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Bemutatkozás
Fiatal gimnazista testébe rejtett 26 éves érett felnőtt vagyok, akinek
hivatása a szeretetadásra és szeretet befogadására való nevelés, s aki
mint ilyen mégis egy örök, éretlen gyermek. Az írással kisgyerekkorom
óta kacérkodom: írtam/írok novellát, regényt, verset, naplót, fiktív levelet, telenovellát, forgatókönyvet és még számtalan mást is. Grafomán
vagyok. Ezzel párhuzamosan próbálok másokat is rávenni a minél gazdagabb írásbeli és szóbeli kinyilatkoztatásra a magyar nyelv és irodalom
tantárgy tanáraként általános és középiskolában. Szeretem a hivatásom, s hiszem, hogy ezt csak szívvel-lélekkel végezheti az ember. A tanítás mellett folyamatosan tanulok is, PhD tanulmányaimat végzem az
ELTE-n alkalmazott nyelvészet szakon. Szabadidőmben a párommal vagyok legszívesebben, fontosak számomra a barátaim, az írás, olvasás,
számítógépezés, de a televíziós sorozatoknak is őrültje vagyok. Szentimentális típusú ember vagyok, érzékeny, de a szűz jegy vonásaival is bírok, sokszor kritikus vagyok és szőrszálhasogató. Ugyanakkor precíz és
pontos. A Verslistával Baranyai Attila vezető ismertetett meg, akivel
évek óta nagyon jó barátságban állunk.

