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2005.Augusztus6.
Megint boldog iinnepk<iszöntöttma ránk,
Esktivőj éttatjalaci unoktánk. '
Nem látnak,de fudom,hogy itt YawVelem,
Ki átkísértél
engemaz életen
Ésemlékeziirrka mi eskÍivőnkre.
Az o|tÍrelőtt álltunk illetődve,
Gondolatatnk mat arra jáfiak,
Elkezdjtikjövőnket, a váwa vártat.
Most unokankáll már az oltÍnelőt!
logy ők vigyékkettentovábbajövőt.
SzerettiikegymÍíst,
szerelrntink
bőI ezlett.
|íi vagyunka múltésők most a kezdet.
ovék ajövő, boldogság,szerelem,
Meghatódvanézzukőket csendesen.
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Drága gyermekeim,kedvesvendégek!
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nagJon nehézhelyzeteléátlítjaaz ember! ésha az é|eterreönkent
Az é|etnéha
nem lennehajlandó, alrkor az embermagasokatfud neki segíteni.
Nyugr, ifioncok, most mégnem a hazassagrólvan sző _ bm egyesekszerint a
háaasságazoknaka problémálímka megoldásáralétrehozottszövetség amelyek
Most mégcsak arró| a he|yzetrö|beszé|ek,
nélkíllnem is létezrének.
aháp'g15;iág
amibe hoztam magam +z'r.a|,hogy alig két hinapja hosszabb pohárkoszontöt
hogy beszélelgvagJ
mondtantKati lanyom esktivöjén.ott mégmérlegelhetterrr'
sem,de mostnem.
Lehet, hogy hallgatni ffiffiy, de itt beszélnimuszaj.Ez mégrendbenis leÍme,de
mit mondjak?!Fiam, lányom,menyem,vejem azonosankedves.gyermekeim'de
mégsemmondhatom vwarlazt, mar csak azértserrq mert a hallgatóság fel9
^"g,gy",ik a kéthónappal ezelöttivel, ésa törzsközönségere legyen tekintette|
az ember.
mekkora tehsr alatt nyög
Mindezt csak azértbocsátom előre, hogy éreruétetu
egy trÖmap4 ha meggondolatlanuldumal.
A menyasszony éíeiapjával megegyeztthrkabbau hogy az o nevében is
beszélek_ kettőnk ktiztil mégiscsakén vagyok kevésbéSzende _ ezértaz
örömszülők szóvivőjeként _ Figyelitek? A két hónappal ezelőttí helyettes
!
családi szóvivőből mindenöromsztilők szóvivój évéavanzsaltam
- szóval az örömszülök szóvivőjeként koszöntök minden kedves vendéget és
hogy
a fiatalokal ésbenntinketszülőket d,
klszönöm, hogy megtiszteltétek
eljottetek.
orwell óta tudjulq hogy az egyenlők között varrnak egyenlöbbek, ezÉrlaz
egyenlően kedves és fontos vendégekközÖtt is vannak egyenlöbbeh alcilaőI
ktlltin szólnom kell.
Az egyk egy áL|at,ésazértérdemelmegkÍilönböztetett figyelme! mert állatok
ritkanhivatalosakesktivőre.
Ez egykülönleges fajtq nehézrendszerbeilleszteni.
Egyeáekkéntnórmális foemlösök _ mm anerrnyibgrlaz informatikusokatlehet
Isiénenkívtil massal is összemémi- de csordábaverődve új egyedetalkotrralc
olyan paros uiiú patás válik belőlülq anrelyik az egyesrilésitorvény, sőt'
a Btk. batátya alá tartozik. Nem szirazsáryftrő, de nem is
kupanap ktirnyékerr.
vízigényes.B, utóbbi két éllitéBkoztitt feszülö ellen&rrondiástjelentósebb
mennyisagíialkohol elfogyasztÍsiwa|szokták feloldari. KöszöntjÍrk a Tehérrke
Alapítvanyt!
A masik- egyenlőbben kedves vendég ery 92 éves informatilrus. Ki.be
kapcsolgat,utogeL ésmint karbantartóeszklz, egyszer mar a kisbalta is szóba
terurt, ézértinl.auu hardveresnekmondmrám.Áttatauan két.hmom beosztott
informatikussaldolgozik.
Rendszereseszámiiogep hasznali, szövegszerkesz| játszik, internetezik.|ga,,
me& mit eszilq
egyelöre csak betarcsazis internetethaszná,l,de ne kérdezzétek

ugyanaztmint mi, tényleg.Azt, hogy végigtanco|1a
az este{ már nem igérte
ffieg, de a botostanchozszükségeskellékeketmagávalhoztaMert szerencsére
megtehetjiilqszívből kiiszöntjtik Nagyapát!
Ésmost következzenek a köszöntésben a fiaÍalok.Hosszir ideje együtr jártolq
néhanyéveegytittéltek,szeretitekegymás| ez jő alaplehetajó házassagra
Tanultügyvédvejemezt ilgy mondaná:
Kitervelt módon, elöre megfontolt szárrdékkalléptek f'igy'e, ez pedis a
cselekményminösített esete, ezértenyhítö körirlménykéntsziba sem jöhet a
hirtelen felindulas.
Az esküvői késztilödésérzelmihullámveréseikevésséérteke| benrrürrket'mint
két hónappal ezelőtt. Mondhatniím,idegesítöennyugodtanzqilottak a dolgolg
mm inkább csak rutinbil szedtrika nyugtatókat.Igaz,egyestirömmryák szerint
az örömapák csak korlátozottan hasmálhatók esktivői segéderönek Engem pl.
látatlanban alkalmatlannakminősítetteka bólés talak megviásar|ásár4és a
virágos is furcsan nézettrárr1 amikor a vinígok elszállítasakora,,dobócsokrof'
ki akmtampróbálni, hogy műkÖdik-e.
Hogy izgalommentesebbnekérezttika készÍilődest,abbannyilvárr közrejiflszott
17 atény,hogy nem veltink egy fedélalattlakvakészülődtetek.
Evekkel eze|őttlaci rigy ment el hazu|ról,hogyjÓt| ment hol itt volt, hol ott és
egyszer csak nem volt ottlron.Napokkal késöbb dtibbenttinkrq hogy ez most
már mindig így lesz. Bármilyen fokozatos a szeretteinkt.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
mondatkicsit érzelmesre
sikeredet|ésallítólaga lanyom eslcÍivöjen
is el.el csuklott a hangom, ezértminden gyermekem,közfiik menyem' vejem
szitmÍra szeretnémvilágossá tenni: bármit érziink is mi szn|ök ery adott
pillanatban,természetesnek
tekintjtilq hogy a saját utatokatjfiátoh a saját
életeteketélitek.Felnőttetelqminden tekintetbenfelkésziiltetekaz önrilló élete,
éscsak rácsodáIkozunkidőnként,mi minden nruníciit gyujtottete\ ésjön eIö
ktilonboző helyzetekben olyan tudas, érzés,érték"amire az ember nem is
gondolna.
Nem azértosz{uk meg veletek az érzéseinket'
hogy visszatmtsunkbenneteke|
hanem ea;éÍt,
hogy majd a ti gyermekeitekrnallósodrásakorez is jusson
eszetekbe.
Tiszta szívből örtiltink a ti örÖmÖtöknek. A verrdégektőlazt kereÍ& ÖrüI$enek
velünh ésazt tanácsolorn,legyeneklazak ésérezzékjól,magukat.
Most, hogy mindezt sikertrlt nagyobb csuklások nélkül végigmondanorn'
azonnal innom kell!
pár!
poharam
i{ú
Emelem
a
Íiatalokr4
éljen
az
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BUDAFOKI LAKODALOIVI
Nem szeretem a lakoda|mak nytiesgésé{a Í-masztó,álmosíto, éjszakába nyú|ó
mulatozasokat.A horrínyilakodalmat . mint legutóbb írtam - síkerilt megusárra
ráadasula Duna nélkÍil.Ezt követoen azt hittem:most méraz Össres löver.roó
LAKODALOM alól fel vagyokmentve.
Ilyesfajta tévedésekbölfeleségemszokott tapintatosankizökkerrtani. Ezuttal is ea
tette, lakodalomprókátorkénf szerinte felrhentésemcsak BUDAPESTEN rÍvurt
lakodalmakra vonatkozilq Budafok azonban nem csupiin bizonycs fokig hanem
teljesen B udapesthez tartazl|<,
mert miárrégen hozzácsatolták
Mit lehet ilyenkor csinálni?
l. Fel lehetne|azitania budafokiakat,hogy szakadjanakel Budapesttől.
Ez talénmanapsagnem volna nehézdolog csak el kellene hititri veltih hogy jobb
|e9znekik BudapestenkívÍil.Mikorra rájönnénelghogy nemjobb, addigrael*ritna a
lakodalom.
No, igen,de erremm nincs elégidó...
2. Képviselővékellene választatnommagaÍn'ak*or a mentelmijog birtokában arra
fiityolhetnék,
amireakmok...
No, igen, de nekem mindegyik politikai párt ellenszenves' ftiggetlenképviselöként
pedig eddig csak egy személyonthetettbort a kupába nala sem volt tedeserrvilágos'
hogy mitől fiiggetlen.
Mindenesetrenéhríny
keresetlenszóval illettem azok.ata régibudafoki atyrákat akik
annakidejénmegszavazták a ffivaroshoz való csatolást, arrr.a jómadarak eÍTefiilük
botjátsem mozgattáksírjukban.Nos,gyakrana holtak is csak ugyanúgyviselkednek,
mint az élők...
A Természetsietett segítségemre:
megbetegedtem.FélfejÍájas'rossz kőzérzet,
mellékhelyiség.
Diéta No ez mar valamí!
Hát, van, ahol, anikor mar valami, máshol' miásmikorpedig semmi. Fe|eségem
riírnparancsolt:
össze kell szednemmagarn'veltik kell lalcodalmaikodnorn
Mennyit éra feleségszava?
Ő, te mégnem tudode,ú,szegény
Lacik4 unokaöcsém,jövendö Íérj,nagyhamarosan'
de majd, ugyancsaknagyhamarosan,majd megtudod!Nekem viszont rogton eszembe
jutottaz a jő Arany Janos:
"Nem oly hangonvolt ez mondv4
Fogy sokaig vagyhiaba...
Igy került Jank Szibínyari
Zsi gmondkiraly udvarába.''

