. Csórók voltunk, fiatalok voltunk és 
őrzött bennünket a dicsőséges szovjet hadsereg, közutálatra. Most 
rettegésben tartja Afrikát és a Közel-Keletet a Boko Haram és az 
iszlám dzsihád. Mohamed próféta nevében gyilkolnak és fenyeget-
nek kilúgozott tudatú, torz eszmevilágú fiatalok. Újságírókat, kari-
katúristákat, rendőröket és persze zsidókat gyilkolnak, valamilyen 
felsőbbrendű eszme prófétáiként. 

Nehéz nyugodtnak, higgadtnak lenni, nehéz egy kézlegyintéssel 
elintézni, hogy itt és most még nem. 

Nagy örömmel és megelégedéssel tölt el bennünket, hogy Nyír-
egyházán nincs kosher áruház és már alig van zsidó.

2015. 03. 23.
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Vonaton

Schweitzer József  nyugalmazott főrabbit gyűlölködő, megalázó 
szavakkal illették az utcán.

A magyar-izraeli barátságos meccs alatt iráni és palesztin zász-
lók lobogtak, ordenáré módon zsidóztak. 

Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő a zsidók összeírását szor-
galmazta a parlamentben. A válaszok halványak, tárgyszerűek és 
ridegek voltak.

A fiatalkorú, nagy szemű, bodros hajú, kissé csúnyácska lány 
nagy műgonddal rendezte el a lába alatt a méteres csomagot. Szé-
pen becsomagolva, többször átragasztva, két füllel ellátva pihent 
az ülés mellett. Külön bőrfülek meredtek felfelé, hogy könnyebb 
legyen megfogni a szállításkor.

A lányka meglehetősen hallgatag volt. Éreztette, hogy művész, 
aki nem vegyül mindenféle népséggel. A mellette ülő fiú vagy há-
romszor is próbálkozott beszédbe elegyedni, de mindig rövid és 
nemleges választ kapott. A kalauz felhívta a figyelmet, hogy köny-
nyen megsérülhet a csomag, ha nem teszi fel a kalaptartóra. A vá-
lasz lesújtóan nemleges volt. Ha így, hát így – dühöngött a kalauz 
és továbbaraszolt.

Hirtelen szétnyílt az ajtó. Bohókás, sísapkás gyerek közeledett 
táncos léptekkel és természetesen belerúgott a képbe is. A csoma-
golópapír szétszakadt, a fül lefittyedt, a kép kétharmada pucéron 
ott tátongott. 

Közepén egy termetes horogkereszt, felette írás ívben: Vér és 
becsület. A lány arcára kiült a rémület.  Ráncai összekuszálód-
tak, keze remegett. Kesze-kusza mozdulatokkal próbálta a borítót 
ráfordítani, a füleket visszailleszteni. Nehezen sikerült. Izzadt és 
könnyezett, végül kicsit megnyugodott, megpihent.

Újabb ajtónyitás. Egy idősebb hölgy lebbent be a kocsiba. Egy 
határozott rúgással megcélozta a kép közepét. Cipője orrán felvált 
a bőr. Rá se hederített, csak hamiskásan mosolygott és mintha mi 
se történt volna, lépegetett a kocsi közepe felé.
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Bizalom

Az ember, ahogy kifelé fut az életből, bár önámítás, közcsalatás, 
hogy van visszatérés, hogy, de jó nézel ki, meg hogy egyre fiata-
labb vagy, szóval mind nagyobb érték számára a bizalom, a stabil 
fogódzó. Amikor bemegyek a suszteromhoz és mosollyal fogad, 
a szabóm hellyel kínál és belekezd a világpolitika értékelésébe, a 
bőrdíszműves szomorúan konstatálja, hogy nincs utánpótlás, de 
még képzés sem,  a borbélyom,  aki már megjárta Ausztráliát is 
büszkén mesél a hatalmas óceánról, napbarnított fürdőzőkről, 
szörfözőkről, aki ott persze fehér maradt és itta a sört, mert nem 
bírja a napot. Szóval közöttük otthon érzem magam, ez az én vi-
lágom, a hatvanasoké, a sokat megélteké és a sokat csalódottaké. 

Ülök a szakrendelő előtt, mert tisztességesen szaporodnak a 
nyavalyáim, sejtéseim szerint a soha már nem megoldható,  de 
toldozható, foldozható bajaim. Hallom mellőlem a másik sorból 
hogy, X doktor nyugdíjba ment, de már nem is akar visszajönni, 
Y akarna, de nem fogadják, a hely a fiataloknak kell. Z meg maga 
betegebb, mint a betegei.

Én meg ragaszkodnék hozzá, annyira megszoktam a korholó 
szavait, simogató mosolyát.

Engem mindig bíztatott, hogy egyre jobban vagyok, bár nem 
igaz, de jól esett. 

Egyszer kifutott velem az erdőig, hogy megmutassa mi az egész-
séges, azóta naponta én is megteszem. Néhányan felállnak, elkö-
szönnek, mások magukba csomagolják az aggodalmaikat. Fiatal, 
mosolygós arcú doktornő nyitja az ajtót, köszön, sokan felléle-
geznek. Remélem belőle lesz sok-sok év múlva az az aggódó arcú 
doktor néni, a szépre, jóra tanító fájós lábú és derekú tapasztalt 
orvos – így legyen!
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Cipők és csontok

Cipők a Duna parton. Némelyikben szenny, másokban virág. 
Nem tud, nem akar megbékélni a világ.

Cipők a Duna parton, ellopott életek, az elúszott csontok meg-
annyi nyomorult nyomai. A csontok hetven év után találtak béké-
re, de milyen béke ez?

Mindannyian hagytuk, hagyták, hogy megessen. Tudom, van-
nak nehezen elviselhető emberek, zsidók és nem zsidók egya-
ránt. Tudom, hogy hidegen hagy számtalanokat és számosokat és 
csendben elmormolják: nem baj, eggyel kevesebb. Tudom, hogy 
más a szokásrendszerük, az öltözködésük, az óvatoskodásuk. Erre 
tanították meg őket az évezredek alatt átélt félelmek. Törölném 
könnyeimet, de nem hagyják magukat. Állok a temetőben, kere-
sem a szemekben a békét. Az elcsalt, eltiport életek békéjét. 

A csontok most békére találtak. A bölcs Duna megőrizte őket. 
De milyen béke ez?

Ezt kínáljuk a megrendült világnak.
Ezékiel könyvéből: „Megélednek-e a csontok? Így szól az Úr: … 

és adok reátok inakat és hozok reátok húst és bőrrel beborítalak 
titeket és adok belétek lelket, hogy megéledjetek és megtudjátok, 
hogy én vagyok az Úr.”

És a csontok életre keltek és élnek.

2016
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Utánközlés: Somos Pétertől
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Horror

Félelmetes villámok szabdalták az éjszakát. Az eső, mint nehéz 
plüss függöny ránehezedett a házakra, a rohanó emberekre, az au-
tókra és a szűkölő kutyákra. 

A temető öreg fakapuját ütemesen csapkodta a szél. A kocsik 
nyomában egyre nőttek a pocsolyák. Egy árva villanykörte himbá-
lódzott a halottasház előterében. 

A félszemű, beteg-lábú éjjeliőr nehezen kászálódott elő penészes 
vackáról. Félre tolta a pici ablak koszos, szakadozott függönyét, 
kikukucskált. A villódzó fények megvilágították a négy csontváz 
kecsesnek nem mondható táncát. A zaj egyre fokozódott, a csör-
gés-csattogás szinte elviselhetetlenné vált. „A kurva életbe” – dör-
mögte. A sarokba vonszolta magát, s belebújt a foszladozó medve-
bőrbe. Ordítva kirohant. „Takarodjatok mocskok” – kiabálta. 

Péntek a disco nap.
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Víz Világnapi elmélkedés

A napi híradások legtöbbet emlegetett eleme a víz. Belvíz borít 
x ha. területet. Árvíz fenyeget y számú települést. Csőtörés okoz 
közlekedési akadályt z. városban. Vízhiányt okozott az áramkima-
radás itt és ott. A víz, mely egyet jelent az élettel, fogantatásunkat 
követve magzatvízburokban óv megszületésünkig. Megszületve 
fürdővízbe tesznek, majd keresztvíz alá tartva egy tágabb közösség 
tagjává fogadnak. Nap, mint nap részesülünk tisztító, üdítő áldás-
ban. Ha van észre sem vesszük. Természetes és sajnos néha úgy is 
bánunk vele, természetesen és pazarlóan, pedig a jó víz az kincs, 
megfizethetetlen kincs. Nem véletlen, hogy a magyar népmesék-
ben számtalan csodatevő víz fordul elő. De a honfoglalás legendája 
is köthető a vízhez, hiszen egy kulacs vizet is kért Árpád az aján-
dékért, s azt megízlelve döntött a Kárpát-medencei honalapításon. 
Életünknek nincs olyan szakasza, ahol a vízzel ne találkozhatnánk, 
több ezer liter vizet fogyasztunk ivóvízként, s nem csoda, hogy tes-
tünk tömegének is több, mint 70%-a víz. Hogy az utánunk kö-
vetkező nemzedékek is részesülhessenek áldásában óvnunk kell, 
ill. kellene, ezt a nélkülözhetetlen elemet, a vizet. Hiszen az erdő 
eldugott helyein, vagy a város szélén stikában kiöntött szemét, le-
rakott építési törmelék, kidobott gyógyszerek és permetszer dobo-
zok nem a vízvédelemre utalnak, hiszen a szennyeződések a laza 
szemcsés homok talajon előbb-utóbb utat találnak a mélyebb réte-
gekig, veszélyeztetve ivóvizünket és egészségünket.
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Karácsony

Megvette a gyökeres fenyőt, kicsit, de csinosat és arányosat. Vá-
sárolt egy rúd diós-mazsolás bejglit, kapott egy jó adag pontyha-
lász levet a szomszédoktól. Lesütött egy fél csirkét, rozmaringosat 
szalma krumplival és vett egy üveg hárslevelűt. Vett csillagszórót 
is, mert a kedves nagyon szerette, szerette a meghitt karácsonyo-
kat, élvezte, ha ropogott a hó a talpuk alatt, a fényeket a teraszon 
és az udvar előtti fákon. 

Vett egy csomó gyümölcsöt: almát, narancsot, banánt. Szépen 
feldíszítette a fát a félretett díszekből. 4 órára mindennel elkészült. 
Megengedte a vizet fürdőkádba, tett bele fürdősót fenyő illatút. 

Elővette az elektromos hajcsavarót, melyet még ő vett a kedves-
nek pár éve Bécsben. Bedugta a konnektorba, befeküdt a kádba, 
majd egy hanyag mozdulattal beleengedte a vízbe.

A rövidzárlat miatti áramszünetet a környék lakói nehezen vi-
selték, pont karácsonykor? – szitkozódtak.
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Amerikai levél

Megszületett a harmadik unokám, Jackson Lóránt Philadelphiá-
ban és öreg nagyszülei elhatározták, hogy átszelik az óceánt és ma-
gukhoz ölelik a jövevényt, amíg lehet. Nekem a nagy hasam miatt 
komoly gondot jelent az ülések szűkössége, a lenyíló étkezőasz-
talka ormótlan konstrukciója, az éjszakai-nappali átállás. Szóval 
úgy hiszem, utoljára repültem ekkorát. Majd az asszony egyedül 
megy. Kiválóan alkalmazkodik a rendkívüli viszonyokhoz, kivéve 
hozzám. Szóval megérkeztünk épségben, tele várakozással. Fiúnk 
már várt és szélsebesen – már amennyire lehet – vitt az unoká-
hoz, aki apróbb a miáltalunk megszokottnál, de éber, mindene a 
helyén van. A füle az apjáé, az álla az enyém, a többi nem érdekes. 
Belépve az ajtón, a kereten egy mezuza volt. Az előző lakó hagyta 
itt – mondta a fiam. 

Hány mezuzát hagynak nálunk az előző lakók a bejárati ajtónál?
Hatalmas város, tele lakóparkkal, játszóterekkel, pihenőhelyek-

kel. Nekem módfelett szokatlan volt, hogy a tavacskában a 2-3 ki-
lós halak és vadkacsák békében együtt úszkáltak. Nálunk ez elkép-
zelhetetlen, de ez a béke.

Mi lenne, ha békében és büszkeségben élnénk meg, hogy Nemes 
Jeles László Cannes-i díját önfeledten ünnepelnénk és nem a holo-
kauszt-ipar felvirágozásán siránkoznánk?

A parkban piknikező gyerekek baseballoztak. Egy fekete gyűrű-
shajú feltűnően ügyes és ördöngős mozgású volt, de kergette a lab-
dát metszett szemű sárga és gacsos lábú vörös is. Hazafelé két kínai 
kisfiú fújta a gyermekláncfüvet, élvezték, hogy száll a szélben. Az 
apjukon már Obama feliratú póló volt. 

Nagyon sok a kövér ember. Hajtják a kerekesszéket, eszik a ha-
talmas fagylaltokat. Így hat a reklám meggyőzően?

Találkoztunk magyarokkal is. Nem értik, mi van otthon. 
Mi sem.
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Utánközlés: Népszabadság
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Ők ketten

Jó társaságban ülök az íróasztalomnál, szemben velem, ők ket-
ten, Hippokrátész, a bölcs orvos, a nagy tudós és a nagy szerénység 
képviselője és a Svejk, a derék katona, szájában az elmaradhatatlan 
pipával és persze baljában a krigli, jófajta cseh sörrel. 

Hallgatom őket, együtt ritkán folytatnak diskurzust, vagy egyik, 
vagy másik beszél és én többnyire hallgatom a bölcs adomákat. 
Most Svejk beszél. Hogy honnan tudja, magam sem tudom, de 
csak mondja: Ők ketten ülnek a támla nélküli lócán, a lécek elég 
viseletesek, firkáltak, de még tartják magukat. Mellettük két, félig 
telt reklámszatyor, rajtuk vörös csillag, meg sarló és kalapács. A 
másiknál egy fűzőjével összekötött pár tornacipő. A padon pa-
pírzacskóban megkezdett kolbász, fekete kenyér. A kisebbik fel-
áll, cipője eléggé kitaposott, fekete. Mellényén ökölnyi kokárda, a 
gyűrött ingnyakból vörös nyakkendő kandikál ki. Fején kisimított 
ellenzőjű tányérsapka. Kecskeszakálla kissé viseletes. Tesz néhány 
lépést a másik felé. Szuszogva mondja: - Te Joszif, valamit nagyon 
elcsesztünk! 

