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Niedermayer József: Mesék világa – Az ügyetlen fiú
Téged is vá runk
„az” munka világába;
fele királyság!
Gyorsan ki tűnt a fiú ügyetl ensége, és ennek maga is tuda tában vol t, a mi
általában tovább rontotta a helyzetet. Az 1970-es évek elején még nagyobb divat vol t a stoppolás, mint mostanában. Mikor egy IFA teherautó, vagy ROBU R kisbusz áll t meg, és a vezetőfülkébe kellett beszállni,
kapkodni kezdett, és gyakorla tilag nem tud ta kinyitni az ajtót. Könnyen
zavarba jött és elpirult akkor is, ha egy szép lány szemezett vele.
Akkoriban nagy dolognak szá mí tott a főiskolai felvétel, a melyet a fiú
próbált is megbecsülni.
Az idő szerint Budapesten, a Szerb utca egy régi épületében vol t a Műszaki Főiskola. Sajnos egy pár tantárgyból kezd ett fokoza tosan lemaradni, és ezt nem tud ta behozni, ezért végül is menekülésszerűen otthagyta az i skolá t. Kedvenc ol vasmánya vol t John Updike könyve: a Nyúlcipő, és a kialakult helyzet, valamint az előzmények ki hozták belőle a
menekülési ösztönt. Osztotta Ottlik Géza és Örley István véleményét,
mi szerint a gyermekkorban marad az élet nemesebb és érd ekesebb valósága, érzékenysége – függetlenül a szülői tá masztól –, kamaszkorban
pedig hirtelen sehová sem tartozik az ember.
A Nyuga ti pályaudvar mellől indult egy villamos, a mely szép komótosan
kiballagott a Külső Váci úton, a MAHART Telelőparancsnokság épülete
felé, amely az újpesti Népszigeten vol t. Azt gondol ta, hogy le tudja
egyszerűsí teni és kalandosabbá tudja tenni az életét, ha ha jósnak; ma tróznak áll. A hajósok szálláshelyén ez így is látszott. de egy szép téli
napon beszállási parancsot kapott.
Először i s be kellett pakolnia a bőröndbe, majd vona ttal elutazott Bajára. Az utazás már kalandnak számí tott volna, de semmi érdekes nem
történt. Kora délután érkezett meg a bajai vasútállomásra . Egyből a
restibe ment és rendel t egy bra ssói aprópecsenyét c semege uborká val;
ez vol t a ked venc étele. Még nem sejtette, milyen hosszú lesz az a nap.
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A Ba jai MAHART Ki rendel tségen kellett jelentkeznie, útbaigazítá s v égett. Nagy nehezen megtalál ta, a Sugovica-pa rt menti városrészben.
Kiderült, hogy az úszódarut a Bajá tól északra elhelyezkedő falu, S ükösd közelében fogja megtalálni. A Sió–csa torna dunai torkolatának magasságában található; partközelben kikötve.
A MÁVAUT buszok még a Béke térről indultak. Szerenc sére megtalálta
a Sükösd felé induló buszt, és nemsokára má r a faluban kérdezősködött
tovább. Kiderül t, hogy a falu északi végén van a Dunára kivezető út.
A továbbiakban szerencséje vol t, mert egy falubéli ka masz az oldalk ocsis motorjá t próbálga tta, és szívességből kivi tte a több kilométerre
lévő Duna-parti árvízvédel mi töl tésig.
Felkapaszkodott a több méter magas töltésre, és megint csak északi irányban haladt tovább a Sió-torkolat irányába. Nemsokára kutyák lepték meg, de
szerencsére csak körülvették, nem harapták meg. A gátőrházból előjött a
gátőr, akitől további útbaigazítást kapott. Jó irányban haladt, de még pár kilométert meg kell tennie. Ennek már a fele sem volt tréfa, ugyanis február
lévén korán besötétedett, és éjszakára kezdett nagyon lehűlni az idő. Járás
közben nem lehetett annyira érezni a hideget, de mikor megállt – dunai széllel fűszerezve –, igencsak fázott. Mire elérte a helyszínt és a töltésről l ement a Duna-partra, úgy este nyolc óra felé járhatott.
