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Megint boldog iinnep k<iszöntött ma ránk,
Esktivőj éttatjalaci unoktánk. '
Nem látnak, de fudom, hogy itt YawVelem,
Ki átkísértél engem az életen
És emlékeziirrk a mi eskÍivőnkre.
Az o|tÍr előtt álltunk illetődve,
Gondo latatnk mat arr a jáfiak,
Elkezdjtik jövőnket, a váwa vártat.
Most unokank áll már az oltÍn előt!
logy ők vigyék ketten tovább ajövőt.
S zerettiik e gymÍíst, szerelrntink b őI ezlett.
|íi vagyunk a múlt és ők most a kezdet.
ovék ajövő, boldogság, szerelem,
Meghatódva nézzuk őket csendesen.

L.M.s.

2005. Augusztus 6.
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Drága gyermekeim, kedves vendégek!

Az é|etnéha nagJon nehéz helyzet elé átlítja az ember! és ha az é|et erre önkent
nem lenne hajlandó, alrkor az ember maga sokatfud neki segíteni.
Nyugr, ifioncok, most még nem a hazassagról van sző _ bm egyesek szerint a
háaasságazoknak a problémálímk a megoldására létrehozott szövetség amelyek
aháp'g15;iág nélkíll nem is létezrének. Most még csak arró| a he|yzetrö| beszé|ek,
amibe hoztam magam +z'r.a|, hogy alig két hinapja hosszabb pohárkoszontöt
mondtant Kati lanyom esktivöjén. ott még mérlegelhetterrr' hogy beszélelg vagJ
sem, de most nem.
Lehet, hogy hallgatni ffiffiy, de itt beszélni muszaj. Ez még rendben is leÍme, de
mit mondjak?! Fiam, lányom, menyem, vejem azonosan kedves.gyermekeim' de
mégsem mondhatom vwarlazt, mar csak azért serrq mert a hallgatóság fel9
^"g,gy",ik a két hónappal ezelöttivel, és a törzsközönségere legyen tekintette|
az ember.
Mindezt csak azért bocsátom előre, hogy éreruétetu mekkora tehsr alatt nyög
egy trÖmap4 ha meggondolatlanul dumal.
A menyasszony éíeiapjával megegyeztthrk abbau hogy az o nevében is
beszélek _ kettőnk ktiztil mégiscsak én vagyok kevésbé Szende _ ezért az
örömszülők szóvivőjeként _ Figyelitek? A két hónappal ezelőttí helyettes
családi szóvivőből minden öromsztilők szóvivój év é avanzsaltam !
- szóval az örömszülök szóvivőjeként koszöntök minden kedves vendéget és
klszönöm, hogy megtiszteltétek a fiatalokal és benntinket szülőket d, hogy
eljottetek.
orwell óta tudjulq hogy az egyenlők között varrnak egyenlöbbek, ezÉrl az
egyenlően kedves és fontos vendégek közÖtt is vannak egyenlöbbeh alcilaőI
ktlltin szólnom kell.
Az egyk egy áL|at, és azért érdemel megkÍilönböztetett figyelme! mert állatok
ritkan hivatalosak esktivőre.
Ez egy különleges fajtq nehéz rendszerbe illeszteni.
Egyeáekként nórmális foemlösök _ mm anerrnyibgrl az informatikusokat lehet
Isiénen kívtil massal is összemémi - de csordába verődve új egyedet alkotrralc
olyan paros uiiú patás válik belőlülq anrelyik az egyesrilési torvény, sőt'
kupanap ktirnyékerr. a Btk. batátya alá tartozik. Nem szirazsáryftrő, de nem is
vízigényes. B, utóbbi két éllitéB koztitt feszülö ellen&rrondiást jelentósebb

mennyisagíi alkohol elfogyasztÍsiwa| szokták feloldari. KöszöntjÍrk a Tehérrke
Alapítvanyt!
A masik- egyenlőbben kedves vendég ery 92 éves informatilrus. Ki.be
kapcsolgat, utogeL és mint karbantartó eszklz, egyszer mar a kisbalta is szóba
terurt, ézért inl.auu hardveresnek mondmrám. Áttatauan két.hmom beosztott
informatikussal dol gozik.
Rendszerese számiiogep hasznali, szövegszerkesz| játszik, internetezik. |ga,,
egyelöre csak betarcsazis internetet haszná,l, de ne kérdezzétek me& mit eszilq



ugyanazt mint mi, tényleg. Azt, hogy végigtanco|1a az este{ már nem igérte
ffieg, de a botostanchoz szükséges kellékeket magávalhozta-
Mert szerencsére megtehetjiilq szívből kiiszöntjtik Nagyapát!
És most következzenek a köszöntésben a fiaÍalok. Hosszir ideje együtr jártolq
néhany éve egytitt éltek, szeretitek egymás| ez jő alap lehet ajó házassagra
Tanult ügyvéd vejem ezt ilgy mondaná:
Kitervelt módon, elöre megfontolt szárrdékkal léptek f'igy'e, ez pedis a
cselekmény minösített esete, ezért enyhítö körirlményként sziba sem jöhet a
hirtelen felindulas.
Az esküvői késztilödés érzelmi hullámverései kevéssé értek e| benrrürrket' mint
két hónappal ezelőtt. Mondhatniím, idegesítöen nyugodtan zqilottak a dolgolg
mm inkább csak rutinbil szedtrik a nyugtatókat.Igaz, egyes tirömmryák szerint
az örömapák csak korlátozottan hasmálhatók esktivői segéderönek Engem pl.
látatlanban alkalmatlannak minősítettek a bólés talak megviásar|ásár4 és a
virágos is furcsan nézett rárr1 amikor a vinígok elszállítasakor a,,dobócsokrof'
ki akmtam próbálni, hogy műkÖdik-e.
Hogy izgalommentesebbnek érezttik a készÍilődest, abban nyilvárr közrejiflszott

17 atény, hogy nem veltink egy fedél alatt lakvakészülődtetek.
Evekkel eze|őttlaci rigy ment el hazu|ról, hogy jÓt| ment hol itt volt, hol ott és
egyszer csak nem volt ottlron. Napokkal késöbb dtibbenttink rq hogy ez most
már mindig így lesz. Bármilyen fokozatos a szeretteink t.ávozásq u a rossz
benne, hogy mindig van egy utolsó nap, amitől kezdve visszavontraÍatlanul
masként lesz minden' mint előtte volt, és ez a nap jobbara csak utolag
azonosítható.
Ez anéhény mondat kicsit érzelmesre sikeredet| és allítólag a lanyom eslcÍivöjen
is el.el csuklott a hangom, ezért minden gyermekem, közfiik menyem' vejem
szitmÍra szeretném világossá tenni: bármit érziink is mi szn|ök ery adott
pillanatban, természetesnek tekintjtilq hogy a saját utatokat jfiátoh a saját
életeteket élitek. Felnőttetelq minden tekintetben felkésziiltetek az önrilló élete,
és csak rácsodáIkozunk időnként, mi minden nruníciit gyujtottete\ és jön eIö
ktilonboző helyzetekben olyan tudas, érzés, érték" amire az ember nem is
gondolna.
Nem azért osz{uk meg veletek az érzéseinket' hogy visszatmtsunk benneteke|
hanem ea;éÍt, hogy majd a ti gyermekeitek rnallósodrásakor ez is jusson
eszetekbe.
Tiszta szívből örtiltink a ti örÖmÖtöknek. A verrdégektől azt kereÍ& ÖrüI$enek
velünh és azt tanácsolorn, legyenek lazak és érezzékjól,magukat.
Most, hogy mindezt sikertrlt nagyobb csuklások nélkül végigmondanorn'
azonnal innom kell!
Emelem poharam a Íiatalokr4 éljen az i{ú pár!
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BUDAFOKI LAKODALOIVI

Nem szeretem a lakoda|mak nytiesgésé{ a Í-masztó, álmosíto, éjszakába nyú|ó
mulatozasokat. A horrínyi lakodalmat . mint legutóbb írtam - síkerilt megusárra
ráadasul a Duna nélkÍil. Ezt követoen azt hittem: most mér az Össres löver.roó
LAKODALOM alól fel vagyok mentve.
Ilyesfajta tévedésekböl feleségem szokott tapintatosan kizökkerrtani. Ezuttal is ea
tette, lakodalomprókátorkénf szerinte felrhentésem csak BUDAPESTEN rÍvurt
lakodalmakra vonatkozilq Budafok azonban nem csupiin bizonycs fokig hanem
telj e s en B udap e s th ez tartazl|<, mert miár ré gen hozzács atolták

Mit lehet ilyenkor csinálni?

l. Fel lehetne |azitani a budafokiakat, hogy szakadjanak el Budapesttől.
Ez talén manapsag nem volna nehéz dolog csak el kellene hititri veltih hogy jobb
|e9z nekik Budapesten kívÍil. Mikorra rájönnénelg hogy nem jobb, addigra el*ritna a
lakodalom.
No, igen, de erre mm nincs elég idó...

2. Képviselővé kellene választatnom magaÍn' ak*or a mentelmi jog birtokában arra
fiityolhetnék, amire akmok...
No, igen, de nekem mindegyik politikai párt ellenszenves' ftiggetlen képviselöként
pedig eddig csak egy személy onthetett bort a kupába nala sem volt tedeserr világos'
hogy mitől fiiggetlen.

Mindenesetre néhríny keresetlen szóval illettem azok.at a régi budafoki atyrákat akik
annakidején megszavazták a ffivaroshoz való csatolást, arrr. a jómadarak eÍTe fiilük
botját sem mozgatták sírjukban.Nos, gyakran a holtak is csak ugyanúgy viselkednek,
mint az élők...

A Természet sietett segítségemre: megbetegedtem. FélfejÍájas' rossz kőzérzet,
mellékhelyiség. Diéta No ez mar valamí!
Hát, van, ahol, anikor mar valami, máshol' miásmikor pedig semmi. Fe|eségem
riírnparancsolt: össze kell szednem magarn' veltik kell lalcodalmaikodnorn

Mennyit ér a feleségszava?

Ő, te még nem tudod e,ú, szegény Lacik4 unokaöcsém, jövendö Íérj, nagyhamarosan'
de majd, ugyancsak nagyhamarosan, majd megtudod! Nekem viszont rogton eszembe
jutott az a jő Arany Janos:

"Nem oly hangon volt ez mondv4
Fogy sokaig vagy hiaba...
Igy került Jank Szibínyari
Zsi gmond kiraly udvarába.''