A katonaruhás bajuszosnak a feje fedetlen. Jobb kezével integet 
a távolba, baljában a pipáját markolja, láthatóan bal kezét nehezen 
emeli. Magasabbnak tűnik a másiknál, persze ő sem óriás. Hamis-
kásan mosolyog, elrakja a saját elemózsiáját, felemeli a plasztik-
zsákot és a kisebbik elé lép. Picit lök rajta, de már itt is a busz. 
Nehezen felkapaszkodnak, a kicsi szomorúan lép utána, pedig 
valamikor övé volt az elsőbbség. A busz dudál, elindul, már senki 
sem integet, mint hajdanán. A két kisember lehuppan az ülésre. 
Egy kölyök vigyorog, sercint egyet, pedig tudja, hogy ezt nem sza-
bad a buszon. 
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Hippokratesz megszólal

Eléggé morcosnak tűnik,  ráncolja a homlokát, Svejk a maga bár-
gyú vigyorával nagyokat kortyol a Staropramenből, egyet-egyet ki-
köp oldalra. Hippokratesz undorodva figyeli, de nem szól. Minek, 
úgyis hiába. Neki most a magyar egészségügy terheli meg a gyom-
rát, remegteti a kezeit, könnyezteti öreg szemeit. Megint elment 
századnyi jó szándékú, jól képzett orvos, ápolónő Angliába, Né-
metországba, Ausztriába, ahonnan a bennszülöttek szintén odébb 
állnak. Helyettünk mondja: elloptak valamit az önbecsülésünkből, 
a hazaszeretetünkből, egy jó darabot a becsületünkből. A tömeg 
csak legyint a gyógyszer reklámokra, a megfizetett sarlatánokra, s 
közben ellopták a WC csészéket a szakrendelőkből, a szappanokat, 
papírtörlőket a kórtermekből, s egy jó darabot a becsületünkből. 
Büszkeséggel nézek vissza az én klinikámra Kos-szigetén – mond-
ja. Büszkén lopom el a hálás betegek jóleső sóhajait és fájón, mély 
szomorúsággal nézem a szép kort megélt magyar öregek vívódá-
sát, a méltósággal élhető élet helyett a szorongató rezsiköltségek-
kel, a gyógyszerárakkal és a teljesíthetetlen unokai óhajokkal. 

Nyugi - szól közbe Svejk. Az életrevalók úgyis megmaradnak, 
hol itt, hol külföldön. A lényeg az, hogy rendszeresen küldjék haza 
a gyerekek a pénzt. 



D o l i n a y  T a m á s  55

Éjszakai villódzó árnyak

Kegyetlenek egyre jobban az éjszakák, a villódzó árnyakkal, a 
képzelt hangokkal, a vak sötétbe révedő merengésekkel és persze 
a sorban beköszönő nyavalyákkal, melyek rendesen sohasem gyó-
gyíthatók, csak viselni kell őket. Hosszan beszélni róluk a sors-
társaknak, akik még cifrább történetekkel überelik a mondókái-
mat. Úgyhogy örüljek, hogy nincs 3 fülem, 2 váltakozva savanyító 
gyomrom, befelé néző szemem. A nők, persze örök témák, pró-
báljuk túllicitálni a társakat, színezni a színezhetetlent, lemondani 
arról, ami nincsen. Ilyen éjszakákon leptek meg az árnyak, simo-
gatták meg ráncos kezemet, vállamra tették kezüket, még szóltak 
is hozzám. Először az apám, a csodálatos nyugalmával, bölcsessé-
gével és mérhetetlen kompromisszum készségével. Jött fel a lép-
csőn, nehezen, lihegve, persze előtte gondosan leállította a Ladát. 
Kétszer megnézte a zárakat. Megölelt, a maga fanyar humorával 
megkérdezte – mi van Samukám? Samukám pedig mondta a ma-
gáét, szidta az aktuális rendszert, az alantas áskálódókat. Persze 
előjött az örök téma: a nejem, a drága asszony, a sérthetetlen, a sze-
rető hitves, a csodálatos anya, a kitűnő szakács. Majd a két unoka, 
a büszkeség netovábbja, a céltudatosság, az ész és az életrevalóság 
szobrai. Komótosan leült a fotelba, dicsérte az ebédet és elszuny-
nyadt (ahogy ma én is teszem). Pihengetett és moralizált, majd a 
sárga Lada feldübörgött és eltűnt a távolban, a semmibe, örökre, 
már egyedül.  

Anyám, nehezen tudom elképzelni, hogy került egyszerre az 
előszobába? Ledobta az újonnan vett táskáját, felakasztotta a ka-
bátját és mintha fények gyúltak volna ki a közelébe, szinte csil-
lagszórók szórták volna fényüket, úgy megelevenedett a környező 
világ. Megfogta a fejem, magához szorította és mesélt, csak mesélt. 
Apám ilyenkor alig jutott levegőhöz, neki ez volt a feladata. Anyám 
szidta a sógoromat, a varrónőt, a fodrászt, kiosztott néhány epés 
megjegyzést a családra. Ösztökélt, hogy legyek dörzsöltebb, ráme-
nősebb. Imádta az unokákat, egekig magasztalta őket. Nem evett, 
csak csipegetett. Dicsérte a kertet, az új bútorokat. Ugyanekkor 
látszott rajta, hogy fájdalmai vannak, komoly fájdalmai, de ezeket 
mindig titkolta. Majd beült az autóba, letekerte az ablakot, még 
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szétszórt néhány jó tanácsot, s elment a semmibe, örökre, megbo-
csáthatatlanul. 

Gigike többnyire vonattal jött, s vártam az állomáson, vagy rit-
kábban autóval hozták. Ő volt az egyetlen húgom. Előéletében a 
nagyasszony, mindenki nyanyája, nehezen szokta meg a korai öz-
vegységet és a pozíció vesztést. Mindig ápoltan érkezett, sugárzó 
arccal, mint most is. Hozta magával a cigarettáját is, melyet na-
gyon utáltam. A lányok, a lányok angyalok, kimeríthetetlen témát 
jelentettek (a vejek adták a témák zömét). Sajnáltam, megértet-
tem, de nem tudtam feldolgozni ezt a helyzetet. Sokszor könnyen 
összezörrentünk, kibékültünk és újrakezdtük. Ahogy ellibbent a 
semmibe, nagy űr maradt utána, kitölthetetlen űr. 

Mára elvesztek a már többé sohasem szerethetők, a simogatha-
tók, a perlekedők. A vállaimat egyre nyomta az éjszaka, a maga 
varázslatos világával, s nagyon vártam már a hajnalt. 



58 F O R G Á C S A I M



D o l i n a y  T a m á s  59

A drogista

A drogéria a sarkon állt, jó helyen, útba ejtették a piacra igyek-
vők. Hófehér, frissen vasalt köpenyben állt a portál előtt, makulát-
lanul tiszta cipője mindig fényesen ragyogott. Csokornyakkendő-
jét naponta váltotta. Tökéletesen illet ruhájához. Ősz haja fényesen 
csillogott a brillantintól. Köpenyében arany töltőtoll jelezte, hogy 
fontos emberről van szó. A betérő vevőket udvarias meghajlással 
köszöntötte. A gyerekeknek kis rajzocskákat, szívecskéket adott. 
Szigorú napirend szerint élt. Délben Piri néni kifőzdéjében ebé-
delt, többnyire papok társaságában. 1 órakor újra kinyitott. Persze 
előtte elszívott egy finom cigarettát elefántcsont szipkából, majd 
elővette az inzulinos szelencét, felszívta az esedékes adag inzulin-
ját, beszúrta a has bőre alá. A szelencét táskájába tette, persze a 
táska sem volt akármilyen, borjúbokszból készült számzáras csat-
tal. Szóval egy órakor kinyitott, szemrevételezte a gyógynövényes 
üvegeket, a krémeket, a kiporciózott tea adagokat. Megelégedéssel 
nyugtázta, hogy rend van és jöhettek a vevők. Délután konflist bé-
relt és kikocsikázott a város melletti szőlőjébe. A taposó legények 
már préselték a mustot. Megkóstolta, csettintett egyet a nyelvével. 
A szőlő olyan homoki fajta volt, de pontosan megfelelt az ő cukor-
bajához. Kifizette a munkásokat és visszakocsikázott az üzletbe. 
Megcsinálta a napi leltárt, jól bezárta az ajtókat, lehúzta a kirakati 
rolót. Jólesően visszanézett az üzletre, tett vagy 4-5 lépést. Hirtelen 
szorító fájdalmat érzett a mellkasában, falhoz támaszkodott, majd 
lecsúszott a fal mellett. Az emberek sajnálkozva nézték „milyen 
úriember forma, mégis, hogy berúgott”. Egy fiatal leány megállt 
mellette felismerte: hisz ő Albert bácsi! – sikoltotta. Többen kör-
bevették, nézték a viaszsárga arcot, az üveges tekintetet és telefo-
náltak a mentőknek. Feleslegesen. 
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A fiam és az unokám

A maga természetességével viszi szemünk fényét a bölcsődébe 
reggel, délután a fodrászhoz, igaz, még alig 6 hónapos és kopasz. 
Szenzációs kis fiúcska és a család egyik kincse. Persze, még nem 
eheti az apja főzte brassóit, sem a fasírtot, sem a csülkös bablevest, 
de majd belenő. Most még a magyar és amerikai tápszerkonyha ki-
válóságait kell fogyasztania. Fiam mesteri leleményességgel ügyes-
kedik a konyhában, hisz több, mint 20 éve gyakorolja a szakács 
mesterséget, jól is áll neki. Persze lehet, hogy korán jött a gyerek, 
mert még alig múlt 40 éves. Ez a kis betyár, új tulajdonságokat 
hoz ki belőle: mint a gondos bőrápolás, a ruhák divat szerinti ki-
válogatása, a gyermekorvosi konzultáció. Csodálatos odaadással 
megy neki a fürdetés, a pelenkázás és a dicsekvés. Természetesen 
mindenütt meg kell ismertetni a környezetével a jövevényt. Viszi a 
cipővásárláshoz, a fodrászhoz, a nadrág igazításhoz, a gyülekezet-
be. Persze komoly zavart okoz nála a választott pálya gyakorlása, 
mert az orvoslás egész embert kíván nappal és éjszaka, ünnepeken 
és hétköznapokon egyaránt. Természetes kötelesség a házastárs 
gyámolítása is. Így alig marad idő a kísérleti patkányokra, a cikkek 
olvasására és írására, a szépirodalomra. 

Mi is sok szeretetet kapunk, megértést és együttérzést. Mi meg 
adjuk a hülyébbnél hülyébb tanácsokat, a felesleges aggodalmas-
kodásunkat és elrejtjük a mérhetetlen büszkeséget magunkban. 
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Zongora

Anyám mesélte, hogy Róza nagymama zongora tanárnő volt, 
minőségi fruskák látogatták az óráit. Ebből fakadóan nekem is illet 
zongora órára járni, bár én inkább a focit preferáltam. Mikor 2 év 
után még mindig is csak egy kézzel tudtam klampírozni, szegény 
Judit néni kérte, hogy szüntessük meg ezt a kapcsolatot, bár a kis 
pénz jól jött neki. 

A zongora iránti nosztalgiám töretlen maradt, úgy néztem a 
hangszerre, mint valami csodára és ma is így vagyok vele. A szom-
szédomban lakott egy gyógyszerész család, ahonnan rendszeresen 
kihallatszott a zongora játék, azonban hirtelen vége szakadt, mert 
eladták a zongorát. Fiatalságomat átlengte Tamás barátom zongo-
rajátéka. Néhány borgőzös házibuli fénypontja volt az, amikor le-
ült a zongorához. Az Omnia nevű vendéglátó ipari egység gyakran 
volt célállomása hazajövetelünknek. Marso művész úr csodálato-
san kezelte a hangszerét és még énekelt is hozzá. Karcsi barátom 
zongora játéka mindig valamilyen baráti eseményhez kötődött, 
nagyon irigyeltem tőle ezeket az alkalmakat.

Csodálatos volt, ahogy a forró, nyári estén Apor tanár úr Jeru-
zsálemben leült a fehér zongorához és hazai dallamokat játszott. 
Megfagyott körülötte a levegő. 

Megérlelődött bennünk a gondolat, hogy unokánknak, Julinak 
veszünk egy elektromos zongorát. Szerencsére kiváló tanárra lel-
tünk és módszeresen próbálgatja a billentyűket két kézzel, nem 
úgy, mint a nagyapja hajdanán. Túl van az első vizsgán. Szép, egye-
nes tartással ül és kezeli a billentyűket. Mintha simogatná az elve-
szett önbizalmamat.
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Magamról

Ez már a 4. kötetem, pedig előzőleg meg-
ígértem, hogy nem lesz folytatás. Az ember 
gyarló és esendő és össze-vissza ígérget, aztán 
megszegi. A 3. kötet óta kilóim gyarapod-
tak, vércukrom emelkedett, zsémbességem 
fokozódott, de megvagyok. 2 éve fiam meg-
nősült Amerikában, 1 éve pedig megszületett 
3. unokám: Jackson Lóránt, igazi jókötésű fiú. 
Grafomániám okán írásaim megszaporodtak, 
magyarországi unokáim nőttek, okosodtak, 
feleségem egyre szebb és fiatalabb. Szabó Ti-
bor barátom néhány újabb grafikával örven-
deztetett meg.

Ígérem, ez valóban az utolsó kötet, melyet 
lányom jóvoltából követtem el. Kérem az ol-
vasók bocsánatát.

