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Próbának is gyenge

Verset írni én nem tudok,

Így hát nem is próbálkozok.

De vannak – szerencse! – mások,

Akikét olvashatjátok.

Nem is folytatnám tovább,

mert nem találtam rímet...

Ákos

Szerelem

elhallgatott a dal
mint a betört ablaküveg

várom hogy némán szólj
és süketen fülelek

a villamos is csak addig csilingel

amíg bírja hittel s reménnyel

aztán elkopva rokkantnyugdíjra vár

a járat törölve
áll a szerelvény

még felszállhatsz ha szeretnél

de már nem visz el a nagykörútra

megbicsaklott jövő-múltja

még ideülhetsz mellém

hazudhatunk álmot szépet

de köztünk már minden kötél szakad

az elektromos felsővezeték áramtalanítva

sínpár
homlokegyenest

a végtelenben találkozunk

T.A.T.

A télről...
Írta: Székely Gellért

December
Téli szünet ember! Jaj, de jó! Siklik a szán, hull a hó, karácsony 

meg Télapó. Na de várj, fékezz, gondolkodj, állj! Igaz, itt a szünet, 
de utána mi vár? Na. Ugye! Szóval karácsonyra tankönyvet kérj, 
meg jegyzeteket, tudással tömd csoki helyett a fejedet. Persze, 
ennyire nem durva. Menj nyugodtan sítúrára, haza, bárhova.  
De ne feledd el, hogy mindig tanulni kell! Bulizz, ha itt a Szilvesz-
ter. Az újév jól jöjjön el! A szünetig meg vegetálj. Lehet vizsgázni 
előtte is, de nem muszáj. Azért megéri. És kell kicsit még zéházni. 

Január
Ne utálj! Kérlek. Könyörög a hónap. Megfogja a térded. 

És megadod magad, szereted, mész be, vizsgázol, tanulsz éjt 
nappallá téve. Egy-két hét, vagy az egész hónap. A végén már 
nekimennél a hulló hónak. Bárminek, csak halljad már, vége. 
Nekünk ez az újév. A február szele. Az utóvizsgák hete. Ekkor fújj 

egyet. A naplót zárd be, laptopot kapcsold ki és irány kifelé! Nézz 
körül, vedd észre, hogy minden változik, veled együtt, lélegzik, 
szuszog, él. Ha kell, nevess vagy felejtsél. Most nyugodtan hazau-
tazhatsz, telelj. Hasonulj, barátom, a természettel! Létezz csak, élj! 
De egy dolgot ne feledjél, tanulni kell. Igen most is. Visszaköszön 
mindig. Kemény, fárasztó. De van, amit tudni jó. 

Február
Na ne már! Az év másik fele. De mégis olyan, mint az előző. 

Új órák, új termek, pörgés. Az idő múlása azonban nem meg-
győző. Már első nap a következő szüneted lesed. A menekülést 
keresed. Folyton. Lehangoló, tudom. De azért élvezd az új per-
ceket, tanárokat, készíts terveket! Sikerek és kudarcok egyaránt 
kellenek. Új év, felemelt fejek, kipihent kezek. Teletöltött tollak, 
üres papírok, tudod, hogy nehéz lesz, de valahogy kibírod.  
A korábbi csalódások hajtanak, meg a győzelmeid. Fontos, 
hogy végig hidd, meg tudod csinálni. Legyűröd, ami eléd 
áll, legyen labor, zéhá, vizsga. Közben tervek százait dobod 
sutba. És jönnek az újak, ne tévessz utat. A tél elmúlik, lassan, 
közben farsangkor megint duda harsan, de ne zavard bele 
magad, töretlenül haladj!

Mert bár vége van a télnek, benned vannak még remények…

Felvillanás
Egy felvillanás, egy álomA hűvös, ködös őszi éjszakákonHatalmába kerít, megtáncoltat,Perdít rajtad egyet,Majd örökre elkárhoztat.

Követ, kísért, megragad,Körbe nézel, de csak a szélBorzolja hajadat.
Rángatózol, feszengsz,A csontok visítása töri meg a csendet.Arcnélküli somolygással eléd toppan,De csak a tested az,Mi végül örökre összeroppan.

Skylla

Életkép

Élet a képen. Szavak a gépen.
Szünet van. Vagy mégsem?
Egyetemista vagyok, kérem!

Tanulni kell szépen.
Persze bulizhatsz,
Barátkozz és igyál.
De ha megbuksz,

Akkor már ne sírjál!
Szóval egyetem.
Megáll az eszem.

Büfé meg minden.
Órára járás, dumálás,

Meg a tanulás.
Hiányzik. Hiányoztok!

Ti mind, órák,
Tanárok és barátok!

Szóval szünet.
Na gyere éljünk!

Az elején.
Aztán tanulunk.
Gondolom én.
Jó, legyen így.
De nehéz lesz.

A következő számban
Jobb vers lesz.

Gellért

Zimankós tájak dala
Marcangoló csend szállt már a jeges tóra,Ahol a magány, nyomasztó súlytalan leple A természetet az emberiségtől óvja.

Madár csőrét dalra nem nyitja.Ahol a fák hangtalan sikolya dalol,Ott a csatát mindenki ugyanazért vívja.
Az ösvény sötét, az út rövid,

A jeges tó alá vezet s
Egészen az alvilágba visz.

Skylla
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Sziasztok!
Remélem mindenkinek kellemesen 

telik a vizsgaidőszak – már amennyire a 
lehetőségek engedik –, sok sikeres meg-
mérettetésen vagytok túl, sőt talán egyesek 
már végeztek is mindennel.

Ez alkalommal a megszokottól eltérő 
tartalommal, és ennek megfelelően elté-
rő megjelenéssel jelentkezünk. Egészen 
december végéig küldhettetek be nekünk 
novellákat, és szerencsére érkeztek is szép 
számmal. Ezek közül olvashatjátok most 
a legjobbakat (legalábbis a szerkesztőség 
tagjainak véleménye szerint).

A legtöbb írónak talán elég jutalom 
az, hogy műve nyomtatásban megjelen-
hetett, ám mi szeretnénk a legjobb (vagyis 
a nektek legjobban tetsző) alkotás szerző-
jét külön díjazni, mégpedig egy könyv-
vel. Ehhez – természetesen – szükségem lenne a segítségetekre. Létrehoztunk 
egy online űrlapot (http://ttkhok.elte.hu/kultnyuz), ahol szavazhattok a kedvenc 
novellátokra/versetekre, illetve leadhattok egy második szavazatot is, ha 
nehéz lenne a döntés (az első szavazat három pontot, míg a második egyet ér 
az elszámolásnál).

Szavazataitok leadására a megjelenést követő két hétben van lehetőség, utána 
rögzítjük az eredményeket, számolgatunk, és eredményt hirdetünk, amelyről ti is 
értesülhettek majd facebook-oldalunkon, illetve az újságból is.

És a végére itt egy kis motiváció: azon szavazók között, akik megadják a 
nevüket is, négy darab csoki (egy-egy Mars, Snickers, Twix és Bounty) kerül 
kisorsolásra, úgyhogy olvasásra fel!

Mindenkinek jó szórakozást, az esetlegesen fennmaradó vizsgákhoz pedig 
sok sikert kívánok!