No, ö igy...márminta kétnépnagy höse.".Zsigmondlroz,énviszont Budafokra Mint
lesz ebból, ésmikor, szsmlehunyadi?!
Feleségemegy masik autis' vejem, kalauzoltaki BudafokraoÍ, azutarr'családjával
egytitt, kísziíllt, mar valannennyien lakodalmas vendéglént.Kiszáültunk mi is
feleségem,
Íiffin,én,ugyanolyanminőségben.
Legnagyobb meglepetéselnÍe'
arníge|őző nap csak lézengterqmint a félőszi légy
loszi legyet azértnem írok,mert szeretema pontosságotl'a fe|eségeré|yesszavina
egyböl elhagyott a betegségmint királyleanyt a fulébebújt ördög a megegyezett
szir4 Arany János masik verséba1a Jóka trdÖgé-ben.
Lakodalom előtt azonban még végig kellett nézni az esktivöt. Egyböl megakadt a
Szememkét vmazslatosangyönyoni pirosbársony ruhas leanyon Bátran odaléptem
hozzé$u|{,
mivel mindkettőben unokámat ismertem fel: Szilviát és Fannyt. Rögttin
mesélgetnikezdtéka strandontalá|tpící,tdiísából nemrégenl..rkeltgyftocskrít.Elrí<or
felrérrulrában is isnrei.őstpillantottanrmeg: Krisztit' a mefiflyasszoxyt.Szépsége'
kedvességemiatt a rokonság mindig is kedvelte, de most elcsodiálkoztam:hía de
pompasrulrakölteményvan ezena leányasszonyságon!Vőlegénye,Laci' húgomÍi4
mégmegszokottelegánsöltljzeténis tultett.
Az esketésnél
Kriszta oly kedves ahítattalnézettfel a nalmralmagasabbLacira hogy
talan nemegy ferj megirigyelte.Nos, az évtizedekmtilásával esetle9u ilyen nézés
intenzitasakicsit csökken' rám is a drága jó feleségem'nem egészerligy nézet|
is
amikor . tr'ji ezernresterségem
bizonyítani akarvrán,akÁr életemí!Íilrumegpróbaltam megjavítaniazt a franya elektromos készti{ékgt.
Nézrri azértnézet|
nrármirrt pontosabban' szerelő utan nézet{ ana való lúvaÍkozassal'hogy fé|taz
aramtitéstől.Ilyen bízalmatlanságazértnemszépa feleségtöl'hiszen kétévvelezelőtt
végtilsikerült műktidésre
bírnomegy porszi,fi1az,ral,hogy háromszorbelerugtmn.A
próbálkozás sikert hozhat, . vagy aramütést,de, ha nem próbálkozunlq honnan
tudjukmeg' hogy melyikethozza?t
A templomi eskÍivő után még egy óra volt a vacsoráig. Ez volt talan a
leghasznosabbaneltoltÓtt idö: a felbéreltzeÍÉsztÍr:saság
megpróbaltasuketebbétami:
a.l az újdonsiiltfeleséget
éséltepárját/Kriszti'Lactl,
b./ a leendő feleségeket
ésférjeket,
c./ a jelenlegi feleségeket
ésferjeket,
d./ az e(őző kategóriríkba be nem sorolható lakomaverrdég-honpolgmokat
pártallasukravali tekintetnélkril.
Megiegyzem, egy országbar1ahol annyi a sÍiketduma - a süke.tségigen értékes'
szerencsére,gyakori is, minden orvosilag kimutatlraÍi fii{kirallapot nélkÍil is
tapasztalhati nemegyszer.
A lakodalmi terembsnlevö hosszú''elnökségi asztal'' mellöl' a leve után, de a
húsostálakelőtt, tehát éppenjikor, felemelkedettNiki' az trömapak képviselöje, a
vőlegény papaJa.Remekhumoros felktisztintőjesoran bebizonyitotta:nem csuparr
beszélnifud' hanemolvasni is. Kár, hogy a felolvasottszeivegvégefeléelérzékenytilt
és elfrrli halgiából nein fudtam megal|apítarri:
arrnakÖrül.e' hogy i|yar kedves'
csinos menyet kapot| mint Kriszti, vagy pedig fiának sorsán kesereg amiértaz a
''házasság igájába'' kgÍiilt. Húgomon,mint tirömanym, nem vettan ésae hasonló
elérzékenyÍilést.
Az említettbeszédutfoi a szónokli örömapa rokonsága jódarabig hiába várta a
masodik fogást úgy tűnt, mintha a szakács, valamint a vele szövetséges
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felszolgaliszemélyzetszíveéshúsostalacsak a mennyasszonyrokonságahozhúznahúzogabra. Az asztal szakácskÓzeli végén ugytrl az egyil! rítlagnál sokkal
talpraesettebbnörokon, szeretteiszitmitramegszerzettery talaÍ'de feljebb nerrrjavult
a helyzet mindaddig amíg az ernberkélq akfo egyetemi szintü" oktatrisatrozkioktatásatrozszokott unokaicsetn, Zo|tin, nem tette meg azt' anihez en is koze|
álltam: bement az illetékesekhez.Utana pillanatok alatt megétkezteka trálak Hja
Magyarországez"mégha |akodalomvan is!
Az ételekminőségére
nem lehetettsemmi paÍBsz,mennyiségére
mégkevésbé,mivel
utóbbit az általarn helyeselt paraszthajszalválasztotta el mind a tul kevéstő| mind
pedig az olrtalanpazarlástól /a hajszálat itt képletesenértem/.Azilyen takmékosaÍany
kozépúta követendö!
A verrdégek
koztitt, szerencsére,
ismétüdvözölhettÍik Niki húgrínak
leánÉt' a nagyon
szépéskedves Hajnít.Feleségemelbeszélgetett
vele. A ffilsüketítözene szünetében
úgy láttanr, nrfultlraHajni c.igarettaragyújtottvolna' ha jol láttzurr,alrkor tanácsom:
szokjon le a dohanyzasró| rendkívul ártalmas. lHa akarja" küldök Neki a
dohanyzasrilvali leszokastsegítóírasbelianyagot./
Dícséretilleti Andrast a lakodalom faradhatatlanvideos dokumentr{lasaert.Noés
igerrcsakmeg kell dícsémem
Nikit, mint lrömapát: udvariasanfel.felkérttancra
egy.egy htilgyet. Feleségemmelis tiíncolt.Az elmúlt évtizedeküenbegyakorolt
sáereotípiávalfe|tékenypi|lantásokatktildtem utarruk,de néh&i peÍcmu|va miír
hozta is vissza aZ asszonykát,Feleségemköztilte, hogy velem is táncolna. Szép
nosztalgias gesztus volt töle, de, tekintettel mr4 hogy nern tudok üfoicoini, csak
időnkénta lábáraugrani,ezt most elengedtemneki...
Apmr'" a 93-dik évébenlevö dédinagypap4azonbantancolt a msnnyasszonnya| söt'
amint láttam' mégmas 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 ''aÍanyközépútnak'',bir a
számtani át|agesetlegugyü]az marad'..
A torta utan gyorstrt megszerveztema búcsúzkodast.
Még csak fel tizerregy volt.
Eddigi lakodalmi részvételeim
kozul ez volt a legkellemesebb.Igy, autóva| Budafok
''vílág
nem is volt a
végén''...
ilíiki Papa

NémethKatalin és Horváth András esküvőjéhezszeretrrékpár
sorban
bozzászó|rn!
A Családi Szó hasábjain is szeretnélekbenneteketköszrinteni
házasságkotésetekalkalmábil. Kívánom, hogy életeteknaryon
megértésben,
boldog,szeretetben,
családi áldrisban
szerencsében,
és kölcsiinös megbecsülésbengazdag és teljes legysn! hz
életeteket
vezessesryenes útmindenfelé.Tudom,hogy fajdalmat
okoztam ésokozok a következő hfizasulandó párnak is ptáne az
örömszülőknek Lacinak és Zsuzsának. Bővebben ecseteltem
helyzetem,hogy mi okból nem leszek jelen ésmiérta lárryom
képvisel. Nekem volt tán a legnehezebb, mert az esketés
kezdetétőleste 8 óráig zokogtamhisz attól a naptól kezdve, hogy
névadómamátokleffem maga a mennyország volt látni ésörtilni,
végigkísérni,hogy felnőttetek!Az már közel sem mennyorS-"g,
hogy énmeg szépenkorosodom!Az meg plárrenem' hogy énis
milyen boldogan indultam neki a koztis életnekés milyen lett.
Hazudnékoha azt mondanám'hogy ebben a 21 évbennem volt
szép,volt sok! Csak az a baj, hogy mikor mi is lassan kife|é
meryünk a nehezéböl és fellélegezhetnénlc"
akkor elpattanik
(vagyis űgy nézki, ami majdnemugyanaz) közrittiink valami,
amit nehézrijra összeilleszteni! Na |átjátoke7,az aminek mégaz
árnyékase vetödjön nítokl! Énis próbáltam, de nálam az a baj,
hogy egyoldalú.
Ketten kellenénkhorzát!Dnígakincseim! Még ewszer is kérem
bocsássatokmeg nekem. Uryanúry a szívembenmaradtok és
ugyan o|yannagyonszeretlekbenneteketmint eddig ésfoglak is
ameddigcsak élek!
Még eryszer is sok boldogságotaz ifiű párnak. Gyciny<irüek
voltatok!!!
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Gratulálokbátyámnakésa vilag legtÍindéribb
Zsvzsánalqhogyilyen aranyos'bájoslányt
sógornőjének
neveltekmintKata! Gratuláloka csinos,jóképiiés
vöhöz! Andrásszüleinekis, hógy ilyen
barátságos
kozvetlen,jóképii strammlegénytneveltek
keresztlfuryomnak!

Elhihetitelq hogf nem volt mindegy otthonátsírniaz
esküvő idejét, vagy inkább együttörülni a gyönyöríi pár
boldogságának!De Lacikám mi kettenryönyiirÍi páros
lettiink volna! Mi azutanbemutattukvolna milyen is a
,"BakonyiToporgó'' 'ugy inkább a Totyogő? Az aantÍn
nem semmilett volna aztmegmondom!Kétjó táncos,
mint mi vagyunk"mi azutánkenjtik,vágiuk a témát'
isat? (a falhoz).Félretéveafi.éfát,kérlekne
nehezteljetekránk, rám ésa Csabára.!
Szeretö húgodEdit