2016. május
D.T.
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Név és emlékezet

Kitörölhetetlen nevek
Nevek a kőben és a fájdalomban
A nem fakuló emlékezetben
Az agyakban és a szívekben

Ördög, emberi köntösben
Emberi bőrben, hitekben
Kiválasztotta a kiválasztottakat
Ekkor hol voltál te Isten?

Soványka, cinege lábú
Szakállas apók, riadva remegtek
És gyönyörű  feszes, fiatal testek
Ők voltak a temetők és a temetettek
Láttad ezt te Isten?

Írmagjuk se maradjon
se nevük, se nyomuk, se porszemük
fájdalmukat a szél már húrokon pengeti
Csak számuk volt, ez minden
Akkor hol voltál te Isten?

Hegyekké nőtt szánalmas göncök
Felcímkézett bőröndök, de hová?
Ilyen falu, város, ország nincsen
Csak otrombán vigyorgó kápók
Merre jártál akkor te Isten?

Szorítja a kerekesszék fogóját
Lába elfagyott, foga nincsen
de él, emlékezik, lélegzik, s kérdez
Akkor hol voltál te Isten?

V E R S E K
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Magyar, lengyel, észt, osztrák
Futnak a sínek, s csak hozzák, hozzák
Ropog a fegyver, a sorból kiszólás nincsen
csak elapadt könny van, s elmaradt áldás
Merre néztél te Isten?

A munka szabaddá tesz
Szép, arányos betűk a láger homlokán
Rothadt répa, penészes kenyér,
S mindez ingyen
Ugye láttad ezt te Isten?

Hogy lehetett túlélni
S rebben a szó az ajkak közül
A maradókból felnőttek lettek
Tanulnak, dolgoznak, vétkeznek, szeretkeznek
Szeresd őket, segítsd te jóságos Isten!
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A varázslatos hegedű

Valahol ebben a nemzeti káoszban, ebben a mámoros, keserves 
újraébredésben, vérből, mocsokból próbáló újjászületésben kelle-
ne hinni, remélni. 

De elpattant egy húr.

Széttört üveg mozaikokból összerakni egy kiherélt hazát, egy 
becsületben hitetlen népet, megalázott szellemiséget, ocsmányul 
törpévé tett erkölcsöt, elrondított hitet, megszégyenített prófétákat 
és prófétává emelt gazembereket.

És elpattant még egy húr. 

Megélni szétrombolt családot, csalódott szerelemben nemzett 
gyermekeket, eldobni élőt és holtakat gyűlölni, imádott fétist sze-
méttel takarni. 

És elpattant a harmadik húr.

Hajdan volt, csodára éhes, csillogó szemekre hályogot húzni, 
testvért becsmérelni, barátba rúgni. Mindezen sikollyal felérőt ka-
cagni.

És elpattant a negyedik húr.

Tiszteltél eszmét, homlokodra csillagot képzeltél, tenyeredben 
gyémántot hordtál. Hitedben bizton bíztál, megváltott világot ma-
gadtól vártál. 

És elpattanna az ötödik húr, de nincsen.

Mint kisemmizett szálfa-cigány, lököd válladra a meggyilkolt 
hegedűt. Vonszolod magad. Kiköpött hitedre undorodva ráti-
porsz. Szétnézel a világban, megborzadsz, reszketsz, de kitől vársz 
megszánó kabátot izzadt vállaidra?

Kitől megértő szemvillanást, együtt érző kézfogást?

Előveszed a hegedűt és gyöngyöző homlokkal keresed azt a 
húrt, amely sohasem volt. 
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Ben Hurnak Szeretettel

Azok a hatalmas kék szemek
Mint szikrázó ékszerek
Már akkor megigéztek
Mikor odasimultál anyád óvó kezéhez

Akkor még nem volt kard
Nem volt a bolondos Haja
Csak szőke tincsek
S az örömök halmaza

De látszott már kezében az erő
Hangja is volt eget verő
És habzsolta a tejet garmadával
Megküzdött érte az anyjával

Először jöttek apró kocsik
Majd egyre nagyobb verdák
Többnyire csak három kerekűek
De a nagyik ezt se bánták

Látszott, harcos lesz belőle
Rárontott bogárra, kőre, nőre
Nővére nagy bánatára 
Felmászott ágyra, fára
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Eleinte ő volt az óvoda réme
Néha még bepisilt, főleg délbe
De ha meglát egy verdát
Nem hall, s nem lát

Harcos lesz belőle, nagy harcos
Néha nevető, néha morcos
Anyjának, apjának szeme fénye
S nagyon szereti a nővére

Persze a nagyikat se hagyjuk
Mama nékül nincs is remény
S papa is feltűnik néha
Mint egy kóbor szegénylegény

Éltessen soká az Isten
Legyél hős, mint Juda
Legyél szép és okos és jó
Mert egy Ben Hurhoz ez való

2014. Beni 3. születésnapjára
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Tavaszvárás

Szófogadó, lerágott csontú ágak
kimondatlan megfagyott panaszok
rég elföldelt kamasz vágyak
szétrágott por-hamu csillagok

Bekapart koporsó nyárban
dohszagú éretlen remény
hanyag-tékozló orgiában
elvetélt, másnapos költemény

Kómában botladozó régmúlt
pislákoló vad megváltás
az agy poshadt, bénult
koszos erekben folyik az áldás

Fújom a parazsat
ordítva hámlik az ajkam
mint letört agyarat
a múltat kezembe kaptam

Csapkodok vele virágra-világba
nyaldosom rút sebeim
rárévedek egy új világra
halljátok hajdani kedveseim?

Toporgok, porolom szennyes ruhámat
tisztulni kell mindenáron
éveim unnak, utálnak
indulok, tudom bőröm véresre sikálom.
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7 és 70

Micsoda találkozás
micsoda ölelés
micsoda kitárulkozás
s micsoda feloldozás.

Honnan irányítják
a láthatatlan szálakat
honnan mozgatja a sors
az ölelő karokat.

Valahol, ahol
véget ért a háború
valahol egy poronty
kérdően néz az égre.

Ez rég volt
vagy talán mégsem
a végtelen életerő
harcolt benne, s megérte.

Harcolt, hogy anya lehessen
s megélhessen téged
aki szolgálja a jövőt
anyát is szüljön
gyönyörűt, szeretetőt.
Mikor már
majdnem későn

felsírt a 
szőke fruska.

Te Ági mama lettél
s a szőkeség már
vissza is 
beszél.

Felé nyúl egy kéz
a te kezed
próbálja szelíden
csitítani.

Olykor sikerül
olykor nehéz
olykor lazán megy
olykor könnyed.

S szemed sarkából 
kifordul
egy eldugott, félretett
könnycsepp.

2015. 10. 05.
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Számvetés

Megperzseltél
engedtem magam
csendesen hagytál ott
mint éjszaka a tegnapot.

Buta lepke
voltam én is
pedig milyen más
a gyertya s lámpafény.

Napjaim te
húztad oly gondosan
s az ébredés 
kegyetlen, kemény.

Nincs ma
és nincs holnapom
minden hang
elhalkul valahol.

Behorpadtak a napok
egyre hosszabbak
az esték
a van odalett.

Galárdul félretették
mint fáradt festék
kopik a múltam
s vele a jelen.

Elfáradtam
bukdácsolok
egyszer majd
el is ismerem.

2015. október 5.
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Szabó Tibor: Önarckép
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Egészségesen élni

Morcosan ébredek, bár nem kellene, mert ott van a vidító por, 
spray, kapszula, vagy tabletta. Kettőt bekapok és sugárzóvá válik 
a tekintetem, magabiztossá a személyem, ruganyossá a járásom. 
Persze még van egy kis baj, hogy kemény a székletem, de soha-
sem bánom, mert napi 2-3 csepp szükség szerint és állommá válik 
a WC-re járás. Remélem nem álmomban. Ruganyosan lépkedek, 
de szemeim a lábujjaimra révednek, bizony gombásak, de én azt 
sem bánom, mert van oldat, reszelő, lézer és hipp-hopp, a gomba 
már a múlté. Mehetek a fürdőbe, a strandra, az első randevúm-
ra. Azért szagolgassam meg magam okával, nehogy a randevún 
derüljön ki, hogy oroszlánszagú vagyok, de itt van ez az új spray, 
amely 3 fújás után megőrjíti a csajokat. Dobálják le magukról ész 
nélkül a fehérneműt. Hohó! Fehérnemű, persze csak hátrahajló 
betéttel és két számmal kisebb bugyival észtveszejtő. Suttyomban 
belenéztem a pénztárcámba és üresnek találtam. Sebaj, itt van a 
legelőnyösebb hitel, mindössze 30%-os kamattal és még házhoz is 
hozza egy bombázó. Ebből már telik egy kedvezményes szoboszlói 
útra minőségi partnerrel háztól házig. S ha kellően elfáradtam, be-
veszek egy könnyű altatót, természetesen a kedvezményes fajtából 
a kedvenc patikámból. Bekapok hozzá egy szezonális vitamint és 
lefekszem. A fűtést minimálisra állítom, csak hideg vizet csapolok, 
a lámpákat lekapcsolom, mert azért mindenre nekem sem telik. 

H U M O R
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Diéta 

Most már nincs tovább. A kis hetyke járású, tüzes szemű, szi-
gorú diétás kisasszony megmondta, hogy meg fogok dögleni. Sőt, 
ami ennél borzasztóbb, kínok között fogom tenni ezt, a családom 
pedig napról-napra jobban fog utálni. Próbáltam kitérőket-kibú-
vókat keresni, hogy mangalica szalonna, meg zsírmentes zsír, meg 
húsmentes hús, de kikacagott.  Szóval zöldet kell enni zölddel, szó-
ját, sóskát, spenótot, karalábét (fúj), csalán teát inni. Inaszakadtig 
tekerni a szoba biciklit, amíg ki nem pukkan a kereke. És persze 
rendszeres étrend, 5-6 km napi poroszkálás. A sört felejtsem el, 
még az alkoholmentest is. Itt van támasznak az asszony, a gyerme-
kek, a jól képzett szakorvosi hálózat, a könnyen kezelhető vérnyo-
más és vércukormérő, a korszerű gyógyszerek. Úgy félálomban 
elúszott szemem előtt a sült császárhús, a frissen gőzölgő tepertő, 
a finoman tejfelezett toros káposzta, még kacsintottak is. Élesen 
belém hatolt feleségem sztentori hangja: ma csak tea a reggeli, cu-
kor nélkül. 
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Kezeltek 

Ahogy a 68-at taposom, egyre bölcsebb leszek, mert más nem 
lehetek, mivel a 68-at taposom. Természetes, hogy köszönnek, 
vállon veregetnek, sőt, lekezelnek velem a nyavalyák, mert így ter-
mészetes. Ahogy elhagytam az ifjúkort és már nem röhögök, sőt 
sajnálóan nem neheztelek a szenvedőkre, a kisebb és nagyobbak-
ra. Egy kis ízelítő a kétkedőknek: 

1. Már nem megy úgy a csajozás, mert ha megfordulok, hirtelen 
úgy marad a nyakam, és már azt sem tudom, hogy jövök, vagy 
megyek-e? 

2. Ha meglátok egy jónak titulált nőt, nem tudom, hogy rajtam, 
vagy rám mosolyog. Netán az ezüstfejű botomat akarja, vagy vala-
mi mást, ami már nem az enyém. 

3. Itt van ez az orvoslás is, ami csodálatos és felmagasztaló. Egy-
más kezébe adják az embert a doktorok, tiszta szívvel és lelkiisme-
rettel, hogy a másik nagyobb tudor, specialista és így tovább. 

4. Privát morzsák az életemből: Felfekszem az asztalra, erősen 
fogom a gatyám, mert az enyém. Valami zsírral bekenik a hasam-
at, majd a mellkasomat, ütemesen csiklandoznak, majd bepisilek 
a röhögéstől és mondják a diamétert, a centimétert, a hexametert. 
Mire leszállok, már csak szellemi toprongy vagyok, annyira beda-
ráltak. Aztán másnap nem eszek, csak valami barna takony félét 
iszok. Már csak a W.C.-n tudok tőle aludni, mert a nyomjelző lö-
vedékekkel végig pásztázom a lakást. Reggel egy irdatlan csövet 
dugnak a fenekembe, felfújnak. Így aztán tényleg lufi bácsi vagyok, 
erősen kapaszkodok, hogy fel ne repüljek a plafonig, jé, sikerült. 
Bónuszból felülről is megdugnak, de ez már istenes. Újabb erőpró-
ba következik. Vénásan kapok valami finomat, aztán tárcsákkal 
bástyáznak körül. Erősen szorongok, hogy le ne essek az asztalról. 
Egyenlőre kaptam reggel 10, este 5 tablettát és kapszulát. Mellesleg 
napi 4x szúrom magam. Óvatosan járok, beszélek, eszem, iszom és 
nevetek. Mert a nevetés gyógyít. Meg aki nevet, rossz ember nem 
lehet, különösen, ha a másikon nevet. 

S ne felejtsd el a bölcseletet: amennyit tudsz, adományozzál, de 
ne többet. (Ovidius)
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Advent

Jön a tél, a hosszú estékkel, a varázslatos éjszakákkal, a misztikus 
– mámoros egyedüllétekkel, az apró örömökkel, a nagy vágyako-
zásokkal.

Jön a tél, a nagy takarító, a nagy szemfényvesztő. Leplet terít a 
sárga levelekre, a pusztuló avarra, a fák csupasz, horgas ujjú ágaira, 
a felpezsdült szerelmekre, a friss bánatokra, a szűnni nem akaró 
acsarkodásokra.

December a tisztulás hava, a számvetésé, a megmérettetésé és a 
felkészülésé.

Advent: a szent idő, készülődés a karácsony ünnepére, a megvál-
tó megérkezésére. A várakozás, a reménykedés ideje.

Látom naponta az anyókát, áll a börtön kapu előtt, kéri a bebo-
csátást, beszélőre, nap mint nap. Az ügyeletes tiszt nem érti – de 
néni, megalázta magát, elvette a pénzét, mindenéből kiforgatta. 
Most is csak kér és kér.