Keszy-Harmath Dániel, „Az én Egyiptomom 2010/2011” című prózaíró pályázat
I. helyezettje és Baranyai Attila, a Barátok Verslista vezetője
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Retép Csávok beáll a sorba (2003)
(a Retép Csávok kalandjai a fordított világban című regényt megelőző
novella)
Retép Csávok nem volt soha éhes. Mégis, enni igazán kellett, ebben mindenki egyetérthet. Szóval az étel igazán fontos az embernek. Fontos.
Az étel tényleg olyan dolog, ami nélkül nem lehet élni. Ezt Retép Csávok
is tudta. Nem volt egy csudalény, nem egy észlény, s még a nevét is
visszafele írták. Egy kifordított lény. Hát, igen. De ezt azért még tán ő
is tudta.
Biztosan tudta, ebben biztosak lehetünk, hiszen ez olyan dolog, amit
minden ember tud. Szóval egyszer az történt még a mi egyszeri hősünk,
Retép Csávok serdülőkorában, hogy nagyon nagy késztetést érzett arra, hogy egyen. Nem volt éhes, de úgy érezte, ennie kell. Vagy talán
mégsem volt benne késztetés, csak akkor, amikor az iskolai teremből
elindult a földszinti büfé felé, már nem lehetett visszafordulni. Igen,
talán ez lehetett az oka. Képtelen volt visszafordulni. Meg kell értenünk, hogy nem lehetett. Nem tudott visszafordulni, mert a tömeg erőteljesen vonszolta kifelé, s nem tehetett mást.
Már megnyugodhatunk, Retép Csávok biztonságban volt, odaért. Nem
tudott visszafordulni, de számít ez már? Hiszen már ott is volt. Ugye
nem volt nehéz momentum ez az életében? Ott állt a büfé előtt. Igen
ám, ezzel nem is lenne semmi gond, csakhogy a büfé más sodródásának
is a célállomása lett. Más is pont ebbe a sorba akart állni, és pontosan
olyan késztetést érzett arra, hogy egyen, mint ő. Ugye tényleg egyszeri
ember ez a Retép Csávok? Nincs benne semmi különös. Olyan, mint a
többiek. Sorban áll. Csak hát ki van ő fordítva.
Retép Csávok belső (vagy külső?) késztetése arra, hogy egyen, egyre
erősebbé vált. Lesodródott a büféig, itt áll a sorban, tehát a nehezén
már túlvan. Most már csak annyit kell eldöntenie, hogy mit vesz. Nem
baj, ha nem eszi meg rögtön, az is lehet, hogy félreteszi. De ha ő kerül
sorra, akkor valamit vásárolnia kell. Hát persze, hiszen az emberek vásárolni szoktak a büfében, főleg akkor, ha erős késztetést éreztek a
vásárlásra. Még ha kifordított emberről is van szó.
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A távolból látszott a megannyi friss péksütemény, s a sok szendvics,
mind-mind vonzó étkek. Retép Csávok évek óta nem járt le a büfébe,
nem nagyon ismerte a büfében kapható cikkeket, pláne az árukat. De
azt azért gondolta, hogy a nála fellelhető pénz elég lesz valamire. Kutatott a zsebében, meg is zörgette, de nem hallott semmit. Apró nem volt
nála. Szerencsétlenkedett a sorban egy darabig, mert elbizonytalanodott, hogy van-e nála egyáltalán egy kanyi is akár. Úgy vélte, hogy kell
lennie, hiszen általában szokott lenni az embereknél pénz. Ha lejönnek a
büfébe, kell, hogy legyen náluk pénz. Ez egyértelmű. Olyan egyértelmű,
mint az, hogy vásárolnak. Különben miért állnának a sorban? Igen, Retép
Csávok megnyugodott, mert egészen biztosan volt nála pénz, ha beállt a
sorba. Még ha nem is találta meg a zsebében.
Nem is morfondírozott sokat azon Retép Csávok, hogy van-e nála pénz,
majd előkerül az a pénz, ha már fizetnie kell. Miért aggódjon a pénzkérdés miatt, ha még nem is ért oda a sor elejére a büfés nénihez. S
különben is! Addig még annyi minden történhet! Lehet, hogy addigra,
amíg ő odaérne, becsöngetnek, s akkor nem is tud vásárolni magának.
Vagy talán ez nem történhet meg? Á, ez kizárt, hiszen a tömeg, amely
magával sodorta Retép Csávokot, biztosan idejében elindult a büfé felé,
s így van még elég idő a tízórai szünetből. Van még ideje Retép
Csávoknak is. Éppen ezért kár aggódnia, a temérdek időben még eldöntheti azt, hogy mit akar venni, s addig még meg is keresheti a pénzét.
Nem történhet semmi baj, lesz idő mindenre.
Retép Csávok meglátta, hogy kezd nagyon hosszú lenni a sor. Mögötte
már kétszer annyian állnak, mint előtte, s ez azt jelenti, hogy azóta,
amióta ő itt áll, körülbelül ugyanannyi ember akar még vásárolni a büfében, mint azelőtt, hogy ő is beállt a sorba. Ez nagyon sok ember! Rengeteg! Ijesztő, hogy milyen sok éhes ember áll ebben a sorban, s ha megtudnák, hogy Retép Csávok nem is éhes igazából, csak az áramlat sodorta, s hogy ráadásul nem tudja még, hogy mit akar venni, sőt, még a pénzét se kereste elő, ami lehet, hogy nincs is, nos, mindez így összeadva
szörnyű. Retép Csávok megint kezdett félni, amikor ebbe belegondolt.
Mi lesz akkor, ha miatta sokan nem tudnak majd vásárolni? Ő nem akart
lenni az a személy, aki miatt másoknak kára származik. A világért sem!
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De hát nem tudott mit tenni! Nem volt más választása! Be kellett állnia
a sorba!
Elmélkedése és szorongása közepette Retép Csávok észrevette, hogy a
sok idegen közül, akik a sorban állnak, s akiktől ő egyre inkább rettegni
kezdett, szóval közülük előbukkan három-négy személy, akiket ismer.
Az osztálytársai. Micsoda megkönnyebbülés lepte el Retép Csávokot.
Hiszen ők is mindig idejárnak vásárolni! Nekik is le kellett jönniük, ha
egyszer éhesek voltak. Vagy az is lehet, hogy őket is a tömeg sodorta.
Mindegy, az a lényeg, hogy ők is itt vannak, s hogy megpillantják Retép
Csávokot.
- Hello! Te is itt vagy? – szólította meg Retép Csávokot az egyik osztálytársa.
- Igen – válaszolt Retép Csávok –, veszek valamit, ha már így alakult.
- Az jó – válaszolt egy másik osztálytárs.
- Látjátok, milyen hosszú ez a sor? – kérdezett rá az első osztálytárs.
- Igen, ez szörnyű! – konstatálta a másik.
- Én iszonyatosan éhes vagyok! – szólalt meg a harmadik.
- Én is – így a negyedik.
- Várjatok csak, nem kell már olyan sok, mindjárt sorra kerültök ti is –
szólt Retép Csávok.
- Az kizárt, hogy én a sor végére álljak, de még így is nagyon sokan vannak előttünk – állapította meg az egyik osztálytárs.
- Menjünk előre! – javasolta az egyik, s Retép Csávoknak kezdett összeszorulnia a torka.
- Szerintem is – szólt a másik.
- Az biztos, hogy én sem fogok itt ácsorogni – így a harmadik.
- Te nem jössz? – szólt oda az egyik Retép Csávoknak.
- Hogy én? – kérdezte rémülten Retép Csávok.
- Igen, te is gyere!
- Ó, én még el sem döntöttem, hogy mit veszek, s most már kivárom itt
a soromat, azt hiszem.
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- Gyere velünk, annál előbb ehetsz te is! – biztatta újra az egyik Retép
Csávokot.
- És onnan közelebbről te is könnyebben kiválasztod majd, hogy mit
kérsz – így a másik.
- Ez igaz – kezdett felengedni Retép Csávok.
- Egy kis tolakodás még nem olyan nagy bűn.
- Így van, gyere te is!
- Hát, jól van! – egyezett bele Retép Csávok az osztálytársak biztatására, s ő is velük ment a sor elejére.
A sor elejéről visszatekintve Retép Csávok egészen mást látott, mint
azelőtt. Most már nyugodtabban nézett vissza a háta mögé, de nem
azért, mert már közel a cél, hanem azért, mert tudta, hogy már az osztálytársai védelme alatt áll, s így végül is jól járt, mert már semmit nem
árthatnak neki azok, akik mögötte állnak. Nem bélyegezhetik meg, ha ő
majd a sor elején szerencsétlenkedik, amikor majd keresi a pénzét, s
nem lehet semmi gond. Tényleg minden a legnagyobb rendben fog menni,
hiszen már ott is van a célegyenesben!
Retép Csávok osztálytársai előretolakodtak minden gond nélkül, s a büfés néni mindebből észre se vett semmit. Ráadásul kedves is volt velük,
hiszen jól ismerte őket, s még árengedményt is adott nekik. Retép
Csávok bízott abban, hogy ő is ilyen bánásmódban részesül majd, hiszen
ő is abba az osztályba jár. De azt azért tudta, s ezerszer újra átgondolta, hogy nagyon régen volt ebben a büfében, így nehéz lesz neki úgy
viselkednie, mint a többieknek. De bízott abban, hogy majd minden
megy magától.
Az osztálytársai sorra megvették azt, amit akartak, ő pedig addig –
immáron a sor elejéről – vizslatta, hogy milyen is a választék. Már egészen konkrétan látta a péksüteményeket, s azt is, hogy mivel vannak
töltve a szendvicsek, de valahogy így sem okozott neki ez könnyedséget
a választásban. És az még egy másik kérdés, hogy még mindig nem tudta, mennyi pénze van, s így mi az, ami egyáltalán számításba jöhet.
Váratlanul felbukkant egy újabb osztálytárs Retép Csávok mellett, a
büfé elején, s nagyon sietősnek tűnt a dolga. De az is látszott, hogy
éhes, éppúgy, mint a többiek, de ő sem szeretné végigvárni a sort.
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Retép Csávok többi osztálytársa már mind vásárolt, és Retép Csávok
következett a sorban. Ez a másik osztálytárs arra kérte őt, hogy amíg
neki el kell mennie, addig Retép Csávok legyen szíves, s vegyen neki valamit, s Retép Csávok szerencséjére konkrétan meg is mondta, hogy
mit.
Ez kapóra jött Retép Csávoknak, hiszen eddig nem tudta, hogy mit akar
venni, s még a pénzét is elő kellett volna keresnie, ami miatt nagyon
megharagudtak volna a mögötte állók, de most, hogy ez az osztálytársa
arra kérte, hogy vegyen neki valamit, s a pénz is megvan hozzá, nyugodtan gondolkodhat azon, hogy mit akar venni saját magának. A tolakodás
miatt pedig már egyáltalán nem is aggódott, hiszen a többieknek, akik
már előtte sorra kerültek, is ment, akkor neki is sikerül majd elbűvölnie
a büfés nénit, aki mellesleg lehet, hogy nem is látta, hogy ő is előrejött
a sor közepéből.
Oda is lépett hát Retép Csávok a büfés néni elé, s magabiztosan akarta
is közölni, hogy mit óhajt venni az osztálytársának, természetesen közben már az járt a fejében, hogy mit választ majd magának.
- Csókolom! – köszönt illedelmesen Retép Csávok a büfés néninek.
- Tessék, édesem, mit kérsz? – kérdezte nagyon kedvesen a büfés néni.
- Én egy… – kezdett volna bele a mondandójában Retép Csávok, de a
sorban mögötte álló kisebbek hirtelen megszólaltak.
- Betolakodott! Betolakodott! – kezdték el gyanúsítgatni Retép
Csávokot.
- Hogy? – kérdezett rá a büfés néni, s Retép Csávok ott állt értetlenül.
- Betolakodott – ismételték a gyerekek.
- Tényleg betolakodtál? – kérdezte az egyre csak sápadó Retép
Csávokot a büfés néni.
- Én? Hát, igen… – válaszolt őszintén Retép Csávok.
- Akkor menj a sor végére! – utasította őt a néni, s már kérdezte is a
következőt: – Mit kérsz, édesem?
Retép Csávok kiállt a sorból, s letette a büfé melletti pultra a pénzt,
amit az osztálytársa bízott rá. Kiment a folyosón lévő mosdóba, ahol
ivott egy korty vizet a csapból, majd megmosta az arcát. Ezután kezdett visszasodródni a tömeggel az osztályterem felé. Becsöngettek.
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Vakond (2003)
Fotontámadás a végzete,
Halnia miért is kellene,
Ne bántsuk azt a szegény egyedet,
Élt ő, nem csinált egyebet.
Karikásra rítta a szemét,
Ki kiaknázta a vakondnak helyét,
Egy halálra szól ez a gyilkosság,
Vagy újraéled az álnokság?
Megöljük egymást emberek!
S ha azt hisszük, ez így nem remek,
Értsük meg, ilyen a képzetünk,
Vakondénál szebb a természetünk.
Mi őt is, s egymást is megöljük,
Csak így győzedelmeskedhetünk.
Miért is tennénk mi mást?
Ki látja majd azt a vakondtúrást?
És vajon kell-e mást tennünk,
Ha gyilkolásból áll az életünk?
Szórjunk egy szál szegfűt a vakond sírjára,
De hisz ott él, az az ő világa.