No, ö igy...mármint a két nép nagy höse.".Zsigmondlroz, én viszont Budafokra Mint
lesz ebból, és mikor, szsmlehunyadi?!
Feleségem egy masik autis' vejem, kalauzolta ki BudafokraoÍ, azutarr' családjával
egytitt, kísziíllt, mar valannennyien lakodalmas vendéglént. Kiszáültunk mi is
feleségem, Íiffin, én, ugyanolyan minőségben.
Legnagyobb meglepetéselnÍe' arníg e|őző nap csak lézengterq mint a félőszi légy
loszi legyet azért nem írok, mert szeretem a pontosságotl' a fe|eség eré|yes szavina
egyböl elhagyott a betegség mint királyleanyt a fulébe bújt ördög a megegyezett
szir4 Arany János masik verséba1 a Jóka trdÖgé-ben.
Lakodalom előtt azonban még végig kellett nézni az esktivöt. Egyböl megakadt a
Szemem két vmazslatosan gyönyoni pirosbársony ruhas leanyon Bátran odaléptem
hozzé$u|{, mivel mindkettőben unokámat ismertem fel: Szilviát és Fannyt. Rögttin
mesélgetni kezdték a strandon talá|t pící, tdiísából nemrégen l..rkelt gyftocskrít. Elrí<or
felrér rulrában is isnrei.őst pillantottanr meg: Krisztit' a mefiflyasszoxyt. Szépsége'
kedvessége miatt a rokonság mindig is kedvelte, de most elcsodiálkoztam: hía de
pompas rulraköltemény van ezen a leányasszonyságon! Vőlegénye, Laci' húgom Íi4
még megszokott elegáns öltljzetén is tultett.
Az esketésnél Kriszta oly kedves ahítattal nézett fel a nalmral magasabb Lacira hogy
talan nemegy ferj megirigyelte. Nos, az évtizedek mtilásával esetle9 u ilyen nézés
intenzitasa kicsit csökken' rám is a drága jó feleségem' nem egészerl igy nézet|
amikor . tr'ji ezernresterségem bizonyítani akarvrán, akÁr életem í!Íilru- is
megpróbaltam megjavítani azt a franya elektromos készti{ékgt. Nézrri azért nézet|
nrármirrt pontosabban' szerelő utan nézet{ ana való lúvaÍkozassal' hogy fé|t az
aramtitéstől. Ilyen bízalmatlanság azértnem szép a feleségtöl' hiszen két évvel ezelőtt
végtil sikerült műktidésre bírnom egy porszi,fi1az,ral, hogy háromszor belerugtmn. A
próbálkozás sikert hozhat, . vagy aramütést, de, ha nem próbálkozunlq honnan
tudjuk meg' hogy melyiket hozza?t
A templomi eskÍivő után még egy óra volt a vacsoráig. Ez volt talan a
leghasznosabban eltoltÓtt idö: a felbérelt zeÍÉsztÍr:saság megpróbalta suketebbé tami:
a.l az újdonsiilt feleséget és éltepárját /Kriszti'Lactl,
b./ a leendő feleségeket és férjeket,
c./ a jelenlegi feleségeket és ferjeket,
d./ az e(őző kategóriríkba be nem sorolható lakomaverrdég-honpolgmokat
pártallasukra vali tekintet nélkril.
Megiegyzem, egy országbar1 ahol annyi a sÍiket duma - a süke.tség igen értékes'
szerencsére, gyakori is, minden orvosilag kimutatlraÍi fii{kirallapot nélkÍil is
tap asztalhati nemegyszer.
A lakodalmi terembsn levö hosszú ''elnökségi asztal'' mellöl' a leve után, de a
húsostálak előtt, tehát éppen jikor, felemelkedett Niki' az trömapak képviselöje, a
vőlegény papaJa.Remek humoros felktisztintője soran bebizonyitotta: nem csuparr
beszélni fud' hanem olvasni is. Kár, hogy a felolvasott szeiveg végefelé elérzékenytilt
és elfrrli halgiából nein fudtam megal|apítarri: arrnak Örül.e' hogy i|yar kedves'
csinos menyet kapot| mint Kriszti, vagy pedig fiának sorsán kesereg amiért az a
''házasság igájába'' kgÍiilt. Húgomon, mint tirömanym, nem vettan ésae hasonló
elérzékenyÍilést.
Az említett beszéd utfoi a szónokli örömapa rokonsága jódarabig hiába várta a
masodik fogást úgy tűnt, mintha a szakács, valamint a vele szövetséges
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felszolgaliszemélyzet szíve és húsostala csak a mennyasszony rokonságahoz húzna-
húzogabra. Az asztal szakácskÓzeli végén ugytrl az egyil! rítlagnál sokkal
talpraesettebb nörokon, szerettei szitmitra megszerzett ery talaÍ' de feljebb nerrr javult
a helyzet mindaddig amíg az ernberkélq akfo egyetemi szintü" oktatrisatroz-
kioktatásatroz szokott unokaicsetn, Zo|tin, nem tette meg azt' anihez en is koze|
álltam: bement az illetékesekhez. Utana pillanatok alatt megétkeztek a trálak Hja
Magyarország ez" még ha |akodalom van is!
Az ételek minőségére nem lehetett semmi paÍBsz, mennyiségére még kevésbé, mivel
utóbbit az általarn helyeselt paraszthajszal választotta el mind a tul kevéstő| mind
pedig az olrtalan pazarlástól /a hajszálat itt képletesen értem/.Az ilyen takmékos aÍany
kozépút a követendö!
A verrdégek koztitt, szerencsére, ismét üdvözölhettÍik Niki húgrínak leánÉt' a nagyon
szép és kedves Hajnít. Feleségem elbeszélgetett vele. A ffilsüketítö zene szünetében
úgy láttanr, nrfultlra Hajni c.igarettara gyújtott volna' ha jol láttzurr, alrkor tanácsom:
szokjon le a dohanyzasró| rendkívul ártalmas. lHa akarja" küldök Neki a
dohanyzasril vali leszokast segító írasbeli anyagot./
Dícséret illeti Andrast a lakodalom faradhatatlan videos dokumentr{lasaert.No és
igerrcsak meg kell dícsémem Nikit, mint lrömapát: udvariasan fel.felkért tancra
egy.egy htilgyet. Feleségemmel is tiíncolt. Az elmúlt évtizedeküen begyakorolt
sáereotípiával fe|tékeny pi|lantásokat ktildtem utarruk, de néh&i peÍc mu|va miír
hozta is vissza aZ asszonykát, Feleségem köztilte, hogy velem is táncolna. Szép
nosztalgias gesztus volt töle, de, tekintettel mr4 hogy nern tudok üfoicoini, csak
időnként a lábára ugrani, ezt most elengedtem neki...
Apmr'" a 93-dik évében levö dédinagypap4 azonban tancolt a msnnyasszonnya| söt'
amint láttam' még mas höIggyel is. Kétségtelan, hogy ilyen faraszti élményekkel,
mint a lakodalom is, el-el szokta hagyni időnként az általarr is tanitcsolt ''arrury

k<izéputat''... Utóbbi nem is tetszik olykor.olykor az ''aÍany középútnak'', bir a
számtani át|ag esetleg ugy ü]az marad' . .
A torta utan gyorstrt megszerveztem a búcsúzkodast. Még csak fel tizerregy volt.
Eddigi lakodalmi részvételeim kozul ez volt a legkellemesebb. Igy, autóva| Budafok
nem is volt a ''vílág végén''...

ilíiki Papa



Németh Katalin és Horváth András esküvőjéhez szeretrrék pár
sorban
bozzászó|rn!
A Családi Szó hasábjain is szeretnélek benneteket köszrinteni
házasságkotésetek alkalmábil. Kívánom, hogy életetek naryon
boldog, szeretetben, megértésben, szerencsében, családi áldrisban
és kölcsiinös megbecsülésben gazdag és teljes legysn! hz
életeteket vezesse sryenes út mindenfelé. Tudom, hogy fajdalmat
okoztam és okozok a következő hfizasulandó párnak is ptáne az
örömszülőknek Lacinak és Zsuzsának. Bővebben ecseteltem
helyzetem, hogy mi okból nem leszek jelen és miért a lárryom
képvisel. Nekem volt tán a legnehezebb, mert az esketés
kezdetétől este 8 óráig zokogtam hisz attól a naptól kezdve, hogy
névadó mamátok leffem maga a mennyország volt látni és örtilni,
végig kísérni, hogy felnőttetek! Az már közel sem mennyorS-"g,
hogy én meg szépen korosodom! Az meg plárre nem' hogy én is
milyen boldogan indultam neki a koztis életnek és milyen lett.
Hazudnéko ha azt mondanám' hogy ebben a 21 évben nem volt
szép, volt sok! Csak az a baj, hogy mikor mi is lassan kife|é
meryünk a nehezéböl és fellélegezhetnénlc" akkor elpattanik
(vagyis űgy néz ki, ami majdnem ugyanaz) közrittiink valami,
amit nehéz rijra összeilleszteni! Na |átjátok e7, az aminek még az
árnyéka se vetödjön nítokl! Én is próbáltam, de nálam az a baj,
hogy egyoldalú.
Ketten kellenénk horzát! Dníga kincseim! Még ewszer is kérem
bocsássatok meg nekem. Uryanúry a szívemben maradtok és
ugyan o|yan nagyon szeretlek benneteket mint eddig és foglak is
ameddig csak élek!
Még eryszer is sok boldogságot az ifiű párnak. Gyciny<irüek
voltatok!!!

Edir
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L- Gratulálok bátyámnak és a vilag legtÍindéribb
sógornőjének Zsvzsánalq hogy ilyen aranyos' bájos lányt
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. 

neveltek mint Kata! Gratulálok a csinos, jóképii ésI 
barátságos vöhöz! András szüleinek is, hógy ilyen
kozvetlen, jóképii stramm legényt neveltek
keresztlfuryomnak!

Elhihetitelq hogf nem volt mindegy otthon átsírni az
esküvő idejét , vagy inkább együtt örülni a gyönyöríi pár
boldogságának! De Lacikám mi ketten ryönyiirÍi páros
lettiink volna! Mi azutan bemutattuk volna milyen is a
,"Bakonyi Toporgó'' 'ugy inkább a Totyogő? Az aantÍn
nem semmi lett volna azt megmondom! Két jó táncos,
mint mi vagyunk" mi azután kenjtik, vágiuk a témát'
isat? (a falhoz). Félre téve afi.éfát, kérlek ne
nehezteljetek ránk, rám és a Csabára.!

Szeretö húgod Edit
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Míki Papanak és Családjanak:

,,A híres rokon'' olvasásarr jót mosolyogtam és nagyon kösz<intim a
megtisztelő bókot, mert én is csak egy porszem vagyok a sok-sok ernber
koztitt. A magam egyszeríÍségében. Amit a larryomról tetszett irni, azegy
arryai szívnek nagyon boldog és jő érzés, hisz a gyermekeim a legfelteuebb
kincseim. Mint önnek' vagy a rokonság bmmely tagjarrak, kinek családj4
gyermekei varrnak. Hát még akik olyan bájos rrnokakkal rendelkeznek mint
önök' vagy Péterék. Remélem én is megérem azt az örömöt amit az unokiik
nyujtanak. ! Visszaemlékezve, minket is nagyon szerettek a szri]eink, de
nektink sok mindent úgy kellett kiharcolni' persze ha lehetett de az
unokáknak kcinnyebb a helyzettik.De ez így is van rendjén. Rájuk több idö
jut, mint rank jutott. Legalább is én úgy tapaszta|tamszüleimet szemlélve. A
,,verseimef' szemlélve, ha lehet egyáltalan arrnak neveani és kis
iromanyaimat illeti, azokban az őszinteséget írtam, az hogy nincs benne
negatívum az annak köszönhető egyrészt, hogy így hallottam szüleimtöI"
nagyszüleimtől. Faluhelyen nagyap ámék és sztileim gyermelrJcora idej én
abban a faluban ahol felnőttek' csak ,,Tanító Ur'' és ,,Tekintetes Asszony
vary Kisasszony" volt a falu leg"elitje". Persze voltak azitgynevezett
,,kulakok'', akik több 10-20 hold ft'lddel rendelkezteh de az ő gyermekeft is
úgy jartak mint sok szegény. Mert csak a frldre adtak ki pénzt. Azért az
ernbereket jobban osszekovácsolta a nincstelenség, nem volt olyan
rétegktilönbség, mint ma.
Most ha valakinek,'tízforinttal,'többje van, már sok a fellegekben jár. Na ez
sem altalanosítható, többsége ilyen, nem? Varoson nem érzékelhetö, de alun
nagyon is! Ez tény, mert látom mi zajlik kortilrittem . Az mfu más' hogy
engem nem érdekel, de gyermekeim napró| napra érzékelik és bizony ha
egyes dolgokban nem tudjalq vagy nem tudnak a lépést tartani, elibgynanak a
barátok, barátnők. Erre van egy igazmondas ami erre az életre is igaz
altalában: ,,Amelyik búzakalaszte|e vaÍl szefilmel lehajtja fejét' arnelyik iiÍeS,
fennhordja a fejét. Igy hát én is aá vallorrq tanult ember közvetlenebb,
aranyosabb mint lentről jtl'tt hirtelen meggi|Zdagodott ember. Ez Vmsanyra
nagyon ígaz. Na most nem csak ajót, hanem a rosszat is megÍrtam azt
hiszem! Ami pedig Miklós írasait illeti én lelkes olvasója varyok, söt
anyukám is! Habar megvallom a verseit kétszer is elolvasorn' hogy
megértsem, mert itt egy igazikomoly íróval van dolgom. Szégyennek éppeit
nem érzem, részemrőt csak nagyon kellemetlennek. Ez ttilcrözi igen csak
kevés tudasomat önnel szemben. Továbbí munkájahoz kíviÍrrok erót
egészséget, az egész családnak is sok szeretettel:

I{.né Edit
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Anyámnak

Régen volt, tőled kaptam az é|etet.
Megkoszönném neked, de már nem lehet.
Az első szavakat, miket hallottam,
Hogy ápoltál éjjel' mikor |áZas voltam.
Elmondtad nekem az első meséke!
Mikor még nem fudtarrr, hogy mi azé\et.
$ogy az esö lépeimet vigyÍrr.Íad
Atadtal engem végiil a világnak.
ott átktizdöttem magam az é|eten,
Te már csak távolról nézted csendesen.
Akkor mar ritkábban gondoltam reád,
Másik asszony kísért utamon tovább.
Te régen elmentél egy borus őszörr'
Hová már nekem is kell készrilődncirn.
A mrísik asszony is azőtaitt haryott.
Most oreg, faradt és magányos vagyok.
Amíg éltél alig mondottam neked,
Most elmondom még' nagyon szerettelek
Köszonnék mindent, de nem vagy csak amyélL
Aki mar fudja, hogy reránk mi vár még.
Megköszönném' hogy adtad az éLetet"
Most gondoloktá, mikor már nem lehet
Helyette megírtam ezt a versemet.

2005.07.

L.M.s.



Két asszony

Átbotorkáltam már az é|etemen.
Két asszony volt, kikről most emlékezem.
M eryik jelentette a kezdetet,
Anyám, aki nevelt mint kisgyermeket.
Az első lépteimre ő vigyiízott,
O mutatta meg nekem a világot
Énekelt, esténként mesélt meséket.
Felnőttem, elteltek azok az évek.
Azután másik asszony jelent meg,
Ú; ajendékot hozott, a szerelmet.
Akivel a tobbi éveket jártam,
A szeretőm volq feleségem, társam.
A szerelmtinkből szép virágok nöttek
És odaadtuk oket a jovönek.
Az időnkből néhány évtink kitelt mé&
De lassú léptekkel jött az öregség.
Majd egyszer ez az asszony is itt haryott.
Volt két asszohY, már mind a kettő halott.
Mindkettő halott, a vég és a kezdet.
És a kisgyermekből is vén, öreg lett.
A múltba csordogáltak el az évek,
Ez akét asszoflY, ők voltak az é|et.

L.M.s.

2005.06.
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Józsefuarosi kisgyerek

Megyek utamon lassan botorkálva,
Alig pillantok erre a világra.
Nem érdekel, inkább a múltb anézek,
A végtől a kezdethez visszatérek.
A Józsefurárosb ő| aza kisgyerek,
Aki mostanában gyakran int.g.i
Aki oly sok mindenre volt kívríncsi,
Aki mindent tudni akart, mindent látni.
olyan messze van már, beleszédtilök,
Most a hátsólépcsőn melléje tilök.
Rám néz. Kisryerek, mégis olyan komoly,
Furcsa kérdésekkel egyre ostromol.
Igu, hogy egy őrangyal vigyázreánk?
Persze, aki nem más, mint éd.sa''yánk.
A csillagok felett mi van? ou az ég?
Nem fudom, olyan irdatlan mes''eiég
Amit az ember oly régen kutat
S nem leli a hozzávezető utat.
{erestem én is, mégsem ta|á|tam
És iu rekedtem ebbón a világban.
Magyaránd el azt is, mi a szerelem,
Aházban a kis Iluska tetszik nekem.
Most igazánnem tudom mit feleljelq
Nem fudni, érezni kell a szerelmét,
De ezt a kérdést hagyd meg a jovönek,
Nem kell várni, egyszer magáiol j<in meg.
És özcinlenek egyre a kérdések.
Ha felnövök, milyen lesz majd az é|et?

I
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Ezek a kérdések egyre nehezehbek,

$éhány mondattal erre mit feleljek?
En mar tudom, de mit mondjak el neked?
Majd te is éled később az é|etet,
Lesznek sikereid és lesz majd kudarc,
Elgondolkozol, érdemes volt a harc?
Leszmajd orömöd és les2 majd bána!
Leszmind a kettő,..majd rád találnak.
Nem tudjuk előre mikor és mennyi,
Sors szeszé|ye fogj a osszekeverni.
Rám néZ, Már öreg va$}; Jó lenni öregnek?
olyan buta kérdés, elTe mit feleljek?
Miért ülök itt? Nem is fudom minek.
A hátsó lépcső fenekemnek hideg.

2005.08. ,..1'-'

.r \ L'M's'
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Este

osonva érkezik az est homálya
És ráterül a magányos szob ára.
ódon hangulat lepi e| azestet,
Megielennek már régen mri|tba rejtett
Es el is felejtett hangok és képek,
A szoba homályában újra élnek.
A Józsefuárosban a lakás, ahol
Anyám a konyhában ott ffiz és dalol,
Dagasúja közben a vekni kenyeret.
Sütni én vittem a pékhez, mint ryerek.
A Rakócntér, ahol go|yőztam sokat,
Boldog voltam, ha nyertem egy ,,ackosat".
Régi diríktársak is felkeresnek,
Ne töltsem magányosan eL az estet.
Emlékeztink egy.egy csínyre, tanána
És meséltink egymás sravéibavágva
Telik az ido,lassan szétfoszlanak
És csak a homály és a magarry marad.
Agyazok, kezdem a hosszú éjszakát.
Talán a múltról álmodok még tovább.

L.M.s.

200s.03.
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Hol vannak?

Én itt vagyok megfaradtan, tiregen.
A volt magamat hiába keresem.
Art a kis józsefuárosi gyereket,
Akit mutat néha az emlékezet,
Aki a múltból olykor még int felém,
Alig hihetem, egykor ő voltam én.
Vagy az a padban szorongó kisdiák'
Aki kijárta végÍil az iskolát,
Hogy a nagybetus életbe lépjen,
Tényleg én voltam az) valaha régen?
Akibe szerelmes volt ery barna lríny?
Az is én lehettem egykor? Talan.
Art kell hinnem } az emtékek hazudnak
És csak álmait mutatják a mirltnak.
olyan tavoliak, idegen képek,
Mást látok mikor a tükörbe nézek.
A tükör valóság, a milsik álom,
Magamat benne már meg nem találom.
Egy gondolat tcir fel az este csondjén:
Mi lenne. ha a tiikröt osszetörném?

L.M.s.

200s04.



Egy álmom

Késő este volt. Elég kimerÍilten
Lefekiidtem, mély álomba meriiltem.
Ezt az álmot most neked elmesélem.
Hová szokott azőta olyan sok évem?
ott voltam a Miklis utcai hÍuban,
Hová egyszer régen tehozzád játam.
Megint ott ültünk a diófa alatt
A kis padon, ahol megcsókoltalak.
Ahol a fejiink felett a csillagok
Néztek minket és ránk mosolyogtak ott.
Nem a mosolygó csillagokat nézteffi,
Hanem a te csillagszemedbe mélyen.
Csak mi voltunk ketten és a csillagolg
9lyun boldogok voltunlg fiatalok.
Ugy szeretném hinni, hogy te is látod
AZt az estét" a varéasvilágot.
olyan régen volt, a szívünk úgy lrángolt.
Anftán felébredtem. olyan kár volt!

L.M.s.

2005.08.
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Madardal

Stit a nyáÍlil&P, aranyat osztogat,
Aranyos zöldre festi a lombokat.
A lombok ktizött elbújva valahol
Egy kis rigómadár boldogan dalol.
Én haltgatom. Rigómadár dalolj csak.
Most ne törödj vele, mit hoz a holnap,
Hogy egyszer majd eljön atéL és a fagy
És ott heversz ery tarlott bokor alatt.
Pusáuló testünk csupán csak ócska lom.
Nekem esetleg jut még egy sírhalom.
Sámolatlanul az évek reptilnek,
A sírhalom is egyszer majd besüpped,
A fakereszt,korhad és a sír felett
A tancukat jarják a kósza szelek.
Ji, hory erről te nem tudsz rigómadár,
Dalolj, dalolj csak ameddig tart anyár.

L.M.s.

2005.08"
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Csillagok

Késő éjjel hánykolódom ébren.
Az úLakon át aftiggönyrésen,
A fenylő mécsesei az égnek
Közörnbösen a csillagok benéznek.
Miért néztek most olyan hidegen?
A pillantastok olYan idegen.
Rank egykor régen mosolyogtatok
A Miklós utcai kertbsn csillagok.
Valahová e|szálltak az évek,
Most mosolyogva mar másra néztek.
Nem bennetek, bennürrk van véitozás,
o nincs, oreg vagyok, minden ma más.
A Miklós utcában nincs kert, se ház,
De ti odafent ragyogtok tovább.

L.M.s.

200s.08.



I
,a

-

,

,

-

-

-

-

-

-

-

a

t

-

-

Kánikula

A nary meleg lustán leül a kertre,
Mégis kint vagyok kissé elpilledve.
A lombok kÓzt hallgat a madársereg'
Már potyognak elszáradt zöld levelek.
Csak a legyelg szúnyogok hada nytizsög
A fii kirtcíripel egy árvatücsok.
A Lurkó kutya elnyúlik lihegve,
A nyitott szztjehől kilóg a nyelve.
A bunda jő, amikor nagy a hideg
De a krínikulában ugyan minek?
Jártam én is a télen nagykabátbar1
Most a szekrényben 1óg, mert fonó nyár Yan.
Az ernbert kielégíteni nehéz,
lJiinyzik néha bizony a jőzanész.
A hideg és a hi télen nem tetszett,
Most nem örülök ennek a melegnek.
Visszagondolok a té|i hidegre,
Ugy, mint Afrikában egy jegesmedve.

L.M.s.

2AA5.A7 .



Langyos délután

Köröskö ru| azelborult hatér.
A délután langyosan csordogál.
A nap valahol a felhők felett,
Nő a homáIy, az este lépeget.
Agyazni indulok, eltelt a nap,
Talán jön álom, ta|átn elmarad.

\a|án lesz reggel, felkelek talán
Es csordogál a langyos délután
Es egy újabb est megint lépeget
Egy nappal megint újra kevesebb.
Minden lehet és minden csak ta|ín
És csordogál a langyos délutan.