Tiszt úr én vagyok a hibás, rosszul szerettem, higgyen nekem, ez 
egy jó gyerek. És kéri, könyörgi a bebocsátást.

Ez szent idő, a várakozás, a megbocsátás ideje. Ahogy III. Ince 
pápa mondja: az Advent Krisztus négyféle eljövetelét jelképezi, 
megjelenik a test felhőjében, a kegyelem harmóniájában, a halál 
tusájában és az ítélet tüzében.

A lány készülődik, szombatra várja a fiút, biztos, hogy hazajön 
– mondja – én az ilyesmit megérzem. Még a dédanyjától hallotta, 
hogy a harangkötélből csenjen el egy foszlányit, fűzze a hajába, 
farsangkor biztos lánykérés lesz belőle. Kimegy a vonathoz, szag-
gatja vékony kabátját a szél. Pontosan érkezik, percet sem késik. 
Ketten jönnek, összebújva, nevetve, észre sem veszik.

P R Ó Z A
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Nem baj, mondja, kiveszi hajából a kenderszálat. – Jó lesz ez 
még, s annyi könny hull a tenyerébe, hogy mosakodni lehetne vele.

Nem baj.
Araszol az idő, harmadik-negyedik gyertya lángja lobban a ko-

szorúban.
Hiszek benne, hogy együtt leszünk, a szeretet, a bizalom, mint 

hatalmas fuvallat összetereli a családot.
Máraival együtt mondom, hogy sok ünnepet megélhetsz és még 

is, mintha még mindig várnál valamire. Azt hiszem szeretetre vá-
gyom, pedig kapni nem lehet, azt adni kell, az a módja. Ez az igazi 
beteljesülés.

„Nem időpont, vagy időszak a Karácsony, hanem lelkiállapot. 
Békességben, jóakaratúan és könyörületesen élni – ez a Karácsony 
igazi szelleme.” (Calvin Coolidge)
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Azok a Karácsonyok

1952-ben még a Honvéd utcán laktunk, az összetolt két fotel-
ban aludtam és anyám főzte a szaloncukrot kakaóból, dióból, cu-
korból.  A korábbról gondosan megőrzött papírokba csavartuk és 
kötöttük fel a fára.

1954-ben már a húgom ott vitézkedett a kórházban. Apám 
ügyeletes volt, gégét metszett, szemet távolított el, császármetszés-
hez altatott, szóval mozgalmas karácsonyunk volt.

1963-ban hozott a Jézuska egy Tisza tévét, nagy csoda volt. Ad-
dig Lengyelékhez jártam meccset nézni. Mindig nagy készülődés 
előzte meg az ünnepet, anyám sütött, főzött, az ízeit ma a húgom 
kosztjában vélem felfedezni. 

Azok a 60’-as évek: berobbant Várszegi Zsolt a családba. Jöttek a 
lávafolyamok és a megkövült lávaszerű békülések. 

1971-ben megnősültem, egy halványkék szemű, halkszavú 
nőszemély kezdte tompítani indulatkitöréseimet és befészkelte 
magát a család szívébe. 

1973-ban Manyi mamával és Eszterrel bővült a család. Elkezdő-
dött a karácsonyi ünnepi körforgás meghatározott forgatókönyv 
szerint. 

1975 a nők éve volt a Várszegi családban, melyet csak az én fiam 
tudott kompenzálni három nap késéssel. Ez már négyunokás ka-
rácsony volt, melyet anyám könnyekkel, apám csendes bölcselettel 
fogadott. 

1985 gyönyörű karácsonyt hozott, anyám nagyon kitett magárét 
és béke volt, szelíd béke. Aztán karácsony harmadnapján irány a 
kórház, másnap meghalt, szinte elfolyt a szíve. Később már nagya-
pa és Manyi mama voltak az újabb gyerekek az asztalnál.

Lassan 10 éve meghalt Zsolt, 8 éve apám és maradtunk magnak 
ketten Gigivel.

Közel 2 éve egy Botond nevű rózsaszál aranyozza be húgom éle-
tét. Boldog, repked és útban a következő kandúr. Ő már nem lesz 
Tamás.

2006 Karácsonyára Eszter és Itay melegre vágyott, Izraelben 
vannak. Nekem pedig bánat a szívemben. Tomi hazajött viliára, de 
Amerikába kacsingat. Hej, ezek a nők.



20 F O R G Á C S A I M

Nálunk egyébként Tamásfészek lehet és alacsonyan repülnek ki 
belőle a Tamások. Már itt van a legújabb. Látom, összefonják ujja-
ikat, bújik Dórihoz, ő viszont. Nincs menekvés! 

Hol tartjuk a következő Karácsonyt?
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Mengele és a hét törpe

Magyar-román gettóból 1944. május 18-án három napi út után, 
marhaszállító vagonban érkeztek meg Auschwitz-Birkenauba. Ők 
voltak a világ legnagyobb törpe családja, 5 leány és 2 fiú. 

Mikor minden 10 elhurcoltból 9-et gázkamrába küldtek, ők 
csodálatos módon élve maradtak. Ők voltak az Ovitz család Ro-
zavleaból. Sámson az apjuk, aki szintén törpe volt, 10 gyermeket 
hagyott özvegyére Berthára, aki mindegyiket zeneiskolába íratta, 
megtanultak hangszeren játszani, énekelni, táncolni, színészkedni. 
Társulatuk, a Lilliput Troupe bejárta Európát. A zsidók gettósítá-
sáról szóló rendeletet követően 1944. május 18-án megérkeztek 
Auschwitzba. Ovitzéknak a halál angyala, Jozef  Mengele irgalmat 
adott. A doktor a 3. birodalom elsőrendű faját akarta létrehozni, 
mérhetetlen kínokat, fájdalmakat okozva a szerencsétlen embe-
reknek. Barbár kísérletei okán több ezer foglyot végeztek ki injek-
ciókkal, műtétekkel, vagy csonkoltak meg. A törpék a mindenha-
tó gondoskodás és szerencse jóvoltából megőrizhették ruháikat, 
hangszereiket, sminkjeiket. Persze ennek borzalmas ára volt. 
Csontvelő mintákat vettek tőlük, naponta többször vért, kihúzták 
a fogaikat, röntgen sugarakkal kínozták őket. Ahogy kénye-kedve 
szolgálta, énekelni, szerepelni kellett a hóhér előtt. 1945. január 
17-én Mengele elszökött és magára hagyta pártfogoltjait. 10 nap 
múlva a szovjet csapatok bevonultak Auschwitzba és a még életben 
lévő 5800 foglyot felszabadították. Ovitzék előbb a Szovjetúnióba 
kerültek, majd az izraeli Haifába. A család minden tagja megme-
nekült. Együtt telepedtek le. 1949-ben Auschwitzi hét törpe néven 
ének és tánc csoportot alakítottak és járták néhány éven át Izrael 
városait. A család utolsó tagja 2001-ben halt meg. A csodálatos 
történet néhány alapvető tanulsággal szolgál: az összetartás és ösz-
szetartozás hihetetlenül megsokszorozza az élethez való esélyeket, 
a tehetség még borzalmas körülmények között is utat tör magának 
ás győzedelmeskedik. 



22 F O R G Á C S A I M

Félperces Chattanooga-ból 

Komoly fogadás számtalan nemzet lányaival és fiaival, és persze 
a büszke szülőkkel, például velünk.

A hőség szinte elviselhetetlen, mi pedig öltönyben, kosztümben 
– ahogy illik. Egymás után szólítják a megfelelteket, mindenki 
rövid, pattogós beszédben köszönte a bizalmat és átvette az 
oklevelet. Néhányan többet is. 

A fogadásra megtörténtek az előkészületek, a pezsgő 
mindenkinek dukál, majd libasorban araszoltunk a várva várt 
ételekhez, desszertekhez. Én kerülöm a baromfit és kinéztem 
magamnak a bélszínes gondolát. A sovány úr boszorkányos 
ügyességgel szeletelte a bélszín csíkokat. Valahogy meghallotta, 
hogy mi a fiammal magyarul beszélünk. A kés megállt a kis 
csenevész ember kezében. Kipattant a pult mögül és vagy nyolcszor 
kezet rázott velünk. Lapogatott, ölelgetett bennünket. Bartis 
vagyok Szegedről. Én egyébként könnyen könnyezem, a szemem 
sarkában megjelentek az apró gyöngyök, a Bartis úréban is. 

Tizenegy éves voltam, amikor kijöttünk, ki kellett jönnünk 
– rámutatott a kampós orrára –, ezt nem szerették. Apámnak 
péksége volt, elvitték. Mi megindultunk az új világ felé. Bartis 
vagyok – értitek, Bartis vagyok.

A sor már igencsak felszaporodott. Felvette a szeletelő kést. 
Boszorkányos ügyességgel szelte a csíkokat és kikacsintott ránk. 
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Rosszkedvünk ősze

Törvény van róla, hogy a gyógyuláshoz való jog mindenkit meg-
illet.

Az egybiztosítós rendszer talapzata pedig recseg, ropog. Elége-
detlen a beteg, a hozzátartozó, a gyógyító személyzet. Talán csak 
az elégedett, akinek sikerült elvinni a csaptelepet, a villanykörtét a 
fürdőszobából, paplanhuzatot, a lepedőt az anyaszállásról, vagy a 
műanyag széket a folyosóról. 

Mi, egészségügyiek nem vagyunk eléggé felkészülve a naponta 
változó finanszírozásra. A megéri – nem éri meg kihívásaira.

Nehezen értjük, hogy az épp a minimálbért meghaladó fizetésé-
ből a nővér miért támogassa a hatalmas aranykeresztet a nyakában 
hordó, nyegle, még köszönni sem tudó, kigyúrt fiatalembert, vagy 
még a lábujján is gyűrűt hordó „anyukát”, akik együtt veszik sem-
mibe és nézik le az egészségügy napszámosait. Akik egy fillér tb já-
rulékot sem fizetnek! Tényleg autentikus szakemberek és jó érzésű 
civilek bevonásával kell, hangsúlyozom, mielőbb kell kimunkálni 
és megérteni, hogy a gyógyításnak ára van, ha az már evidencia, 
hogy a kenyeret, vagy a cipőt sem adják ingyen!!!

Tisztességes bér és jogviszonyok között nem kell félni attól, 
hogy a hálapénz, mint vörös posztó lengedezzen mindenki szeme 
előtt, akik vélt, vagy  jogos sérelmeiket akarják orvosoltatni ezáltal. 
Ne kelljen félni attól, hogy legjobbjaink, legbátrabbjaink veszik a 
retye-rutyát és arrébb állnak. Ne kelljen félni attól, hogy felelőtlen 
média-varázslók folyamatosan gondoskodnak lejáratásunkról, is-
merve a rossz érdekérvényesítő szerepünket.

Legyen újra szolgálat az egészségügy, magas presztizsű, jól meg-
fizetett, nagy tudást igénylő szolgálat. Valamennyiünk üdvére!
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Nyárutó

Még a lábamat sem dugtam bele a Balatonba. Unokáim is csak 
kóstolgatták a hűvös vizet. Ilyen ez a nyár. Két-két szilvamag nagy-
ságú mellnek mondott előnyökkel feszít 2 serdülő leányzó, szolári-
umbarna testükről világít a feltűnési vágy. 

Odébb egy éltesebb, 40-esnek tetsző fekszik a fövenyen, mell-
tartó nélkül. Két oldalra szétfolynak előnyei. Németnek mondják 
a szomszédjai.

Mais bitte! Kiabálja a kukorica árus, majd megriad a rendőrök-
től és csendben tolja a biciklijét. A szomszédból elvitték a lángos 
sütőt, pedig hozzátartozott a képhez. Feleségem megmártózik a 
vízben, de dideregve kiszalad. Ez egy ilyen nyár. Panaszkodik a 
halsütő, a pizzás. Miből fog megélni télen?

Két kalapos, kaftános, sodort pájeszú gyerek szalad a vízhez, úgy 
10-12 évesek lehetnek. Kacagnak, fogócskáznak. Egy itteni házas-
pár hozta el őket nyaralni Gaza mellől, a háborúból, 10 napja. Ön-
feledtek, felszabadultak, gyerekek.

Mi meg abban reménykedünk, hogy jön a decemberi nyár, a 30 
fok meleg és hálálkodnak a fagylaltosok. 

2015
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Hanukka

Akár a Hanukka, akár a Karácsony, a szeretet, az összetartozás 
érzése mellett bőven ad lehetőséget a játékra, a Homo Ludens – 
a játékos ember megítélésében. A játékon van a hangsúly. A sze-
retetteljes mosolyogtató játékon túl a véres, kegyetlen játékokra 
is. Az ember szereti fitogtatni erejét, ügyességét, amely úgy véli, 
más dimenziókba emeli, fokozza a nagyságát, olykor gonoszságát, 
mely határtalan és mérhetetlen is lehet. 

Mikor ezek a gondolatok keringenek fejemben, itt ülök a zsina-
góga feldíszített, de bizony szegényes termében. Próbálom magam 
lazává, játékossá, befogadóvá tenni. Hiszen a Hanukka ünnep. 
Nagy és bölcs ünnep a hazában és a diaszpórában. Látom a megfá-
radt testű embereket, a mindig félelmet sugárzó tekinteteket, a re-
megő lelkeket. Látom a mozdulatokat, melyekben még mindig ott 
lapul a talán örökké tartó félelem. Valamint látom a szerencsésen 
odavezényelt óvodások mindent elsöprő vidámságát. Látom az 
unokámat, amint kissé énekelve, de precíz pontossággal mondja a 
verset, melyet könnyen és jókedvűen tanult. Nézem az arcokon el-
simuló ráncokat, hallom a zene csodálatos hatását, hallom az egy-
re biztosabban összeverődő tenyereket, a béke igenlését. Hallom 
a szeretet mindenen áthatoló ritmusát. Nekem ez volt a Hanukka 
hatodik napja 2014. december 21-én a Hunyadi téri zsinagógában 
Budapesten.
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Zárszámadás

Hogy is volt? 
Szilveszteri józanodás után, tiszta józanság. 
Telefon a fiúnak,
Telefon a leánynak,
Sok-sok telefon,
Kurta válasszal,
Vagy kurta válasz nélkül.
Álmodozás, hogy jobb lesz,
Jó lesz majd, dübörög a gazdaság,
Lesz műszer, lift, vakolat a plafonon,
Választottunk, ez majd biztonságot ad.
Már kezdtek fújni a böjti szelek,
Ölelésből szorítás lett,
Meg hosszú a lábunk, vagy rövid a takarónk?
Ha sok gáz kell, abból nagy gáz lesz,
Sok a kevés, és a kevés is sok.
Benépesültek az utcák,
Csak egy sávon lehetett menni,
Olykor Árpád sávon.
Mekkora egy jó kórház?
Mekkora egy jó beteg?
Vagy egy jó orvos?
Ilyen tavasz még nem volt télen.
Vagy benn van a hóember is a stratégiai pszichiátrián?