A semmiben (2003)
Még és már van, de nincsen most.
Vedd észre, kár ez a kis kitérő, többen vannak a semmiben, s így a jó!
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Ért-elem (2003)
Hidrogén,
nem is adja más oly mértékben életünk,
mint mikor belőled szívunk vagy étkezünk.
Arzén,
méreg, mit nem is fogad be gyomrunk,
s ha mégis, orvoshoz rohanunk.
Lítium,
a bolondokat is ezzel etetik,
nyugalmuk ezzel tán meg is születik.
Álumínium,
mi már csak kellemesebb létünkkor vesz minket körül,
de urnaelhelyezéskor senki sem örül.
Lételem,
mi is ez igazán az embernek?
Kérdés, melyre a betűk felelnek.

Meghalt minden (2003)
Meghalt a múlt,
mert már ma van,
meghalt a szívem,
nincs több baja.
Halt volna előbb,
ne szenvedtem volna,
kísértetekben kerestem,
senki se szólna,
hogy miért is élek,
cél nélkül örülök,
s cél nélkül fázom,
azt hiszem, kihűlök.
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Néhány perc az élet,
zsebedben tartod azt,
kacatnak tűnik,
ha látod a tavaszt,
mely örökebb nálad,
s kinevet téged,
a te múltad halott,
de az övé ébred.
Hiába lázadol,
hiába sírsz,
van rosszabb annál,
amivel te bírsz.
Van, aki szegény,
van, aki gazdag,
s vendéget bárki
szívesen marasztal.
Légy a vendégem,
ha gondolod, csak akkor,
szenvedjünk együtt,
Minden jobb, ha van bor.
A bor a szőlő termése,
a szőlő volt a múlt,
a bort megisszuk mindjárt,
s azt látjuk, kimúlt.
Meghalni kéne,
úgy, mint ez a bor volt,
ne bízzunk, hogy megélünk
még mi egy szebb kort.
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Szebb kor nincs, hisz tudod,
halott már a múltad,
ez az, ami éltet,
ez az, ami fújtat.
Fújtasson a szél is,
messzi vidékekre,
hol talán a vándor
lelhet békéjére.
Békét ad az isten,
persze, ha nem halt meg,
félő, ő is elmúlt,
s már rád sem figyel.
Engem biztos elhagyott,
veled is ez lehet,
törődj bele immár,
tenni mást már nem lehet.
Meghalt már minden,
látod, halott a múlt,
hogy is lenne máshogy,
hisz tavasz, s isten is kimúlt.

Emberek dalai – ciklus (2003)
A Semmirekellő ember dala
Tajtékozhat felőlem az ég is, a föld is,
Nem kell már énnekem eocén, se Kláris,
Csak egy kell nekem immáron,
Mielőbbi nagyszerű halálom.
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A Gyilkos ember dala
Túl a harminchetedik vacsorán,
Vérben áztatom kedves dárdám,
Vele sok mindenkit jobb létre segítettem,
De csak azért, mert engem is oly szerettek.

Az Egykor-kedves ember dala
Régen tavaszi szellő ápolta lelkemet,
S ezt én is viszonoztam, ahogy csak lehetett,
Mára azonban szétlőttem a szellőt,
S azóta az emberiség engem is meglőtt.

A Kutató ember dala
Kutattam én sokat az élet értelmét,
Kutatásban leltem meg a magam örömét,
Most kutatom, hogy annyi emberalomban,
Hány élő, s hány igazi halott van.

A Költő ember dala
Mit ér a penna, s a híres-neves lant,
Ha az ember egyszer sem gyilkolhat?
Megöltem én már nagyszerű lelkemet,
Úgyhogy pennámat, tőlem el ne vegyétek!

A Halott ember dala
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
…………. egyszer majd te is megtudod.
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Mit ér…? (2003)
Tudás-e a hatalom,
Hatalom-e a tudás,
Mért sír minden bolond,
Mért kacag a dudás?
Alszom, vagy csak álmodom,
Nyíló szemem bámulom,
Belső képem kész van,
Lesz-e veszte még ma?
Kacag rám a halál,
Kacsint szép szemével,
Mit ér így a tudás
Mulandó létével?