Pil1anatkép

Fent a fán hancúronlak a madarak.
A macskanézi, ott til a fa alatt.
És nagymérgesen reájuk miákol,
De nem felnek a lent tilő macskéLtő|,
Sőt kinevetik bátran csicseregve,
A macska hallgada,bár semmi kedve.
Tudja, hogy afátra hiába másr.na,
Reptilni meg nem tud, mert nincsen sárnya.
Semmit nem tehet, unja már a dogot,
Megszégyenülten végül elódalgott.

2005.08.

L.M.s



Nyárbúcsú

Süt a nap. Sugara még fenyes, meleg.
Megfiirdenek benne a zold levelek.
A madarak a lombok kozt dalolnak,
Nem törődnek vele mit hoz a holnap.
De néha szellő suhan a lombon át
És hinti szét a hervadrís illatát.
oly Szomorú és fanyar ez aZ illat,
Mint sírokon hervadi koszorúknak.
Már hullnak néha sárguli levelek,
Búcsúra készü| a nyán, ósz közeleg.
Vele a rohanó, vad szelek jönnek,
Leveleket tépnek, ágakat törnek.
Hozza a hűvös és fullasztó ködöt,
Amely terjeng a lombtalan flík között.
Az ősz után meg a fagyos tél tovább,
Hóval borított, didergő kerti fak.
Ti ne tudjatok még erről madarak,
Daloljatok, élvezzétek a nyarat,

{' napffnYt, a meleget, hogy fent kék aZ ég.
En fudom és azt,hogy én fudom, elég.

L.M.s.

200s.09.
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Macska és egerek

Volt aháfuanmacska, voltak egerek.
A macska szerette az egereket.
Ez a szeretet nem volt önzetlen
És azegerek nem is hittek ebben.
Volt kÓZtük egy egér, i{ú és bátor )
Fennen hirdette' nem ffl a macskától.
Voltak, akik hitték, ezért szervezett
Egy hadra fogható egérsereget.
Elszántan indultak a macska ellen,
Fogpiszkálókkal felfegyverkezetten.
Meg is találták, nem volt hosszú azűt,
A macska odabent egy páÍnan aludt.
Korülvették, de a macska felébredt,
És a háboru imigyen ért véget,
Nyávogott egyet' gyorsan, ahogy tudott,
Amerre látott, az egérhad futott.
A véget nem láttam, nem voltam ottan,
Már csak a macskát, aludt jóllakottan.

L.M.s.

2005.09.
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Bohém életem

Ballagtam, az okleim szakadt zsebembery
A felöltöm is teljesen olyan;

Mentem u ég a|att"Múzsa! Es hozzád hüségesen;
o! Erre! arra! Pazar szerelmekről álmodoztam!

Széles hasadás egyetlen nadrágomon.
Áur'lnoos Hüvelyk-M atyi, útközben pergettem
Rímeket. A Narymedvénél volt a fogadóm.

Csillagaim az égen zízeglek csendesen

És haltgattam őket. Szélén ültem az utaknak
E jó szeptemberi estéken, hol éreztem a harmat

Cseppjeit homlokomon, mint a bor erejét;

Ahol rímelve ktilonos árnyak közepett
Mint lantot, sebestilt cipőimet

Htüam lábamm aL szív emhez köze lébb !

írta: Arthur Rimbaud
Franciából fordítoua: L.M.s.

2004.04.
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Sír az erdő szélén

Ery ballada I

,Nem akarok sírkövet keresztet
Nem akarok sírt díszeset se -
Az erdő széle engem eltemet )
Minden zsivajtól messze.

És egy nyírfa nő ki nekem ott majd

$ fejemnél, fehér és nyu|rínk.
Es az idegen vándoroknak
Pad áll alatta az:urtán.

Egy nagy fávánő meg majd a f;ícskq
Amely alaff a pad áll.
Ki belefáradt a varrdorlasbq
Pihenést nyugalmat klál."

I

+* egyszer, ahogyan elfut az év,
Es mikor a nyár búcsuzik el,
Jön egy asszony és a dombra lép,
Letil és ott énekel.

Váryódó és szerelmes aZ ének
Az eltűnt és boldog napokról,
A kebelében fajdalmat étez,
Azokra visszagondol.
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4ég.0 milyen naryon srerettelelq
Tég"0' ki alszol iu megrihenve!
Ugy elszomorítottál engeme!
Te, én szerelmesem, Te!

Az én életemből eltávortáL,
Itt hagytőtl eryedtil engemet;
Ugy, hogy még egy búcsúszót se mondtiíl _
Ez miképpen történhetett!''

lJl azasszony, álmodozva gondol
Vissza a tavoli időkre.
Érn,hogy a boldog idö elfolyt
A tengerbe örökre. -

Az évek jöuek és elmentek,
Jde járt még gyakran az asszony.
Majd többé őt látni nem lehetett
Nem ül senki a padon.

f .nyi'atörzs mar korhadt és beteg
Eji viharban ketté törött
Es az öreg padra ráesett
Minden vol| mint aze|őtt.

Irta: Wilhelm Harm
Németbő| fordÍtotta: LM.s.

2405.04.



EGY-EGY FÁ...

Ew.ew fa teste, árnya: életed
és világodról vall, ha kérdezed.
Most is. Augusztus bánata velem.
Bircsű rozsdal lankadt leveleken,
míg lent a fbldben" atrol minden út
stitét' a sok.sok gytikér múltba fut.
Végtelenbe. Nem tamad fel a holt'
hajó is hinni: var-ná lesz a volt.
Mint lehetre? Egre néznek a fálq
de nem láhak egyetlenegy csodát
amíg ti hany csodaril vallotok
jeléul, hogy értelmetek hatott!
/S ha nem halott, . még halottabb nekem
hazuggát lett, szrárrrító értelem ! /

Mindegy. Nyár sincs. oly csüggedtek a fak!
Nincs.vilagban ijesztő némaság.
Azaj is némasag. Bomlott zene'
az ís csak látszat.hangok erdejg
az is csak kábít az is nincs.et ad,
az is semmit villantó pillanat.

Mindegy. KtzÓny nem hullat könnyeke!
s e NémastpÍn nincs nagyobb beteg.
Tört ágalq agak. Hát ez a világ?
Ennek almodtarn istencsill agát
szívpirosát? Jiságtól meleget?
Esanéje csak Nincs-berr melengetett?

...csak Hercegnöm volt Szép, - és szép, ha hű
tokból kiszall aranylang.hegedii,
és szólni kezd' és hangiara a ktnny
fenyvisszacseng; melengető Óröm,
majd Ég* Csillag, szívpirosa még
elalvas e|őtt mond remény.mesét...

Ő, mindegy, dal! Minden fa: é|etem.
Mind haldokli békét: Nincset teren1
Anyagba irdogített látszatot, .
nincs az Oroknel halottabb halott!

...csakHercegnőnr Szép, és az Szép, ha ég
Ég les4 s,csillag Csillagként mond mesét,
de nincs Eg, melyen Csillag felragyog,



s femóny' ha volt is, már az is ha|od
s Nary Krr forog örlk-kegyet1enü|'
hatdokló beke a szíve'lr beltil,
és búcsrü rozsdiil nymvégi-levé|'
|aryhegedü alkonymanyh az ér,
daltam ti'rik' elcsillog a Vílág
mely nincs" nem is vo|t' ffoadtak a fák,
nem érzite! tudonu mrás ég velern'
fáj dalmdlarul fti ó végteler1
egy.egy fa félénk arnyat tart elérq r.
kopott madfo egy szobor kézfejér1 \
kőtÍlkorszenrben volt4nek honol,

csillagpiros tíÍnődik valalrol.

Lelkes Miklós



RIGóK HELYETT...
Kamarás Klárának

Hulltak a csendre éber aranyalmák.
Fényszépségtik csillogta át az estét,
de menekülő, égő rigóhangok
e csendet olykor itt-ott megsebezték,

majd újra csend lett.Mozdult, szellemekkel
volt tele a kert titkos túlvilága,
s szálló bogár szárnya szőrt csillagszikrát
a végtelent eljátszó esti nyána.

Itt éreztem előszor: bús a szépség
a fényben éppúgy, mint kilengő árnyban,
s van valami ismerős szomoruság
a rigók estét kiáltó szavában.

Megéreáem akkor, tág szemti gyermek:
ha múlik, mennyi minden bús-hiába !
Mit ér a szépség tétova szívekben,
ha felettünk marís árny nő azátrnyra?

Kezemben könnyes álom-aranyalmák.
Fényszépségük csillog| a őLt a létet.
Rigók helyett jajszőt versem kiált most
az elmúlásnak, esti messzeségnek.

Lelkes Miklós
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LZ, HOGY MI FAJ..,

Az, hogy mí faj, elmondanátr1 de mégse
tudom. Ki fudná? Nézz kinyuló kézre,
mely tétova' tiÍnő, szegényke iílom
lemondóan ararryló látlratiíron !
Fáj, hogy a múlt tetteket súg hiába:
nincs szív, fogékony' s az w hozzákába.
S ha volna tett, tűnődöm, mondd" mit érne?
IdŐ éget mindent feketeségbe.
Csak a Percen iiliink, e tozzant széken,
s minden vágyunlra ő felel: a Mégsem.
Fá.i gyermekJ<orom, melyben sárga almak
1||aÍáva| íIlant a gondtalanság.
Fqj, hogy a Szépben és Nemesben hitterrr"
s elbukott, nem lett Isten az u, isten.
Ám mint lehetne? Az Örrik Nincs foglya.
Látszat.létét veltink egyútt zokogia.

ó, nem az fáj,hogy tudom: nem szerettek!
Mas j{dul iff önmagát vesztett gyermelq -
futott volna glóriás csendbs' kékbe,
míg nyár piroslott, málna édessége,
ki, gyermekként, új messzeségbe látott,
s akit felnőtt annyiszor megalázott,
annyiszor bantott. üot razzantszéken,
a Percer1 és szóLnék, de aza Mégsem
nem engedi, ijesztget fehér holdnak
szeme' gúnnyal olykor ftilémh{olgat.

o, jo volna a Fájdalmat kitépni
szivbol, agybil, s egykor.ryermekként nézti"
lánri, elvágyni, s hirrni, lrogy az árnyak
felelmein tul csillagok beviírnak,
hinni, bolondrrl végül az aCsil|ag
mindenkinek örömet hozó színt ad.
Ö, áomnrirlt, hitet}en hitto} itt benn!.
Hol vagy, Csillag, isten he$ett az Isten?!

Peroen últilg rozzant, szúette széka1
s' gyuloltek bár, gonosz, vigyorgo lríégsem,
.Ertelmetlen' érzem most árnyalr Atnya:



'
in*

ate Törvényed vet.til aVilágra
te vagy trök, tőled pusztul a Szépség
.kmos csíradtól beteg azBgészség
feléd tárul ki hrfu, vér, minde,rr Ablak
neked .fényl'h - de én,.lásd, arcgÍagadlak'
épp úgy, mint régen bennern az a gyermek
megüagadtahamis aranyszerelmed, .
alrikor már inkább halalomig fá|ion
e tagadás" - ry'önyörű bo|dogságom,
Hűségem Hozzáü Csillag; ktben. hitterrq

Te, isterrek .közt az Egyetlen Isüen !