BUÉK

2010
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Húsvét táján

Végre alábbhagynak a böjti szelek. Valami napsütés is meg-meg-
csillan a kerti fákon. A jobb kertekben már kacérkodik velünk a 
hónapos retek és a zöld szárú fiatal hagyma. A kispiacon tüle-
kednek a barkaárusok. A serényebb asszonyok ablakot pucolnak, 
kilincset fényesítenek, uram bocsá’, kerítést festenek. Megindul 
az invázió a sonkákért, a darabolt combokért, a sváb kolbászért, 
kalácsra is veszik fel a megrendeléseket. Rögtön pár forinttal drá-
gább lesz a tojás, s láttam két szerencsétlen bárányt is a grumán-
cánál cipelve, hisz a legillendőbb eledel ilyenkor a bárány, akinek 
persze van hozzá tehetsége, szóval kövér a bukszája. A tavaszt kö-
szöntjük és többszörösen a feltámadást, a 40 napos böjt végét, a 
tavasz győzelmét, a megváltás győzelmét, a megújulás győzelmét. 
Ha igaz, a Jézus sírját őrző katonák a feltámadás miatti ujjongó 
asszonyokat akarták az öntözéssel elhallgattatni. Néphagyomány 
tőlünk északra a villőzés, a fiatal lányok vesszővel való paskolása a 
termékenység elősegítésére. A nyuszi is a termékenység szimbólu-
ma, valószínűleg német eredetű szokás. A tojás pedig az újjászüle-
tésé, hogy Jézus is úgy törte fel a sziklasírt, mint egy születő madár 
a tojáshéjat. A barka a pálmaágat helyettesíti, mellyel Krisztust üd-
vözölték, mikor bevonult Jeruzsálembe. A bárány: az ártatlanság 
szimbóluma. Mi a húsvét a néphagyományokban, a régi fiatalok 
és a mai öregek, a mai fiatalok és a jövendőbeli öregek számára: az 
összetartozás, a hagyományok őrzése, az egymás iránti megbecsü-
lés kifejezése, a természet örök megújulásának köszöntése. 

Hiszem, hogy mindig így marad.
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Karácsonyaim

Közeledvén a szeretet ünnepe saját karácsonyaim közül hármat 
szeretnék kiemelni.

Első közös karácsonyunk a házasságkötés után 1971-ben volt. 
Anyósom már velünk lakott, szüleim éltek még és a saját szolgálati 
lakásunkban serénykedtünk, hogy az ünnep méltó ünnep lehessen. 
Feleségem jól főzött, sütött, anyósom is jártas volt a konyhaművé-
szet rejtelmeiben. Havas karácsony volt, plafonig érő fenyővel, ün-
nepi áhítattal, „mennyből az angyal”-lal, sok kedves meglepetés-
sel. Még bérelt bútorok között laktunk, mint két pályakezdő, nem 
dúskáltunk a különlegességekben, de mindennek volt becsülete 
és örömértéke. Éjfél körül, mikor kikísértük a szüleimet, hirtelen 
patadobogás hasított a csendbe, két hatalmas szarvas robogott át 
az udvaron és szinte lendület nélkül vitték át a közel két méteres 
kerítést, és elvesztek a havas ágak között.

1983-ban Eszter lányom 10 éves, Tamás fiam 8 éves volt, szeren-
csére még éltek a nagyszülők is. Így volt teljes a karácsony, együtt 
három generáció. Hetek óta gyűjtöttem a finomságokat, különle-
ges édességeket, italokat, kinek-kinek ízlése szerint. Jól elcsoma-
goltuk az ajándékokat. Gyönyörű ezüstfenyőt kaptam ajándékba, 
vettem mindenféle színes díszeket, persze nem tetszettek a nejem-
nek, ő a népi díszítést részesített előnyben. Szóval meg volt a szo-
kásos egyetértés, mely a mai napig tart. Külön fejtörést okozott az 
ajándékok elrejtése, mert már kutattak rendesen a gyerekek, főleg 
Eszter, akinek a tarkóján is nőtt szeme. A javát az ajándékoknak 
átvittük az intézetbe, ahol egy részüket sikerült jól elrejteni, mert 
csak 3 év múlva bukkantunk rájuk véletlenül. Meghitt gyönyörű 
karácsony volt, sok meglepetéssel, vidámsággal, felhőtlen bolon-
dozással. Anyám két év múlva pont karácsony után meghalt. Fia-
talon, gyönyörűen, máig sem kiheverhető veszteség.

1998 karácsonya különleges élmény, egy életre szólóan. Lá-
nyom Izraelben, Tel Aviv-ban készítette a diploma munkáját, itt 
ismerkedett meg a nagy Ő-vel, aki ma már a vejem, és Budapesten 
élnek. Szóval a napsütötte Izraelben töltöttük a karácsonyt. Hár-
man, nejem, fiam és én, felkerekedtünk és egy szál pendelyben 
köszöntöttük a Szent Földön a megváltót. Megláttam a Tesco-ban 
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egy összehajtható műanyag karácsonyfát díszekkel, vettem hozzá 
szaloncukrot és szépen a bőrönd fenekére helyeztem, hogy majd 
ott feldíszítjük. Előtte meglátogattuk Betlehemet, a Születés Temp-
lomát, szóval igyekeztünk ráhangolódni az ünnepekre. Fiam és 
vejem sok narancsot és mandarint szereztek valahonnan, fadísz-
nek. Mi pedig szép komótosan díszítettük a fát, villanyégőkkel, 
díszekkel felcicomázva. Aláhelyeztük szép dobozokban az ajándé-
kokat, ahogy egy nyírségi karácsonykor illik. Estére megérkeztek 
a jövendőbeli nászomék. Furcsán éreztük magunkat, mert ugyan 
kulturált módon megdicsérték a karácsonyfát, de korántsem mu-
tattak olyan lelkesedést, amilyet mi gondoltunk. A lányom próbált 
nyugtatni bennünket, hogy ezt nem nyíregyházi keresztény szem-
üvegen keresztül kell nézni. Lassan jöttünk rá, hogy akarva-aka-
ratlanul, de belefűztünk egy erősítő kapcsot az egyre foszló fűzér-
be, mely körbeveszi a világot. 
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A repülő ember

A körfolyosós négy emeletes régi bérházra már jó ideje ráfér-
ne egy alapos tatarozás. A folyosók kövezete feltöredezett felülről 
szép csendesen csöpörög az esővíz az alattuk lévőre. 

A hely forgalmas, nagyon frekventált, a város szívének is a szíve. 
A körfolyosókon béke honol, kevés a kérdezősködés. Még keve-
sebb a cívódás, szóval nyugalom van. 

A negyediken élő idő hölgy már több hete látta időnként a férfit. 
Ott ólálkodott a lift körül, majd végigment a folyosón és lement a 
lépcsőn. Kezdte megszokni a furcsa alakot. Tetszett neki, hogy ele-
gánsan van felöltözve, csillogott a fekete cipője, szürke, puha nyúl-
szőr kalap volt a fején. Ma is találkozott vele, biccentett is neki, az-
után visszament a lakásba. Tett-vett, amikor egy tompa puffanást 
hallott, majd hatalmas csend lett.

Vagy 10 perc múlva kilépett az ajtón, nem hagyta nyugodni a 
kíváncsiság. A férfi ott feküdt a hátán, kissé szétvetett lábakkal a 
parányi udvaron. Egy fiatalember ügyködött körülötte, próbálta 
éleszteni, sikertelenül. Aztán előkerült egy takaró, mely alól csak 
két fényesre suvickolt cipője látszott ki.

Pár hét múlva megérkezett a szomszédba a nagymama Kapos-
várról. Összepuszilta az unokát, s kérdezte, na, miről fogsz mesélni 
nekem?

Képzeld el nagyi, itt volt a repülő ember, csak eltört szegények-
nek a szárnya.
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Én kis városom (Kossuth tér)

Egy jól meghízott parasztgalamb totyog át a téren. Egy gondo-
san trimmelt palotapincsit vezet nagy büszkén egy csitri leányzó. 
Nagyon szép a kőburkolat, ahogy sugár irányban átvágok a téren, 
majdnem Kossuth Lajos lábánál kötök kis és szédülök. Nem tu-
dom a helyemet pontosan megállapítani. Célba venném a Nagy 
Csemegét, ahol annyi finomságot árultak, de csak OTP portálokat 
látok, csalogató reklámokat, melyek nem is nekem szólnak, ha-
nem a pénzemnek. Balra fordulok, ide hordtam az órámat javí-
tani, de már fagylaltos bolt van a helyén. Szemben az Aranysas 
Patika, homlokzatán takaros reklám: üzletház. A Koronában már 
majdnem felnőttként voltam először helyet foglalni apáméknak a 
tükör terembe, most meg alig találom a bejáratot. Hová lettek a 
régi, lágy dallamok és hová lett Csengeriné játéka? És persze Hersu 
dohányboltja, mindig finom cuccai voltak, természetesen jó pén-
zért, jó csomagolásban és az illat, azok a finom, békebeli illatok… 
Érdemes volt beszippantani. Eltűnt a Béke Mozi az olcsó bérletei-
vel, a Kispipa a füstös, sötét bútoraival, a finom juhtúrós, tepertős 
sztrapacskával. 

Az én kis városom, szédülök, nézem a díszköveket, a csobogó 
vizeket. Leülök, vannak ízléses padok, némi virág. Pont szemben 
ülők a hajdani bútorbolttal, ahol részletre vettük az első hármas 
szekrényt. Most meg kínai second hand gatyák és bakancsok a ki-
rakatban. Újra feltűnik két viháncoló, fagyizó leánygyermek, lib-
bennek a lábaimnál, viháncolnak, nézik egy pillanatra a vén palit 
– engem – lesajnáló tekintettel. Tetszik nekik a görbe botom – meg 
is jegyzik, szép, ezüst feje van. Meg az enyém is majdnem ezüst, de 
van még helye néhány barna hajszálnak.
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Hősök tere (valamikor Beloiannis tér)

1955-re épült fel a Béke ház, amely eredetileg tiszti háznak ké-
szült, de nem népesítették be a katonák, így jutott hely nekünk is, 
mivel ki kellett költözni a kórházból.

Vegyük sorjában az épületeket: dísze a térnek a Megyeháza, 
mely éke a városnak is. A hátsó traktusban voltak a megyei mú-
zeum kincsei, ahová a néhai Dr. Csallán Dezső Igazgató Úr jó-
voltából betekinthettünk, mint brancsbeliek. Mindent a szemnek, 
de semmit a kéznek. Itt volt a Halász Csárda, ahová előszeretettel 
jártunk anyám kedvéért, majd a Bajor Söröző, ahová én is szívesen 
mentem, de hová lettek a finom sörök és a sörkorcsolyák?

Itt volt a Vesszős nevű kocsmaipari létesítmény cigányzenével. 
Csecsemőotthoni rövid működésem során itt üldöztük a főnő-
vérrel az egyik kismamát, aki jobban szerette a csillogást, mint 
porontya szoptatását. Itt volt az ominózus fodrászat, ahol Miklós 
bácsi 3 Ft-ért adott fazont a fejemnek, mielőtt kezdődött az iskola. 
A tér másik felén állt Orosz bácsi fabódéja, ahol nyáron fagylaltot, 
télen sült gesztenyét és tököt lehetett kapni sovány pénzért. Itt van 
az Irodaház, városunk egykori büszkesége. A 3. emeleti nagyte-
remben ping-pongoztunk. Jeles napokon pedig bálok voltak, öltö-
nyös és nyakkendős bálok. Ma is áll az épület, a suta, nagyra nőtt 
oszlopaival, de hogy mi van benne most, magam sem tudom. Mi, 
békeházi srácok, ahogy javult az idő, kinn üldögéltünk a parkban, 
gusztáltuk a csajokat, sziszegtünk a nőknek, játszottuk  a nagyfi-
út.  Persze ott volt szemben a kisállomás, ahonnan bőven jutott 
utánpótlás. Itt találkozott a kisvonat és a Sóstóra menő városi vil-
lamos. Hej, azok a sóstói utak az erdőn át, a nyitott kocsikkal, a 
folyton nevető és csínytevésekre vállalkozó kamaszokkal . Szóval 
hol vannak már? Csak egy árva villamoskocsi áll mementónak  a 
tér közepén és annak is kilopták a lámpáját. Ezek a nagyfiúk ma 
már kis öregek lettek. Némelyikük az örök vadászmezőkön kergeti 
a csodaszarvast, mások valahol messze sóhajtanak fel, ha vissza-
gondolnak a hajdani csínytevésekre, de hát a térnek is más neve 
van, más sóhajokkal. 
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Békeház (ahogy én láttam)

1953-ban kezdték el építeni Nyíregyháza közepén a Békeházat. 
Elsősorban tisztiházként, katonatiszteknek, majd állami és párt-
funkcionáriusok részére. 

Kiváló helyen épült a Megyei Tanács épületével szemben, a vá-
ros szívében, közel a villamoshoz, az áruházakhoz, hivatalokhoz. 
Ahogy több ütemben épült, úgy kezdték belakni a tisztek, a kori-
feusok és lépcsőházanként 1-1 lakás orvosoknak lett fenntartva.

Mi a hatodik lépcsőházban, a Jókai tér felől kaptunk bérlakást, 
mert már a kórház nem tűrt meg bennünket bentlakóként. 