Mutasd meg a szerelmet… (2003)
Zizzen, zizeg, zörög ez a szerszám,
zavaros az élet, zárlat van az agyban.
Bomlik a kanális, meg az arany szemű minden,
minek a forgataga elhalad egy forró, bádogos
fémből készült vonatszerelvény előtt,
de nem tudja, hogy voltaképpen hogyan is
keletkezett az idegenkedésből vett lélegzete,
mely elámult, abbamaradt, a teste majdnem teljesen kihűlt,
csak forgott saját hajában, vérében,
mintha valami értelmet keresett volna a napban,
amelyben él, a percben, amelyben majd meg
fog halni, vagy azt a percet kereste a múltban,
amikor a szerszám még nem használódott el
annyira, s a legtökéletesebbség erejével hatott a
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bálványokra, s minden olyan személyre vagy
fény-képre, amely nem a képzet, s a fogantatás
zavaros zörgő zizzenetének élt. Vagy talán
nem is volt értelme a zizzenet keltette szerszám
fergeteges hatalmának, hiszen ő egyre csak morgott,
képzelgett, letette a kezét a földre,
nem érdekelte semmi és senki, egy perc
sem éltette, amit ebben az életben még le kellett élnie,
s úgy gondolta, hogy a szerszám most végre
azt fogja végezni, amire rendeltetett.
Megfogta a szerszámot, s tüzelt vele, bár
sokadjára kellett újrapróbálkoznia, de
végül sikerült neki. A golyó
behatolt az agyába, s megmutatta a szerelmet, a halált.

Ultrahang-kép (2008)
Vérző óceán lángjain át,
úgy duzzad e kis lény,
táplálod, növekszik,
csavarodik a DNS-szál.
Még csak kicsiny sejt,
nem hasonlít rád,
a nevén gondolkodsz,
de ő csak egy életbáb.
Apró lény, magzat, embrió.
Hamarosan húsod és véred.
Nehéz is felfognod,
hogy te hoztad létre.
Nézve most, ezt a képet,
melyről kérded: „Hol a feje,
hol a lába, doktor úr."
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Ő válaszol, de rájössz,
nem is ez a lényeg.
A szeretet az, mi összeköt,
mely épp oly lángvörös.
Nem a vér. Nem a hús.

Találkozás egy fiatalemberrel (2008)
Fiaim s lányaim szolgálatba hívtam,
Különleges csapdát neki állítottam,
Vidéki házamba őt elcsalogattam,
Megnevettettem, elgondolkodtattam,
Befogadtam, szemébe könnyet csaltam,
Örömet s katarzist generáltam,
Bánatomról neki beszámoltam,
Zenémet, versemet vele megosztottam,
Mikor nem szólt, furcsán bámultam,
Mikor szólt, csillogva hallgattam,
Mikor kérte, meséltem, daloltam,
Segítettem is, autóval hurcoltam,
Bendőjét minden jóval megrakodtam,
Torkán édes pezsgőt locsolgattam,
Agyát játékokkal megmozgattam,
Testét gitárommal megtáncoltattam,
Szarvasokkal is a farmon járattam,
Erdei sétában megdolgoztattam,
Hazafele véle együtt vonatoztam,
Bölcselkedéseket vele megosztottam,
Jó érzéseit megszaporítottam,
Versírásra őt folytonvást bíztattam,
Tagjaim közé bizony őt meghívtam,
Barátságom neki fölajánlottam,
Ha lehet, egy életre a szívembe zártam.
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Más, mint… (2009)
Ez más, mint…
Megfogalmazni képtelen
az is, ki érzi, az is, ki elemzi,
honnan jött, miből lett,
ennyi érzelem.
Ez más, mint…
Kötődést éreztem eddig is,
láthatod, nagyra nyílik szívem,
belelátsz, mint óceán mélyére,
a gyöngyhalászok.
Ez más, mint…
Minden kincsem odaadom,
pedig minden kincsem te vagy.
A gyöngyhalász sem lelhet szebbet,
drága, tenálad.
Ez más, mint…
De miről is beszélek?
Lelkem muzsikája szavakra nem lelhet,
a dallamot te adtad nekem,
botfüleimnek.
Ez más, mint…
Érzem illatod, s enyém,
illataink egyesülnek nyakamon,
izzadtság megszépül, ha
közelebb hajolsz.
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Ez más, mint…
Nem tudom elmondani, milyen,
úgy érzem, képtelen vagyok.
Gondolatot nem talál agyam,
folyton kattogok.
Ez, más mint…
Szenvedélyes lettem, mohó,
odaadó, szerető, rámenős, dacoló.
Hajótöréstől csöppet sem félve
viharba gázolok.
Ez más, mint…
Most már kimondom.
Veszem a bátorságot, és végre belátom.
Több nagy nekem mindennél, ezen a kerek világon.
Ez más, mint amit eddig valaha érzett szív, hallott fül, zenélt lélek.
Szeretlek téged.

Ébren álmodom (2009)
Ébren álmodom,
vállamra hajtva a fejed alszol el,
sose gondoltad volna,
semmi sem számítana már,
szeretsz, szeretlek,
tudjuk mindketten, hogy
tökéletes lehetne,
ha az az egy valami nem szólna közbe.
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Elsöpör az érzés,
a pillanatot a végtelenbe húznám,
ha rezdülök, jobban bújsz,
sosem láttalak még így,
könny szökik szemedbe,
letörlöm, szorítalak,
három óra késésben vagy,
az ajtóban alig engedlek.
Ébren álmodom,
még érzem illatod,
a kiszívás a nyakamon súgja, itt jártál,
tényleg te voltál?
Vártam rád, de a sors kegyetlen,
nem hagyja, törődjünk bele,
de emléknek, tudom, lehet,
megőrizzük szívünkben - örökre.