Míki PapanakésCsaládjanak:
,,A híresrokon'' olvasásarrjót mosolyogtamésnagyonkösz<intima
megtisztelőbókot, merténis csak egy porszemvagyok a sok-sokernber
koztitt.A magamegyszeríÍségében.
Amit a larryomróltetszettirni, azegy
arryaiszívneknagyonboldog ésjő érzés,
hisz a gyermekeima legfelteuebb
kincseim.Mint önnek' vagy a rokonságbmmelytagjarrak,kinek családj4
gyermekeivarrnak.Hát mégakik olyan bájosrrnokakkalrendelkeznekmint
önök' vagy Péterék.
Reméleménis megéremazt az örömöt amit az unokiik
nyujtanak.
! Visszaemlékezve,
minketis nagyonszeretteka szri]eink,de
nektink sok mindentúgykellett kiharcolni' perszeha lehetett de az
unokáknakkcinnyebba helyzettik.Deez ígyis van rendjén.Rájuk több idö
jut, mint rankjutott.Legalábbis énúgytapaszta|tamszüleimet
szemlélve.A
,,verseimef'szemlélve,ha lehetegyáltalanarrnakneveaniéskis
iromanyaimatilleti, azokbanaz őszinteséget
írtam,az hogy nincs benne
negatívumaz annakköszönhető egyrészt,hogy ígyhallottamszüleimtöI"
nagyszüleimtől.FaluhelyennagyapámékéssztileimgyermelrJcora
idején
abbana falubanahol felnőttek'csak ,,TanítóUr'' és,,TekintetesAsszony
vary Kisasszony" volt a falu leg"elitje".Perszevoltak azitgynevezett
,,kulakok'', akik több 10-20hold ft'lddel rendelkezteh de az ő gyermekeft is
úgyjartakmint sok szegény.Mert csak a frldre adtakki pénzt.Azértaz
jobban osszekovácsoltaa nincstelenség,
ernbereket
nem volt olyan
rétegktilönbség,
mint ma.
Most ha valakinek,'tízforinttal,'többjevan,már sok a fellegekbenjár. Na ez
sem altalanosítható,
de alun
többségeilyen, nem?Varosonnem érzékelhetö,
nagyonis! Ez tény,mert látom mi zajlik kortilrittem. Az mfu más' hogy
engemnem érdekel,de gyermekeimnapró|napraérzékelik
ésbizony ha
egyesdolgokbannem tudjalqvagynem tudnaka lépést
tartani,elibgynanaka
barátok,barátnők.Erre van egy igazmondasami erre az életreis igaz
altalában:,,Amelyik búzakalaszte|e
vaÍlszefilmellehajtjafejét'arnelyikiiÍeS,
fennhordjaa fejét.Igy hát énis aá vallorrqtanult emberközvetlenebb,
aranyosabbmint lentrőljtl'tthirtelenmeggi|Zdagodott
ember.Ez Vmsanyra
nagyonígaz.Na mostnem csak ajót, hanema rosszatis megÍrtam
azt
hiszem!Ami pedigMiklós írasaitilleti énlelkesolvasójavaryok, söt
anyukámis! Habarmegvalloma verseitkétszeris elolvasorn'hogy
megértsem,
mertitt egy igazikomoly íróvalvan dolgom.Szégyennek
éppeit
nem érzem,részemrőtcsak nagyonkellemetlennek.Ez ttilcrözi igen csak
kevéstudasomatönnel szemben.TovábbímunkájahozkíviÍrrok
erót
egészséget,
az egészcsaládnakis sok szeretettel:
I{.néEdit
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Anyámnak
Régenvolt, tőled kaptamaz é|etet.
Megkoszönnémneked,de már nem lehet.
Az első szavakat,miket hallottam,
Hogy ápoltál éjjel'mikor |áZasvoltam.
Elmondtadnekemaz első meséke!
Mikor mégnemfudtarrr,hogy mi azé\et.
$ogy az esö lépeimetvigyÍrr.Íad
Atadtal engemvégiila világnak.
ott átktizdöttemmagamaz é|eten,
Te már csak távolról néztedcsendesen.
Akkor mar ritkábbangondoltamreád,
Másik asszonykísértutamontovább.
Te régenelmentélegy borusőszörr'
Hová már nekemis kell készrilődncirn.
A mrísikasszonyis azőtaitt haryott.
Most oreg, faradtésmagányosvagyok.
Amíg éltélalig mondottamneked,
Most elmondommég'nagyonszerettelek
Köszonnék mindent,de nem vagy csak amyélL
Aki mar fudja,hogy reránkmi vár még.
Megköszönném' hogy adtadaz éLetet"
Most gondoloktá,mikor már nem lehet
Helyettemegírtamezt a versemet.
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L.M.s.
2005.07.

Kétasszony
Átbotorkáltammár az é|etemen.
Kétasszonyvolt, kikről most emlékezem.
M eryik jelentettea kezdetet,
Anyám, aki neveltmint kisgyermeket.
Az első lépteimre
ő vigyiízott,
O mutattameg nekema világot
meséltmeséket.
Énekelt,esténként
Felnőttem,elteltekazok az évek.
Azután másik asszonyjelent meg,
hozott,a szerelmet.
Ú; ajendékot
Akivel a tobbi éveketjártam,
társam.
A szeretőmvolq feleségem,
A szerelmtinkbőlszépvirágok nöttek
Ésodaadtukoket a jovönek.
Az időnkből néhányévtinkkitelt mé&
De lassúléptekkeljött az öregség.
Majd egyszerez az asszonyis itt haryott.
Volt kétasszohY,már mind a kettő halott.
Mindkettő halott, a végésa kezdet.
Ésa kisgyermekbőlis vén,öreg lett.
A múltbacsordogáltakel az évek,
Ez akétasszoflY,ők voltak az é|et.
L.M.s.

2005.06.
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Józsefuarosikisgyerek
Megyek utamonlassanbotorkálva,
Alig pillantokerrea világra.
Nem érdekel,inkább a múltbanézek,
A végtőla kezdethezvisszatérek.
A Józsefurárosb
ő| aza kisgyerek,
Aki mostanábangyakranint.g.i
Aki oly sok mindenrevolt kívríncsi,
Aki mindenttudni akart,mindentlátni.
olyan messzevan már,beleszédtilök,
Most a hátsólépcsőn
melléjetilök.
Rám néz.Kisryerek, mégisolyan komoly,
Furcsa kérdésekkel
egyreostromol.
Igu, hogy egy őrangyal vigyázreánk?
Persze,aki nemmás, mint éd.sa''yánk.
A csillagokfelettmi van? ou az ég?
Nem fudom,olyanirdatlanmes''eiég
Amit az emberoly régenkutat
S nem leli a hozzávezetőutat.
{eresteménis, mégsemta|á|tam
Ésiu rekedtemebbóna világban.
Magyarándel azt is, mi a szerelem,
Aházban a kis Iluska tetsziknekem.
Most igazánnemtudommit feleljelq
Nem fudni,éreznikell a szerelmét,
De ezt a kérdést
hagydmeg a jovönek,
Nem kell várni, egyszermagáiolj<inmeg.
Ésözcinlenekegyrea kérdések.
Ha felnövök, milyen lesz majdaz é|et?

Ezek a kérdések
egyrenehezehbek,
$éhánymondattalerremit feleljek?
En mar tudom,de mit mondjakel neked?
Majd te is éledkésőbbaz é|etet,
Lesznek sikereidéslesz majd kudarc,
Elgondolkozol,érdemes
volt a harc?
Leszmajd orömöd ésles2majdbána!
Leszmind a kettő,..majd
rád találnak.
Nem tudjukelőre mikor ésmennyi,
Sors szeszé|ye
fogja osszekeverni.
Rám néZ,Már öreg va$};Jó lenni öregnek?
olyan butakérdés,
elTemit feleljek?
Miértülök itt? Nem is fudomminek.
A hátsó lépcsőfenekemnekhideg.
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Este
osonva érkezikaz esthomálya
Ésráterül a magányosszobára.
ódon hangulatlepi e| azestet,
Megielennekmár régenmri|tbarejtett
Es el is felejtetthangokésképek,
A szobahomályábanújraélnek.
A Józsefuárosbana lakás, ahol
Anyám a konyhábanott ffiz ésdalol,
Dagasújaközben a vekni kenyeret.
Sütni énvittema pékhez,mint ryerek.
A Rakócntér, ahol go|yőztamsokat,
Boldog voltam,ha nyertemegy ,,ackosat".
Régidiríktársak
is felkeresnek,
Ne töltsem magányosaneLaz estet.
Emlékeztinkegy.egycsínyre,tanána
Ésmeséltinkegymás sravéibavágva
Telik az ido,lassanszétfoszlanak
Éscsak a homály ésa magarrymarad.
Agyazok,kezdema hosszúéjszakát.
Talán a múltrólálmodok mégtovább.
L.M.s.

200s.03.
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Hol vannak?
Énitt vagyok megfaradtan,tiregen.
A volt magamathiába keresem.

Art a kis józsefuárosigyereket,
Akit mutatnéhaaz emlékezet,
Aki a múltbólolykor mégint felém,
Alig hihetem,egykorő voltam én.
Vagy az a padbanszorongókisdiák'
Aki kijárta végÍilaz iskolát,
Hogy a nagybetuséletbelépjen,
Ténylegénvoltamaz)valaharégen?
Akibe szerelmesvolt ery barnalríny?
Az is énlehettemegykor?Talan.
Art kell hinnem} az emtékekhazudnak
Éscsak álmait mutatjáka mirltnak.
olyan tavoliak,idegenképek,
Mást látok mikor a tükörbe nézek.
A tükör valóság, a milsik álom,
Magamatbennemár meg nem találom.
Egy gondolattcirfel az estecsondjén:
Mi lenne.ha a tiikröt osszetörném?
L.M.s.

200s04.

Egy álmom
Késő estevolt. ElégkimerÍilten
Lefekiidtem,mélyálombameriiltem.
Ezt az álmot mostnekedelmesélem.
Hová szokott azőtaolyan sok évem?
ott voltama Miklis utcai hÍuban,
Hová egyszerrégentehozzádjátam.
Megint ott ültünk a diófa alatt
A kis padon,aholmegcsókoltalak.
Ahol a fejiink feletta csillagok
Néztekminketésránk mosolyogtakott.
Nem a mosolygó csillagokatnézteffi,
Hanema te csillagszemedbe
mélyen.
Csak mi voltunkkettenésa csillagolg
9lyun boldogokvoltunlgfiatalok.
Ugy szeretném
hinni, hogy te is látod
AZt az estét"
a varéasvilágot.
olyan régenvolt, a szívünkúgylrángolt.
Anftán felébredtem.
olyan kár volt!
L.M.s.
2005.08.
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Stit a nyáÍlil&P,aranyatosztogat,
Aranyos zöldre festi a lombokat.
A lombok ktizött elbújvavalahol
Egy kis rigómadárboldogandalol.
Énhaltgatom.Rigómadár dalolj csak.
Most ne törödj vele, mit hoz a holnap,
Hogy egyszermajdeljön atéLésa fagy
Ésott heverszery tarlottbokor alatt.
Pusáuló testünkcsupáncsak ócska lom.
Nekem esetlegjut mégegy sírhalom.
Sámolatlanul az évekreptilnek,
A sírhalomis egyszermajdbesüpped,
ésa sírfelett
A fakereszt,korhad
A tancukatjarják a kósza szelek.
Ji, hory erről te nemtudsz rigómadár,
Dalolj, dalolj csak ameddigtart anyár.
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Csillagok
Késő éjjelhánykolódom ébren.
Az úLakonát aftiggönyrésen,
A fenylő mécseseiaz égnek
Közörnbösen a csillagok benéznek.
Miértnéztekmost olyan hidegen?
A pillantastokolYanidegen.
Rank egykorrégenmosolyogtatok
A Miklós utcai kertbsncsillagok.
Valahová e|szálltakaz évek,
Most mosolyogvamar másranéztek.
Nem bennetek,bennürrkvan véitozás,
o nincs, oregvagyok,mindenma más.
A Miklós utcábannincs kert, se ház,
De ti odafentragyogtoktovább.
L.M.s.

200s.08.
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A nary meleg lustánleül a kertre,
Mégiskint vagyokkisséelpilledve.
A lombok kÓzt hallgata madársereg'
Már potyognakelszáradtzöld levelek.
Csak a legyelg szúnyogokhadanytizsög
A fii kirtcíripel egy árvatücsok.
A Lurkó kutya elnyúliklihegve,
A nyitott szztjehőlkilóg a nyelve.
A bundajő, amikornagya hideg
De a krínikulábanugyanminek?
Jártaménis a télennagykabátbar1
Most a szekrényben
1óg,mertfonó nyár Yan.
Az ernbertkielégíteninehéz,
lJiinyzik néhabizony a jőzanész.
A hideg ésa hi télennem tetszett,
Most nem örülök enneka melegnek.
Visszagondoloka té|ihidegre,
Ugy, mint Afrikában egyjegesmedve.
L.M.s.
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Langyosdélután
Köröskö ru| azelborulthatér.
A délutánlangyosancsordogál.
A nap valahol a felhők felett,
Nő a homáIy,az estelépeget.
Agyazniindulok,eltelta nap,
Talánjön álom, ta|átnelmarad.
\a|án lesz reggel,felkelektalán
Es csordogála langyosdélután
Es egy újabbestmegintlépeget
Egy nappalmegintújrakevesebb.
Minden lehetésmindencsak ta|ín
Éscsordogála langyosdélutan.