Mostanában, túl a delelőn, kezdenek megrohanni az emlékek. 
Próbálom rendszerezni őket, hátha még a feledés homálya nem 
takarja be végleg a múltat. 

Az első lépcsőházból nem emlékszem olyan lakóra, aki még ma 
is élne emlékünkben. A második lépcsőházból már neves és em-
lékezetes volt a lakók között a Csomós család. Felrémlik előttem 
egy szeplős, copfos leány, aki a 4.számú (ma Evangélikus) isko-
la udvarán nagy beleéléssel szavalta, ma már nem tudom kinek 
a versét. Csomós Mari volt, ma Kossuth-díjas híres színésznő, a 
Radnóti Színház tagja. Egyszer találkoztam vele vagy 10 év múlva 
az udvaron, a porolók tövében, persze anyámat jött el meglátogat-
ni, aki mindenkit gyámolított. Méltatlanul kevés az a 64 év, ami 
jutott neki. Marit szeretném újra látni, ha Isten is úgy akarja. A 
következő lépcsőházban laktak Nyitraiék. Gabi ma jeles képviselő-
je Nyíregyháza nagyjainak, a Carmo autókereskedés tulajdonosa. 
A katonákat gyakran cserélték, elköltöztek és helyükre újak jöttek. 
Én pedig egyre inkább kiöregedtem a házból. Az ötödik lépcsőház 
nevezetes lakója volt dr. Knézy Jenő gégész szakorvos, akinek a fia 
a néhai híres sportriporter. Gombfociban több bajnokságot ren-
dezett és nyert, majd Kiskunfélegyházára költöztek. Később egy 
láda jófajta sört nyertem barátságunk okán. Akkor Jenő a vízilab-
da válogatott szóvivője volt. Budapesten a Kaltenberg sörözőben 
tartottak valamilyen megbeszélést, ahol összeakadt a tekintetünk. 
Kollégáimnak említettem, hogy jól ismerem a híres riportert. Fo-
gadtunk egy láda sörben, hogy meginvitálom az asztalunkhoz. A 
többiek természetesen nem hitték. Jenő szívesen jött, beszélget-
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tünk, én pedig nyertem egy láda sört. Isten nyugosztalja. Már csak 
a gyermeki szeretet és büszkeség okán sem hagyhatom ki a követ-
kező lépcsőház jelesei közül apámat, aki egy életre mintát adott 
nekem. Nem szabad elfelejteni, hogy 34 éves korában még első 
osztályú röplabdázó volt, amellett, hogy kiváló orvos.

Itt lakott az országosan elismert, nagy tudású és tekintélyű dr. 
Csalány Dezső múzeum igazgató. A kettős honfoglalás nagyhírű 
kutatója. Dezső bácsi, ez a szerény és barátságos ember bizalmasan 
mondogatta, hogy 3 évet elvégzett az orvosi egyetemen is Szege-
den. Mikor elkezdtem orvos tanulmányaimat többször meghívott 
a Korona kerthelyiségbe sörözni és jóízűeket beszélgetni. Itt már 
a hatodik szekciónál tartunk és az én soha ki nem heverhető fáj-
dalmaimmal, Kocsis Laci barátomnál, aki sikeresen átvészelte a 
moszkvai egyetem viszontagságait, hozott orosz feleséget, nekem 
bimm-bamm csengőt. Hatalmas fatányérosokat ettünk a Bikában 
és méltatlanul elhagyott bennünket, sohasem tudom kiheverni.

Itt lakott egy olimpiai válogatott focista: Siska László, velünk 
szemben két villámléptű csatár: Kovacsics Gyula és Balogh Sanyi, 
akik nem óckodtak velünk leállni a poros udvaron focizni.

Később még épült 3 lépcsőház jeles lakókkal, csinos feleségek-
kel, szemrevaló csitrikkel, de őket már egy másik krónikásnak kell 
megírni. 
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Közepes magyar pornográfia

Jósorom Mádra vitt a feleségem jóvoltából. Ha már itt vagyunk, 
természetesen megnézem a híres mádi zsinagógát. 1726-ban tele-
pedtek le itt az első zsidó családok, feltehetően Galíciából jöttek, 
bortermeléssel és borkereskedelemmel foglalkoztak. A zsinagóga 
1795-ben épült fel. A hitközségben híres jeshiva is működött a 
19.század végén. 

Tehát eljöttünk megnézni a zsinagógát. Belépve a faluba szembe 
ötlött az utcanévtábla: Vöröshadsereg útja. Hmmm. Tovább ka-
nyarodva még megdöbbentőbb utcanévtábla: Wass Albert utca.  
Innen pár méterre van a zsinagóga. Köszönhetően az 1941-es 
ukrajnai munkaszolgálatnak, majd a holocaust szörnyűségeinek 
Mád teljes zsidó lakossága elpusztult. A zsinagóga közel 50 évig 
használaton kívül állt, a tűzáldozat 60.évfordulójára 2004-ben 
helyre állították minőségi munkával. A zsidóság emlékét őrzi 336 
áldozat nevével 8 márvány tábla a zsinagóga falán.

2015. 09. 28.
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Hokedli

A hokedli a festett zöld fedőlapjával, vajszínű lábaival a konyha-
bútor szerves része volt, de mindig külön álló helyen az ablak alatt 
állt, mert a vendég részére volt fenntartva. Anyám egy karitatív 
lény volt, olykor 5-6 kosztos is megfordult nálunk. Néha mikor 
megtértem az iskolából nehezen találtam helyet magam számára 
a konyhában. Anyám jól főzött és mindig bőségesen, számítva 1-2 
betévedő éhes szájra, akik fennen dicsérték a főztjét. Gyakori ven-
dég volt a tisztelendő úr, egyébként rokon apai ágon. Egyedül élt, 
nehezen, anyám empátiával követte a sorsát. Ő adott össze ben-
nünket, keresztelte a fiamat. Isten nyugosztalja. 

Laci bácsi még az elborzasztó diszkrimináció idején volt barátja 
anyám első férjének, ő szerencsésen megtért a munkaszolgálatból 
és mindig volt miről beszélni, emlékezni. A másik tiszteletes úr 
protestáns volt és anyám lelki gyámolítója. Tragikus sorsot szánt 
a családjának egy külföldi házasság, mely jól indult a lányának és 
katasztrófálisan ért véget. 

Lalit gyermekként istápolta anyám. A Partiumból jött át, ne-
hezen találta a helyét, még asszonyt is szerzett neki anyám, egy 
tragikus balesetben hunyt el. Pisti a mindenes: a kertész, a villany-
szerelő, a bejárónő, de mindenek előtt masszív alkoholista remegő 
kezekkel, halk, olykor érthetetlen beszéddel. Haragszom rá, mert 
meglopta az özvegy apámat. 

Piroska néni nagyságos asszonynak szólította anyámat, ő vasalta 
az ágyneműt, az abroszokat, a törlőket és beszélt, csak beszélt, el-
rontott életéről, gyerekeiről, nyomorék férjéről. 

Gyuszi a család barátja, a legendás nagy erejű bohém, a női szí-
vek megdobogtatója. Többször hetekre is eltűnt, olykor barátok-
kal, vagy egyedül. Felesége végig bóklászta a várost, de sehol sem 
találta, ha a pénze elfogyott, hamarosan haza talált. 

Pakoltunk a garázsban, kellett a hely az unokák biciklijeinek. 
Hogy-hogy nem előkerült a hokedli épségben, kicsit festékhiányo-
san. Megsimogattam és letakartam egy kendővel. 

2015. 09. 28.
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Karácsonyi meditáció

Már szinte összefolynak bennem az advent, a karácsony esemé-
nyei, anyám halálával.

Szertartásszerű volt a mikulás ünnep, az ablakba kitett cipőkkel, 
a lehúzott rolóval, a bizsergető várakozással.

Törvényszerűen az egyik cipőben rothadt zöldségek, széndarab-
kák, virgács, olykor lócitrom volt.

A másikban ma már szegényesnek tűnő apró, márka nélküli 
csokoládék, szaloncukrok.

Ez a sors fintora, ma már világmárka, csodálatosan csomagolt 
csokik, cukorkák, konyakos meggyek, marcipánok lehetnének, 
csak pont ezeket nem ehetem.

Szóval az advent, már írtam róla, mert bennem mély nyomokat 
hagy a várakozás, az egy semmivel sem helyettesíthető csodavárás.

Az ajándékok vásárlása, dugdosása, elrejtése. És mekkora öröm 
olykor a megtalálása.

Aztán jön a karácsonyi kifáradás, a nagy zabálások, a rokoni 
összeborulások ideje. A sohasem beteljesülő megértésé.

A nagy pletykálkodásoké. Rájövünk, hogy szebbek és okosab-
bak és megértőbbek vagyunk a rokonok többségénél.

Anyám karácsony harmadnapján halt meg, másfél nap alatt. 
Szinte elfolyt a szíve, gyors, méltóságteljes halála volt.

Véletlenül találtam rá a pléh Krisztusra a karácsonyfa alatt. Ki-
csit horpadt volt, kicsit festékhiányos, de azért jól felismerhető. 
Barátom lelte az útmenti árokban a ledöntött kereszt mellett. Va-
lami táblaféle is volt a kereszten, olyasmi, hogy XZ, akit megölt 
egy eltévedt autó. De hát ez a születés és nem a halál ünnepe, így a 
keresztet ás a táblát otthagyta.

Bárcsak megtalálnám. 
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Ünnepek, évfordulók

Ünnepeink mostanság nincsenek, csak évfordulók vannak. Év-
fordulók azokról a sorsfordító eseményekről, melyeket szeretnék 
érinteni az aktualitások ürügyén.

Egy prosperáló, de feszültségekkel teli, kiegyezés utáni idősza-
kot, egy szerencsétlen első világháborút zárt le számunkra a tri-
anoni békeszerződés. Szinte kiheverhetetlen csapások érték Ma-
gyarországot. Elvesztett területének 2/3-át, a magyar ajkú lakosság 
mintegy 3 millió tagját, hogy beleszédüljön egy anakronisztikus, 
király nélküli királyságba. Hogy felizzon az őrület parazsa, pog-
romokkal, numerus clausussal, gúnyáradattal, zsidó ellenes hisz-
tériával és törvényekkel. Az európai, jelesen közép-kelet európai 
kultúra és eszmekör Auschwitz előtt megteremtette azokat az ala-
pokat, melyekre épülhettek a haláltáborok. 

A 60 éve felszabadított Auschwitz-Birkenau, a budapesti gettó 
kapcsán érdemes elgondolkodni azon, ha a legnagyobb hatalom a 
civil társadalom, akkor hol voltak a civilek? De hol voltak a ható-
ságok, a politikai elit – tisztelet a kivételnek ?

600  000 magyar veszett el a koncentrációs táborokban. Igen 
magyarok, először is magyarok, azután zsidók, katolikusok, vagy 
protestánsok. Ez a veszteség az egész magyar nemzet vesztesége, 
melyet még ma is képtelenek vagyunk felismerni. 

Az élet osztatlan sokszínűsége veszett el. Családok, generációk, 
hihetetlen kultúrértékek váltak füstté az égetőkamrák kéménye-
iben, melyek pótolhatatlanok. Van mit kibeszélni, kibeszélni a 
150 000 magyar honvéd és 30 000 munkaszolgálatos halálát, akik 
„előretolt állásokból” akarták a parancsnoki demagógiára hagyat-
kozva, papírtalpú cipőkben, ósdi karabélyokkal megvédeni a hazát 
a Donnál, azt a hazát, amely feláldozta őket. Ekkor hol volt a csen-
des többség? Mi lett volna, ha százezrek kiáltják: elég!

A totalitárius önkényuralom csak szlogeneket és neveket vált: 
endlösung, gulag, malenkij robot. A végső megoldás a nemtetsző-
ek írmagvát is kitörölni. 

Egy Jézus nevű galileai zsidó rendesen összekuszálta remény-
adásával, áldozatvállalással és önfeláldozásával az összesűrűsödött 
borzalom kikristályosodottnak tűnő eszméit, torz agyszüleménye-
it. Éljünk vele!
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Félelem

Mikor legutóbbi felháborodásom után kiírtam magamból a fé-
lelmet, úgy éreztem, valamit megtettem azért, hogy mások is meg-
könnyebbüljenek, bátrabbak legyenek, határozottak és elutasítók. 
És ekkor jött Olaszliszka, egy nyugodt, kellemes fekvésű falu, nem 
messze Erdőhorvátitól, ahol felújítottunk egy parasztházat, ahol 
számos gyönyörű napot töltöttünk, ahová imádtak járni a gyere-
kek. Azután a 15. betörést követően eladtuk.

Szóval  Olaszliszkán az aljas, fortyogó indulatok vulkánsze-
rűen törtek a felszínre. Persze nem megjósolhatóan pont itt, de 
fátum-szerűen várható volt. A ki nem beszélt feszültségek, az ál-
landóan generált tömeghisztéria egy tanárt talált meg. De bárme-
lyikünket megtalálhatott volna, vagy megtalálhat.

1956. október 23-án felhevülten énekeltünk a kozák szobor 
előtt. Jött egy teherautó, kötelekkel lehúzták a szobrot. Elég nehéz 
volt. Mi tapsoltunk, ekkor hátulról egy nagy pofont kaptam. Apám 
állt a hátam mögött. Hazacipelt, irány a légó-pince. Egy zsíros bö-
dönben víz, némi kenyér, lekvár. És megszeppenve a húgommal 
ültünk a sarokban. A téren egy orosz tank ágyúja pont a lépcső-
házunkra szegeződött. 3 napig tartott mindez, azután lassan szinte 
minden visszaállt, de élve maradtunk. Néztem a „Szabadság szere-
lem” c. filmet, ahol szerencsétlen akkori velem-korú gyerekek vol-
tak nagyon bátrak és haltak meg, értelmetlenül. Mert semmi sem 
fekete, vagy fehér tisztán. A moziból visszafelé hallom a rádióban, 
majd látom a tv-ben, hogy néhányan most akarják megnyerni az 
'56-os forradalmat. Félek, féltem a gyermekeimet, a feleségemet. 
Ezt a kis országot, mely egy ország. Egy Magyarország, mely min-
denkié. 
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Félelem II.