Emberek előtt (2010)
(Szabad fordítás és újraérzés Jenni Vartiainen Ihmisten edessä című
slágere alapján)
A hajnali forgatagban
nem tudnak rólunk semmit,
vársz a megállóban,
késem kissé, bocsásd meg nekem,
futok hozzád az út végén már,
gyönyörű vagy, mint mindig
a színes pólódban…

20

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA – LIMITÁLT PÉLDÁNY
Azt mondod, ma reggel sétálunk,
kéz a kézben,
az emberek előtt,
ne aggódjak, mit látnak, mit gondolnak,
mi együtt vagyunk,
nem értenek semmit, nincsenek ebben a történetben,
amit csak kevesen olvasnak.
Hangokkal teli utcák,
csak üvöltenek felénk,
te vagy az erősebb kettőnk közül,
veled nem félek a város ébredő sötétjében,
a nagy tömegben
gyöngéden tartasz,
és minden félelmem elillan.
Mert ma reggel együtt sétálunk,
kéz a kézben,
az emberek előtt,
ne aggódjak, mit látnak, mit gondolnak,
mi együtt vagyunk,
nem értenek semmit, nincsenek ebben a történetben,
amit csak kevesen olvasnak.
A templom melletti parkban
még mindig félek, hogy meglátnak,
szerelmed erősít, feledtet,
fél nyolcra elmúlik a bánat,
még mindig ébren álmodunk,
könyvünket csak mi éljük,
szeretve szálldosunk.
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És minden reggel együtt sétálunk,
kéz a kézben,
az emberek előtt,
ne aggódjak, mit látnak, mit gondolnak,
mi együtt vagyunk,
nem értenek semmit, nincsenek ebben a történetben,
amit csak kevesen olvasnak.

Még egy vers… (2010)
Még egy vers, mely a billentyűzet billentyűin
pittyen-pottyan némán, olykor zajban,
nini, kérdi, nézi, fogja, viszi a szavakat a költő
mert költ ő rendületlenül, s a szobában egy légy híve,
gondolkozik, hív-e segítségül valakit, aki múzsaként
rúzsa lesz ajkainak, zircinek, bobainak, ajkainak is
udvarolt ő már, s szerelmes, heves, pöppedt pocok
pöcke röpke szösszenet, melyre összemegy szív, s kacag,
halad, szalad, nem tudja, merre még, hol a rím, keresi,
erőlködik, nagyon, fagyon, tűzön-vizen át, átlát,
tát nagyra, s várja, hogy a sült galamb beleröpüljék,
s megszülessen a vers, még egy vers, melyet vár
a nagyszerű idomár, de kár, kár, kár, hogy a versét,
minden egyes percét, a kukába kívánja már.

Denevér vagy (2010)
Hevít a vágy,
izzik az éj,
célunk az ágy,
bennünk a kéj,
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lecsapsz reám,
én is harcolok,
csókold a szám,
beléd harapok.
Visszaharapsz,
beleremegek.
Mondd, miért marsz?
Mitévő legyek?
Szenvedélyes,
vad ölelés,
közveszélyes
nyakba döfés.
Azt beszélik,
denevér vagy.
Probléma ez,
viszont nem nagy.
Forr a vérünk,
éjszakánként,
marja álmunk,
titkos árnyék,
Egymás mellett
felébredünk,
egymásnak mi
nekiesünk.
Hogy mit látok?
Szárnyra kaptál,
szájat tátok,
csókot hagytál.
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Ottmaradtam,
egymagamban,
lesápadtan,
ámulatban.
Sápadtságnak
van ám oka,
kiszívott nyak,
véres toka.
Kiszívtad az
összes vérem,
már lenyakazni se érem.
Értéktelen
kész csőd vagyok,
a szívtelen
jól itt hagyott.
Könnyed véres
lehet talán,
benned dobog,
minden parány
részecském, mi
egykor voltam,
belehalni,
nekifogtam.
Búcsúzom, hát
szép Vámpírom,
ágyam többé
meg nem osztom.
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Ágyam nincs is,
koporsóm van,
lelkem kóbor
a világban.

Egyiptomba utazunk (2010)
Energia, lendület, jókedv, lelkesedés,
Gyermeki öröm az ismeretlen felé,
Izgalom, mely álmokat valósít meg,
Próféták nyomába térek.
Találgatok, izgulsz-e te is most velem,
Ott is egyek leszünk, hajt a szerelem.
Mámort, Ámont, Echnatont láttam,
Boldogság, melyre gyermekként úgy vártam.
A vállamra hajtod fejed a repülőn,
Utazunk a messzi tájba, a vágyak birodalmába,
Tétován, szerelmesen, egy célért küzdve
Arab világ meséjébe menekülve,
Zenének halljuk a repülő hangját
– Uram, mit hozhatok? – s én nézlek csak bambán.
– Nagyon kedves, semmit, köszönöm.
Kedvesemmel utazom, ez az örömöm.

Francia irodalom – 2 kredit (2011)
Francia irodalom szakos egyetemista barátaim, a szőke kölyök meg a
bögyös vörös megmagyarázhatatlan vonzalmat érzett a temetők iránt.
Nem is az elhunyt ősök iránti tisztelgés vezette őket városról-városra,
országról-országra a temetőkbe, hanem a sajátos atmoszféra. Igen, ez
furcsa dolog, de a temetők békés hangulata valahogy elvarázsolta főhő-

25

KESZY-HARMATH DÁNIEL – A KEZDETEK…
seinket, és a legabszurdabb helyzeteken voltak képesek röhögőgörcsöt
kapni, vagy épp megbotránkozni, esetleg félni.
A történetet én is csak szegről-végről hallottam, ezért előre is elnézést kérek, ha nem lesznek pontosak a részletek, ne adj isten, saját
fantáziám megtoldja egy kicsit a történtek igen izgalmas leírását. Hőseink szinte megrohamozták a párizsi Pére-Lachaise temetőt a metróból kiérve. Az idő tökéletes egy kis híres halottakkal való
fotózkodáshoz. Csöpörög, a szél nem fúj, még a jelzőtáblákat sem rezgeti, amelyek elvezetik hőseinket kedvenc híres halottaikhoz. Nagy koponyák vannak itt eltemetve. És nem csak franciák. A kezdeti sikertelenség után, amikor csak francia tucatnevekkel találkoztak a sírfeliratokon, az első felbukkanó híres ember meghozta az elszántságot néhány
jól beállított fotó elkészültéhez. Megtalálták Balzacot, akinek emelvényes sírján díszes szoborportré állt.
- Hát ezek a furcsa szerzetek meg mit vigyorognak? – gondolta magában Balzac. – Nincs jobb dolguk, mint fotómasinájukkal itt rontani a levegőt? Biztos vagyok benne, hogy csak a pénzért teszik. Eladják majd
jó pénzért a képeket, ahogy Rastignac is üzletet kötött az ördöggel.
Pedig tudhatnák, hogy a kapzsiság nem vezet jóra. De csak rájuk kell
nézni. Akik ilyen kihívóan képesek festeni a hajukat, azokról mindent el
tudok képzelni.
A fiú egy kicsit mintha megsértődött volna Balzac elmélkedésein, de a
lány lelkesedése, hogy újabb halott hírességekkel találkozzanak, elfeledtette ezeket a gondolatokat. Az orruk előtt becsapódó döglött galamb sebességével vetekedve bukkant fel előttük a következő lakó, a
csöndes Marcel Proust. Az ő sírja egy fekete kocka, tele virággal, nem
érezni benne a rohanást az eltűnt idő után. De valaki azért egész biztos
Proust nyomában járt, ha más nem, Krúdy Gyula, mert igencsak rátört a
pánikroham hőseinket meglátva.
- Azonnal hagyjátok abba a bizonyítékok készítését! – ripakodott rájuk.
– Ne kövessetek, ne akarjátok megtudni, ki vagyok.
A prousti ámokfutás után meglátták a következő sírt, egy hatalmas
druida kőoszlopot, fekete véséssel. Apollinaire sírja volt ez, aki a korábbiak után meglepően kedvesen fogadta látogatóinkat:

26

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA – LIMITÁLT PÉLDÁNY
- Biztosan a macskák a falon a nemdehogymiértbizonyára színes tarka
ecsetvonások a látomás a képzelet a súúúúúúú.
- Nem tudom – felelt rá a lány, és továbbálltak.
Amikor már kezdtek rádöbbenni hőseink, hogy ez a temető más, mint a
többi, s ennek a temetőnek a lakói nem biztos, hogy olyan szívesen fogadják őket, mint másutt, hangos kacagás hallatszott az egyik sír felől.
Moliere és LaFontaine veszekedett egymással. Elzárva a többiektől,
egymásra néző páholyukban ücsörögtek, és kacagtatták a másikat, miközben igencsak erős érvekkel bombázták egymást a vitában. Kezdett
az egész félelmetessé válni.
- Azt hiszem, ki akarok menni – mondta a fiú.
- Én pedig azt, hogy nem szeretnék több temetőt látogatni valaha is –
így a lány.
- Maradjatok még, ne féljetek – szólította meg őket a különös pózban
kőbe vésett Oscar Wilde. De ez csak olaj volt a tűzre. Úgy megijedtek,
hogy megindultak a kijárat felé, irtózva mindentől, amit eddig a világról
tudtak vagy hittek. Itt egy egészen más világ tárult eléjük. Legalábbis
én úgy hallottam a történetet. Itt a feje tetejére fordult minden, az
irodalom élő egyenes adásban a képükbe szállt, és nem a hulló falevelek.
Az egyetlen megoldás a menekülés maradt. Így is tettek.
A kijáratnál még hallatszott Edith Piaf „sűrű bocsánatkérése”, a Non,
Je ne regrette rien, de tudták, hogy csak szórakoznak velük.
- Megyünk még valahova ezek után?
- Mára még a Pantheont terveztük. Ott van Camus, Voltaire és Rousseau
kriptája is.
- Azt hiszem, kihagynám, ha nem gond.

Amszterdami látomás (2011)
Bűnös mámorban
malom tövénél színes
tulipánhajtás.
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A MEBT, VPM és Verslista által kiírt „Az én Egyiptomom 2010/2011” című
prózaíró pályázat eredményhirdetése
(Keszy-Harmath Dániel I. helyezett és Őexcellenciája Aly El-Hefny,
az Egyiptomi Arab Köztársaság nagykövete)

Egyiptomi csata (2011)
Már tegnap is híre ment, mekkora nagy kalamajkában vagyunk. A rabszolgák nem adták fel a harcot, s a görögök után biztos volt benne mindenki, hogy ezúttal győzni fogunk. Kivívjuk az igazságot és a szabadságot. Egyenlőségről álmodni se merünk, kezdetnek az előbbi kettő is
megteszi.
Igazság kell, mert olyan nincs, hogy a nagyobb anyagi támogatást kapottak vagy a jobb ismeretséggel rendelkezők vigyenek el mindent, és
az sem lehet, hogy olyanok uralkodjanak rajtunk, akiknek egy fikarcnyi
beleszólása se lenne az életünkbe. Szenuszer még nálam is harciasabb,
biztos a győzelmünkben. Katonai stratégiánkat jó alaposan kidolgoztuk,
Antef és Pepi felelősek az ellenség eltereléséért, én pedig összefogom
a sereget, és lecsapunk. Antef kicsit fél, pedig csak annyi dolga van,
hogy megkörnyékezze a kintieket, és elvegyüljön közöttük. Pepi bát-