Pil1anatkép
Fent a fán hancúronlaka madarak.
A macskanézi,ott til a fa alatt.
Ésnagymérgesen
reájukmiákol,
De nem felnek a lent tilő macskéLtő|,
Sőt kinevetikbátrancsicseregve,
A macskahallgada,bársemmikedve.
Tudja,hogy afátrahiába másr.na,
Reptilni megnem tud,mertnincsensárnya.
Semmitnemtehet,unjamár a dogot,
Megszégyenülten
végülelódalgott.
L.M.s
2005.08.

Nyárbúcsú
Süt a nap.Sugaramégfenyes,meleg.
Megfiirdenekbennea zold levelek.
A madaraka lombokkozt dalolnak,
Nem törődnek vele mit hoz a holnap.
De néhaszellő suhana lombonát
Éshinti széta hervadrís
illatát.
oly Szomorú
ésfanyarez aZ illat,
Mint sírokonhervadi koszorúknak.
Már hullnaknéhasárguli levelek,
Búcsúra
készü|a nyán,ósz közeleg.
Vele a rohanó,vad szelekjönnek,
Levelekettépnek,ágakattörnek.
Hozza a hűvös ésfullasztó ködöt,
Amely terjenga lombtalanflíkközött.
Az ősz utánmeg a fagyostéltovább,
Hóval borított,didergőkerti fak.
Ti ne tudjatokmégerről madarak,
Daloljatok,élvezzétek
a nyarat,
{' napffnYt,a meleget,hogy fentkékaZ ég.
En fudomésazt,hogyénfudom,elég.
L.M.s.

200s.09.
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Macska ésegerek
Volt aháfuanmacska,voltak egerek.
A macskaszeretteaz egereket.
Ez a szeretetnem volt önzetlen
Ésazegereknem is hittekebben.
Volt kÓZtük egy egér,i{ú ésbátor)
Fennenhirdette'nem ffl a macskától.
Voltak, akik hitték,ezértszervezett
Egy hadrafoghatóegérsereget.
Elszántanindultaka macskaellen,
Fogpiszkálókkal felfegyverkezetten.
Meg is találták,nemvolt hosszúazűt,
A macskaodabentegy páÍnanaludt.
Korülvették,de a macskafelébredt,
Ésa háboruimigyenértvéget,
Nyávogottegyet'gyorsan,ahogytudott,
Amerre látott, az egérhadfutott.
A végetnem láttam,nem voltam ottan,
Már csak a macskát,aludtjóllakottan.
L.M.s.
2005.09.
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Bohéméletem
Ballagtam,az okleimszakadtzsebembery
A felöltöm is teljesenolyan;
Mentemu éga|att"Múzsa!Es hozzádhüségesen;
o! Erre! arra!Pazarszerelmekrőlálmodoztam!
Széleshasadásegyetlennadrágomon.
Áur'lnoos Hüvelyk-M atyi,útközbenpergettem
Rímeket.A Narymedvénél
volt a fogadóm.
Csillagaimaz égenzízeglekcsendesen
Éshaltgattamőket. Szélénültem az utaknak
E jó szeptemberiestéken,
hol éreztema harmat
Cseppjeithomlokomon,mint a bor erejét;
Ahol rímelvektilonosárnyakközepett
Mint lantot,sebestiltcipőimet
Htüam lábammaL szívemhezköze lébb!
írta:Arthur Rimbaud
Franciából fordítoua:
L.M.s.
2004.04.

&
Síraz erdő szélén
Ery ballada

I

,Nem akaroksírkövet keresztet
Nem akaroksírtdíszesetse Az erdő széleengemeltemet)
Minden zsivajtól messze.
Ésegy nyírfanő ki nekemott majd
$ fejemnél,fehérésnyu|rínk.
Es az idegenvándoroknak
Pad áll alattaaz:urtán.
Egy nagy fávánő meg majd a f;ícskq
Amely alaffa pad áll.
Ki belefáradta varrdorlasbq
Pihenéstnyugalmatklál."
I

+* egyszer,ahogyanelfut az év,
Es mikor a nyárbúcsuzikel,
Jön egy asszonyésa dombralép,
Letil ésott énekel.
Váryódó ésszerelmesaZ ének
Az eltűntésboldognapokról,
A kebelében
fajdalmatétez,
Azokra visszagondol.
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4ég.0 milyen naryon srerettelelq
Tég"0'ki alszol iu megrihenve!
Ugy elszomorítottálengeme!
Te, énszerelmesem,Te!
Az énéletembőleltávortáL,
Itt hagytőtleryedtil engemet;
Ugy, hogy mégegy búcsúszótse mondtiíl_
Ez miképpentörténhetett!''
lJl azasszony,álmodozvagondol
Vissza a tavoli időkre.
Érn,hogya boldog idö elfolyt
A tengerbeörökre. Az évekjöuek éselmentek,
Jdejárt méggyakranaz asszony.
Majd többé őt látni nem lehetett
Nem ül senki a padon.
f .nyi'atörzs mar korhadtésbeteg
Eji viharbankettétörött
Es az öreg padraráesett
Minden vol| mint aze|őtt.
Irta:Wilhelm Harm
Németbő|fordÍtotta:
LM.s.
2405.04.

EGY-EGY FÁ...
Ew.ew fa teste,árnya:életed
ésvilágodról vall, ha kérdezed.
Most is. Augusztusbánatavelem.
Bircsűrozsdallankadtleveleken,
míglent a fbldben"atrolminden út
stitét'a sok.sok gytikérmúltbafut.
Végtelenbe.Nem tamadfel a holt'
hajó is hinni:var-ná lesz a volt.
Mint lehetre? Egre nézneka fálq
de nem láhak egyetlenegycsodát
amígti hany csodaril vallotok
jeléul,hogy értelmetek
hatott!
.
/S ha nemhalott, méghalottabbnekem
értelem!/
hazuggátlett, szrárrrító
Mindegy. Nyár sincs.oly csüggedteka fak!
Nincs.vilagban ijesztőnémaság.
Bomlott zene'
Azaj is némasag.
az íscsak látszat.hangokerdejg
az is csakkábít az is nincs.etad,
az is semmitvillantó pillanat.
Mindegy. KtzÓny nemhullat könnyeke!
s e NémastpÍnnincs nagyobbbeteg.
Tört ágalq agak.Hát ez a világ?
Ennek almodtarnistencsillagát
szívpirosát?Jiságtól meleget?
EsanéjecsakNincs-berrmelengetett?
...csakHercegnömvolt Szép,- ésszép,ha hű
tokból kiszall aranylang.hegedii,
ésszólni kezd' éshangiaraa ktnny
fenyvisszacseng;melengetőÓröm,
majd Ég* Csillag, szívpirosamég
elalvase|őttmondremény.mesét...
Ő, mindegy,dal! Minden fa: é|etem.
Nincset teren1
Mind haldokli békét:
Anyagba irdogítettlátszatot, .
nincs az Oroknel halottabbhalott!
Szép,ésaz Szép,ha ég
...csakHercegnőnr
mondmesét,
Égles4 s,csillagCsillagként
de nincs Eg, melyenCsillag felragyog,

s femóny' ha volt is, már az is ha|od
s Nary Krr forog örlk-kegyet1enü|'
hatdokló beke a szíve'lrbeltil,
ésbúcsrürozsdiil nymvégi-levé|'
|aryhegedüalkonymanyhaz ér,
daltamti'rik' elcsillog a Vílág
mely nincs" nem is vo|t' ffoadtaka fák,
nem érzite! tudonumráségvelern'
fáj dalmdlarul fti ó végteler1
egy.egy fa félénkarnyattart elérq
kopott madfo egy szoborkézfejér1
kőtÍlkorszenrbenvolt4nek honol,
csillagpirostíÍnődikvalalrol.
Lelkes Miklós

r.
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RIGóK HELYETT...

KamarásKlárának

Hulltak a csendreéberaranyalmák.
csillogta át az estét,
Fényszépségtik
de menekülő,égőrigóhangok
e csendetolykor itt-ottmegsebezték,

!i

majdújracsendlett.Mozdult,szellemekkel
volt tele a kert titkos túlvilága,
s szálló bogár szárnya szőrtcsillagszikrát
eljátszóesti nyána.
a végtelent
előszor:búsa szépség
Itt éreztem
mint kilengő árnyban,
a fénybenéppúgy,
s van valami ismerősszomoruság
a rigók estétkiáltó szavában.
Megéreáemakkor, tág szemtigyermek:
!
ha múlik,mennyi mindenbús-hiába
tétovaszívekben,
Mit éra szépség
ha felettünkmarísárny nő azátrnyra?
Kezembenkönnyes álom-aranyalmák.
csillog|a őLta létet.
Fényszépségük
Rigók helyettjajszőtversemkiált most
esti messzeségnek.
az elmúlásnak,
Lelkes Miklós
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LZ, HOGY MI FAJ..,
Az, hogy mí faj, elmondanátr1de mégse
tudom.Ki fudná? Nézzkinyuló kézre,
mely tétova'tiÍnő,szegénykeiílom
lemondóan ararrylólátlratiíron!
Fáj, hogy a múlttetteketsúghiába:
nincs szív,fogékony's az w hozzákába.
S ha volna tett,tűnődöm, mondd"mit érne?
IdŐ égetmindentfeketeségbe.
Csak a Perceniiliink, e tozzantszéken,
s mindenvágyunlra ő felel: a Mégsem.
Fá.i gyermekJ<orom,
melyben sárga almak
1||aÍáva|
íIlanta gondtalanság.
Fqj, hogy a SzépbenésNemesbenhitterrr"
s elbukott,nem lett Istenaz u, isten.
Ám mint lehetne?Az Örrik Nincs foglya.
Látszat.létét
veltink egyúttzokogia.
ó, nem az fáj,hogy tudom:nem szerettek!
Mas j{dul iff önmagát vesztettgyermelq futottvolna glóriás csendbs'kékbe,
mígnyár piroslott,málna édessége,
ki, gyermekként,
látott,
újmesszeségbe
s akit felnőtt annyiszormegalázott,
annyiszorbantott.üot razzantszéken,
a Percer1ésszóLnék,
de aza Mégsem
nem engedi,ijesztgetfehérholdnak
szeme'gúnnyalolykor ftilémh{olgat.
o, jo volna a Fájdalmatkitépni
szivbol, agybil, s egykor.ryermekkéntnézti"
lánri, elvágyni,s hirrni,lrogy az árnyak
felelmeintul csillagok beviírnak,
hinni, bolondrrl végülaz aCsil|ag
mindenkinekörömet hozó színtad.
Ö, áomnrirlt, hitet}enhitto}itt benn!.
Hol vagy, Csillag, istenhe$ett az Isten?!
Peroenúltilgrozzant, szúetteszéka1
s'gyuloltek bár, gonosz,vigyorgo lríégsem,
.Ertelmetlen'érzemmost árnyalr Atnya:

'
in*

ate Törvényedvet.tilaVilágra
te vagy trök, tőled pusztula Szépség
.kmoscsíradtólbeteg azBgészség
felédtárul ki hrfu,vér,minde,rrAblak
neked.fényl'h - de én,.lásd,arcgÍagadlak'
éppúgy,mint régenbennernaz a gyermek
megüagadtahamisaranyszerelmed,.
alrikormár inkább halalomig fá|ion
e tagadás" - ry'önyörű bo|dogságom,
HűségemHozzáü Csillag; ktben.hitterrq
Te, isterrek.közt az Egyetlen Isüen!
LelkesMiklós
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Lelkes Miklós: KÁRPÁTALJAI UTAZÁS
Dátum: 2005augusztus
01
Téma:országVilág
2005,július'Feleségem
ötlete:társasutazás
keretében
Kárpátaljáramenne'
fiammal.Elengedemőket?- Meglep,hogycsakengedélyem
kéri.Am a
kedvesravaszkodáselső lépcsőfoka
ez'
jöjjek énis.
Hamarosanelkezdi a rábeszélé'st:
Nem állok kötélrrek- eleinte.Am egyik napon feleségemolyan szomorúarcot vág, hogy
végiggorrdolom:
esetlegbuszbalesetet
szenvednek,nreghalnak,akkor pedigjól kitolnak
velem: ott marad rám a sok intézniva\ő.Aztmár nem! Rajtam nem lehet kifognil Inkább
velük megyek ésmeghalok énis: gyűlölörn a hivatal bürokratikuspackázásait.
A szóbaforgó-gyorsanforgóutazási iroda dícséretet
érdemel.Minden ment' mint a
karikacsapás:jól szervezettprogramok,barátságosszáLlásós kitűnő ellátás Beregszász
közelében levő községben,hŰltött autóbusz,utóbbi ezekbena kutyameleg napokbanaranyat
ért.Az utazástszervező iroda nevétnem íromide /bár megérdemelné
a reklámot|l,de a
falusi turizmusbaokosan bekapcsolódó Bene községetmindenképpenmeg kell említenem.
No ésszállásadóinkat: Holozsnyai József kedves családját.A Petőfi utca 13-as száma
szerencsésszámnak bizonyult. Jóska felesége,Kati, szíwel-lélekkel főzott nekünk, fiamat
pedig kisebbik lányuk, az óvodás Bianka' igencsakmegkedvelte.Éncsak második helyre
kerültem Bianka szívében,pedig magyar nyelvírmesekönyveim tiszteletpéldányaibólis
vittem neki, ajándékba.Hja, gyakran lIyenaz író sorsa!
Egy társasutazássorán á|ta|ábannehéztárgyilagosképetalkotni a tájon élő emberek
helyzetéről,a csend vagy a lárma mögötti valóságról' A múltjelenre vetülő árnyaitazonban
a mai KárpáÍaljánis könnyű észrevenni.
A kárpátaljaitájaklroz hasonlóan csodálatosakkalcsak gyermekkorombantalálkoztam,
Svájcban.Am ezek, szerintem,mégszebbek.Az autóbuszból jól látni aTisza feléigyekvő
sekélyvizű, köveket szétterítőfolyócskákat. A bükkerdők sötét rengetegévelpedig
elkezdődik a v ar ázslat,
Első pillantásraKárpátalja erdők, hegyi folyók. patakok,hagynakupolákkal ezüstös
pravoszláv templomok földje. Meg, bármily meglepő is: az almafáké.Az utak mentén
mindenüttalmafák látlratóak,mélyenbent a hegyek között is, de, ígyjúlitrsvégén,
még
mindig csak humoroSankicsi gyümölccsel, legtöbb esetbennem nagyobbal,mint két-három
cseresztlyeszemegytitt.Megnőnek-e? Nem tudom, de nem hiszem, mert a házak e|őtt
eladásrakínált érett-sárgáksem sokkal nagyobbak.
A városkákbanitt is, ott is pusztuló ipartelepek,lehangoló pane|házak,de a falvakban az
házacskák elégtágasaknaklátszanak,kis,
utak menténSZoIoSanegymás melléépített
az emberek okozták: hétköznap,a
virágdúselőkerttel.Számomraa legnagyobbmeglepetést
legkisebbfaluban is, olyan elegánsanfelöltözötten sétálnak,mint a fővárosiak nálunk'
Budapesten,a Váci utcában.No ésa lányok, asszonyokmajdnemmind gyonyörűek: nyulánk
alkatúak,úgynéznekki, mintha egy divatlapból léptekvolna 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|térótáplálkozással
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magyatázhatő.
A koldusok a városkákban nem ritkák, de, énlegalábbis úgyláttam' majdnem mind romák.
Utóbbiak eszünkbejuttatták a közmondást: ',Szemérmeskoldusnak üres a tarisznyája.''Nos,
e koldusok magatartása- finoman szólva - kissétúlzottantávol esetta szemérmességtől.
Mind Ungvár, mind pedig Munkács vára nagyon érdekes.Kétségtelenülutóbbi a daliásabb,
de az ungvári várban ott a múzeum,helytörténetianyaga is jól összeállított,a néprajzi
részlegpedig segítmegértenia parasztiéletnehézmunkával telt egykori hétköznapjait,
'.apró csodákat'',
egyúttalazonbana népalkotókedvéből,tehetségébőleredő
a népművészeti
alkotásokatis bemutatja.
A munkácsi várban megtekinthetőaz a szovjet hadparancs,amelyik a ''málenkíjrobot''
Íavaszlepléülszolgált: azokata magyarokatésnémeteket,akik, a parancsnakelegettéve,
jelentkeáek, nem kis haromnaposmunkára vittékel, hanem a Szovjetúniókülönböző
vidékeire,kegyetlen,lrosszúideig tartó kényszermunkára'rrrelyneksorán többségük
elpusáult. Az egyik nagy gyűjtőtáborSzolyván volt, ahol emlékparkotlétesítettek
a második
világháboru áldozatainak.
Emlékművekrenagy szükségvan, mégisvigyázni kellene, haazigazság idézése
a cél.
Bonyolult történelmi eseményektúlzottleegyszenisítéséből
akkor is hazugság lehet,ha a
bemutatószemélycsak tényeketemlít.Igy van ez a szo|yvaiemlékművelis, hiszen a német
ésmagyar csapatoknem éppenliliomot árusítanimentek a második világháboru során
Ukrajnába. Sőt, a kényszermunkáraberendeltmagyar zsidókat az akkori Magyarországurai
nem is tekintettékmagyaroknak,magyar amagyart is pusáította.Egyik utastársunk
a Horthy-hadseregkárpátaljaibevonulásakoraz ott élő magyarok,
megemlítimint éljeneú.ek
németek.Ugy látszik' nem gondol aÍTa:rossz bevonulás az, aho|csak a különböző
nemzetiségekegyrészeéljenez.Az ilyesfélediadalmasbevonulástgyakran gyászos
kivonulás követi. Bizony, bizony, nem ártanagondolkozni ezen!
A Vereckei-hágó felémenet azonbanismétfeléleda ''kárpátaljai varázs,,. óriási fenyvesek
bukkannakfel a meredek hegylejtőkön, minden fenyőfa szinte égigérő.Az erdők kozött itt
is, ott is tündénétek
mosolyognak,Az énvilágom ezatáj, ilyen jelenik meg álmaimban.Jó
volna itt élnem,gondolom, - de, tényleg,jó volna-e? Hát...másdolog írni róla, meg hűtött
autóbuszból nézegetni,megint más ott a lejtőn kaszálni a fiivet, amikor harminchétcelziusz
fok van - árnyékban.Jó dolog elképzelni,hogy a télihónapokbanitt az ember,a világtól
elzártan,mily pompásanpihenhetneegy kis fahazban,atuz mellett, vagy reggel medvebőr.
de aa is számba
bundábatakaródzva, este pedig húsostarhonyáteszegethetne,teázgathatna,
kell ám venni: itt olykor másfélmétereshótakaró fedi az utakat,havat lapátolni pedig nem
sokáig marad é|vezet!
A Vereckei -hágőra vezető utat legendásanrossznakmondták,de én- talán a buszvezető
vezet ilyen jól? - eá most nem érzemígy.Esküszom, hogy Budapesten,ráadásul nem is
akárhol,hanem a Rózsadombon, erinélrosszabbutakkal is találkoáam!
kezdtékmeg a magyarok.
emlékműépítését
A Vereckei-hágón, a Honfoglalás tiszteletére,
meg
kétoldalt,
meg közötte nagy,
Nem sok készültel belőle, abbamaradt,csak a talpa van
kékesszürkekocka. Felállításakorvalami kis incidens is volt itt ukrán nemzeti
egyesületekkel.
Az emlékműreállítólag százezer dollárt kapott az egylk magyaÍszervezet,de csak apénz
egy részéthasználták fel, ésa mai napig tisilázat|an mi lett a maradékkal.Nos, errő| az
egykori ''kárpátaljaimagyar botrányról'' annakidejénnem olvastam' így nem akarok
hozzásző|ni,csupán annyit: ha a dolog igaz' igenis el kell számolni apénzze|,mivel magyaÍ
Az emlékműoldalára
építtetni!
történelmiemlékmtivetcsak tisáa kezekkel szabadépíteni,
''NEM,
gyanús
körülmények
között
állítólag
remélem,
nem
az
SoHA!'',
NEM,
felpingált
eltűntpénzvisszadásáravonatkozik. Ha nem arra' akkor sem célszerűilyesmit odafirkálni,
falfirkász hazánlrfiai,amint Magyarországonteszitek,kulturálatlanulésbüntetlenül!
Az utascsoport- a hagyományokhozhíven- a Vereckei-hágón elénekeltea Himnuszt.
Nos, Kölcsey Ferenc 1823-banírtszépverseméltána magyarirodalom egyik büszkesége,
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csak az a baj, hogy isten - a Költő fohásza ellenére- eá követően sem hozta meg a
''víg esztendőt''.
magyaroknaka
Sőt, egészenmást hozott nekik...No, majd azEurópai
Unióban'..
Az viszont igen szép,hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelemszabadságharcánakemlékeitméltó
módon őrzik Kárp áta|ján.
''Kárpátaljai utazásunk''aprócska, de maradandóemlékea aknaszlatinai
sóbányáhozva|ő
ellátogatás.A bánya külsőleg megdöbbentő láwány: mintha azipari forradalom idejéből
maradtvolna fenn ezideig, de ma is termel.Termelni termel, de a 300 métermélybányába
nem engednekle minket, mégsaját felelősségünkresem: felvonója olyan rossz állapotban
van, hogy bármikor balesettörténhet.A magyarok
csoportjaszóváltásba keveredik az
"gy
üzem vezetójével,mindenáron le szeretnénekmenni, akár haláluk áran is, de az územvezető
haithatatlan.A maga szempontjábőligazavan, Sőt, egyet is értekvele, de annyi ''fekete
humor.'azértelőjön belőlem: ezek szerint az ot. dolgozók, továbbá a légútibetegségük
gyógyításáranapontaleeresztettésfelhozott betegekéletét
nem félti abényavezetőség?
Igy,
kívülről, a bánya olyan benyomástkelt ''őskori állapotaival'',mintha ott a kötelező munka- és
egészségvédelmi
szabályokat sem tartanákbe, de erre vonatkoző|agnem tudom mi a helyzet'
Láttuk Rahót, okormezőt, a Fekete- ésFehér-Tiszaösszefolyását, felmentünk aTatárhágőra,
ahol fiam igen sok fenyképetkészített.
Batu kán, aki Dzsingisz kán unokája volt ésaz Arany
Horda megalapítója, 1247-benitt pihent meg seregével,mielőtt lerohantavolna
Magyarországot.Fiam remek rablópecsenyét/saslikot/evettitt, a parázson sülő
húsdarabokat
e|őző|eg kardra szúrtákfel. Másnap meglátogattukaz igen szép,kékessztirke
tengerszemet:a Szinevéri-tavat.A társaságnéhánytagja' köZtük ott voltam énis' visszafelé
menetkipróbált egy folyó feletti függőhidat.SzámomraeZ nem bizonyult jó ötletnek' nem a
kételkorhadtdeszka miatt, hanem azért,mert a vassodronykotelékébőltüske szurta
tenyerembe.Huszt várához is felkapaszkodtunknéhányan.A várromot nagyon benőtted EM,
szemlátomástigen elhanyagolt.Szerintemigen szépvolna, ha a város magyar ésnemés
magyar nemzetiségiiskolásai, felügyelet mellett,nehogy balesettörténjen,megtisztítanák,
a
vele.
Ehheznagyon
fontos
dolgot
kellene
felismerni
minden
oldalon:
Husá többet törodne
kárpátaljai magyartörténelmi emlékeknem csak a magyaroké,hanem minden itt élő
Az ukrán kormány, legalábbis így hallottam,kezdi felismerni eú.,dejó volna,
nemzetiségé.
ha mindenüttfelismernék,így Huszt illetékeseiis. Nem elég'ha valakinek van kalapja/itt a
városka híreskalap gyárára cé|zoW,azt is fel kell ismernie,hogy minek van alapja...minek
pedig nincsen!
Beregszász kedves városka, helytörténetimúzeumarendkívülérdekes.Sokképetgyűjtöttek
össze Fedák Sáriról, az egykor népszerűszinésznőről,akinek meztelen testén- az adoma
''fájdalomdíja'',mivel
szerint - mulatozó földesurak kártyapartitrendeztek,ésa színésznő
kibírtanevetésnélkül,egy szépkastélylett.Nem valószínű,hogy így volt, a múzeumban
viszont nemigen láttam olyan emlékeket,magyaráző feliratokat,amelyek hűen ábrázolták
volna az egykori ''úrivilágot'', amelyről a korabeli' klasszikussá lett, írók is szóltak
műveikben.
''van a kutya eltemetve'',
okát tekintvetalán ott, abban a versben
Ez utóbbi megtregyzésem
''látogatókönyve''
A 2004-es
mellettkerült kifüggesztésre.
amelyik a múzeum
a határontúlimagyarok kettős
népszavazással
foglalkozik' melynek egyik kérdése
állampolgátságáravonatkozott.A vers tipikus példájaannak mikéntgondolkozik a
felrevezetetthatáron túliiéshatáron inneni!i magyar.Az emlékezetbeidézésmiatt íromcsak
ide, hogy se az IGEN, sem pedig a NEM konkréttartalmanem volt világos a válasáók előtt,
de, mégha világos is lett volna, szabad-emagyarnakmagyafia olyan rosszkívánságokat
''Ahogyan
szórni, mint Katzián Rudolf teszi AHoGYAN SZAVAZTAL c. versében?
bánjanakveled! lUey mondjanaknekedIGEN-I, avagy NEM-et!.'kezdi
szavaztá|,úgy
versét,majd, többek között, ilyen sorok olvashatóakbenne:
''Úgy mentsenekki 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 semmiképpensem kívánok verse miatt hasonló rosszakat, sőt, még
egyszertienrosszat sem, hanem azt,a jót, hogy, mielött verset ír, gondolkozzon.
A karpátaljai árak egy ott élő átlagjövedelmű nyugdíjasnakmagasak ugyan' de mivel egy
grivnyát kb. 40 forintértlehet kapni, ezértszámos 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.
az 50-500
Jó ötlet volna, szerintem,kétnyelvűmagyar-ukránminiszótár készítése
leghaszrrosabbmondattal, kifejezéssel,melyben az ukrán szavak, mondatok mind leírtan,
mind pedig fonetikusan, kiejtésszerint megtalálhatóak volnának. Ezeket azutazási irodák is
forgalmazhatnák,de célszenivolna a kárpátaljaivárosok boltjaibanvaló árusításukis.
Karpátalja,hegyeivel, erdőivel, folyócskáival, napsütött rédeivelvarázslatosftild, amely
felett a SzépségCsillaga ragyog.
Jó lenne,ha ez a gyönyörű csillagragyogássegítenefelismerni azitt élő népek
egymásrautaltságát,azt,hogy ez a föld mindnyájuké.Végig kellene gondolni: mennyi baj,
szenvedésforrása |ehetaz, ha bármelyikük is ki akarja sajátítanimaganak.'.