Megboldogult egyetemista koromban volt egy arab évfolyamtár-
sam, akinek középen fúrták ki a fülét, úgyhogy a nap felé fordítva 
jól át lehetett látni a nyíláson. Már első találkozásunkkor megevett 
egy kosár kenyeret a Vígadóban, ami szokatlan volt. Ő muzulmán-
nak vallotta magát és büszke volt arra, hogy aktuális barátnője zsi-
dó. Szóval így emlékezem első arab ismerősömre, aki azóta már a 
békés, boldog vadászmezőkön jár. Isten nyugosztalja, a mi közös 
Istenünk. Ezt azért írom le, hogy ekkor még sem a Boko Haram, 
sem az Iszlám Köztársaság, sem a vallási békétlenség, sem az ördö-
gi félelem nem munkálkodott. Csórók voltunk, fiatalok voltunk és 
őrzött bennünket a dicsőséges szovjet hadsereg, közutálatra. Most 
rettegésben tartja Afrikát és a Közel-Keletet a Boko Haram és az 
iszlám dzsihád. Mohamed próféta nevében gyilkolnak és fenyeget-
nek kilúgozott tudatú, torz eszmevilágú fiatalok. Újságírókat, kari-
katúristákat, rendőröket és persze zsidókat gyilkolnak, valamilyen 
felsőbbrendű eszme prófétáiként. 

Nehéz nyugodtnak, higgadtnak lenni, nehéz egy kézlegyintéssel 
elintézni, hogy itt és most még nem. 

Nagy örömmel és megelégedéssel tölt el bennünket, hogy Nyír-
egyházán nincs kosher áruház és már alig van zsidó.

2015. 03. 23.
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Vonaton

Schweitzer József  nyugalmazott főrabbit gyűlölködő, megalázó 
szavakkal illették az utcán.

A magyar-izraeli barátságos meccs alatt iráni és palesztin zász-
lók lobogtak, ordenáré módon zsidóztak. 

Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő a zsidók összeírását szor-
galmazta a parlamentben. A válaszok halványak, tárgyszerűek és 
ridegek voltak.

A fiatalkorú, nagy szemű, bodros hajú, kissé csúnyácska lány 
nagy műgonddal rendezte el a lába alatt a méteres csomagot. Szé-
pen becsomagolva, többször átragasztva, két füllel ellátva pihent 
az ülés mellett. Külön bőrfülek meredtek felfelé, hogy könnyebb 
legyen megfogni a szállításkor.

A lányka meglehetősen hallgatag volt. Éreztette, hogy művész, 
aki nem vegyül mindenféle népséggel. A mellette ülő fiú vagy há-
romszor is próbálkozott beszédbe elegyedni, de mindig rövid és 
nemleges választ kapott. A kalauz felhívta a figyelmet, hogy köny-
nyen megsérülhet a csomag, ha nem teszi fel a kalaptartóra. A vá-
lasz lesújtóan nemleges volt. Ha így, hát így – dühöngött a kalauz 
és továbbaraszolt.

Hirtelen szétnyílt az ajtó. Bohókás, sísapkás gyerek közeledett 
táncos léptekkel és természetesen belerúgott a képbe is. A csoma-
golópapír szétszakadt, a fül lefittyedt, a kép kétharmada pucéron 
ott tátongott. 

Közepén egy termetes horogkereszt, felette írás ívben: Vér és 
becsület. A lány arcára kiült a rémület.  Ráncai összekuszálód-
tak, keze remegett. Kesze-kusza mozdulatokkal próbálta a borítót 
ráfordítani, a füleket visszailleszteni. Nehezen sikerült. Izzadt és 
könnyezett, végül kicsit megnyugodott, megpihent.

Újabb ajtónyitás. Egy idősebb hölgy lebbent be a kocsiba. Egy 
határozott rúgással megcélozta a kép közepét. Cipője orrán felvált 
a bőr. Rá se hederített, csak hamiskásan mosolygott és mintha mi 
se történt volna, lépegetett a kocsi közepe felé.
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Bizalom

Az ember, ahogy kifelé fut az életből, bár önámítás, közcsalatás, 
hogy van visszatérés, hogy, de jó nézel ki, meg hogy egyre fiata-
labb vagy, szóval mind nagyobb érték számára a bizalom, a stabil 
fogódzó. Amikor bemegyek a suszteromhoz és mosollyal fogad, 
a szabóm hellyel kínál és belekezd a világpolitika értékelésébe, a 
bőrdíszműves szomorúan konstatálja, hogy nincs utánpótlás, de 
még képzés sem,  a borbélyom,  aki már megjárta Ausztráliát is 
büszkén mesél a hatalmas óceánról, napbarnított fürdőzőkről, 
szörfözőkről, aki ott persze fehér maradt és itta a sört, mert nem 
bírja a napot. Szóval közöttük otthon érzem magam, ez az én vi-
lágom, a hatvanasoké, a sokat megélteké és a sokat csalódottaké. 

Ülök a szakrendelő előtt, mert tisztességesen szaporodnak a 
nyavalyáim, sejtéseim szerint a soha már nem megoldható,  de 
toldozható, foldozható bajaim. Hallom mellőlem a másik sorból 
hogy, X doktor nyugdíjba ment, de már nem is akar visszajönni, 
Y akarna, de nem fogadják, a hely a fiataloknak kell. Z meg maga 
betegebb, mint a betegei.

Én meg ragaszkodnék hozzá, annyira megszoktam a korholó 
szavait, simogató mosolyát.

Engem mindig bíztatott, hogy egyre jobban vagyok, bár nem 
igaz, de jól esett. 

Egyszer kifutott velem az erdőig, hogy megmutassa mi az egész-
séges, azóta naponta én is megteszem. Néhányan felállnak, elkö-
szönnek, mások magukba csomagolják az aggodalmaikat. Fiatal, 
mosolygós arcú doktornő nyitja az ajtót, köszön, sokan felléle-
geznek. Remélem belőle lesz sok-sok év múlva az az aggódó arcú 
doktor néni, a szépre, jóra tanító fájós lábú és derekú tapasztalt 
orvos – így legyen!



44 F O R G Á C S A I M

Cipők és csontok

Cipők a Duna parton. Némelyikben szenny, másokban virág. 
Nem tud, nem akar megbékélni a világ.

Cipők a Duna parton, ellopott életek, az elúszott csontok meg-
annyi nyomorult nyomai. A csontok hetven év után találtak béké-
re, de milyen béke ez?

Mindannyian hagytuk, hagyták, hogy megessen. Tudom, van-
nak nehezen elviselhető emberek, zsidók és nem zsidók egya-
ránt. Tudom, hogy hidegen hagy számtalanokat és számosokat és 
csendben elmormolják: nem baj, eggyel kevesebb. Tudom, hogy 
más a szokásrendszerük, az öltözködésük, az óvatoskodásuk. Erre 
tanították meg őket az évezredek alatt átélt félelmek. Törölném 
könnyeimet, de nem hagyják magukat. Állok a temetőben, kere-
sem a szemekben a békét. Az elcsalt, eltiport életek békéjét. 

A csontok most békére találtak. A bölcs Duna megőrizte őket. 
De milyen béke ez?

Ezt kínáljuk a megrendült világnak.
Ezékiel könyvéből: „Megélednek-e a csontok? Így szól az Úr: … 

és adok reátok inakat és hozok reátok húst és bőrrel beborítalak 
titeket és adok belétek lelket, hogy megéledjetek és megtudjátok, 
hogy én vagyok az Úr.”

És a csontok életre keltek és élnek.

2016
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Utánközlés: Somos Pétertől
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Horror

Félelmetes villámok szabdalták az éjszakát. Az eső, mint nehéz 
plüss függöny ránehezedett a házakra, a rohanó emberekre, az au-
tókra és a szűkölő kutyákra. 

A temető öreg fakapuját ütemesen csapkodta a szél. A kocsik 
nyomában egyre nőttek a pocsolyák. Egy árva villanykörte himbá-
lódzott a halottasház előterében. 

A félszemű, beteg-lábú éjjeliőr nehezen kászálódott elő penészes 
vackáról. Félre tolta a pici ablak koszos, szakadozott függönyét, 
kikukucskált. A villódzó fények megvilágították a négy csontváz 
kecsesnek nem mondható táncát. A zaj egyre fokozódott, a csör-
gés-csattogás szinte elviselhetetlenné vált. „A kurva életbe” – dör-
mögte. A sarokba vonszolta magát, s belebújt a foszladozó medve-
bőrbe. Ordítva kirohant. „Takarodjatok mocskok” – kiabálta. 

Péntek a disco nap.
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Víz Világnapi elmélkedés

A napi híradások legtöbbet emlegetett eleme a víz. Belvíz borít 
x ha. területet. Árvíz fenyeget y számú települést. Csőtörés okoz 
közlekedési akadályt z. városban. Vízhiányt okozott az áramkima-
radás itt és ott. A víz, mely egyet jelent az élettel, fogantatásunkat 
követve magzatvízburokban óv megszületésünkig. Megszületve 
fürdővízbe tesznek, majd keresztvíz alá tartva egy tágabb közösség 
tagjává fogadnak. Nap, mint nap részesülünk tisztító, üdítő áldás-
ban. Ha van észre sem vesszük. Természetes és sajnos néha úgy is 
bánunk vele, természetesen és pazarlóan, pedig a jó víz az kincs, 
megfizethetetlen kincs. Nem véletlen, hogy a magyar népmesék-
ben számtalan csodatevő víz fordul elő. De a honfoglalás legendája 
is köthető a vízhez, hiszen egy kulacs vizet is kért Árpád az aján-
dékért, s azt megízlelve döntött a Kárpát-medencei honalapításon. 
Életünknek nincs olyan szakasza, ahol a vízzel ne találkozhatnánk, 
több ezer liter vizet fogyasztunk ivóvízként, s nem csoda, hogy tes-
tünk tömegének is több, mint 70%-a víz. Hogy az utánunk kö-
vetkező nemzedékek is részesülhessenek áldásában óvnunk kell, 
ill. kellene, ezt a nélkülözhetetlen elemet, a vizet. Hiszen az erdő 
eldugott helyein, vagy a város szélén stikában kiöntött szemét, le-
rakott építési törmelék, kidobott gyógyszerek és permetszer dobo-
zok nem a vízvédelemre utalnak, hiszen a szennyeződések a laza 
szemcsés homok talajon előbb-utóbb utat találnak a mélyebb réte-
gekig, veszélyeztetve ivóvizünket és egészségünket.
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Karácsony

Megvette a gyökeres fenyőt, kicsit, de csinosat és arányosat. Vá-
sárolt egy rúd diós-mazsolás bejglit, kapott egy jó adag pontyha-
lász levet a szomszédoktól. Lesütött egy fél csirkét, rozmaringosat 
szalma krumplival és vett egy üveg hárslevelűt. Vett csillagszórót 
is, mert a kedves nagyon szerette, szerette a meghitt karácsonyo-
kat, élvezte, ha ropogott a hó a talpuk alatt, a fényeket a teraszon 
és az udvar előtti fákon. 

Vett egy csomó gyümölcsöt: almát, narancsot, banánt. Szépen 
feldíszítette a fát a félretett díszekből. 4 órára mindennel elkészült. 
Megengedte a vizet fürdőkádba, tett bele fürdősót fenyő illatút. 

Elővette az elektromos hajcsavarót, melyet még ő vett a kedves-
nek pár éve Bécsben. Bedugta a konnektorba, befeküdt a kádba, 
majd egy hanyag mozdulattal beleengedte a vízbe.

A rövidzárlat miatti áramszünetet a környék lakói nehezen vi-
selték, pont karácsonykor? – szitkozódtak.
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Amerikai levél

Megszületett a harmadik unokám, Jackson Lóránt Philadelphiá-
ban és öreg nagyszülei elhatározták, hogy átszelik az óceánt és ma-
gukhoz ölelik a jövevényt, amíg lehet. Nekem a nagy hasam miatt 
komoly gondot jelent az ülések szűkössége, a lenyíló étkezőasz-
talka ormótlan konstrukciója, az éjszakai-nappali átállás. Szóval 
úgy hiszem, utoljára repültem ekkorát. Majd az asszony egyedül 
megy. Kiválóan alkalmazkodik a rendkívüli viszonyokhoz, kivéve 
hozzám. Szóval megérkeztünk épségben, tele várakozással. Fiúnk 
már várt és szélsebesen – már amennyire lehet – vitt az unoká-
hoz, aki apróbb a miáltalunk megszokottnál, de éber, mindene a 
helyén van. A füle az apjáé, az álla az enyém, a többi nem érdekes. 
Belépve az ajtón, a kereten egy mezuza volt. Az előző lakó hagyta 
itt – mondta a fiam. 

Hány mezuzát hagynak nálunk az előző lakók a bejárati ajtónál?
Hatalmas város, tele lakóparkkal, játszóterekkel, pihenőhelyek-

kel. Nekem módfelett szokatlan volt, hogy a tavacskában a 2-3 ki-
lós halak és vadkacsák békében együtt úszkáltak. Nálunk ez elkép-
zelhetetlen, de ez a béke.

Mi lenne, ha békében és büszkeségben élnénk meg, hogy Nemes 
Jeles László Cannes-i díját önfeledten ünnepelnénk és nem a holo-
kauszt-ipar felvirágozásán siránkoznánk?

A parkban piknikező gyerekek baseballoztak. Egy fekete gyűrű-
shajú feltűnően ügyes és ördöngős mozgású volt, de kergette a lab-
dát metszett szemű sárga és gacsos lábú vörös is. Hazafelé két kínai 
kisfiú fújta a gyermekláncfüvet, élvezték, hogy száll a szélben. Az 
apjukon már Obama feliratú póló volt. 

Nagyon sok a kövér ember. Hajtják a kerekesszéket, eszik a ha-
talmas fagylaltokat. Így hat a reklám meggyőzően?