LelkesMiklós
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Lelkes Miklós: KÁRPÁTALJAI UTAZÁS
Dátum: 2005 augusztus 01

Téma: ország Világ

2005, július' Feleségem ötlete: társasutazás keretében Kárpátaljára menne'
fiammal. Elengedem őket? - Meglep, hogy csak engedélyem kéri. Am a
kedves ravaszkodás első lépcsőfoka ez'

Hamarosan elkezdi a rábeszélé'st: jöjjek én is.
Nem állok kötélrrek - eleinte. Am egyik napon feleségem olyan szomorú arcot vág, hogy
végiggorrdolom: esetleg buszbalesetet szenvednek, nreghalnak, akkor pedig jól kitolnak
velem: ott marad rám a sok intézniva\ő. Aztmár nem! Rajtam nem lehet kifognil Inkább
velük megyek és meghalok én is: gyűlölörn a hivatal bürokratikus packázásait.
A szóbaforgó-gyorsanforgó utazási iroda dícséretet érdemel. Minden ment' mint a
karikacsapás:jól szervezett programok, barátságos száLlás ós kitűnő ellátás Beregszász
közelében levő községben, hŰltött autóbusz, utóbbi ezekben a kutyameleg napokban aranyat
ért. Az utazást szervező iroda nevét nem írom ide /bár megérdemelné a reklámot|l, de a
falusi turizmusba okosan bekapcsolódó Bene községet mindenképpen meg kell említenem.
No és szállásadóinkat: Holozsnyai József kedves családját. A Petőfi utca 13-as száma
szerencsés számnak bizonyult. Jóska felesége, Kati, szíwel-lélekkel főzott nekünk, fiamat
pedig kisebbik lányuk, az óvodás Bianka' igencsak megkedvelte. Én csak második helyre
kerültem Bianka szívében, pedig magyar nyelvír mesekönyveim tiszteletpéldányaiból is
vittem neki, ajándékba. Hja, gyakran lIyenaz író sorsa!
Egy társasutazás során á|ta|ábannehéz tárgyilagos képet alkotni a tájon élő emberek
helyzetéről, a csend vagy a lárma mögötti valóságról' A múlt jelenre vetülő árnyait azonban
a mai KárpáÍalján is könnyű észrevenni.
A kárpátaljai tájaklroz hasonlóan csodálatosakkal csak gyermekkoromban találkoztam,
Svájcban. Am ezek, szerintem, még szebbek.Az autóbuszból jól látni aTisza felé igyekvő
sekély vizű, köveket szétterítő folyócskákat. A bükkerdők sötét rengetegével pedig
elkezdődik a v ar ázslat,
Első pillantásra Kárpátalja erdők, hegyi folyók. patakok, hagynakupolákkal ezüstös
pravoszláv templomok földje. Meg, bármily meglepő is: az almafáké. Az utak mentén
mindenütt almafák látlratóak, mélyen bent a hegyek között is, de, így júlitrs végén, még
mindig csak humoroSan kicsi gyümölccsel, legtöbb esetben nem nagyobbal, mint két-három
cseresztlyeszem egytitt. Megnőnek-e? Nem tudom, de nem hiszem, mert a házak e|őtt
eladásra kínált érett-sárgák sem sokkal nagyobbak.
A városkákban itt is, ott is pusztuló ipartelepek, lehangoló pane|házak, de a falvakban az
utak mentén SZoIoSan egymás mellé épített házacskák elég tágasaknak látszanak, kis,
virágdús előkerttel.Számomra a legnagyobb meglepetést az emberek okozták: hétköznap, a
legkisebb faluban is, olyan elegánsan felöltözötten sétálnak, mint a fővárosiak nálunk'
Budapesten, a Váci utcában. No és a lányok, asszonyok majdnem mind gyonyörűek: nyulánk
alkatúak, úgy néznek ki, mintha egy divatlapból léptek volna eLő' Az etnikai összetétel
arányaiból gondolom, hogy többségük ukán vagy ruszin lehet. Magyarországon a ''szebbik

nemből'' sokkal több a tírlsúlyos, ezva|ószínűleg, többek között, aze|téró táplálkozással
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magyatázhatő.
A koldusok a városkákban nem ritkák, de, én legalábbis úgy láttam' majdnem mind romák.
Utóbbiak eszünkbe juttatták a közmondást: ',Szemérmes koldusnak üres a tarisznyája.'' Nos,
e koldusok magatartása - finoman szólva - kissé túlzottan távol esett a szemérmességtől.
Mind Ungvár, mind pedig Munkács vára nagyon érdekes. Kétségtelenül utóbbi a daliásabb,
de az ungvári várban ott a múzeum, helytörténeti anyaga is jól összeállított, a néprajzi
részleg pedig segít megérteni a paraszti élet nehéz munkával telt egykori hétköznapjait,
egyúttal azonban a nép alkotókedvéből, tehetségébőleredő '.apró csodákat'', a népművészeti
alkotásokat is bemutatja.
A munkácsi várban megtekinthető az a szovjet hadparancs, amelyik a ''málenkíj robot''
Íavasz lepléül szolgált: azokat a magyarokat és németeket, akik, a parancsnak eleget téve,
jelentkeáek, nem kis haromnapos munkára vitték el, hanem a Szovjetúnió különböző
vidékeire, kegyetlen, lrosszú ideig tartó kényszermunkára' rrrelynek során többségük
elpusáult. Az egyik nagy gyűjtőtábor Szolyván volt, ahol emlékparkot létesítettek a második
világháboru áldozatainak.
Emlékművekre nagy szükség van, mégis vigyázni kellene, haazigazság idézése a cél.
Bonyolult történelmi események túlzott leegyszenisítéséből akkor is hazugság lehet, ha a
bemutató személy csak tényeket említ. Igy van ez a szo|yvai emlékművel is, hiszen a német
és magyar csapatok nem éppen liliomot árusítani mentek a második világháboru során
Ukrajnába. Sőt, a kényszermunkára berendelt magyar zsidókat az akkori Magyarországurai
nem is tekintették magyaroknak, magyar amagyart is pusáította. Egyik utastársunk
megemlíti mint éljeneú.ek a Horthy-hadsereg kárpátaljai bevonulásakor az ott élő magyarok,
németek. Ugy látszik' nem gondol aÍTa: rossz bevonulás az, aho| csak a különböző
nemzetiségek egyrésze éljenez. Az ilyesféle diadalmas bevonulást gyakran gyászos
kivonulás követi. Bizony, bizony, nem ártana gondolkozni ezen!
A Vereckei-hágó felé menet azonban ismét feléled a ''kárpátalj ai varázs,, . óriási fenyvesek
bukkannak fel a meredek hegylejtőkön, minden fenyőfa szinte égigérő. Az erdők kozött itt
is, ott is tündénétek mosolyognak, Az én világom ezatáj, ilyen jelenik meg álmaimban. Jó
volna itt élnem, gondolom, - de, tényleg, jó volna-e? Hát...más dolog írni róla, meg hűtött
autóbuszból nézegetni, megint más ott a lejtőn kaszálni a fiivet, amikor harminchét celziusz
fok van - árnyékban. Jó dolog elképzelni, hogy a téli hónapokban itt az ember, a világtól
elzártan, mily pompásan pihenhetne egy kis fahazban, atuz mellett, vagy reggel medvebőr.
bundába takaródzva, este pedig húsos tarhonyát eszegethetne,teázgathatna, de aa is számba
kell ám venni: itt olykor másfél méteres hótakaró fedi az utakat, havat lapátolni pedig nem
sokáig marad é|vezet!
A Vereckei -hágőra vezető utat legendásan rossznak mondták, de én - talán a buszvezető
vezet ilyen jól? - eá most nem érzem így. Esküszom, hogy Budapesten, ráadásul nem is
akárhol, hanem a Rózsadombon, erinél rosszabb utakkal is találkoáam!
A Vereckei-hágón, a Honfoglalás tiszteletére, emlékmű építését kezdték meg a magyarok.
Nem sok készült el belőle, abbamaradt, csak a talpa van meg kétoldalt, meg közötte nagy,
kékesszürke kocka. Felállításakor valami kis incidens is volt itt ukrán nemzeti
egyesületekkel.
Az emlékműre állítólag százezer dollárt kapott az egylk magyaÍ szervezet, de csak apénz
egy részét használták fel, és a mai napig tisilázat|an mi lett a maradékkal. Nos, errő| az
egykori ''kárpátaljai magyar botrányról'' annakidején nem olvastam' így nem akarok
hozzásző|ni, csupán annyit: ha a dolog igaz' igenis el kell számolni apénzze|, mivel magyaÍ
történelmi emlékmtivet csak tisáa kezekkel szabad építeni, építtetni! Az emlékmű oldalára
felpingált ''NEM, NEM, SoHA!'', remélem, nem az állítólag gyanús körülmények között
eltűnt pénz visszadására vonatkozik. Ha nem arra' akkor sem célszerű ilyesmit odafirkálni,
falfirkász hazánlrfiai, amint Magyarországon teszitek, kulturálatlanul és büntetlenül!
Az utascsoport - a hagyományokhoz híven - a Vereckei-hágón elénekelte a Himnuszt.
Nos, Kölcsey Ferenc 1823-ban írt szép verse méltán a magyar irodalom egyik büszkesége,
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csak az a baj, hogy isten - a Költő fohásza ellenére - eá követően sem hozta meg a
magyaroknak a ''víg esztendőt''. Sőt, egészen mást hozott nekik...No, majd azEurópai
Unióban'..
Az viszont igen szép, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem szabadságharcának emlékeit méltó
módon őrzik Kárp áta|j án.
''Kárpátaljai utazásunk'' aprócska, de maradandó emléke a aknaszlatinai sóbányáhozva|ő
ellátogatás. A bánya külsőleg megdöbbentő láwány: mintha azipari forradalom idejéből
maradt volna fenn ezideig, de ma is termel. Termelni termel, de a 300 méter mély bányába
nem engednek le minket, még saját felelősségünkre sem: felvonója olyan rossz állapotban
van, hogy bármikor baleset történhet. A magyarok 

"gy 
csoportja szóváltásba keveredik az

üzem vezetójével, mindenáron le szeretnének menni, akár haláluk áran is, de az územvezető
haithatatlan. A maga szempontjábőligazavan, Sőt, egyet is értek vele, de annyi ''fekete