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Tartalomjegyzék
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasó-
szerkesztőként! (Semmilyen előképzettség nem szükséges.) 

Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen vagy 
keress meg fogadóórámon hétfőnként 12:00 és 14:00 óra 

között a Déli Haliban, hogy megbeszélhessük a részleteket! 
Szeretettel várlak!

Szavazni az alábbi űrlapon lehet 2015. február 6-ig: 
http://ttkhok.elte.hu/kultnyuz

http://issuu.com/tetekas_nyuz
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Szavazz a neked legjobban tetsző versre, novellára! A nyertes szerző  
könyvjutalomban részesül! A szavazók között 4 db csokit sorsolunk ki!

– Nem baj, ha egyes szám harmadik személyben 
mondom? Úgy valamiért könnyebb – mondta, majd hát-
radőlt a székében és így kezdte:

– Cseresznyeszedés után mezítláb állt a frissen nyírt 
füvön. Épp a kert végében álló vakolatlan kamrafalról 
visszaverődő napfényhez szoktatta a szemét. Merengett. 
Ez olyan fókuszálatlan, gondolkodós nézés volt, látni 
nem látott semmit. Egyetlen combközépig érő rövid-
nadrág volt rajta, zsebeiben ott pihentek ökölben tartott 
kezei.

– Miért ne ihatnék egy kicsit? – kérdezte magától 
félhangosan. Aztán még egyszer végiggondolta ezt a 
nem túl bonyolult felvetést, és valósággal fellelkesült 
tőle. Igen, ez lesz a megoldás! Vagyis nem megoldás, 
de valaminek most már történnie kell – bizonygatta 
magának. S szinte tétovázás nélkül beleugrott a cipő-
jébe, pénzt vett magához, és futásnak eredt, egyenesen 
a rég nem látott italbolt bejáratáig. Ott egy pillanatra 
elidőzött végiggondolva a lehetőségeit. Keze a kilincsen.  
Ha most, oly hosszú idő után ivászatra adja a fejét – kezd-
te gondolatmenetét –, akkor számíthat arra, hogy bizo-
nyosan megvadul az újfent találkozás örömétől. Ez nem 
is kérdés. De most, hogy itt áll a vágyálma kapujában, az 
se kétséges, hogy inni fog. Innia kell. Ha most nem ihat, 
kiszakad a lelkéből valami, és élete végéig absztinens 
félember marad. S ezzel belépett az ajtón. 

– Alig másfél óra múlva egy kertvárosi buszon ült 
feltűnően jó hangulatban. Egészen más színben festett 
számára a világ, minden szép és kerek volt. Rekkenő 
nagy június volt a belvárosban. Remegett a levegő az 
aszfalt felett, vizet osztottak a forgalmasabb keresztező-
désekben, és tenyérnyi ruhákban jártak a lányok.

Egy körúti kocsma kint ülős részére beszélt meg 
találkozót az egyik barátjával. Jóval előbb ért oda, s míg 
várta, keresztbetett lábbal ült, cigire gyújtott és lassan 
kortyolgatta a hetedik sörét.

– Szervusz! – hajolt be elé a barátja. – Na mi van, 
megint iszol? 

– Dehogy iszom, beszélgetni akarok – felelte rezig-
náltan, majd felállt és a WC felé indult.

A hetedik söre végére már gyengén muzsikált a peri-
fériás látása, de még egyenes volt a járása.

Alkonyodott. Három órája rendelgették a söröket, 
amikor egyszer csak felpattant és azt mondta:

– Ne haragudj, de mennem kéne tovább.
– Shh, hova? – kérdezte elnyújtva a barátja.
– Azt nem tudom – válaszolta –, majd elkezdte leszá-

molni az asztalra tizenkét sör árát.
– Te, várjál már – szólt közbe a barátja. – Most akkor 

megint iszol?
– Hagyjuk ezt – felelte, és elballagott a villamosmeg-

állóhoz.
– Egész éjjel egyedül rótta a várost. Bárpultoknál ült, 

biztonsági őrökkel vitatkozott, cigit kéregetett, éjjelnap-
pali boltok előtt sörözött. Reggel kilenc fele járt, és egy 
épp akkor nyitó kocsmába lépett be. Klóros felmosóvíz 
szaga terjengett és a nyitott ajtón behallatszott az Üllői 
út zaja. Üveges volt a tekintete, de a járása még mindig 
egyenes. Az arcára mély barázdákat vágott az éjszaka.

– Abba kéne ezt hagyni – mondta magában, és egy 
pillanatra elmélázott. Aztán a pulthoz lépett, és lassan 
kiejtve a szavakat így szólt:

– Egy presszókávét kérnék… és egy sört.
– Körülbelül eddig emlékszem, doktor úr. Az ezután 

jövő három hónapból talán ennyit se tudnék összehozni 
– mondta mosolyogva, és dobolni kezdett tenyerével a 
combján. Egy Somogy megyei rehabilitációs ház cso-
portszobájában ülve beszélgetett az intézet egyik szak-
orvosával. 

– Egyáltalán nem gond, én azt gondolom, hogy már 
ez is szép fejlődés. Gondoljon bele, amikor bekerült 
hozzánk, a PIN-kódját sem tudta megmondani – mondta 
az orvos előredöntött fejjel, a szemüvege fölül nézve.  
Egy dolog még nem világos – folytatta –, beszéltem a 
hozzátartozóival meg az ismerőseivel, és ők azt mondták, 
hogy azon a napon, amikor újra inni kezdett, nem csak 
egy barátjával találkozott. Állítólag ön egész éjjel egy 
nagy társasággal volt szórakozni, és csak reggel váltak 
szét az útjaik. Erre nem emlékszik?

– Nem – felelte kifejezéstelen arccal.
– Tehát maga szerint egyedül volt? – erősködött az 

orvos.
– Igen, egyedül. Végig egyedül.

Ez a szép a művészetben! Mesélhetnék akár a bölömbi-
ka-krémleves páratlanul különleges ízvilágáról, elkészítési 
módjáról is e sorok között, és akkor te, kedves Olvasó, min-
den bizonnyal összevonnád a szemöldököd egy pillanatra, 
s utána a szemeiddel a lapnak már egy másik szegletében 
lévő cikket pásztáznál, miközben azon gondolkodnál, hogy 
ez a szerző egész biztosan megőrült, és a Nyúz sem az igazi 
már. „Bölömbika-krémlevesről hadoválnak benne? Tényleg 
itt tartunk? Megfejtem inkább a sudokut, aztán hagyom az 
egészet a fenébe.”

De talán továbbra is ott motoszkálna a fejedben a gondo-
lat, hogy mi van akkor, ha ez a bölömbika-krémleves mégsem 
akkora nonszensz, mint ahogyan azt te egynyolcadnyi cikk 
elolvasása után gondolod. Kell-e alá rántás vagy bele zsemle-

kocka, petrezselyemlevél a tálaláshoz? Vagy ha valóban ekko-
ra badarság, akkor mi a franckarika célja van egyáltalán bárhol 
e világon? Nos, a válasz, tisztelt Olvasó, valami ilyesmi lenne: 
hogy gondolkodásra sarkalljon, inspiráljon, kapukat nyisson 
meg a létezésben, amely immár örökkön és visszafordíthatat-
lanul a bölömbika-krémlevessel együtt teljes.