Találkoztunk magyarokkal is. Nem értik, mi van otthon. 
Mi sem.
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Utánközlés: Népszabadság
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Ők ketten

Jó társaságban ülök az íróasztalomnál, szemben velem, ők ket-
ten, Hippokrátész, a bölcs orvos, a nagy tudós és a nagy szerénység 
képviselője és a Svejk, a derék katona, szájában az elmaradhatatlan 
pipával és persze baljában a krigli, jófajta cseh sörrel. 

Hallgatom őket, együtt ritkán folytatnak diskurzust, vagy egyik, 
vagy másik beszél és én többnyire hallgatom a bölcs adomákat. 
Most Svejk beszél. Hogy honnan tudja, magam sem tudom, de 
csak mondja: Ők ketten ülnek a támla nélküli lócán, a lécek elég 
viseletesek, firkáltak, de még tartják magukat. Mellettük két, félig 
telt reklámszatyor, rajtuk vörös csillag, meg sarló és kalapács. A 
másiknál egy fűzőjével összekötött pár tornacipő. A padon pa-
pírzacskóban megkezdett kolbász, fekete kenyér. A kisebbik fel-
áll, cipője eléggé kitaposott, fekete. Mellényén ökölnyi kokárda, a 
gyűrött ingnyakból vörös nyakkendő kandikál ki. Fején kisimított 
ellenzőjű tányérsapka. Kecskeszakálla kissé viseletes. Tesz néhány 
lépést a másik felé. Szuszogva mondja: - Te Joszif, valamit nagyon 
elcsesztünk! 

A katonaruhás bajuszosnak a feje fedetlen. Jobb kezével integet 
a távolba, baljában a pipáját markolja, láthatóan bal kezét nehezen 
emeli. Magasabbnak tűnik a másiknál, persze ő sem óriás. Hamis-
kásan mosolyog, elrakja a saját elemózsiáját, felemeli a plasztik-
zsákot és a kisebbik elé lép. Picit lök rajta, de már itt is a busz. 
Nehezen felkapaszkodnak, a kicsi szomorúan lép utána, pedig 
valamikor övé volt az elsőbbség. A busz dudál, elindul, már senki 
sem integet, mint hajdanán. A két kisember lehuppan az ülésre. 
Egy kölyök vigyorog, sercint egyet, pedig tudja, hogy ezt nem sza-
bad a buszon. 
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Hippokratesz megszólal

Eléggé morcosnak tűnik,  ráncolja a homlokát, Svejk a maga bár-
gyú vigyorával nagyokat kortyol a Staropramenből, egyet-egyet ki-
köp oldalra. Hippokratesz undorodva figyeli, de nem szól. Minek, 
úgyis hiába. Neki most a magyar egészségügy terheli meg a gyom-
rát, remegteti a kezeit, könnyezteti öreg szemeit. Megint elment 
századnyi jó szándékú, jól képzett orvos, ápolónő Angliába, Né-
metországba, Ausztriába, ahonnan a bennszülöttek szintén odébb 
állnak. Helyettünk mondja: elloptak valamit az önbecsülésünkből, 
a hazaszeretetünkből, egy jó darabot a becsületünkből. A tömeg 
csak legyint a gyógyszer reklámokra, a megfizetett sarlatánokra, s 
közben ellopták a WC csészéket a szakrendelőkből, a szappanokat, 
papírtörlőket a kórtermekből, s egy jó darabot a becsületünkből. 
Büszkeséggel nézek vissza az én klinikámra Kos-szigetén – mond-
ja. Büszkén lopom el a hálás betegek jóleső sóhajait és fájón, mély 
szomorúsággal nézem a szép kort megélt magyar öregek vívódá-
sát, a méltósággal élhető élet helyett a szorongató rezsiköltségek-
kel, a gyógyszerárakkal és a teljesíthetetlen unokai óhajokkal. 

Nyugi - szól közbe Svejk. Az életrevalók úgyis megmaradnak, 
hol itt, hol külföldön. A lényeg az, hogy rendszeresen küldjék haza 
a gyerekek a pénzt. 
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Éjszakai villódzó árnyak

Kegyetlenek egyre jobban az éjszakák, a villódzó árnyakkal, a 
képzelt hangokkal, a vak sötétbe révedő merengésekkel és persze 
a sorban beköszönő nyavalyákkal, melyek rendesen sohasem gyó-
gyíthatók, csak viselni kell őket. Hosszan beszélni róluk a sors-
társaknak, akik még cifrább történetekkel überelik a mondókái-
mat. Úgyhogy örüljek, hogy nincs 3 fülem, 2 váltakozva savanyító 
gyomrom, befelé néző szemem. A nők, persze örök témák, pró-
báljuk túllicitálni a társakat, színezni a színezhetetlent, lemondani 
arról, ami nincsen. Ilyen éjszakákon leptek meg az árnyak, simo-
gatták meg ráncos kezemet, vállamra tették kezüket, még szóltak 
is hozzám. Először az apám, a csodálatos nyugalmával, bölcsessé-
gével és mérhetetlen kompromisszum készségével. Jött fel a lép-
csőn, nehezen, lihegve, persze előtte gondosan leállította a Ladát. 
Kétszer megnézte a zárakat. Megölelt, a maga fanyar humorával 
megkérdezte – mi van Samukám? Samukám pedig mondta a ma-
gáét, szidta az aktuális rendszert, az alantas áskálódókat. Persze 
előjött az örök téma: a nejem, a drága asszony, a sérthetetlen, a sze-
rető hitves, a csodálatos anya, a kitűnő szakács. Majd a két unoka, 
a büszkeség netovábbja, a céltudatosság, az ész és az életrevalóság 
szobrai. Komótosan leült a fotelba, dicsérte az ebédet és elszuny-
nyadt (ahogy ma én is teszem). Pihengetett és moralizált, majd a 
sárga Lada feldübörgött és eltűnt a távolban, a semmibe, örökre, 
már egyedül.  

Anyám, nehezen tudom elképzelni, hogy került egyszerre az 
előszobába? Ledobta az újonnan vett táskáját, felakasztotta a ka-
bátját és mintha fények gyúltak volna ki a közelébe, szinte csil-
lagszórók szórták volna fényüket, úgy megelevenedett a környező 
világ. Megfogta a fejem, magához szorította és mesélt, csak mesélt. 
Apám ilyenkor alig jutott levegőhöz, neki ez volt a feladata. Anyám 
szidta a sógoromat, a varrónőt, a fodrászt, kiosztott néhány epés 
megjegyzést a családra. Ösztökélt, hogy legyek dörzsöltebb, ráme-
nősebb. Imádta az unokákat, egekig magasztalta őket. Nem evett, 
csak csipegetett. Dicsérte a kertet, az új bútorokat. Ugyanekkor 
látszott rajta, hogy fájdalmai vannak, komoly fájdalmai, de ezeket 
mindig titkolta. Majd beült az autóba, letekerte az ablakot, még 
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szétszórt néhány jó tanácsot, s elment a semmibe, örökre, megbo-
csáthatatlanul. 

Gigike többnyire vonattal jött, s vártam az állomáson, vagy rit-
kábban autóval hozták. Ő volt az egyetlen húgom. Előéletében a 
nagyasszony, mindenki nyanyája, nehezen szokta meg a korai öz-
vegységet és a pozíció vesztést. Mindig ápoltan érkezett, sugárzó 
arccal, mint most is. Hozta magával a cigarettáját is, melyet na-
gyon utáltam. A lányok, a lányok angyalok, kimeríthetetlen témát 
jelentettek (a vejek adták a témák zömét). Sajnáltam, megértet-
tem, de nem tudtam feldolgozni ezt a helyzetet. Sokszor könnyen 
összezörrentünk, kibékültünk és újrakezdtük. Ahogy ellibbent a 
semmibe, nagy űr maradt utána, kitölthetetlen űr. 

Mára elvesztek a már többé sohasem szerethetők, a simogatha-
tók, a perlekedők. A vállaimat egyre nyomta az éjszaka, a maga 
varázslatos világával, s nagyon vártam már a hajnalt. 
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A drogista

A drogéria a sarkon állt, jó helyen, útba ejtették a piacra igyek-
vők. Hófehér, frissen vasalt köpenyben állt a portál előtt, makulát-
lanul tiszta cipője mindig fényesen ragyogott. Csokornyakkendő-
jét naponta váltotta. Tökéletesen illet ruhájához. Ősz haja fényesen 
csillogott a brillantintól. Köpenyében arany töltőtoll jelezte, hogy 
fontos emberről van szó. A betérő vevőket udvarias meghajlással 
köszöntötte. A gyerekeknek kis rajzocskákat, szívecskéket adott. 
Szigorú napirend szerint élt. Délben Piri néni kifőzdéjében ebé-
delt, többnyire papok társaságában. 1 órakor újra kinyitott. Persze 
előtte elszívott egy finom cigarettát elefántcsont szipkából, majd 
elővette az inzulinos szelencét, felszívta az esedékes adag inzulin-
ját, beszúrta a has bőre alá. A szelencét táskájába tette, persze a 
táska sem volt akármilyen, borjúbokszból készült számzáras csat-
tal. Szóval egy órakor kinyitott, szemrevételezte a gyógynövényes 
üvegeket, a krémeket, a kiporciózott tea adagokat. Megelégedéssel 
nyugtázta, hogy rend van és jöhettek a vevők. Délután konflist bé-
relt és kikocsikázott a város melletti szőlőjébe. A taposó legények 
már préselték a mustot. Megkóstolta, csettintett egyet a nyelvével. 
A szőlő olyan homoki fajta volt, de pontosan megfelelt az ő cukor-
bajához. Kifizette a munkásokat és visszakocsikázott az üzletbe. 
Megcsinálta a napi leltárt, jól bezárta az ajtókat, lehúzta a kirakati 
rolót. Jólesően visszanézett az üzletre, tett vagy 4-5 lépést. Hirtelen 
szorító fájdalmat érzett a mellkasában, falhoz támaszkodott, majd 
lecsúszott a fal mellett. Az emberek sajnálkozva nézték „milyen 
úriember forma, mégis, hogy berúgott”. Egy fiatal leány megállt 
mellette felismerte: hisz ő Albert bácsi! – sikoltotta. Többen kör-
bevették, nézték a viaszsárga arcot, az üveges tekintetet és telefo-
náltak a mentőknek. Feleslegesen. 



60 F O R G Á C S A I M



D o l i n a y  T a m á s  61

A fiam és az unokám

A maga természetességével viszi szemünk fényét a bölcsődébe 
reggel, délután a fodrászhoz, igaz, még alig 6 hónapos és kopasz. 
Szenzációs kis fiúcska és a család egyik kincse. Persze, még nem 
eheti az apja főzte brassóit, sem a fasírtot, sem a csülkös bablevest, 
de majd belenő. Most még a magyar és amerikai tápszerkonyha ki-
válóságait kell fogyasztania. Fiam mesteri leleményességgel ügyes-
kedik a konyhában, hisz több, mint 20 éve gyakorolja a szakács 
mesterséget, jól is áll neki. Persze lehet, hogy korán jött a gyerek, 
mert még alig múlt 40 éves. Ez a kis betyár, új tulajdonságokat 
hoz ki belőle: mint a gondos bőrápolás, a ruhák divat szerinti ki-
válogatása, a gyermekorvosi konzultáció. Csodálatos odaadással 
megy neki a fürdetés, a pelenkázás és a dicsekvés. Természetesen 
mindenütt meg kell ismertetni a környezetével a jövevényt. Viszi a 
cipővásárláshoz, a fodrászhoz, a nadrág igazításhoz, a gyülekezet-
be. Persze komoly zavart okoz nála a választott pálya gyakorlása, 
mert az orvoslás egész embert kíván nappal és éjszaka, ünnepeken 
és hétköznapokon egyaránt. Természetes kötelesség a házastárs 
gyámolítása is. Így alig marad idő a kísérleti patkányokra, a cikkek 
olvasására és írására, a szépirodalomra. 

Mi is sok szeretetet kapunk, megértést és együttérzést. Mi meg 
adjuk a hülyébbnél hülyébb tanácsokat, a felesleges aggodalmas-
kodásunkat és elrejtjük a mérhetetlen büszkeséget magunkban. 
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Zongora

Anyám mesélte, hogy Róza nagymama zongora tanárnő volt, 
minőségi fruskák látogatták az óráit. Ebből fakadóan nekem is illet 
zongora órára járni, bár én inkább a focit preferáltam. Mikor 2 év 
után még mindig is csak egy kézzel tudtam klampírozni, szegény 
Judit néni kérte, hogy szüntessük meg ezt a kapcsolatot, bár a kis 
pénz jól jött neki. 

A zongora iránti nosztalgiám töretlen maradt, úgy néztem a 
hangszerre, mint valami csodára és ma is így vagyok vele. A szom-
szédomban lakott egy gyógyszerész család, ahonnan rendszeresen 
kihallatszott a zongora játék, azonban hirtelen vége szakadt, mert 
eladták a zongorát. Fiatalságomat átlengte Tamás barátom zongo-
rajátéka. Néhány borgőzös házibuli fénypontja volt az, amikor le-
ült a zongorához. Az Omnia nevű vendéglátó ipari egység gyakran 
volt célállomása hazajövetelünknek. Marso művész úr csodálato-
san kezelte a hangszerét és még énekelt is hozzá. Karcsi barátom 
zongora játéka mindig valamilyen baráti eseményhez kötődött, 
nagyon irigyeltem tőle ezeket az alkalmakat.

Csodálatos volt, ahogy a forró, nyári estén Apor tanár úr Jeru-
zsálemben leült a fehér zongorához és hazai dallamokat játszott. 
Megfagyott körülötte a levegő. 

Megérlelődött bennünk a gondolat, hogy unokánknak, Julinak 
veszünk egy elektromos zongorát. Szerencsére kiváló tanárra lel-
tünk és módszeresen próbálgatja a billentyűket két kézzel, nem 
úgy, mint a nagyapja hajdanán. Túl van az első vizsgán. Szép, egye-
nes tartással ül és kezeli a billentyűket. Mintha simogatná az elve-
szett önbizalmamat.
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