humor.' azért előjön belőlem: ezek szerint az ot. dolgozók, továbbá a légúti betegségük
gyógyítására naponta leeresztett és felhozott betegek életét nem félti abényavezetőség? Igy,
kívülről, a bánya olyan benyomást kelt ''őskori állapotaival'', mintha ott a kötelező munka- és
egészségvédelmi szabályokat sem tartanák be, de erre vonatkoző|ag nem tudom mi a helyzet'
Láttuk Rahót, okormezőt, a Fekete- és Fehér-Tisza összefolyását, felmentünk aTatárhágőra,
ahol fiam igen sok fenyképet készített. Batu kán, aki Dzsingisz kán unokája volt és az Arany
Horda megalapítój a, 1247-ben itt pihent meg seregével, mielőtt lerohanta volna
Magyarországot. Fiam remek rablópecsenyét /saslikot/ evett itt, a parázson sülő
húsdarabokat e|őző|eg kardra szúrták fel. Másnap meglátogattuk az igen szép, kékessztirke
tengerszemet: a Szinevéri-tavat. A társaság néhány tagja' köZtük ott voltam én is' visszafelé
menet kipróbált egy folyó feletti függőhidat.Számomra eZ nem bizonyult jó ötletnek' nem a
két elkorhadt deszka miatt, hanem azért, mert a vassodrony kotelékéből tüske szurt a
tenyerembe. Huszt várához is felkapaszkodtunk néhányan. A várromot nagyon benőtte d EM,
szemlátomást igen elhanyagolt. Szerintem igen szép volna, ha a város magyar és nem-
magyar nemzetiségi iskolásai, felügyelet mellett, nehogy baleset történjen, megtisztítanák, és
Husá többet törodne vele. Ehheznagyon fontos dolgot kellene felismerni minden oldalon: a
kárpátaljai magyar történelmi emlékek nem csak a magyaroké, hanem minden itt élő
nemzetiségé. Az ukrán kormány, legalábbis így hallottam, kezdi felismerni eú., dejó volna,
ha mindenütt felismernék, így Huszt illetékesei is. Nem elég' ha valakinek van kalapja /itt a
városka híres kalap gyárára cé|zoW, azt is fel kell ismernie, hogy minek van alapja...minek
pedig nincsen!
Beregszász kedves városka, helytörténeti múzeuma rendkívül érdekes.Sok képet gyűjtöttek
össze Fedák Sáriról, az egykor népszerű szinésznőről, akinek meztelen testén - az adoma
szerint - mulatozó földesurak kártyapartit rendeztek, és a színésznő ''fájdalomdíja'', mivel
kibírta nevetés nélkül, egy szép kastély lett. Nem valószínű, hogy így volt, a múzeumban
viszont nemigen láttam olyan emlékeket, magyaráző feliratokat, amelyek hűen ábrázolták
volna az egykori ''úri világot'', amelyről a korabeli' klasszikussá lett, írók is szóltak
műveikben.
Ez utóbbi megtregyzésem okát tekintve talán ott, abban a versben ''van a kutya eltemetve'',
amelyik a múzeum ''látogatókönyve'' mellett került kifüggesztésre. A 2004-es
népszavazással foglalkozik' melynek egyik kérdése a határon túli magyarok kettős
állampolgátságáravonatkozott. A vers tipikus példája annak miként gondolkozik a
felrevezetett határon túli iés határon inneni!i magyar. Az emlékezetbe idézés miatt írom csak
ide, hogy se az IGEN, sem pedig a NEM konkrét tartalma nem volt világos a válasáók előtt,
de, még ha világos is lett volna, szabad-e magyarnak magyafia olyan rosszkívánságokat
szórni, mint Katzián Rudolf teszi AHoGYAN SZAVAZTAL c. versében? ''Ahogyan

szavaztá|,úgy bánjanak veled! lUey mondjanak neked IGEN-I, avagy NEM-et!.'kezdi
versét, majd, többek között, ilyen sorok olvashatóak benne:

''Úgy mentsenek ki a lángbó| égőházbő||
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Úgy htvzanak ki a vad, dühöngő árból!
Ehhalál küszöbén úgy kapj majd.kenyeret,
Ahogyan szavaztáI, úgy bárj anak veled !''

Nos, Katzián Rudolfnak semmiképpen sem kívánok verse miatt hasonló rosszakat, sőt, még
egyszertien rosszat sem, hanem azt, a jót, hogy, mielött verset ír, gondolkozzon.
A karpátaljai árak egy ott élő átlagjövedelmű nyugdíjasnak magasak ugyan' de mivel egy
grivnyát kb. 40 forintért lehet kapni, ezért számos áru sokkal olcsóbb, forintba átszámolva,
mint Magyarországon: ilyenek többek ktizött az üdítő italok, a sör, a csokoládé, a sajtok, a
fából készült emléktárgyak, fűzfavesszőből font kosarak' Az árusok egyrésze, főleg a
magyar határhoz közel, forintot is elfogad, többségiik azonban, külcjnösen a határtól távolabb
eső tertileteken, csak ukran péÍufi.
Jó ötlet volna, szerintem, kétnyelvű magyar-ukrán miniszótár készítése az 50-500
leghaszrrosabb mondattal, kifejezéssel, melyben az ukrán szavak, mondatok mind leírtan,
mind pedig fonetikusan, kiejtés szerint megtalálhatóak volnának. Ezeket azutazási irodák is
forgalmazhatnák, de célszeni volna a kárpátaljai városok boltjaiban való árusításuk is.
Karpátalja, hegyeivel, erdőivel, folyócskáival, napsütött rédeivel varázslatos ftild, amely
felett a Szépség Csillaga ragyog.
Jó lenne, ha ez a gyönyörű csillagragyogás segítene felismerni azitt élő népek
egymásrautaltságát, azt,hogy ez a föld mindnyájuké. Végig kellene gondolni: mennyi baj,
szenvedés forrása |ehet az, ha bármelyikük is ki akarja sajátítani maganak.'.

ÁtMor, TÁJAK, EMBEREK lrész]'etl
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Le|kes Mik|ós: MARGITSZIGETI TUNonÉs

A Mmgitsziget Budapest egyik legszebb része. Évente többször is
felkeresem az rrnoki{kkal Egyedül viszont nem szoktam odamenni. Ezt a
szokast törtem meg a napokba4 mível feleségern iparost hívott
mosógépitnk szivattyúcseréjére. Nem szereterr1 ha ktizvetlen
ktirnyezetemben iparoskodnak' mert eszernbe juttatja sok kedvezötlen
kimenetelű, kissé tragikomédiába kívánkozó kalandom háztarüísi
gépe*Ícel" lakasberendezési kellékekkel. Elegerrdőnek vélten1 ha
feleségem és fiam fogadja a mesterembert.
Ezt a szep szigetet szívesebben kerestem volna felakkor' vadregényesebb
allapotaban' amikor még a Nyulak Szigete nevet viselte' a rajta futkarozó
vadnyulak utan' Ez azonban jónéhány évszÍnaddal ezglőtt vott. Múltkor a
Iexikont is elövettem' hogy megnézzem mit is írtak a MrgitszigetröI' de
ez nem vo|t jó ötlet: így tudtam megazt a kiábrandÍti dolgot' hogy hr{rom
kisebb szigetböl sebészkedték össze a |9. szivad végen. Perszg ha női
melleket meg lehet nagyobbítani operációval, hogy vonzóbbak legyenelg
miért ne |ehetne ezt tenni szigetekkel is? Mégis csalódás volt ez
számomra' mindeddig azt hittem, hogy a Margitsnget a futkarozi nyulak
ideje óta nagysagaban alig változott.
Most' 2005 augusztusában, alrhoz képest hogy milysn sokan keresik fel'
továbbá tekintettel a felkeresők egyrészének megdöbbentfun alacsony
kulturszfuivonalar4 melyet idegenforgalmi célból szepitgehi-palástolga&i
szokás, viszonylag jól karbantartott. [gy, koriir1 reggel 8 óra tájban" még
eléggé szemetesnek talaltam, de mm gyü|ekeztek az e|takríti
rohamosztagok.
A sziget Margit.hídhoz kozel eső harmadában Yan az EURÜPA HAZ.
CégÍáblája európaisagaról hivalkodih pusztulgató.romosodgató állapota
Hungmían-voltmól arulkodik. Lehet, persze' hogy afféle jistuíz: i$en lesz
az Euripai Unió egy idő múlva. Ne adja ég|,,Harz" reá víg esztendőt...''
mormolorn" r{trragylelkiísködvén Kölcsey kívánságát egész Eropára
Habar' mit érne egyetlen víg esztendő?!
A Pest felé néző oldalon huzidó pályan szinte perceriként megielenik egy-
kéL egészsége érdekében fu1ó vagy kocogó. Örommel látom' hogy
haszruí|irák Azt nem fudom megítélni, hogy kellően *r1raszna1t-e.
Szival, mint em|itettem, koran van. Egy nagyon békémek tűrrö muzulman
kezében pedig Koriín varr. Úgy |átszik, hogy a sziget ráttandó lrátogatd4
mert mar nem elöször talalkoztam vele. Egyébként 8 óra Itt is, ott is a
Piacgazdasrági Haboru elesettjei hevemet mint örök álmukat álmodi
katonák a csatatgrekerq de az ö almuli" szerencsgre, még ngln az az örök.
Ettől fiiggetlentil rossz álom lehet, aki pedig észreveszi öket, annak rossz
ébrenlét. Nos, ök még alszanalr' meg a varos illetékes lelkiismerete is.
Attól ftlelq utóbbi, iranyukban, nem is fog felébredni.
Az élöviliíg azonban nagyonis ébren van. Mókus fut két fa kozott. Tanúja
vagyok egy affernak is' Külonösnek. Sztirkevarjú és galamb p;áÓajozik
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egymassal. Utibbi nyakan sze|es fehér csík van, azon ferde, fekete
csikolrÍ<'al. Ugyan mifele rangi e|zés lehet? !
E madarakat arrnyira lefoglalja sajat ügy.lib hogy velem nem is törödrrek
Érthetö: nern lehet egyszeÍTe prírbajoái és a szigeti látogatókat nézegetni.
Néhany méternyire meg fudom ktizelíteni öket. A sztrkevmjú felszáIt a
fríra de a galamb még erre sem érdemesít: kényelmesen toviábbsétiál a
fiÍben.
A hatalmas virrigpark a Margitsziget legfiöbb ékességei kozé tartozik.
Ragyog a rengeteg virágékszer.
Legelgondolkoztatóbb a sziget szoborparkja Táncsics Mihály, a szegény
néptanító, szobra meglehetősen piszkos, de nem a némi dicsöséget jetantö,
fehér madárpottyanüísoktól. Hát, mar 1849-ben is tul radikr{lisnak talá|ták
Manaz oldalon is, amelyik oly diadallal hoztaki 1848 miírcius idusrín a
börtönből, iw ért}rető, ha most nenrigen ttirődnek vele. Persze' a tÓbbi
szobor is komor látvanyt nyujt. Ady Endre, a nagy költö, ajkain
fiiggőleges fekete csík' mintha valaki rátette vo|na mutaloujjat - Csit!
Legmegdöbbentőbb számomra József Attila mellszobra A költő
viszony|ag Íiata|on halt meg de itt űgy néz ki' mint gondo|rtól végleg
megttirt keserű öregember, szóval, mint egy mai, idós átlaghajléktalan.
Hát.. valódi lénye, eszrnéje hajléktalan is a mostani Kismagyarországon,
igy ez a szoborfej, a jelenlegi helyzetet tekintve, nagyonis találó.
Egyébkat a szobrasz kedvezett a Költönek, a mellszobornak nem csinált
hátat' igy annak - szoborként . nem kell tartania a hátd, senki helyet|
sőt vatójaban a mellszobornak nincs is melle, csak elülsö mellkasfala
Szival ügyes szobor ez,hanem is igy nézettki' valószínüleg így nézne ki
József Attilla mampság. Well done!
Móncz Zsigmond szoborként is igen tekintélyes. F.iataltorombó|
eszembejvt az a XVI. kerületi irodalmi kor, atrol e klasszikus egyk író.
kortársa /Simonkanak hí\.talL kereszbrevé! sqinos, elfelejtetterrr"
nagymamám szerint ő lrta a két világháboru kozött a híres ulekvar Peti
kaladjaí'' gyermeksorozatot, utóbbira kíváncsi voltan1 dg egyéb adat
hiányábarL nem sikertilt megtalálnom a régi újságo}üarl elmesélte:
egyszer "sforétí történetek'' címmel kézirata volt bent a nídióruÍl. Amikor
elment és érdeklődött, az illetékes szerkesztö bocsránatkérően hebegte:
''Móricz Zsigmond itt volq észrevette, beleolvasot| Ínajd kftapta a
kezemböI és elviffe!',. Halda egyszercsak Simonka' hogy Miricz
Zsigmond felolvas a rádióban, hát kideriilt az ő sarréti történeteit kta fi"
és adja eIő saját neve alatt /persze, az átíras irodalmilag javrrkra volt/.
Amikor legfuozelebb összefutott a nagy íróval' szóviitette a dolgot Zsiga
bácsinak, mint nem egészen helyeset. Móricz a zseHbe nyultr oda akarta
adni a honoriíríumot.
Érdekes törtene! elhiszem, hogy így volt, de azért ez nrégiscsak ártatlan
kis cselnek tekinthető.
A Iv. Béla kiraly által építtetett kolostor romjaira bizonyríra jinéhmyan
kívancsialq engem tátnivalóként nem nyiigöznek lq sok mirltból itnnarad
történeti ertékű és történetí érték néIktili romot táttaTt. Miként lehetne