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

TUNonÉs

A Mmgitsziget Budapest egyik legszebb része. Évente többször is
felkeresemaz rrnoki{kkal Egyedül viszont nem szoktam odamenni.Ezt a
szokast törtem meg a napokba4 mível feleségern iparost hívott
mosógépitnk szivattyúcseréjére.Nem szereterr1 ha ktizvetlen
ktirnyezetembeniparoskodnak' mert eszernbejuttatja sok kedvezötlen
kimenetelű, kissé tragikomédiába kívánkozó kalandom háztarüísi
gépe*Ícel"lakasberendezési kellékekkel. Elegerrdőnek vélten1 ha
feleségemésfiam fogadjaa mesterembert.
Ezt a szep szigetetszívesebbenkerestemvolna felakkor' vadregényesebb
allapotaban'amikor méga Nyulak Szigete nevet viselte' a rajta futkarozó
vadnyulak utan' Ez azonbanjónéhány évszÍnaddal
ezglőtt vott. Múltkor a
Iexikont is elövettem' hogy megnézzemmit is írtaka MrgitszigetröI' de
ez nem vo|tjó ötlet: ígytudtammegazt a kiábrandÍtidolgot' hogy hr{rom
kisebb szigetböl sebészkedték
össze a |9. szivad végen.Perszg ha női
melleket meg lehet nagyobbítanioperációval, 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 nagysagabanalig változott.
Most' 2005 augusztusában,alrhoz képesthogy milysn sokan keresik fel'
továbbá tekintettel a felkeresők egyrészénekmegdöbbentfun alacsony
kulturszfuivonalar4melyet idegenforgalmicélból 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 harmadábanYan az EURÜPA HAZ.
CégÍáblájaeurópaisagaról hivalkodih pusztulgató.romosodgatóállapota
Hungmían-voltmólarulkodik. Lehet, persze' hogy affélejistuíz: i$en lesz
az Euripai Unió egy idő múlva.Ne adja ég|,,Harz"reá víg esztendőt...''
mormolorn" r{trragylelkiísködvénKölcsey kívánságát egész Eropára
Habar' mit érneegyetlenvígesztendő?!
A Pest felénézőoldalon huzidó pályan szinte percerikéntmegielenik egykéL egészségeérdekébenfu1ó vagy kocogó. Örommel látom' hogy
haszruí|irákAzt nem fudom megítélni,
hogy kellően *r1raszna1t-e.
tűrrö muzulman
Szival, mint em|itettem,koran van. Egy nagyon békémek
kezébenpedig Koriín varr.Úgy |átszik, hogy a sziget ráttandólrátogatd4
mert mar nem elöször talalkoztamvele. Egyébként8 óra Itt is, ott is a
PiacgazdasrágiHaboru elesettjei hevemet mint örök álmukat álmodi
katonák a csatatgrekerqde az ö almuli" szerencsgre,mégngln az az örök.
Ettől fiiggetlentil rossz álom lehet, aki pedig észrevesziöket, annak rossz
ébrenlét.
Nos, ök még alszanalr' meg a varos illetékeslelkiismerete is.
Attól ftlelq utóbbi, iranyukban,nem is fog felébredni.
Az élöviliíg azonbannagyonis ébrenvan. Mókus fut kétfa kozott. Tanúja
vagyok egy affernak is' Külonösnek. Sztirkevarjúésgalamb p;áÓajozik

a

egymassal. Utibbi nyakan sze|es fehér csík van, azon ferde, fekete
csikolrÍ<'al.
Ugyan mifele rangie|zéslehet?!
E madarakatarrnyiralefoglalja sajatügy.lib hogy velem nem is törödrrek
Érthetö:nern lehet egyszeÍTe
prírbajoái ésa szigeti látogatókatnézegetni.
Néhanyméternyiremeg fudom ktizelíteni öket. A sztrkevmjú felszáIt a
fríra de a galamb még erre sem érdemesít:
kényelmesentoviábbsétiál
a
fiÍben.
A hatalmas virrigpark a Margitsziget legfiöbb ékességeikozé tartozik.
Ragyog a rengetegvirágékszer.
Legelgondolkoztatóbba sziget szoborparkja Táncsics Mihály, a szegény
néptanító,szobrameglehetősenpiszkos, de nem a némidicsöségetjetantö,
fehérmadárpottyanüísoktól.
Hát, mar 1849-benis tul radikr{lisnaktalá|ták
Manaz oldalon is, amelyik oly diadallal hoztaki 1848miírciusidusrína
börtönből, iw ért}rető,
ha most nenrigenttirődnek vele. Persze' a tÓbbi
szobor is komor látvanyt nyujt. Ady Endre, a nagy költö, ajkain
fiiggőleges feketecsík'minthavalaki rátettevo|namutaloujjat - Csit!
Legmegdöbbentőbb számomra József Attila mellszobra A költő
viszony|ag Íiata|onhalt meg de itt űgy nézki' mint gondo|rtól végleg
megttirt keserű öregember, szóval, mint egy mai, idós átlaghajléktalan.
Hát.. valódi lénye,eszrnéjehajléktalanis a mostaniKismagyarországon,
igy ez a szoborfej, a jelenlegi helyzetet tekintve, nagyonis találó.
Egyébkat a szobraszkedvezetta Költönek, a mellszobornaknem csinált
hátat' igy annak - szoborként . nem kell tartaniaa hátd, senki helyet|
sőt vatójaban a mellszobornak nincs is melle, csak elülsö mellkasfala
Szival ügyes szoborez,hanem is igy nézettki'valószínülegígynézneki
József Attilla mampság.Well done!
Móncz Zsigmond szoborként is igen tekintélyes. F.iataltorombó|
eszembejvtaz a XVI. kerületi irodalmi kor, atrol e klasszikus egyk író.
kortársa /Simonkanak hí\.talL kereszbrevé! sqinos, elfelejtetterrr"
nagymamámszerint ő lrta a két világháboru kozött a híres ulekvar Peti
kaladjaí'' gyermeksorozatot,utóbbira kíváncsi voltan1 dg egyébadat
hiányábarL nem sikertilt megtalálnom a régi újságo}üarl elmesélte:
egyszer "sforétítörténetek''címmelkéziratavolt bent a nídióruÍl.Amikor
elment és érdeklődött, az illetékesszerkesztö 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 sarrétitörténeteitkta fi"
és adja eIő saját neve alatt /persze,az átírasirodalmilagjavrrkra volt/.
Amikor legfuozelebbösszefutott a nagy íróval' szóviitette a dolgot Zsiga
bácsinak,mint nem egészenhelyeset.Móricz a zseHbe nyultr oda akarta
adni a honoriíríumot.
Érdekestörtene! elhiszem,hogy így volt, de azértez nrégiscsakártatlan
kis cselnektekinthető.
A Iv. Béla kiraly által építtetett
kolostor romjaira bizonyrírajinéhmyan
kívancsialqengemtátnivalókéntnem nyiigöznek lq sok mirltból itnnarad
történeti ertékűés történetíértéknéIktili romot táttaTt.Miként lehetne