28

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA – LIMITÁLT PÉLDÁNY
rabb, rá én is mindig felnézek. Mondom is neki, mennyi erőt és önbizalmat sugároz, s mennyire becsülöm azért, hogy a családja távollétében is
ilyen kitartó. Pedig mindenkit otthon hagyott. De miről is beszélek.
Nyilván őt viseli meg ez a legjobban, de azért lássuk be: ezzel mindanynyian így vagyunk. Már egyikünknek sincs itt a családja, már az egész
sereg minden tagja magányos, csak egymásra számíthatunk. Csak egymásra. Olyanok lettünk, mint egymás testvérei. Család helyett család.
Antef még nehezen dolgozza ezt fel, neki nagyon sokat jelentenek a
háziak. Mindent tőlük tanult. Én kevésbé. Otthon zárkózott voltam, itt
nyíltam meg igazán, s itt tanultam a legtöbbet, a többiektől. Ez a háború pedig pontosan felnyitotta a szemem, hogy mennyire semmit nem
tudtam eddig a világból. Ahogy nézem Szenuszer elszántságát, ahogy
összeeszkábálja a fegyvereinket, s ahogy képes ellenállni a magasabb
szintű erőknek, ahogy kinyitja a száját, s kiáll értünk, ráébreszt, hogy
eddig semmit sem tudtam. Most kezdek tanulni.
A csapat a megbeszélt ponton és megbeszélt időben találkozott. Tudtuk, hogy ez sorsdöntő csata, rajtunk a világ szeme, mindenütt rólunk
hallani, győznünk kell, nem maradhat úgy tovább, ahogy eddig volt. Előkészítettünk mindent. Az sem szegte kedvünket, hogy tervünket akadályozó tényezők, nehéz időjárási körülmények és fáradt katonák kísérték. Szenuszer, Pepi és én buzdítottuk a többieket, hogy ne adják fel,
csak egy karnyújtásnyira vagyunk a győzelemtől. Antef bizalma megingott. Mindenki látta rajta, hogy még az is megfordul a fejében, hogy
feladja, vagy ami még rosszabb, átadja magát az ellenségnek. Nyűgös
volt, napok óta nem aludt semmit, és ez kihatott ránk is. Volt egy holtpont, amikor azt gondoltam, én is elvesztem a hitemet. De szerencsére
olyan gyorsan átfutott ez az agyamon, hogy már el is érkezett a döntő
ütközet ideje.
Pont úgy történt minden, ahogy számoltunk. Túlerőben voltak, harciasak, képzettek, méltó ellenfelek. De mégis ott lebegett előttünk a korábban kitűzött cél, nem nyerhetnek ellenünk. Ki fogjuk vívni a szabadságunkat, s ha még akár az is megadatik, hírnevet szerzünk. Mondjuk,
ez hiányzott a legkevésbé, talán csak Szenuszer vágyott valamiféle el-
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ismerésre, s arra, hogy az egész világ rettegjen ezután tőlünk. Én már
fel sem fogtam, mi van. Kezemben a fegyverekkel, elszánva arra, hogy
vért ontsak a szabadság nevében, hirtelen átfutott az agyamon, hogy
talán itt az utolsó lehetőség, hogy a világtörténelembe írjam a nevem, s
mindezt egy jó cél érdekében.
Ők jöttek először, támadtak, ostromoltak, nekünk pedig a védelem és a
villámhárítás a gyengénk, ezt jó alaposan kihasználták. De az összetartásunk, taktikai és lelki erőnk kifogott rajtuk. Amint feléledtünk az első pofon után, visszavertünk. Nagyon odatettük magunkat. Még Antefet
sem láttam így küzdeni soha. Látszott, hogy az övéiért is vívja a harcot,
látszott, mennyire sanyarú sorsú körökből származik.
Mindannyian életben maradtunk. Szenuszerre néztünk, vártuk, hogy kinyögi végre, mi lesz. Ezzel elértük a győzelmet vagy sem. Küzdenünk
kell-e még tovább vagy sem. Annyira hirtelen történt minden, hogy azt
se tudtam egy pillanatra, hogy álmodom-e, vagy ez a valóság. Délután
négy óra volt, s tudtam, hogy már véget ért a csata, de nem éreztem,
hogy túllennénk rajta. Antef sírt. Zokogott. Arra gondoltam, hogy valami olyan veszteség ért minket csata közben, amit észre se vettem, anynyira el voltam foglalva saját magammal, s iszonyatosan elszégyelltem
magam. Hirtelen azt vettem észre, hogy Szenuszer vigasztalja
Antefet, lelket próbál önteni belé, Pepi meg nekem magyaráz, hogy hogy
tehettem ezt. De annyira ködös volt az egész, hogy nem értettem, miért támadt nekem.
Ekkor hallottam ketyegni az órát, pontban négyet ütött. Anya megjött,
Antefért is eljött a nagymamája, Pepi meg folyamatosan magyarázta
nekem, hogy kikaptunk, a nagycsoportosok római jelmezei és fegyverei
nyerték a történelmi rajz- és jelmezversenyt. Alulmaradtunk. Pedig három alvásidőt is erre fordítottunk, teljesen egyedül. Még ezeket az
egyiptomi neveket is magunkra akasztottuk.
Majd jövőre, középsőben újra indulunk, keresztes lovagoknak öltözve…
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Olasz torlasz (2011)
Lesz itt most nagy patália,
itt van a fél Itália.
Főszereplőnk egy nagycsalád,
közülük senki sem galád.
Apánk Anisse Baragnese,
kedvence a bolognese.
Gyermekei szép egyedek,
kicsik, nagyok, más egyebek.
Rímanyánk az Eva Callas,
abszurdokat gyakran hallasz,
nevetésre késztet ő ma,
akárcsak kishúga, Anna.
Mesterírók ők ott ketten,
görbe tükröt tesznek minden
furcsa jelenség elébe,
nevetés hallik beléje.
Képzelt fivér a Marcello,
- Hegedülsz? - Nem, már csellózom. - válaszolta erre ő.
Daniele itt a menő.
Daniele verset farag,
Lesz is tán emiatt harag.
Pedig ő csak vicceskedik,
legkisebbként kekeckedik.
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De mit is beszélek én itt,
amit mondtam, az csak tévhit,
hisz a legkisebbik bratyó,
a csillagász Gregorio.
Margarita virágoskert,
Angela jókedvre tett szert,
Valeria gondoskodó,
férje pedig a Francesco,
nagy családi portrét készít,
Clara mamma ad most puszit,
nagy itt a családi béke,
történetemnek is vége.

Összetört szív (2011)
Most naplementekor,
ott a horizonton
égkék és tűzpiros
színek kavarognak.
Vívják ők harcukat,
forrongó lávatűz,
repedő jégdarab,
aminek látszanak.
Harcot már nem vív Ő,
kiszállt, és itt hagyott,
repedt szív-darabok
miatta potyognak.
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Verejtékes emlékek (2011)
Kétszeresen összetört
szív ritmusa
zakatol a vonaton.
Ismerős dallamoktól
huzatos elmém.
A komáromi híd
átível az emlékek
zavaros forgatagába.
Egyszerre lesz szívemben
tavasz és nyár,
de a szívszilánkok
jeges telet hoznak.
A kivert víz egyesít
minden kedves régi illatot.
Prousti emlékezéssel
gyötör az izzadtság.
Két szerelem évtizedes
fájdalma tornyosul,
mint a kártyavár, s
egy könnyed nyári szellő
elsodorja az egészet.
De a hangok, a szagok,
az őrület - itt maradnak.
A dallam nem csitul, a
folydogáló testszérum
erősödik. Ahogy
a szívfájdalom is.
Miért erősíti egymást
a két régi érzés?
Miért csap le baráti
összetartásban a kínzó
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fájdalom-egyveleg?
Miért intenek a
tatai erdő fái
kezükkel vissza a múltba?
A vonat zakatolása is
egyre erősebb. Kattognak
agyamban is a kerekek,
de az új tavasz neszei
nem ütik fel fejüket,
csak a régmúlt allergiája
marcangol tovább.
El, tőlem, sötét árnyak!
Napsütést akarok, s
szívforradást!
Esélyt az újrakezdésre!
Emlékek nélküli édes jövőt.
Érkezzünk már be Budapestre!