érdekesebbé terrni ezeket, a tirténelmi emlékeket? Talan rivid szövegii
olyan tablákkal' melyek közelebb hozzák a multbeli valisago! például
arril közÓInek ismereteket mint is éItek itt az emberek a Nyulak Szigetén,
Szent Mmgit idejében. |A furistakra tmlesztett idegenvezetöi
adathalmazok tisszeállítói rendszerint szem elö| tévesztik' hogy jóI
megfontolt kevesebb rendszerint több, maradandóbb./
No és, jól átgondolt szöveggel, sokkal tÖbb ismertetö táb|ma vo|na
szükség az ia, blálható növényekről és állatokról! KülÖnösen vonatkozik
ez a sziget Árpao.nionoz közel esö végén levó vízeséses tavacska
élövilagara Elő kellene segíteni, hogy a Margitsziget szerrrléltetésse| a
jelenleginél több ismeretet nyűjtson latogatóinak.
A sziget két végén eligazíto táblak kellenénelg többek kozott a dunai
sétah4ió indulrásáról is szükség votna ilyenre /mint regebban volt is a
kikcitőncl/.
Megelégedéssel láttam, hogy a Margirhídhoz közel esö jábzóteret igen
szépen felújítottak. A Casino Éfierem azonban, melynek kerthelyiségében
egykor feleségemmel /még hazasságunk előtt/ vacsoraztunk kívÍilröl igen
elhanyagolt képet mutat. Miiködik-e egyaltalan?
Eltűnődt'm: tényleg többet lehetrre tenni azétt, hogy a Margitsziget lés
Budapest többi láwanyossága/ szebb, érdekesebb legyerr? Bizonyiír4 de,
elismerem" ajelenlegi allapot fenntartása Sem lehet konnyű. Rendetlenség
romosodás, lehetőségek kihasználatlanság4 kultúralatlan rongalasok'
szemetelés' falfrkalasok mrigtitt ott a bonyolult tarsadalmi-gazdasagi-lelki
szövevény.
Reggel 9 ira mar, ébredeznek Budapest ''időmilliomosai.': a hajlélttalanok.
ldós nénike jön szembe velem az úton, öltözködeséről ítélve kispénzű
nyugdijas lehet. Ö valószínrileg nem sétalhatna itt" ha l|989 utarr
komolyan felmerült!l f:rzetrtí kellene a Margitszigeüe való belépesért, mint
egyko1..
/AZ'.ALMOK TAJAK, EMBEREK.,-bőV



Lelkes Miklós: rÜrÖnPILLANAToK /5/

CsIGÁK

A csigak nagy kertból jcinnek ki, lakasunktól nem messze' ha esös az idő. Eü
rosszul teszilq igencsak' mivel a kert zöld világában, ha nem is százszaza|ékos
biztonságban éldegélhetnénelg hiszen néhany állat étlapján csiga is szerepe| ilm az
aszfaltos irthoz képest mégiscsak menedékben. Ráadasul a k€rt feligmeddig
gondozatlan, ott bőven volna eleségtik.
A kerítésen tul is dus fii nő, de csak mintegy husz centiméteres fiildsávon. Utana
mar ott az aszfal1az autibuszmegálló, időről.időre megszaporodó emberlábald(al'
melyek gazdii nern mindig veszik észre a csigát, egyesek pedíg' ha ésaeveszk is'
ralépnek. A csiga hazanak kisebb sérÍiléseit ki fudja ugytr| javitani, de ha
összeomlik felette hátan hordozott hajlékE akkor elpuszt*l.
Még naryobb veszé|ybe kertilnek a csigák, ha továbbcsúsanak abban az írárryban'
amely a jérdmőlaz autóúEa vezet: ott a szinte biztos csigahaliíl várja öket.
Kedvelem ezeket a kis fura' éló játékszereket. Visszateszgm öket a keÍités€n át a
kertbe, ha éppen arra jarok. Megpróbálom észrevétlenÍil tenni ezt" nehogy
bolondnak tmtsmak. A természet szeretete sok ember sámara bolondsag. Ők nem
látnak veszélyt abban' hogy mesterséges anyagok aradata mind hrátrébb és tuítrébb
szoríd4 osszezsugorítja a természetet. Nem látják a veszelyt ezek a kétábúalq mínt
ahogy a csúszóstalpú csigak sem érzékelik. Az emberektől azonban, so}&al
bonyolultabb felepítésuk miaff, némíleg több lenne elvifoható, mint a csigiíktól.
Lenne, lenne... mégis, de sokszor csalódtam, amikor többet viártam tólük!

CINEGEFÉSZEK

A drótkerítést tartó vascső tiregében szerrcinege.feszek' Íiókakkal. A stitétben én
csak egy fióka tátogó csőrét fudom kivenni, de a nagyobbik leárryunolr4 Szilvike,
többét is megpillar{a. Fannykát felenrelem, hadd lassa ö is: a kisrnadiir olyalr
feszek*relyet taliá.lt csenretéinelg ahová macska el nem érlre| söt még az ember sem
veszi egykonnyen észre.
Mar jÓn is a madar fiikait etetrri. ottlragyjuk a feszket hogy ne zavarjuk a
madárkát fontos, szeretetteljes ktitelességében. Szeretet? A bioligusok szerint csak
a]lati tisztln eZ, . de ki fudná pontosan meghatarozni, hogy mi is az a szeretet? Az
emberí szeretet alryja is ösztÖn, azza| a tudatosult rejtelemvilásgal' anrely
rarakidik.

ÉctcÉno rnNyora

Pilisi telktink egykori gyermek.fenyöfácskája néhany év alatt igen megnött Biír
gyakran látunk náIa sokkal magasabbakat is, a kisebbik leanyrrnok4 Fannyk4
mégis csodiílkozón .'égigérő fának'' nevezi.
Valójában igazavan.. az a f4 amelyik feler az altalunk ma mesémek, rejtelmeffiek
tartott felső zónáb4 igenis, ég1gérő, mert felért a MI égbolfunkig. Mindenkinek
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lehet ilyen "égigérö" ffia' nem kell hozzá más, csak képzelet a meselg áImok
szeretete.

ZSAKUTCNN

Barangolok a budai hegyek koztitt. A lejtöknél olykor nem tudok továbbmenrri: az
utca végén valaki, ki fudja mikor, elkerítette magrárrak a rruások tovabbjutasáttoz
sz{ikséges Íiilddarabot. Régebben is törterrhetett ez, a trrvenyekre' rendelete|re'
masok érdekeire fiüyet hárryó ''protekciósok'', arcátlanok rosszvoltából, dg persze,
az elmult másfél évtizedben, az ltv;és elhatalmasodasával, méginkabb.
EzekkÓztitt a zsákutcak és a mai, itt is, ott is megszaporodott ''erkllcsi zsákutcák''
kozott igan szoros az összeftiggés: mindkettöt ugyanaz a becstelenség hozt4 hrozza
léne.
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A bürök

Egy naryon kedves pedagógus barátnőm Katika tavaly azr'a| jőtt
|ehozzám, hogy nagy kérése lenne felém. Segítsek neki bürköt
szedni, majd ha szárad a szára. Mert technikaóran abból csinrílnak
sípot meg hegedűt. Na Katikám előbb magyaúnd el és mutasd
ffiog, hogy milyen, mert még ilyet sem láffam ,,mióta a seggem
kilyukadt.'' E|nézést a kifejezésért. Hát ő erre: ,,milyen
parasztlány vagy te? Még azt sem fudod mi a bürök! Na ryere
megmutatom.'' Beülünk az autőba, irÍtny a 82 -sen
Bakonypéterdet elhagyva megáll olyan nagy ganÉú, hogy ki sem
látszotüam belőle. Erre odamutat ery bodzaféle bokorra csak
vastag, fehér és üreges száru gana. _Na te parasztlány eza
bürök, ebből készül a síp, meg a hegedű, csak le kell őgazrrj és
méretre vágni. Na gondoltam magamban, majd mondtam is, ezen
te sosem fogod e|jfitszani a Rákóczi [ndu|őt|, Aztnem' de a boci-
boci-tarkát igen a gyerekekkel. Becsíilöm a szorgalmát, mert népi
játékokat készít a gyerekekkel természet adta dolgokból mint p[.
c suhébaba, nádsíp, ftizfasÍp, csuhérózsa, kis virágcserépböl
harangokat dekorpapírral díszítve Karácsony tájan vasárt csiniíl
ezekből a dolgokből, a befolyt pénzből mgg nyáron viszi a
gyerekeket táboro zri.. Igazi vérbeli pedagogus. Én meg a
,,csicskása''. Mindent a gyerekekért! Gyujtöm a kukoricafoszkíst,
Kunyerálom a rozsot száréxal, kalászáwal együtt a parasztoktól,
szétrttoft medvetalpat szomszédomtól. Mondtam is neki, ezt még
megcsinálom, de azt már ki ne találd, hogy sárból kenőcsézö|,
mert aszátaz,,lócitromot fel nem szedem azilttő|neked" inkább
meghalok. Mire jókat nevetgéltünk, ki is kapcsolódtunk. Őssze|
biztos makkot szedni megyünk, vadgesztenyét, habrír a szelíd
jobb lenne! De biztos, hogy eszébejut a bürkön kívÍil még sok
minden.

K.né Edit.



Az idén az egyetemi felvételi pontszámítás kortil orságos vita fotyt
Az egyik folyóiratban - a család tagia _ Horváth Andras is ci*&et írt.
Cikkét az alábbiakban közöljük:

Az idei felvételi pontszámítas sérti az esélyegyenlőséget _ ez tény' kimondta az
Alkotmanybíriság. A kijelentést azonban sokan úry értelmezik" hogy emiatt a
bíróságok kotelezik majd a felsőoktatasi intézrrrényeket a hátralyt e|szenvedett
diakok utilagos felvételére. A gyakorlatban azonban az idén nincs váütozás, a
mm életbeléptetett rend szerint kell kiszámolni a pontszámokat. Az
Alkotrnanybíróság hatarozata értelmében a mirrisztériumnalq mintjogalkctsnalí'
Egy éve van aÍT4 hogy a jelenlegí rendszert feltilvizsgalva biztosítsa az
esélyegyenlőséget, aminek a legfióbb oka az' hogy megelözzékazidei érettségik
körtilkialakuló káoszt. Amennyiben nem ez történne, a jogbiztonság soldral
inkább sérti{ne. A gyakorlatbarr ez azt je|enti, hogy kivitelezhetetlen a fe|véte|i
megismétlése egy tisztább rendszerben a fe|söoktatasi intézmények
tarrévkezdéséig, a felvételí hatályon kívtilheIyezése tehát iriási káoszt
eredményezne.