Jó étvágyat!

Bölömbika-krémleves
Írta: Szakál Zsófi

Egyedül
Írta: Magyar Zoltán
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Szavazni az alábbi űrlapon lehet 2015. február 6-ig: 
http://ttkhok.elte.hu/kultnyuz

Anyját neki, de magos ez a lépcső! Hát hová megyek én, égbe?
Fiatalember, nehogy már megszólítsam, de ez a járat megy 

Káposztásra, mi? Akkor segítsen, látja, alig bírom.
Romvallató egy villamosvezető ez hallja e, hogy pont ilyen-

kor zúzza be az ajtót. Fél lábam meg kint. Átokfajzat ez, tán megy 
a busza? Mit siet? Még jó, hogy itt van fiatalember, leülhetek?

Na, nem azért, csak akkor, ha megengedi. Nem akarom én 
magam magára tukmálni, mert van még hely, látom. Igaz, hogy 
napszemüveg van rajtam az éjszakain, de azért még látok. Hogy 
minek van rajtam? No látja, maga egy értelmes ember, mert 
kérdez. Akkor leülök.

Nagy a pofám, tudja, és tegnap beverték. Még a fogam is 
kiesett, ni. Nézze csak! Ne hőköljön már meg kiskatonám, ez 
csak egy luk. Megvertek, mert ugattam. Tudja, én azt szoktam. 
Ha valami nem tetszik, lázadok. Ez van, mit csináljak. A szemem 
bánta. Feldagadt. Lila, kék, majdnem kiesett.

Emberek közé most csak így mehetek. Ebben a szar szem-
üvegben. Mindegy, legalább divatos.

Az a semmirekellő élettársam csinálta. A parazita hernyó. A 
Bence. Annak mondatja magát, pedig Pál. Tudja? Én tudom. Az 
okozott rajtam eseményt. No, mindegy.

Csillagvitéz, meddig utazik? No, jó nem azért. Nem azért. 
Bocsika.

Meg se történt.
Ittam. Hát még persze, hogy. Parti volt, kisdrága. Nagy parti. 

Lányest. Egyébként ilyenkor mindig iszok.
Egyébként mindig iszok.
Idén leszek hatvanhárom, de egy tízest letagadhatok. Sze-

rintem legalábbis.
El kellett jönnöm a partiból, mert jött valami helikopter. A 

húgom unokái vértyogtak, hogy akarják nézni. Valami hókusz-
pókuszos mesefilm. Én nem is értem. Röpdösnek benne a varázs-
lógyerekek, meg minden. Meg vannak érte őrülve a kicsik. Nem 
vagyok tévés, most meg amúgy se látok, úgyhogy eljöttem.

Hol járunk? Ja, látom.
Mi ez a zaj? Ezeknek a kokeróknak muszáj üvöltetni a 

maroktelefont? Hogy markolnák meg egymásét! Hát minek itt 
zavarni az utazóközönséget. Páran már aludnának, ezek meg 

felverik a csendet. Még ilyet! Mér nem mennek ezek dolgozni? 
Lenne hol. Erre egész nap lármáznak itt. Hát nem?

Maga egy okos ember, látom. Bólogat. Megleszünk mi. 
Meddig utazik? Mindjárt elalszom. Hoppá, mégse!

Bocsika, nem akartam magába fordulni, de ez az átok nincs 
tekintettel villamosban utazó társadalmunk megfáradt tagjaira. 
Így veszi be a nagykanyart. Remíz járat, agyban már otthon van, 
és dönget. Tudom én, hogy így megy.

Hajt a sofőr, mint a güzü, várja az asszony. Ott még lesz 
valami, ha máshol nem is.   Nem igaz, uram?

Így van, vagy így van? Hehe. Okos ember maga, mert bólo-
gat. Na, hol vagyunk?

Á, még a zacinál? Nézze, ott van két fülbevalóm, meg egy 
gyűrűm, mert most már a villanyt se.

Tudja mit, leszarom. Nem is érdekes.
Viszont, hallja, a fiataloknak sem könnyű. Nem tudnak 

dolgozni, mert nincs hol. Ért engem?
Jól van, bólogat. Maga nem egy nehézségi tényező, hallja-e.
Hasonlít a halott uramhoz, ha meg nem sértem. Elsőre.
Mármint magát, ha meg nem sértem. Bár lehet, hogy még-

sem, mert maga már új hullám. Bocsika.
Az uram az nem csinált semmit, egész nap egy fotőjben ült. 

Az utolsó hónapokban már ki kellett azt párnázni, mert kihólya-
gosodott a sok üléstől. Amíg tudott gyalogolni, addig az ügetőre 
járt, ez volt a mindene. Nem én. Aztán egyszer lerobbant, mint a 
belső égésű Otto-motor.

No sport, csak a lósport!
Mi van, mit hirtelenkedik?
Csak nehogy leverjen valamit!
Leszáll?
Akkor én kivel fogok ezután beszélgetni?

Villamosmonológ
Írta: Cserenkó Gábor

Hazafelé tartottam a négyeshatoson. Randa felhők álltak a 
magasban, és tükröződtek vissza az utasok szeméből. A kinti 
világ nyálkás ködcsápjait befújta a vad szél az ablakon, s gúzs-
ba szorították a szívemet. A többi utas is így érezte. Lógó orral 
bambultak, némelyik füléből idegesítően dübörgött a „tuc-tuc”.

Előttem egy töpörödött nénike ült. Oly ráncos volt az arca, 
amilyen csak egy egész életét átdolgozott embernek lehet, de tisz-
telettel figyeltem. Ő nem volt búvalbélelt, mint a többiek, moso-
lyogva nézte a homályszürkeségben elmerült körutat. Bölcsnek 
tűnt, amolyan orákulumfélének (tudjátok, mint a Mátrix-ban).

És akkor hirtelen megpiszkálta az orrát, úgy „tisztessé-
gesen”. És mosolygott közben. Élvezte.

Próbáltam nem rá figyelni, hanem a sztrapacskára, amit 
otthon fogok főzni. Olyan jó, házi fajta lesz, nem veszek én 

bolti, előfőzött izét, ami csak hírből ismeri a jó krumplit, meg 
a termelői juhtúrót! Á, nem! Olyat fogok gyúrni, amit még a 
nagymamámtól tanultam. Aki egyébként feltűnően hasonlít 
az előttem ülő idős hölgyre, csak a nagyi nem csinálna ilyen 
ízléstelen dolgokat a villamoson.

– The next stop is Király utca – kántálta a géphang, 
amikor a néni, aki közben abbahagyta előbbi tevékenységét, 
aranyosan rámkacsintott. – Látom ám, mi forog a kishölgy 
fejibe’! – és egy pillanatra azt se tudtam, merre nézzek.  
– Ki ne felejtse a fokhagymát! – folytatta úgy, mintha bizal-
mas titkot árult volna el, azzal leszállt.