érdekesebbé
terrni ezeket,a tirténelmi emlékeket?Talan rivid szövegii
olyan tablákkal' melyek közelebb hozzák a multbeli valisago! például
arril közÓInek ismereteketmint is éItekitt az embereka Nyulak Szigetén,
Szent Mmgit idejében. |A furistakra tmlesztett idegenvezetöi
adathalmazok tisszeállítói rendszerint szem elö| tévesztik' hogy jóI
megfontoltkevesebbrendszerinttöbb, maradandóbb./
No és, jól átgondolt szöveggel, sokkal tÖbb ismertetö táb|ma vo|na
szükségaz ia, blálható növényekről ésállatokról! KülÖnösen vonatkozik
ez a sziget Árpao.nionoz közel esö végénlevó vízesésestavacska
élövilagara Elő kellene segíteni,hogy a Margitsziget szerrrléltetésse|a
jelenleginéltöbb ismeretetnyűjtsonlatogatóinak.
A sziget két végéneligazíto táblak kellenénelgtöbbek kozott a dunai
sétah4ióindulrásáról is szükség votna ilyenre /mint regebban volt is a
kikcitőncl/.
Megelégedéssel
láttam, hogy a Margirhídhoz közel esö jábzóteret igen
szépenfelújítottak.
A Casino Éfieremazonban,melynekkerthelyiségében
egykor feleségemmel/méghazasságunkelőtt/ vacsoraztunk kívÍilröl igen
elhanyagoltképetmutat.Miiködik-e egyaltalan?
Eltűnődt'm: ténylegtöbbet lehetrretenni azétt,hogy a Margitsziget lés
Budapesttöbbi láwanyossága/szebb, érdekesebb
legyerr?Bizonyiír4 de,
elismerem"ajelenlegi allapotfenntartásaSemlehetkonnyű.Rendetlenség
romosodás, lehetőségek kihasználatlanság4 kultúralatlan rongalasok'
szemetelés'falfrkalasok mrigtittott a bonyolult tarsadalmi-gazdasagi-lelki
szövevény.
Reggel 9 ira mar, ébredeznek
Budapest''időmilliomosai.':a hajlélttalanok.
ldós nénikejön szembe velem az úton,öltözködeséről ítélvekispénzű
nyugdijas lehet. Ö valószínrileg nem sétalhatnaitt" ha l|989 utarr
komolyan felmerült!l f:rzetrtí
kellene a Margitszigeüe való belépesért,
mint
egyko1..
/AZ'.ALMOK TAJAK, EMBEREK.,-bőV
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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
hiszen néhanyállat étlapjáncsiga is szerepe| ilm az
biztonságbanéldegélhetnénelg
aszfaltos irthoz képestmégiscsakmenedékben.Ráadasul a k€rt feligmeddig
gondozatlan,ott bőven volna eleségtik.
A kerítésentul is dus fii nő, de csak mintegy husz centiméteresfiildsávon. Utana
mar ott az aszfal1az autibuszmegálló,időről.időre megszaporodóemberlábald(al'
melyek gazdii nern mindig veszik észrea csigát, egyesekpedíg'ha ésaeveszk is'
ralépnek.A csiga hazanak kisebb sérÍiléseit
ki fudja ugytr| javitani, de ha
összeomlik felettehátanhordozotthajlékEakkor elpuszt*l.
Még naryobb veszé|ybekertilneka csigák, ha továbbcsúsanak
abbanaz írárryban'
jérdmőlaz
amely a
autóúEavezet:ott a szintebiztos csigahaliílvárja öket.
Kedvelem ezeketa kis fura' éló játékszereket.
Visszateszgmöket a keÍités€nát a
jarok.
kertbe, ha éppen arra
Megpróbálom észrevétlenÍil
tenni ezt" nehogy
bolondnaktmtsmak. A természetszeretetesok embersámara bolondsag. Ők nem
látnak veszélytabban'hogy mesterséges
éstuítrébb
anyagok aradatamind hrátrébb
mínt
szoríd4 osszezsugorítja
a természetet.
Nem látják a veszelytezek a kétábúalq
ahogy a csúszóstalpúcsigak sem érzékelik.Az emberektől azonban, so}&al
bonyolultabb felepítésukmiaff, némílegtöbb lenne elvifoható,mint a csigiíktól.
Lenne,lenne...mégis,de sokszorcsalódtam,amikortöbbet viártamtólük!
CINEGEFÉSZEK
A drótkerítésttartó vascső tiregébenszerrcinege.feszek'Íiókakkal. A stitétbenén
csak egy fióka tátogó csőrétfudom kivenni, de a nagyobbik leárryunolr4 Szilvike,
többét is megpillar{a. Fannykát felenrelem,hadd lassa ö is: a kisrnadiir olyalr
feszek*relyet
taliá.ltcsenretéinelg
ahová macska el nem érlre|söt mégaz embersem
veszi egykonnyenészre.
Mar jÓn is a madar fiikait etetrri.ottlragyjuk a feszket hogy ne zavarjuk a
madárkát fontos,szeretetteljesktitelességében.
Szeretet?A bioligusok szerint csak
a]lati tisztln eZ, . de ki fudná pontosanmeghatarozni,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 néhanyév alatt igen megnött Biír
gyakran látunk náIa sokkal magasabbakatis, a kisebbik leanyrrnok4 Fannyk4
mégiscsodiílkozón.'égigérő
fának''nevezi.
Valójában igazavan..az a f4 amelyik feler az altalunkma mesémek,rejtelmeffiek
tartottfelső zónáb4 igenis, ég1gérő,
mert felérta MI égbolfunkig.Mindenkinek

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 végénvalaki, ki fudja mikor, elkerítettemagrárraka rruásoktovabbjutasáttoz
sz{ikségesÍiilddarabot.Régebbenis törterrhetettez, a trrvenyekre' rendelete|re'
masok érdekeirefiüyet hárryó ''protekciósok'', arcátlanokrosszvoltából, dg persze,
az elmult másfélévtizedben,az ltv;éselhatalmasodasával,méginkabb.
EzekkÓztitt a zsákutcak ésa mai, itt is, ott is megszaporodott''erkllcsi zsákutcák''
kozott igan szoros az összeftiggés:mindkettöt ugyanaz a becstelenséghozt4 hrozza
léne.

A bürök
Egy naryon kedvespedagógusbarátnőmKatika tavaly azr'a|jőtt
|ehozzám,hogy nagy kérése
lennefelém.Segítsekneki bürköt
szedni,majd ha szárada szára.Mert technikaóranabból csinrílnak
sípotmeghegedűt.Na Katikám előbb magyaúndel ésmutasd
ffiog,hogy milyen, mertmégilyet sem láffam,,miótaa seggem
kilyukadt.''E|nézést
a kifejezésért.
Hát ő erre:,,milyen
parasztlányvagy te? Mégazt semfudodmi a bürök! Na ryere
megmutatom.''
Beülünk az autőba,irÍtnya 82 -sen
Bakonypéterdet
elhagyvamegáll olyan nagy ganÉú,
hogy ki sem
látszotüambelőle. Erre odamutatery bodzafélebokorracsak
vastag,fehérésüregesszáru gana._Na te parasztlányeza
bürök, ebből készüla síp,meg a hegedű,csakle kell őgazrrjés
méretrevágni. Na gondoltammagamban,majdmondtamis, ezen
te sosemfogod e|jfitszania Rákóczi [ndu|őt|,Aztnem' de a bociboci-tarkátigen a gyerekekkel.Becsíilöm a szorgalmát,mertnépi
játékokatkészíta gyerekekkeltermészetadtadolgokból mint p[.
csuhébaba,
nádsíp,ftizfasÍp,
csuhérózsa,
kis virágcserépböl
harangokatdekorpapírraldíszítveKarácsonytájan vasártcsiniíl
ezekbőla dolgokből,a befolytpénzbőlmggnyáronviszi a
gyerekekettáborozri.. Igazivérbelipedagogus.Énmeg a
Gyujtöm a kukoricafoszkíst,
,,csicskása''.Mindent a gyerekekért!
Kunyeráloma rozsot száréxal,kalászáwalegyütta parasztoktól,
szétrttoft
medvetalpatszomszédomtól.
Mondtamis neki, ezt még
megcsinálom,de azt már ki ne találd,hogy sárból kenőcsézö|,
mertaszátaz,,lócitromotfel nemszedemazilttő|neked"inkább
meghalok.Mire jókat nevetgéltünk,
ki is kapcsolódtunk.Őssze|
biztosmakkotszednimegyünk,vadgesztenyét,
habríra szelíd
jobb lenne!De biztos,hogy eszébejuta bürkön kívÍilmégsok
minden.
K.néEdit.

Az idénaz egyetemifelvételipontszámításkortil orságos vita fotyt
Az egyik folyóiratban- a családtagia_ Horváth Andras is ci*&etírt.
Cikkétaz alábbiakbanközöljük:
_ ez tény'kimondtaaz
Az idei felvételipontszámítas
sértiaz esélyegyenlőséget
hogy emiatta
Alkotmanybíriság.A kijelentéstazonbansokanúry értelmezik"
a hátralyt e|szenvedett
bíróságokkotelezik majd a felsőoktatasiintézrrrényeket
A gyakorlatbanazonbanaz idénnincs váütozás,a
diakok utilagos felvételére.
rend szerintkell kiszámolni a pontszámokat.Az
mm életbeléptetett
mintjogalkctsnalí'
a mirrisztériumnalq
Alkotrnanybírósághatarozataértelmében
jelenlegí
rendszertfeltilvizsgalva biztosítsaaz
Egy évevan aÍT4hogy a
amineka legfióbboka az' hogy megelözzékazidei érettségik
esélyegyenlőséget,
körtilkialakuló káoszt.Amennyibennem ez történne,a jogbiztonságsoldral
A gyakorlatbarrez azt je|enti,hogy kivitelezhetetlena fe|véte|i
inkább sérti{ne.
megismétlése
egy tisztább rendszerbena fe|söoktatasi intézmények
tehátiriási káoszt
a felvételí
hatályonkívtilheIyezése
tarrévkezdéséig,
eredményezne.
is sajnálom azokat a diakokat' akik
Maganemberként,
oktatókéntésügyvédként
úgyérzrlqa pontszámítasmiatt hátranyos helyzetbekertiltek az idei felvételin'
de aztkell mondjarrua jogr helyzetteljesenvilágos éstiszta.A jelentegi
jogsértés
négyesetképzelhetőe| az egyenlö brrasmód és
k<ivetkezményeként
előmozdításarólszóló törvany alapjan:
esélyegyenlőség
jovőre a szaldaca
1. A jogsértőállapotmegszÍintetése.
ez megtÓrténilg
módosítja a j ogszabályokataz Alkotmaaybírósághatmozataértelmében
_ mivel a felvételiegyszerialÚus,ajövö
2, A jogsértőállapotmegszüntetése
évirendezésigenneklehetőségenem á1lfenn.
előidézőre_ ez nem történtmeg idrfig de nem
3 Bírságkiszabasaa jogsértést
is lenne megoldasa hátranytszenvedettdiak sziímara
4. Anyilviínosságrahozatal,arniaz ABhatirozattal szinténmar végbement
valiban hátranyértq ugy
Furcsa szituáció ez, hiszen az idénérettségizőket
tűnrlqmégsemlehet mit tenni, mivel a felvételipontszámítasirendszerngm lett
de ajogbiaonsagmim
hatalyonkívtilhelyezve,az esélyegyenlőség
sérÍil,
jelenlegi
marada
szabályozas.
Az idősebbek
Azt sem szabadelfelejteni,hogy esettinknempéldanélküli.
talan emlékeznekmég,par éwel ezeLőttmilyen nagy vihart kavart"hog3'az