Maganemberként, oktatóként és ügyvédként is sajnálom azokat a diakokat' akik
úgy érzrlq a pontszámítas miatt hátranyos helyzetbe kertiltek az idei felvételin'
de aztkell mondjarru a jogr helyzet teljesen világos és tiszta. A jelentegi
jogsértés k<ivetkezményeként négy eset képzelhető e| az egyenlö brrasmód és
esélyegyenlőség előmozdításaról szóló törvany alapj an:

1. A jogsértő állapot megszÍintetése. ez megtÓrténilg jovőre a szaldaca
módosítj a a j ogszabályokat az Alkotmaaybíróság hatmozata értelmében

2, A jogsértő állapot megszüntetése _ mivel a felvételi egyszeri alÚus, ajövö
évi rendezésig ennek lehetősége nem á1l fenn.

3 Bírság kiszabasa a jogsértést előidézőre _ ez nem történt meg idrfig de nem
is lenne megoldas a hátranyt szenvedett diak sziímara

4. Anyilviínosságra hozatal, arni az ABhatirozattal szintén mar végbement

Furcsa szituáció ez, hiszen az idén érettségizőket valiban hátrany értq ugy
tűnrlq mégsem lehet mit tenni, mivel a felvételi pontszámítasi rendszer ngm lett
hatalyon kívtil helyezve, az esélyegyenlőség sérÍil, de ajogbiaonsagmim
marad a jelenlegi szabályozas.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy esettink nem példanélküli. Az idősebbek
talan emlékeznek még, par éwel ezeLőtt milyen nagy vihart kavart" hog3'az



egyetemek nulladik évfolyamait e|végzők ptuszpontokat kaptak. AÍ'nak idejert
ők így juthattak lépéselönyboz.

Ha valaki mindezek ellenére elszarrt és ugy dönt, hogy bírósagfuoz fordrrl"
legfőképpen kártérítésí perben gondolkozha, bm úgy tiinik az
Alkotmanybíróság hatérozata ennek is gátat szab, mivel önmagában ngm
mondja ki hibasnak azt a pontszámítast ame|y miatt a felvételizőtaz a háÍrtny
éri, hogy nem nyert felvételt.

Ha valaki mégis megpróbálja érvényesítsni az igazát" az őt éTt' két típusu
kárt érvényesíthet. Az egyik a tényleges, mérhető kara (p1.: akoltsegtéritéses
szak tényleges ktlltsége), amivel főként az a gond, hogy a jövöbenkeletkezilc'
még nerrq vagy nehezen kalkulálhatT. A másik a nem vagyoni' erkölcsi jellegii
kár, ami nehezen nevesíthető, ilyen példáula diak pszichés sérelme"
<inértékelésben szenvedett viálsága stb'.. Amennyiben a krárt sikertil kimunki{Ini'
Az igazi nehézséget a bizonyítas jelenti. Ugyanis a felperest (vagyis a
bírósághoz forduló diakot) ktitelezi a ttirvény arr4 hogy bebizonyitsa azt' hogy
ok.okozati összeftiggés van a felvételi rendszer és az őt ért hátranyközöfi, vagy
például, hogy az ohe|yét az iilta|akiszemelt intézményben, mar korabban
érettségizett, jobb esélyekket felvételízővel tciltotték be, miközben eleget kell
tenni a karenyhítő kotelezeffségnek is.

Természetesen ktiltinösebb akadá|y anincsen anna|q hogy valalri belevágion
pereskedésbe és erkolcsileg.ernberileg teljesan méltanylandó és érthetö is' ha
valaki így dtint. A pereskedónek viszont érdemes tisáában lennie aza|,hogy
hosszir táwa kellberendezkednie, mert a jogr procedura akm évekig is eltrtha!
mire az érintett diak akaÍ sikeres felvételit is tehet.

Jovőre a Minisztérium felelőssége lesz" hogy az ídén hátíanyos helyzetbe
kerÍilt és sikertelen felvételit tett diakok a jogszabaly módosiüisa miatt ne
kerülj enek ismét zsákutcába.



Egy kutató csoport több éves munkával
felderítette a boldog nők titkát. Tanulrnanyát 5
pontban rogzttette::

1. olyan férfit kell találni akivel meglehet
osáani a felelősséget és a házi mrrnkát, emellett
jő| fizetett ái|ásavan.

2. olyan férfitkell találni, aki szeret és fud
táncolni, kedveli az utazgatást és megfud
nevettetni.

3. olyan férfit kell ta|á|ni, aki romantikus,
akire érze|mileg támaszkodni lehet, aki ezt
nem használja ki és ráadásul nem hazudik.

4. olyan férrftkell taIá|ru, aki tökéletes
szeretó és mindig kés z hancitt ozni.

5. A legfontosabb, hogy a 4 férfi ne
ismerje egymást.

A tanulmanyt a Családi Szó részére megszerezte:

Kati Néni



GONDOLATOK AFORIZMAK
Minden ..tudorn]'-ban - még ha valóban az is - ott a ..nem tudorn]'.

Tedd meg jövődért ezt-azt, legalább annyit, amit mások megtesznek . ellene.

Szomorú tapaszta|at: a tudás sokkal ritkábban ad önbiza imat azembereknek. mint a
tudatlanság.

Kimerítette a lehetőségeket: mar mindenben hitt és mindennek az ellenkezőjében is.

Májusi eső aranyat ér, . de nem feltétlenül annak, aki elfelejtett esernyőt hozní.

Öltozéke igen stílusos: álruhás áruló.

Szegényembernek négyféle seő van: alig pöttyintgető, kedvetlenül esegető, kötelességfudóan
nedvesítő és bőrig áúatő' A gazdagnak csak egy: amit autójából unottan e|nézeget.

A nyári zápor a fiatalság jelképe: igen nagyon nekibuzdul, de hamar abbahagyja.

Az életem már ott a mérlegen, csak a mérleg nem akarja tudorrriísul venni.

Nem mindegy ugyan' hogy kinél van a szarv, de az élet azértnriár sokmindent produkált:
jámbor ördögöt és gonosz kecskét is.

Tökéletes munkát végzett: igyekezett mindent elfelejteni és - sikerült neki!

Nincs szegénynek semmije: múltját elvették tőle, jovőt nem adtak neki, a jelentől pedig
mindeddig nem kapott mást, mint szavazólapokat.

Szimpatizánsokra a legunszimpatikusabb pártnak is szüksége van, de igaz1ból csak
négyévenként egyszer - a választásoknál.

A történelemben mindig azon azutonmennek legtöbberr amelyik előbb.utóbb sehová sem
vezet.

Az egyenes út rövidebb ugyan, mint a görbe, de azutóbbi végénsokkalteltebbek a zsebek.

Szenzácioéhes újságíró a tehénből idő előtt kihúzza aborjút és szenhil harsonéuza az
utóbbiról, hogy táltoscsikó.

Közösség, közösség, - de korántsem közömbös aZ sern', hogy miben közösek!

Különö s fu dó s-vaks ág : a láthatatlan t lőtja, a |áthatőt nem.
Lelkes Mik|ós

l
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IJNOKASAROK

Petra megkezdte az iskolát. Dicséretet dicséretre halmoz, de
azértpanaszkodik: ,,olyan unalmas az írás óra. Folyton
köröket, vonalakat kell írni oldalszóm. '' Persze azértbiszke az
iskolára. Nem csoda, nem szeret veszíteni. Nem régiben
építőko ckákból építethink pal otát. Gitta mamának kellett
döntenie, hogy az én, vagy az ő palotája szebb. Az övé
összedőlt. Megbeszéltiik, építse meg újra. Meg is építette, de
Iátta, hogy az enyém szebb. Az enyém is részben összeomlott.
Rohant a nagymamához.. ,,I|Iost nézd meg, melyikünké a
szebb !,, és a félig összedőlt palotára mutatott. Nem számit, a
nagymamának úgy is az ő pa(otája tetszett volna jobban. . .

Zoltkakomolyan vette az egrívátban, hogy felrobban Gergely
ostrom szekere. Alig fudtuk, természetesen már a váron kíviil
megnyugtatni. A villanyautót azonban nagyon ügyesen vezette.
U tána nem gy ózte magy arázni, nem tehet az ij edts égt ől, mert
még sohase hallott ilyen zajt,hamár hallott volna ilyent, nem
ijedt volna meg. El is hihetitek neki. Igaza van.

Katika még nem tudja az eme|etesházakat megkülönböztetni
egymástól. Mindegyek a Gitta mama háza. Azonnal
magyarázníkezd, ha panelházat|át: ,,4z a Gitta mama háza.
Menjünk be. Menjünk a játszószobába,,. Nem az óhIbája.
Lehet, hogy minden panelház egyforma? Csak az építóipar
tehet róla.

Flórának két szerelme van. Andi papája és Gitta mama. Ha
közülük érkez1k valamelyik, nincs előtte akadály. Mindenkit
félrelökve rohan az ajtőhoz. Az érkező személye szerint
,Papus, Papus...", yagy ,,Gitta mama, Gitta mamt..."
felkiáltással. Engem, Peti pap át észre sem vesz. De azért
feltékeny Petrára. Nem tljri, hogy én Petrávaljátsszak.
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RoMUH

Az egyik alkalmazott bemegy az igazgatohoz: IgazgatT ur, beszélnsm kell a
ffikcinyvelővel, de nem találom sehol. Azigazgatő rosszat sejtve aztmonda:
nézze meg gyorsan a széfet. Azalkalmazott visszajön: Níncs abban sem' nem is
férne bele'

A ferj felkeresi a pszichiátert: legyen szives csinaljon valamit a feleségemmel.
Harminc macskát tart a lakasban" ki sem bírorrr' olyan bűz van. Hrít nyissákki az
ablakot _ mondja a pszichiáter. Hogy is ne' feleli a ferj, akkor kirepül akétszáz
galambom

Hazassági hirdetés: ,,Komoly anyagialkal rendelkező középkoru férfi varyok"
feleséget kereselg aki hűséges, szolgálatkész és fud hallgatni.'' Néhiinynap
múlva vá|asz érkezik: Uram ön nyílvrín kutyet keres. Nagy viílasztékot tudok
ajánlani. Nézzen be állatkereskedésembe.

Azilj albérlő bekopog a fobérlőnőhlz: Asszonyom, tegnap vettem egy üveg
konyako| mara teljesen üres. Valaki megitta- Nézze - mondja fóbérlönő _
mondtam, hogy nem tiirök alkoholt a lakasban, én ittam meg.

Zo|ka_ miért huzod a macska farkát? Én ugyarr nem húzom. Én csak fogom. Ő
az akihűzza.

Mam4 mindig aggódtal azérta kristályvélzáét\ amikor az ebédlőben jáTszok
Most mm megnyugodhatsz, tÖbbet nem kell aggódnod.

Csinos fiatalnő jelentkezkaszeméIyzeti osztályon állas ügyban. Az
osztalyvezető megkérdezi: mihez ért. Sajnos még semmihez, kezdővagyok.
Akkor nincs ilyen helytink jelenleg' Volt tiresedés az igazgató ur mellet| de már
betöltöttÍik.

Az osztályvezető meginti a beosztottját: Kererr1 ne foglalja Ie a telefon!
magiínbeszélgetésre. De kérem énaztigyfeletrkel tárgyaltam. Alí<or ne nevezze
az ügyfeleket cukípofámnak.

Mindig olyan ingerlékerry volt a feleséged, de megvaltozott. Igen, elkildtem
pszichológushoz és aztmondta neki, hogy ez tipikusanazöregedés jele.
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Családi Sző fószerkesztóje balről, a technÍkai segédlet jobbrőt z\<lo 'da