Ezen eltöprengtem. Honnan tudhatta? Arra gondoltam: 
ez az öreg néni tényleg bölcs lehet. És miért is botránkozunk 
meg azon, ha valaki piszkálja az orrát? Ez csak valami olyan 
dolog, amit a társadalom nevelt belénk. Látszott a nénin, ő 
élvezi az életet. Már mást láttam a ráncaiban, mert már tud-
tam: a munka mellett az életen át tartó mosolygás mélyesz-
tette szája és szeme körül a bőrébe a mély árkokat. Elégedett 
azzal, ami jutott neki. Hadd piszkálja csak.

És otthon hálával gondoltam a nénire, hogy eszembe 
juttatta a fokhagymát, ami remekül illett a sztrapacskához.

Az orákulum
Írta: Rozi B.
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Kezdett nagyon meleg lenni a vízben. A növények – bár 
ők nem tudták magukról, hogy azok lennének – elődei úgy 
vélték, biztosan van ennél kellemesebb élettér is, mint a 
mostani sekély posvány. Persze kellemes volt úszni az árral, 
és lógatni a lábukat – ami persze nekik még nem volt, de ez 
olyan mai szófordulat a semmittevésre – és zöldre festeni a 
vizet, de ennél mégis többre vágytak.

Később rájöttek, hogy a parton is meg lehet élni, a 
földből megszerezhetik a szükséges folyadékot és sókat, 
az égből pedig rendszeresen vízcseppek zúdulnak rájuk, 
ami igazán frissítő zuhanyt jelent. Először félénken léptek 
ki a tengerekből, majd lassan felbátorodva egyre mesz-
szebb merészkedtek, fokozatosan erősebb szárat, leve-
leket növesztettek és úgy 
általánosságban nagyobbra 
nőttek. Jól érezték magukat a 
szabad levegőn, amely szén-
dioxid-dús volt a korai Föl-
dön, az üvegházhatás miatt 
az átlaghőmérséklet kelle-
mesen magasra emelkedett 
délidőben, a napfény simo-
gatta a leveleket, és energiát 
biztosított a fotoszintézishez. 
Minden csodálatos volt.

A fák egyre nagyobbra nőttek, úgy képzelték, sem-
mi és senki nem szab nekik határt. Az egyenlítő környé-
két káprázatos erdőségek borították, buja, zöld dzsungel.  
Az óvatosabb növények, akik odafigyeltek a környezetre 
– tudósok, ma azt mondanánk – persze figyelmeztették a 
hatalmas fákat, hogy nem lesz ennek jó vége, és hogy ren-
geteg káros oxigént juttatnak a légkörbe, miközben elhasz-
nálják a jótékony széndioxidot, amely az egyik legfontosabb 

tényező az életükben. A fák azonban nem hallgattak az 
okosabb növényekre. Ők továbbra is nyújtózkodtak, nőt-
tek, termelték az oxigént, és fogyasztották a széndioxidot.  
Nem foglalkoztak semmivel, csak saját rövidtávú érdekeiket 
vették figyelembe, és élvezték az életet.

Földtörténeti szempontból kis idő múlva azt vették észre, 
hogy a levegő már nem olyan kellemesen meleg, mint fiatal 
korukban, apáik vagy nagyapáik idejében. A Nap ugyanúgy 
sütött, ugyanúgy melengette őket, ám a levegő mégis hűlni 
kezdett... A jégkorszakot emlegető hangok felerősödtek, de 
ekkor már nem lehetett mit tenni. A több ezer éves fejlődést 
a kis moszatból hatalmas fává nem lehetett egyik pillanatról 
a másikra elfelejteni, visszacsinálni, és hiába próbáltak a lég-
körből minél kevesebb széndioxidot felhasználni, nem ment. 
Az üvegházhatás csökkent, a Föld szép lassan elkezdett 
kihűlni... Megduzzadtak a sarki jégsapkák, majd hihetetlen 
sebességgel kezdtek terjeszkedni a kisebb szélességi körök 
felé a szárazföldön... Mindent beborított a hó és a jég.

A fák kétségbeestek. „Tönkretettük a bolygót, Földün-
ket!” suttogták mindenhonnan, és tudták, ez hát a vég. 

A hidegben nem élhették túl  
az elkövetkezendő éveket, így 
lassan beletörődtek a sorsukba, 
és fokozatosan kipusztultak.

A Föld jópár évezreden 
át fagyott volt. Aztán egyszer 
csak megrázta magát, ledob-
ta a jégtakarót, és újjáéledt... 
újra megjelentek a növé-
nyek, az állatok, és sok-sok 
évvel később az ember is. Mi 
bizonyos szempontból pont 

az ellenkezőjét tesszük, mint régebben a fák, míg valójá-
ban pont ugyanazt: több fronton támadjuk az életterünket.  
A környezetvédők szívesen hangoztatják azt a szlogent, hogy 
„Tönkretesszük Földünket”. Ez nem igaz. A Földet nem tud-
juk elpusztítani. Ha tönkretesszük rajta saját életkörülménye-
inket, talán kihalunk, elpusztulunk mindannyian, de a bolygó 
attól még itt marad, majd ismét helyreállítja magát, és újra 
megjelenik rajta az élet. Aztán idővel… az is kiirtja magát…

A fák világa
Írta: Saáry Ákos

Kiskarácsony
Írta: Szakál Zsófi

A majd’ kilencvenéves nagymamámmal a karácsonyfát díszítjük. Ahogyan a 
néhol ütött-kopott díszeket aggatjuk, egyszer felötlik bennem egy kérdés:

– Mama, nektek mindig volt karácsonyfátok?
Időzik egy kicsit. Látom a nagy, kék szemeiben, ahogyan felidézi az emléke-

ket, végül némi megfontolás után megszólal:
– A háborúban volt egy év, amikor semmink se volt. Semmink. Az én anyám 

talált az út mellett egy gallyat, egy olyan elágazót. Hazavitte. A szemét között 
találtunk valami színes kis papírt. Az én anyám fogott egy szem tésztát, becso-
magolta a papírba, mintha szaloncukor lenne. Kötött rá egy cérnát, és felrakta a 
gallyra. Ez volt akkor a karácsonyfa.

Hirtelen elhallgat, és a messzeségbe néz. Látszik rajta a megélt idők súlya. Csend-
ben nézek rá, és egyszerre nemcsak a karácsonyfadíszek csillognak már, hanem a 
szemem is, és egy pillanatra homályba vész a csiricsáré, tarka ünnep varázsa.

Szavazz a kedvenceidre! Ehhez 
egy egyszerű online űrlapot biz-
tosítunk neked, amely az alábbi 
linken érhető el:

http://ttkhok.elte.hu/kultnyuz

A nevüket megadó szavazók 
között 4 db csokit sorsolunk ki, 
míg a nyertes írás szerzője könyv-
jutalomban részesül!

http://ttkhok.elte.hu/kultnyuz
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Aznap úgy éreztem, jöhet bármilyen akadály, kikerülöm, 
belerohanok, keresztül hajtok rajta. Semmi nem állíthat meg. 
Már a Szabadság hídon tudtam, hogy ez az én napom. Lüktetett 
bennem az adrenalin, ahogy a budai oldalon vágtattam drótpa-
ripámon. Egy pillanatra még el is gondolkodtam, hogy esetleg 
keresztül hajtok az északi és a déli tömb közötti füves részen.