egyetemeknulladik évfolyamaite|végzőkptuszpontokatkaptak.AÍ'nakidejert
ők ígyjuthattaklépéselönyboz.
Ha valaki mindezek ellenéreelszarrtésugy dönt, hogy bírósagfuozfordrrl"
perbengondolkozha,bm úgytiinik az
legfőképpenkártérítésí
Alkotmanybírósághatérozataennekis gátatszab, mivel önmagában ngm
mondjaki hibasnakazt a pontszámítast
ame|ymiatt a felvételizőtaza háÍrtny
éri,hogy nem nyert felvételt.
Ha valaki mégismegpróbálja érvényesítsni
az igazát"az őt éTt'kéttípusu
kárt érvényesíthet.
Az egyik a tényleges,
mérhetőkara (p1.:akoltsegtéritéses
ktlltsége),amivel főkéntaz a gond,hogy a jövöbenkeletkezilc'
szak tényleges
mégnerrqvagy nehezenkalkulálhatT. A másik a nem vagyoni' erkölcsi jellegii
kár, ami nehezennevesíthető,
ilyen példáuladiak pszichéssérelme"
<inértékelésben
szenvedettviálságastb'.. Amennyibena krártsikertilkimunki{Ini'
Az igazi nehézséget
a bizonyítasjelenti. Ugyanis a felperest(vagyis a
bírósághozforduló diakot)ktitelezi a ttirvényarr4 hogy bebizonyitsaazt' hogy
ok.okozati összeftiggésvan a felvételirendszerésaz őt érthátranyközöfi, vagy
például,hogy az ohe|yétaz iilta|akiszemeltintézményben,
mar korabban
jobb esélyekket
érettségizett,
felvételízővel
be, miközben elegetkell
tciltotték
tennia karenyhítőkotelezeffségnek
is.
Természetesen
ktiltinösebb akadá|yanincsen anna|qhogy valalri belevágion
pereskedésbe
éserkolcsileg.ernberileg
teljesanméltanylandóésérthetöis' ha
valaki ígydtint.A pereskedónekviszont érdemes
tisáában lennieaza|,hogy
jogr
procedura
hosszirtáwa kellberendezkednie,mert a
akm évekigis eltrtha!
mire az érintettdiak akaÍsikeresfelvételitis tehet.
Jovőre a Minisztériumfelelősségelesz"hogy az ídénhátíanyoshelyzetbe
kerÍiltéssikertelenfelvételittettdiakok a jogszabalymódosiüisamiattne
kerüljenekismétzsákutcába.

Egy kutató csoporttöbb évesmunkával
felderítettea boldog nők titkát.Tanulrnanyát5
pontbanrogzttette::
1.olyan férfitkell találni akivel meglehet
osáani a felelősségetésa házi mrrnkát,emellett
jő| fizetett ái|ásavan.
2. olyan férfitkelltalálni, aki szeretésfud
táncolni,kedveli az utazgatástésmegfud
nevettetni.
3. olyan férfitkell ta|á|ni,aki romantikus,
akire érze|mileg
támaszkodnilehet, aki ezt
nem használjaki ésráadásulnem hazudik.
4. olyan férrftkelltaIá|ru,aki tökéletes
szeretóésmindig kész hancittozni.
5. A legfontosabb,
hogy a 4 férfine
ismerjeegymást.
A tanulmanyta Családi Szó részére
megszerezte:
Kati Néni

GONDOLATOK

AFORIZMAK

Minden ..tudorn]'-ban- mégha valóban az is - ott a ..nemtudorn]'.
Tedd megjövődért ezt-azt,legalább annyit,amit mások megtesznek . ellene.
Szomorú tapaszta|at:
a tudás sokkal ritkábban ad önbiza imat azembereknek.mint a
tudatlanság.
Kimerítettea lehetőségeket:mar mindenbenhitt ésmindennek az ellenkezőjébenis.
Májusi eső aranyat ér, . de nem feltétlenülannak, aki elfelejtettesernyőt hozní.
Öltozékeigen stílusos:álruhás áruló.
Szegényembernek
négyféleseő van: alig pöttyintgető, kedvetlenül esegető,kötelességfudóan
nedvesítőésbőrig áúatő' A gazdagnakcsak egy: amit autójából unottane|nézeget.
A nyári zápor a fiatalságjelképe:igen nagyonnekibuzdul,de hamarabbahagyja.
Az életemmár ott a mérlegen,csak a mérlegnem akarja tudorrriísulvenni.
Nem mindegy ugyan' hogy kinél van a szarv, de az életazértnriársokmindentprodukált:
jámbor ördögöt ésgonoszkecskétis.
Tökéletes munkát végzett:igyekezettmindent elfelejteni és - sikerült neki!
Nincs szegényneksemmije:múltjátelvettéktőle, jovőt nem adtakneki, a jelentől pedig
mindeddignem kapott mást, mint szavazólapokat.
Szimpatizánsokraa legunszimpatikusabb
pártnakis szükségevan, de igaz1ból csak
négyévenként
egyszer a választásoknál.
A történelembenmindig azon azutonmennek legtöbberr amelyik előbb.utóbb sehová sem
vezet.
Az egyenesútrövidebb ugyan,mint a görbe, de azutóbbi végénsokkalteltebbek
a zsebek.
Szenzácioéhesújságíróa tehénbőlidő előtt kihúzza aborjútésszenhil harsonéuzaaz
utóbbiról, hogy táltoscsikó.
Közösség, közösség, - de korántsemközömbös aZ sern',hogy miben közösek!
Különö s fudó s-vakság : a láthatatlant lőtja, a |áthatőtnem.
Lelkes Mik|ós
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IJNOKASAROK
Petra megkezdteaz iskolát. Dicséretetdicséretrehalmoz, de
azértpanaszkodik:,,olyan unalmas az írás óra. Folyton
köröket, vonalakat kell írni oldalszóm. '' Persze azértbiszke az
iskolára. Nem csoda,nem szeretveszíteni.Nem régiben
palotát. Gitta mamának kellett
építőko
ckákból építethink
döntenie, hogy az én,vagy az ő palotája szebb.Az övé
összedőlt. Megbeszéltiik,építsemeg újra.Meg is építette,
de
Iátta,hogy az enyémszebb.Az enyémis részbenösszeomlott.
Rohant a nagymamához..,,I|Iostnézdmeg, melyikünkéa
szebb!,, ésa féligösszedőlt palotáramutatott.Nem számit, a
nagymamának úgyis az ő pa(otájatetszettvolna jobban. . .
Zoltkakomolyan vette az egrívátban,hogy felrobbanGergely
ostrom szekere. Alig fudtuk, természetesenmár a váron kíviil
megnyugtatni.A villanyautót azonbannagyon ügyesen vezette.
U tána nem gy ózte magyarázni, nem tehet az ij edtségtől, mert
mégsohasehallott ilyen zajt,hamár hallott volna ilyent,nem
ijedt volna meg. El is hihetitekneki. Igaza van.
Katika mégnem tudja az eme|etesházakatmegkülönböztetni
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
tehetróla.
Flórának kétszerelmevan. Andi papájaésGitta mama.Ha
közülük érkez1kvalamelyik, nincs előtte akadály. Mindenkit
félrelökve rohan az ajtőhoz. Az érkezőszemélyeszerint
,Papus, Papus...",yagy ,,Gittamama,Gitta mamt..."
felkiáltással. Engem, Peti papát észresem vesz. De azért
feltékenyPetrára.Nem tljri, hogy énPetrávaljátsszak.
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Az egyik alkalmazottbemegyaz igazgatohoz:IgazgatTur, beszélnsmkell a
ffikcinyvelővel,de nemtalálom sehol. Azigazgatő rosszatsejtveaztmonda:
nézzemeg gyorsana széfet.Azalkalmazottvisszajön: Níncsabbansem' nem is
férnebele'
A ferj felkeresia pszichiátert:legyenszivescsinaljonvalamit a feleségemmel.
Harminc macskáttart a lakasban"ki sem bírorrr'olyan bűz van. Hrítnyissákki az
ablakot_ mondjaa pszichiáter.Hogy is ne' feleli a ferj, akkorkirepül akétszáz
galambom
Hazassági hirdetés:,,Komoly anyagialkal rendelkező középkoru férfivaryok"
feleséget
kereselgaki hűséges,
szolgálatkész
ésfud hallgatni.'' Néhiinynap
múlvavá|aszérkezik:Uram ön nyílvrínkutyetkeres.Nagy viílasztékot
tudok
ajánlani.Nézzenbe állatkereskedésembe.
Azilj albérlőbekopoga fobérlőnőhlz:Asszonyom,tegnapvettemegy üveg
konyako| marateljesenüres. Valaki megitta-Nézze- mondjafóbérlönő _
mondtam,hogy nem tiirök alkoholt a lakasban,énittam meg.
Zo|ka_ miérthuzod a macskafarkát?Énugyarrnem húzom.Éncsak fogom.Ő
az akihűzza.
Mam4 mindig aggódtalazértakristályvélzáét\
jáTszok
amikoraz ebédlőben
Most mm megnyugodhatsz,
tÖbbetnem kell aggódnod.
Csinos fiatalnő jelentkezkaszeméIyzetiosztályonállas ügyban.Az
osztalyvezetőmegkérdezi:
mihez ért.Sajnosmégsemmihez,kezdővagyok.
Akkor nincs ilyen helytinkjelenleg' Volt tiresedésaz igazgatóur mellet| de már
betöltöttÍik.
Az osztályvezetőmegintia beosztottját:Kererr1ne foglaljaIe a telefon!
magiínbeszélgetésre.
De kéreménaztigyfeletrkeltárgyaltam.Alí<orne nevezze
az ügyfeleket cukípofámnak.
Mindig olyan ingerlékerry
volt a feleséged,
de megvaltozott.Igen,elkildtem
pszichológushozésaztmondtaneki, hogy ez tipikusanazöregedésjele.
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Családi Sző fószerkesztóje balről, a technÍkaisegédletjobbrőt
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