Győri felolvasóest (akrosztikonos) (2011)
Gyöngéd mosolyok
őrzik emlékét boldog
rajongóiknak.

Győri hangulatjelentés (akrosztikonos) (2011)
Gyorsan múlt idő,
őrült nyári vidámság,
remek barátok.
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Útbaigazítás "versbarátoknak" (2011)
Srégen egyenest
jobbra előre vidám
dalospacsirták.

Feri-sztorik (2011)
Körtepálinka
édes gőze idézi
a Gősi-otthont.

Győri program (2011)
Tűző napsütés
spontán séta, hallatszik
vihogó hangjuk.

Krétapor-tragédia (2011)
Szivacs mozgása
reggeli törléseknél
- Idézet, pusztulsz?

Tantermi szemtanúk (2011)
Ablakba kitett
muskátli figyel, fiú
hervad figyelmed?
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Kényelmes fekvő pozícióban (2011)
Odanézz hát, mit csinál a
buta Berci macska?
Ráfeküdt a masinára!
Ó, de milyen csacska!

Bánatos bivaly (2011)
Mondd, kis bivaly,
mi a baj?
M'ért vagy így letörve?
Nem vagy tán betörve?

Kecsketej (2011)
Kecskelányka tejet adott,
volt is buli emiatt ott.
Első tejért büszke mama,
meg az egész família.

Kecskedal (2011)
Énekelni ő nem tudott,
Kecske Marci csak tátogott,
mekegés az ő kenyere,
a kis hangja így lesz zene.
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Kinek a hibája? (2011)
A képen itt egy darázs,
nem méh ő, nem hibás,
hogy így hasonlít rája,
a természet bánja.

Reményvesztett számadás (2011)
Ha majd meghalsz, vagy elhagynak,
ha forró tűzben megforgatnak,
ha majd minden, amiben hittél, köddé válik,
ha majd szárnyra kapnak parány csodáid,
ha kihuny belőled az értelem,
ha nem marad végképp semmi érzelem,
ha a megbecsülés álommá lesz,
ha ember embert majd rommá tesz,
ha kinevetsz, mert kinevettek,
nem szeretsz, mert sosem szerettek,
ha majd elbújsz,
ha szívedben gyúlsz,
ha szekrényben lógó ruhaként nyúlsz,
ha már Isten sem szeret,
ha kiáltasz, hogy ez nem lehet,
s ha majd est borul a késő mára,
készülni kell a számadásra.

Derült égből (2011)
Vihar áztatta
szennyes. Könnyes kérdésem:
"Miért hagytál el?"
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DÁLYA GERGELY: ALKOTÓI KÖZELKÉP
KESZY-HARMATH DÁNIEL
- Szia! Kezdjük azzal, miért nem teszünk semmit a neved mellé, hogyan is határozod meg magad?
Nézd, nem nevezném magam
költőnek
vagy
írónak, elsősorban pedagógusnak tartom magam, aki szereti
az irodalmat.

- Szóval
tasz.

taní-

Igen,
tanítok,
nevelek, szeretek, átadok magamból és a tudásomból, szóval
ugyanazt csinálom, mint egy író vagy költő, csak közvetlenebbül.

- Mesélj még arról, milyen kapcsolatot véltél felfedezni a tanítás és az
írás között!

A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanáraként ez adott. Illetve először adott volt a tanítás, aztán választottam csak hozzá tantárgyat.
Szeretem, és úgy gondolom, jól művelem a magyar nyelvet, és a rajta írt
irodalmi alkotásokat is. Szeretem a nagyokat, de a kortárs írókat is szívesen olvasom, és olvastatom másokkal.

- Kik a kedvenceid?

A nagyok közül Kosztolányi, Arany, Ady, Ambrus; a kortársak közt pedig a legjobb barátom, Kovács Anna, aki szintén verslistás.

- Szóval számodra a Verslista tényleg egy baráti közösség, ha innen van
a legjobb barátod is?
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Baráti, de Annát már én hoztam ide, ahogy annak idején, három éve jó
barátom, Baranyai Attila, a listavezető hozott ide engem. Teszem hozzá, ez egy nagyon okos lépés volt.

- Sokat köszönhetsz a Verslistának?

Igen, rengeteget: sok jó élményt, listatalálkozókat, kemény munkát, a
havi pályázatok megszervezését, eddig titkolt fotós és videós képességem kifejlesztését, nagyszerű pályázati lehetőségeket, egy egyiptomi
utat és persze a többiek sok-sok jó versét és novelláját.

- Térjünk ki egy kicsit erre az egyiptomi útra!

A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, a VPM és a Barátok Verslista által közösen kiírt „Az én Egyiptomom” című novellapályázaton első helyezést értem el az Egyiptomi csata című novellámmal, amely egy csattanóval végződő „csalimese” vagy úgynevezett „short story”. Nagyon örültem az elismerésnek, ezt óriási dolognak tartom, és nagyon hálás vagyok a kiíróknak a nagy nyereményért.

- Egyébként jártál már Egyiptomban?

Nem, eddig Európán kívül még nem jártam soha, így most nagyon izgatott vagyok az út előtt pár hónappal.

- Említetted, hogy a novella műfajában alkotsz, de mi a helyzet a versekkel és a versírással?

A verseket szeretem, de a versírást meghagyom inkább másoknak, akik
jobbak benne. Ezen a téren inkább csak szárnypróbálgatásaim vannak.
Ha írok is verset, az általában nem komoly, inkább a játékosságra, zeneiségre törekszem, asszociálok, és ilyenkor is legfőbb eszközöm a humor.

- Hol olvashatjuk az írásaidat?

Mivel kezdő vagyok, és a tanítás, tanulás szinte minden időmet leköti,
kevés mű születik tőlem. Ezeket itt, a Barátok Verslista köteteiben olvashatjátok. Máshol még nem nagyon publikáltam.

- Említetted, hogy tanulsz is. Mit?

Az írástól kicsit távoli területen, az alkalmazott nyelvészet berkein belül anyanyelvpedagógiával foglalkozom, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik PhD-programjában.
- Akkor a következő publikációdat, a disszertációdat is elolvashatjuk?
Igen, hamarosan 
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