Linóleumszínű folyosón kapkodtam a lépteimet, utam 
elől fehér köpenyes vegyészhallgatók rebbentek szét.  
Az előadótermek ajtajai előtt mindenhova félszemmel beles-
tem, mintha odabent külön kis világok lennének, és bármi 
érdekesre számíthatnék. Valamiért a nyitott ajtók láttán 
mindig leküzdhetetlen leskelődési vágy ébred az emberben, 
azzal együtt, hogy pár lépéssel később tudja, hogy röstellni 
fogja kíváncsiságát. És akkor elfogott az az érzés, amely 
akkor keríti hatalmába az embert, ha valami olyasmit készül 
megtenni, amit már nagyon régóta fontolgatott: be fogok 
menni az egyik előadóterembe, és eljátszom, hogy én helyet-
tesítem az oktatót! Képes vagyok rá – mondtam magamban, 
miközben hátraarcot vágtam a kávéautomaták mellett.

12 óra előtt volt tíz perccel, a hallgatók már gyülekeztek 
az előadókban. Mikor visszaértem az előadótermek folyosó-
jára már bizsergett a tenyerem, ahogy egyre nedvesebb lett 
az izzadtságtól, a szívem pedig úgy vert, hogy belerezzent a 
mellkasom. Kívül viszont mosolygós és élénk voltam.

– Szép jó napot kívánok! – kiáltottam erélyesen.
– Ne haragudjatok a késésért, nekem is csak nem rég 

szóltak – mondtam mentegetőzve, és tompa puffanással 
becsuktam magam mögött az ajtót.

Ekkor elhalkult az előadóterem, minden szem rám sze-
geződött. Egy szép nagy előadóba sikerült berontanom.  
A katedra felőli oldalon léptem be, és egyből szembetaláltam 
magam a hézagosan elfoglalt padok meredeken emelkedő 
soraival. Egy pillanatra elbizonytalanított a terem grandió-
zussága, olyan érzés volt, mintha a padsorok hullámfalként 
akarnának maguk alá temetni.

– Bocsánat az öltözékemért, váratlanul ért a felkérés, 
hogy jöjjek be megtartani az órát. A tanár úrnak váratlanul 
közbe jött valami.

Amikor kimondtam, hogy „tanár úr” éreztem, hogy rezeg a 
léc, ezért gyorsan végig pásztáztam a hallgatóságot, értetlenkedő 
tekintetek után kutatva. De nem volt zúgolódás, ezért közelebb 
léptem az első padsorhoz, ahol természetesen nem ültek hallga-
tók. Tovább emelve a tekintetemet, meg kellett állapítanom, hogy 
a másodikban sem. A harmadik padsorban viszont egy feltűnően 
szép arcú, egyenes hajú, szemüveges lány ült. Felé fordultam.

– Ugye jó helyen járok, milyen óra ez? – kérdeztem 
rögtönözve.

– Analitika. Analitikai kémia – felelte megszeppenve.
– Na, jól van, nagyszerű – válaszoltam színlelt megköny-

nyebbüléssel.
Analitikai kémia? Istenem, mibe tenyereltem – szitkozód-

tam magamban –, amikor elképzeltem ezt a szituációt, mindig 
olyan órákat tartottam, amikhez legalább hozzá tudtam sza-
golni. Jól van, ne ess kétségbe – gondolkodtam tovább –, van 

még legalább tíz perced, amíg az igazi tanár ideér, ha ő tényleg 
késik, akkor akár több is, addig meg rögtönözz valamit!

– Miről volt szó a legutóbbi órán? – kérdeztem ismét a szép 
arcú lányt időnyerés céljából. – Bocsássatok meg, de alig vannak 
információim – tettem hozzá az addigi első őszinte mondatomat.

Erre sűrű lapozgatás zaja töltötte meg az előadótermet, 
ami kicsit megnyugtatott, lévén, hogy ezek szerint mostanra 
már elhitték, hogy én fogom tartani az órát.

– Azt hiszem, a reakciótípusokról – mondta a lány 
bizonytalanul.

– Reakciótípusok? – kérdeztem vissza a katedra körül 
sétálva, mire halk igenek és hümmögések kezdtek visszhan-
gozni a teremben.

Ekkor kinyílt az előadó bal felső sarkában lévő ajtó, és 
egy pillanatra megszűnt a pulzusom. A hallgatók közül szinte 
mindenki követte a tekintetemet, utólag belegondolva talán 
azért, mert legbelül mindenki sejthette, hogy valami nem kerek.

Egy „késő” hallgató volt az, aki láthatóan azt hitte, hogy 
tényleg elkésett, holott az óra valójában még el sem kezdő-
dött. Megvártam, míg felém fordulnak az arcok, közben 
besétáltam az első és a második padsor közé, s nekitámasz-
kodtam egy felhajtott ülőkének. Eddigre már biztos voltam 
benne, hogy nem csak az analitikai kémiáról, de sajnos a 
reakciótípusokról sem tudok semmit. Mondjuk afelől sem 
volt kétségem, hogy meg fogok ismerkedni egy bizonyos 
reakciótípussal, ha bejön a tárgy valódi oktatója.

– Engedjétek meg, hogy egy kicsit kérdezősködjek, és 
utána nekifogunk az anyagnak – kezdtem. Milyen terveitek 
vannak a jövőre nézve? Van, aki szeretne tanári pályára 
lépni? – kérdeztem.

Csend. A hátsó sorban egyetlen bizonytalan kéz kezdett 
lassan emelkedni, de szinte már túlságosan is magasra nyúlt. És 
tovább emelkedett. Egy szemvillanással később az az egyedüli 
hátsó kéz most már két ember hosszúságúra nőtt, és majdnem 
elérte az előadó plafonját. A terem két felső bejárati ajtaja hirtelen 
közeledni kezdett egymás felé, a padsorok hullámot vertek, az 
előadóterem balra kibillent az egyensúlyából, én pedig súlyta-
lanná váltam. Aztán egy óriási ütést éreztem a homlokomon.

Nagyon távolinak tűnt, de tisztán hallottam, ahogy vala-
ki azt mondja: „This is tram six, in the direction of Móricz 
Zsigmond körtér, you can change to M4.”

Hosszú másodpercekbe telt mire rájöttem, hogy épp 
most kanyarodunk a Karinthy Frigyes útra. A végállomásig 
csak azzal tudtam foglalkozni, hogy az ütéstől még a fogaim 
is összekoccantak.

Legközelebb végig kéne tartani az órát – gondoltam 
magamban, és egy elegáns mozdulattal kikerültem a gyrosos 
táblaembert.

Milyen óra ez?
Írta: Magyar Zoltán
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Elfelejthetetlen vonatút
/Ruzsinszki József és Pál István életútja alapján/

Írta: Borbély Eliza

Pontosan 59 éve ugyanígy egy vonaton ültem. Akkor 
sokkal többet jelentett számomra a vonatút. Magát a szabad-
ságot. Akkorra már rég elfelejtettem, milyen érzés is a bol-
dogság, a felszabadultság, a megkönnyebbülés. A szavaknak 
már a jelentését se ismertük, de ezen a napon újra értelmet 
nyertek. S most a vonat robogása, a pályaudvar szaga, az 
embertömeg, mind felidézte bennem azt a napot. Azt, ame-
lyet több mint 10 évig vártam én és sokan mások. De végül 
eljött sok megpróbáltatás, kín s gyötrelem után.

Ki gondolta volna, mikor 1944-ben behívtak sorkato-
nának, hogy Beszterce-Naszód megyétől egészen a Ferenc 
József-földig visznek minket. Fél év világosság, fél év sötét-
ség és dermesztő hideg.

Az évek alatt sok emlék elszállt, de a múltam örökre nyomot 
hagyott bennem. Pedig szívesen ott hagytam volna néhány pil-
lanatot a csatatéren vagy a lágerben. Az emlékek azonban nem 
kérdeztek meg arról, hogy akarok-e rájuk emlékezni. Egy-egy 
halott szempárt vagy könyörgő hangot pedig nehéz elfelejteni.

Most is hallom Pataki utolsó mondatát, s látom magam 
előtt, hogyan csuklik össze.

Rahó környékén voltunk, semmi több, mint célpontok. 
Gyanútlanul beszélgettünk, csak néhányunknál volt fegyver, 
mikor lövések záporát kezdtük hallani. Gyorsan a földre vetettük 
magunkat, nem tudtuk, honnan lőnek ránk, de sorra kaszáltak 
le minket a fegyverek. Képzett lövészek vol-
tak, minden célpontra hatásosan, halálosan 
lőttek. A csatatéren pedig nincsenek embe-
rek, csupán öldöklő gépezetek és célpontok.  
S mikor ki vagy? Nehéz megállapítani.

Lengyellel kúszni kezdtünk, kúsztunk 
az életünkért. De a menekülő ember nyílt 
célpont az oroszoknak.

– Bajtársak, ha Istent ismertek, ne 
hagyjatok itt! – hallatszott Pataki kiáltása.

Haslövést kapott, képtelen volt a moz-
gásra, de nem hagyhattam ott. Visszakúsz-
tam érte, és a karabélyom szíjába kapasz-
kodva húztam tovább, de lassan haladtunk, 
túl lassan, ő pedig annál több vért vesztett.  
Minden erejével küzdött, erősen szorította 
kezében felesége képét, s imádkozott, hisz 
csak ennyit tehetett életéért. Hiába volt min-
den. Kiszúrtak minket, 3-4 lövést belénk 
eresztettek. A nagy sokktól magam elé 
bámulva vártam, hogy ki marad életben. Fogalmam sem volt, 
melyikünk vére folyt a testemen. De akkor Pataki erejét vesztette, 
kicsúszott kezéből a fénykép, s végleg összecsuklott.

Neki köszönhetem, hogy élek. S ez volt az első frontélmé-
nyem. Innentől kezdve hinni akartam, hogy nem hiába halt 
meg, miatta akartam életben maradni a végéig bármi áron.

A Donnál harcoltunk. Szörnyű hideg volt, de az időjárás 
a barátunk, mondták. Mi pedig próbáltuk elhinni, de egyre 
jobban fáztunk. Csak a rum fűtött minket, ami a halálba is vitt 

sokunkat. Hihetetlen mennyiségű sebesült volt a csatatéren. 
Volt, akinek se keze, se lába nem maradt, s ordítva kérték, 
hogy lőjük le őket, szabadítsuk meg a fájdalomtól. Mellettük 
a mi sérüléseink, egy szilánk, egy törött csukló csupán sem-
miségek. Így magunk, s egymás szanitécei voltunk.

Távcsővel engem is kiszúrtak, de a lövés csak a sisakomat 
érte, szerencsém volt. Reflexből kilőttem a célzó kozákot, ölni 
csakis így lehetett, gondolkodás nélkül. Órákkal később sike-
rült visszavonulnunk, de az ukrán partizánokkal mindenki-
nek meggyűlt a baja. Kis csapatokban bukkantak fel, mikor a 
legvédtelenebbek voltunk. S mi volt a legnagyobb különbség 
köztünk? Ők nem parancsszóra öltek. Maguktól, haragból.

1944. április 15-ét írtunk, és Delatyn környékén lehettünk.
– Nem háborúzunk tovább! – jelentette ki a szakaszveze-

tő, amikor már nem volt visszaút, bekerítettek minket.
Az oroszok is fáztak, éhesek voltak. Sztálin azzal biztatta 

katonáit, hogy lesz még a kása mellé hús is, csak harcoljanak.
Akarattal estünk fogságba, a szakaszvezető akaratából, 

nem volt más megoldás, már nem maradt se lőszerünk, se élel-
münk. Belehánytuk a fegyvereinket a Prut folyóba és a Jenyiszej 
folyó mentén vittek minket északra, s még északabbra…

Rettenetes zsúfoltság volt a láger udvarán. A tekinteteket 
fürkészve csupán kétségbeesést és lemondást láttam az arco-
kon. Néhány hozzátartozó a dróton kívülről ordított, bőgött. 
Talán akkor, a drótok között fogták meg utoljára egymás 
kezét. Akkor már éreztük, jobban meg kellett volna becsülni 
azt a bizonyos utolsó érintést.

Sorokban állva szőrtelenítettek minket, egy szál szőr sem 
maradt rajtunk. De a megszégyenítések sorozata folytatódott 
a komissziókkal. Anyaszült meztelenre vetkőztettek, majd 
meghúzták rajtunk a bőrt, ebből állapították meg, hogy 
milyen munkára vagyunk a legalkalmasabbak.

Sokszor pedig orvostanhallgatókat 
hívtak, főként nőket, akik csupán kísér-
leti nyúlként kezeltek minket, teremnyi 
diák tanult a meztelen testünkön.

S miről szólt az a bizonyos tíz év láge-
ri élet? A munkáról. Soha nem esett nehe-
zemre dolgozni. Nem veszthettük el az 
eszünket, valamivel le kellett foglalnunk 
magunkat. Téglagyárban dolgoztam öt 
évig, majd tovább mentünk még észa-
kabbra, Dugyinkába. Itt nyolc hónapot 
töltöttünk szénbányákban. Ahogy teltek-
múltak a hónapok, folyamatosan egyre 
északabbra kerültünk. Szibériában erdőt 
irtottunk, fát vágtunk napi 12 órában. 
Monoton napok voltak ezek, dolgoztunk 
és dolgoztunk. Ezzel párhuzamban pedig 
sorra hullottak ki mellőlem az emberek. 
Sokan megbetegedtek, s annyira legyen-
gültek, hogy nem bírták tovább.

Egyszer én is hibáztam, mikor nyers vizet ittam a csap-
ról. Órákig gyötörtek szörnyű kínok, majd egy sötét szobá-
ban ébredtem. Semmi fény, semmi hang. A sötétséget és a 
bezártságot akkorra már megszoktam, de valami nyugtalaní-
tott. Órákig feküdtem mozdulatlanul, legyengülve, s abban a 
hitben, hogy egyedül vagyok. Ahogy elkezdett világosodni, 
egy apró fény szűrődött be a résnyire nyitott ajtón, s észre-
vettem, hogy az orvosi szobában fekszem, de nem vagyok 
egyedül… A sápadt, merev test látványától már nem ijedtem 
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meg, de az undorodástól egészen a gyászig kavarogtak ben-
nem az érzelmek. Még most is kiráz a hideg.

Aznap csak egy-két falatot kaptam enni, a gyengébbnél 
is gyengébb voltam. A testet pedig nem vitték el, csupán leta-
karták. Órákon át a lepel alól kilógó szürke kezet bámultam. 
Nem tudtam levenni róla a tekintetem. A hullaszag pedig 
már átjárta az egész termet.

Valamikor délután érkezett meg a kocsi, melyre tárgy-
ként górták fel az aznapi termést.

1953. március 15-e volt a változás napja. Sztálin halá-
lának kihirdetésekor csöndben figyeltük a reakciókat.  
A legnagyobb csendben.

– Ne mozdulj, mert Sztálin felébred! – mondták.
Mindenkiben felmerült, hogy most talán végre haza-

mehetünk. Vége. Még egy apró mosolyt is láttam néhány 
ember (vagy emberhez hasonló gépezet) arcán. De hamar 
megkaptuk a választ a fel nem tett kérdésünkre.

– Amíg Oroszország fel nem épül, egy hadifogoly sem 
mehet haza. – Most is visszhangzik bennem ez a mondat.

Ekkor már a Ferenc József-földön voltunk -70 fokban. 
Szibéria ehhez képest még nem is rossz hely. Lefagyott a 
körmöm a lábam ujján, az arcomon pedig még mindig látsza-
nak a fagyás nyomai. De Sztálin halála meghozta a változást.  
A napi 20 dkg kenyerünk mellé kaptunk, uborkát, káposz-
tát, néha még húst is. A munkánkért pedig fizetés is járt. 
Szabadon engedtek minket, bejárhattunk mindent 50 km-es 
körzetben. Eljárhattunk szórakozni, minden férfira 8-10 nő 
is jutott. Még iskolába is járhattunk, ahol oroszt tanítottak.  
Bár ennyi év után már folyékonyan beszéltük a nyelvet.

Nem hibáztattuk egymást. Katona és fogoly egyaránt 
áldozat. Nem tehettek semmit értünk. Együtt fociztunk, s 
talán egy-egy napra sikerült is elfelejtenünk, hogy kényszer-
ből vagyunk ott…

1955. szeptember 12-én este 12 órakor megnyílt a menny-
ország kapuja. 520-an jöhettünk haza tíz hosszú év után. Abba 
a hazába, melyet már nem is ismertünk. Mi voltunk az utolsó 
magyarok az orosz földön. A lágerparancsnok velünk együtt 
ünnepelt 500 liter borral. Most is hallom a nevem, ahogy 
36-ként kimondják. S újraéledt bennem az az érzés, melyet 
már rég elfelejtettem: izgatottság. S pont úgy robogott hazafelé 
a vonat, mint most. Valami még is más volt. Csak úgy szár-
nyalt a vonat az énekünktől. Életem legboldogabb pillanata 
volt, mikor október 12-én befutott a vonat Nyíregyházára. 
Kereken egy hónapig utaztunk, de oly gyorsan eltelt, akár egy 
másodperc. S mit jelentett számomra a haza? A szabadságot. 
Az esélyt arra, hogy válasszak, hogy döntsek. Olyan fogalmak 
voltak ezek, melyeket már rég elfelejtettem. De az újra megis-
merésük édesebb volt mindennél.

Megannyi hős, áruló, szenvedő vitte titkát a sírba, s hallga-
tott elfojtva magában az érzéseket. Mert erről senki nem beszélt, 
eszébe sem jutott. Elástuk magunkban az érzéseket, de ez a seb 
örökké seb marad, már nem fog begyógyulni, mára már belát-
tam. Ezt a sebet kicsit feltéptem, s hagytam vérezni.

Akárhányszor becsukom a szemem, látom magam, aho-
gyan a halottak, s haldoklók között lépkedem. Évekig féltem 
attól, hogy mi rejlik a saját szemhéjam mögött. Más csatáját 
vívtuk, sokan valaki más eszméjéért adták életüket. S akárhány-
szor felülök egy vonatra, ez mindig eszembe fog jutni.

Előbb lett vége a mai jelnyelvi képzésnek, mint szokott. 
Mégse sietek sehova, az utcán időzöm. Ágnesre várok.

Jelbeszéddel kommunikálunk, mert halláskárosult.  
Ő a kezével beszél. Nézem a táncoló ujjait, figyelek, és akkor 
megértem.

Egyszerűen túlléptem azon, hogy ő siket, és nem hall 
semmit. Túlléptem rajta azonnal, még az ismeretségünk 
hajnalán. Nem hall hangokat, mint az emberek többsége.

Ágnes bája egyszerűen letaglózott. A szépsége, a ked-
vessége. Az a két kis gödröcske az arcán, amikor mosolyog. 
Göndör fürtjei, amik nyaldossák az arcom.

Az ember nem keresi ezt, ez csak jön. Nem mondja, hogy 
ő az, meg se szólal, váratlanul jelenik meg, betoppan némán, 
mint valami ajándékhozó. És akkor muszáj megmozdulni. 
Az ember felfogja, hogy ez jó, és egy idő után úgy érzi, hogy 
hozzátartozója lett a világnak, aminek addig nem, mert sötét-
ben tapogatózott. Részese lett azáltal, hogy behódolt. Ez az 
érzés aztán nagylelkűvé teszi, annyira, hogy kinyílik tőle a 
világ. Értelmet ad. Ilyenkor minden megszépül és lecsende-
sedik. Hiszen minek van az élet, ha nem ezért.

A hetes busz megállójában láttam meg. A város egészen 
más pontján közlekedem, így csak kéthetente egyszer utazom a 
busszal. Készültem arra, hogy hátha újból sikerül megpillanta-

Ágnesre várva
Írta: Cserenkó Gábor

nom. Mindig ugyanoda ült le, és mindig egyedül. Aztán feltűnt 
nekem az is, hogy talán nem hall rendesen, mert nem reagál 
azokra a zajokra, amikre az utasok. Egy nap vettem a bátorságot, 
és leszálltam ott, ahol ő is. Kávézni hívtam, mire ő ingatta a fejét, 
hogy nem, mert nem szereti. Viszont most siet, és erre a kezembe 
nyomott egy cetlit, amire az e-mail címét firkantotta.

Aztán levelek tucatjaiból, éjszakákig tartó chatelésekből 
fokozatosan kaptunk képet egymásról.

Ágnes egészen más lett nekem, mint azok a nők, akikkel 
korábban találkoztam. Most benne van a levegőben, hogy 
ami eddig lehetetlennek tűnt számomra, az valósággá válhat.

Szükségem van rá, és ez számomra teljesen nyilvánvaló.  
A világ kevésbé riasztó hely, mióta összetalálkoztam vele. 
Mindig is úgy gondoltam, hogy nekem is kell valaki, akivel úgy 
alakítom az életem, ahogy jó. Ahogy senki más nem csinálja.

És olyan jó, hogy most jó.
Senki tekintetében még nem láttam magam ennyire, 

mint Ágnesében.
Másképp viszonyulok hozzá, mint a többi emberhez. Mint 

azokhoz az ismerőseimhez, akikkel eddig éltem az életem.
Azt mondják, egy ember életében kevésszer fordul elő 

ilyen. Nem tudom. Csak azt tudom, és érzem, hogy szeretném, 
ha mindig ismerném őt. Folyton látni, érezni, hiszen teljesnek 
érzem magam mellette. Ragyogással töltődik fel a lelkem, min-
den közösen eltöltött perc után. Amióta megismertem, fényben 
úszik minden. Lebegek, mert mindenkinél jobban inspirál. 
Szereti, ha szórakoztatom, és ettől én felszabadultnak érzem 
magam. Nem pedig görcsösnek, mint annyiszor. Meglágyul a 
szívem, ha rá gondolok. Minden más mellékes.

Rápillantok az órámra: Nemsokára megérkezik.
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Kedd hajnal volt. Hideg, decemberi hajnal. Az Eladó 

mint mindig, aznap is rettentő korán kelt. Még másfél 
óra volt napkeltéig, amikor a sötétben egy alig kivehető 
furgon sziluettjéhez közeledett. Miközben a kulcsaival 
matatott, szemügyre vette a jó ideje szolgálatban lévő 
járgányt. A kis, fakó fehér Fiat Ducato magányosan állt 
egy kelenvölgyi kocsibejáró előtt. Még ebben a sötétben 
is kivehető volt az autó alján körbefutó halványsárga 
díszsáv. Gázkaros mozgatórugókkal felnyitható oldalfala 
most zárva volt. Ez a fal egy komplett üzlethelyiséget 
takart, alumínium polcfelépítményekkel, hideg-meleg 
vizes mosogatóval, kávéfőzővel és mindennel, ami szem-
szájnak ingere. Pontosabban, ez utóbbiak csak most 
érkeztek nagy kenyeresládákban, fehér ruhás pékembe-
rek kezében. Az Alabástrom utcában egy nagy, omladozó 
üzem utcafronti ajtaján jöttek ki a pékáruk, két markos 
kezű pék jóvoltából. Az Eladó kinyitotta a pékautó hátsó 
ajtaját, fellépett az üzlethelyiségbe és segített elrendezni 
a ládákat.

– Ennyi az összes – törte meg a reggeli szótlansá-
got az egyik cipekedő. – Délelőtt majd lehet szólni, ha 
fogyóban a készlet – kacsintott cinkosan a másik, s azzal 
eltűntek a forró levegőjű üzemépületben.

Mostanában már nem indult elsőre az öreg furgon,  
12 éves is elmúlt. De ezúttal épp csak egy fél másod-
percnyit gondolkodott, és már duruzsolt is a sokat pró-
bált dízelmotor. Mennyi kalandban volt része az öreg 
pékmobilnak – nosztalgiá-
zott az Eladó, miközben a 
Bazsalikom utcáról kikanya-
rodott az Egér útra. – Állan-
dóan harcolni a helyfogla-
lásért, meg hogy rontjuk 
a városképet... Hány ilyen 
marhaság ment! Most meg a 
budai hídfőhöz odaköltözött 
a konkurencia meg a zöldsé-
ges. Mindig van valami – de 
ez nem panasz volt, inkább 
amolyan fejcsóválós értet-
lenkedés, és némi önmeg-
erősítés, hogy az, amit csi-
nálnak igazából jó, mert 
kiállja az idő próbáját.

Pirkadt. Derengett az ég alja, amikor fél nyolc előtt 
pár perccel a pékautó felhajtott a lágymányosi tömb 
előtti töredezett térkőre, és elfoglalta a szokásos helyét.  
Az Eladó nagy odafigyeléssel, de rutinosan végezte 
teendőit: leállította a motort, bezárta a vezetőoldali ajtót, 
majd a lakókocsiknál is használatos elektromos csat-
lakozót az autó oldalától az északi tömb falánál lévő 
akadálymentesített feljáróhoz húzta, és ott egy nagy 
elosztóba dugta. Nyomban felvillant a csészét ábrázoló 
„Coffee” feliratú reklámtábla, és gőzölgő kávét imitálva 

villogni kezdett néhány LED-lámpa a kávéscsésze fölött. 
Ezután felnyitotta az üzlethelyiség oldalfalát, gondosan 
elrendezte a pékárukat a kirakatban, és ellenőrizte a 
kávégépet.

Csupán pár perccel múlt fél nyolc, az igazi hajtás 
általában háromnegyed nyolckor szokott kezdődni, 
addig volt idő még ráhangolódni a napra. Ám aznap 
szokatlan vendég kopogtatott a kirakat üvegén. 

– Jó reggelt, hölgyem! – szólt be az ablakon egy 
láthatósági mellényes ember, és nem várva választ, rög-
tön hadarva folytatta: – A Főtávtól jöttünk, üzemzavar- 
elhárítás. Odébb kéne állni, mert nagyon úgy fest, hogy 
itt van eltörve a fűtéscső. Érzi ezt? Ezt a termálfürdő-
szagot? Olyan, mint a melegvizes barlangokban. Jól van, 
nem kell megijedni! Nézze csak azt a csatornafedelet! 
Látja, hogy gőzölög? Igazi kis gejzír, ne várjuk meg, míg 
kitör – fejezte be félmosollyal az arcán. Mögötte látszott 
az üzemzavar-elhárító autó bekapcsolva hagyott vészvil-
logójának lüktető fénye. Az Eladó kénytelen volt hinni a 
fülének, miután a szemével is látta, ahogy a közeli csator-
nafedél intenzíven eregeti a gőzfellegeket. Decemberhez 
képest tényleg szokatlanul párás volt a levegő, és még a 
termálfürdőszag is igaznak bizonyult, amennyiben az a 
forró csatornalé gőzére volt értve.

– Segítsünk átállni? – kérdezte az egyik egyenruhás 
elhárító

– Nem szükséges, megoldom – felelte fojtott hangon 
az Eladó.

Egy óra múlva már vörös-fehér, Főtáv feliratú sza-
laggal körbekerített hatalmas lyuk tátongott a pékautó 
törzshelyén, aljában pedig ott árválkodott az eltört 
fűtéscső halk sziszegéssel engedve szabadon a drága 
gőzt. A pékautó jó pár méterrel hátrébb kényszerült, 
egészen a biciklitárolókig kellett gurulnia.

Ugyanaz a mellényes 
férfi lépett oda az ablakhoz, 
aki reggel is:

– Kérhetnék egy kávét, 
meg egy túrós táskát? – kér-
dezte most már kevésbé 
hadarva – Nem kell aggód-
ni, pár nap, és vissza lehet 
állni a régi helyre, gyorsan 
végeznek a fiúk.

– Kávéba cukor, édesítő, 
tej, tejszín? – kérdezte az Eladó.

– Kérek – szúrta közbe a 
mellényes férfi, és rögtön foly-
tatta: – Az ilyen megesik néha, 
nem nagy tragédia. Látná hol 
voltunk tegnap. Ez semmi.

– 300 forintot kérnék szépen – használta ki a levegő-
vételnyi szünetet az Eladó.

– Köszönöm szépen – felelte a mellényes férfi, aki 
ezután meglepő módon nem fogott bele újabb mondó-
kába, hanem komótosan visszasétált a szedelődzködő 
kollégáihoz.

Az Eladó a könyökére támaszkodva bámult ki a pék-
autó ablakán a villamosmegállók irányába. 

– Mindig van valami. – gondolta magában, majd 
kedélyes hellóval üdvözölte a következő vásárlót.

A pékautó
Írta: Magyar Zoltán