A töltés és a partvonulat között elég széles, növényzettel borí tott hullámtér helyezked ett el, de a part homokos vol t, és a közeli magasla ton
egyszerű épí tésű, árvíztűrő horgászkunyhók is vol tak. A fiú lassan és
kínosan kezdett rá jönni, hogy az úszódaru a Duna jobb pa rti részére
lett kikötve, tehá t a másik oldalon volt, nem azon, amelyen ő állt. Düh ében és ijed tségében éktelenül elkezd ett kiabálni a másik part felé. Lá tszott az úszódaru éjszakai kivilágítása, és homályosan ki lehetett venni
a körvonalait. A víz ugyan viszi a hangot, de semmi nem történt.
A mobiltelefont még nem talál ták fel. Egész éjszaka nem vol t semmi
mozgás, hiába üvöl tözött időnként. Nagy csend vol t különben és nagyon
hideg. Eszébe sem jutott, hogy vissza menjen a gá tőrházba – nincs meghá trálás, gondol ta.
Bőröndjével együtt valahogy fel tudott mászni az egyik horgászkunyhó
padlására. A kunyhóajtók különben zárva vol tak. A ruháka t ki szed te a
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bőröndből, és ahogy tud ta, beta karta ma gá t velük, vala mint a sapkájá t
is jól a fülére húzta .
Eljött a napfényes reggel, a víz feletti köd is felszá llt, és a fiú megállapította, hogy még nem fagyott meg. Később kiderül t, hogy az arca n agyon is vöröslött. Az éjsza ka eszébe jutott Stendhal úrfi – nemrég olvasta az életrajzá t –, aki lovas szolgálatra indult. Makacs lova t ad tak
neki, nyomban levetette a há táról, s az úrfi, úgy, ahogy vol t, égszínkék
ruhástól; pocsolyában landolt.
A fiú megint ki ment hadonászni és kiabálni a partra, de az úszódarun
nem mozdul t senki. Talán el mentek hazulról, gondolta. Bement az erdős
részre, talál t egy vastag dorongot, és a parton felfordí tott, rögzí tett
horgá szladikhoz ment vele. Nagy nehezen visszafordította és eloldotta
a kötelet i s. Lassan húzni kezd te a ladikot a Duna felé. Megunta, hogy
nem vették észre, és á t akart evezni a Dunán. Kicsit ugyan furdalta a
lelkiismeret, hogy csak úgy elkötötte a ladikot.
Mielőtt elérte volna a vizet, észrevette, hogy mégisc sak felfigyeltek
rá, mi vel egy motorcsónak indul t felé. Szerencséjére; ugyanis a víz s ebességével, a Duna sod róerejével nem szá mol t. A doronggal rendesen
evezni sem tudott volna; a hajósok szerint Mohácsnál fogták volna ki.
Nagyon gyorsan kiderül t az is, hogy az úszódarun nem olyan kalandos az
élet. Kialakult a hajós személyzet között is egy sa já tos hierarc hia,
amelynek a legaljára került, és fő felada ta a kabinok ta karí tása lett a
telelés időszakában. A nagy hidegre való tekintettel befűtötték a kazánt, a mi t folyama tosan – főleg éjszaka – kellett fűteni. Ez is a fiú feladata vol t; kapott egy ébresztőórá t, és éjszaka két óránként fel kellett kelnie, megrakni a tüzet.
Az úszódaru fő, gyakorla ti feladata az uszályokban szállított terméskő
kirakása vol t; folyószabályozási, partvédel mi és fenntartási célokból,
de daruként működve képes vol t nagyobb teher emelésére is. Természetesen a hajózá si műveleteknél szükség vol t a ma tróz munkájára is.
Ma trózként főleg a fedélzetmester – ha jós (német) szóval: bootsmann
– irányítása alá ta rtozott. A bootsmann gyorsan kiszúrta a fiú gyakorlati kézügyességének hiányá t, de jóindulattal kezel te. Elküld te egyszer a
henteshez, hogy hozzon neki egy kiló húst; úgy mondja a hentesnek,
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hogy karmonádli t kér. A hentes azt mond ta, hogy olyan náluk nincsen,
így a fiú semmilyen húst nem tudott vinni. Később kiderül t, hogy a ka rmonádli német szóból ered és sertés rövidkara jt, tehá t az egyik leggyakoribb húsfajtá t jelenti. A fiú vala mi egészen ri tka, kü lönleges, talán füstöl t húsfajtá ra gondolt.
Egyszer megkérdezte a bootsmann t, hogy mi t kell még megtanulnia ahhoz, hogy gyorsabban és ügyesebben haladjon a munkájával.
A bootsmann egyszerű választ adott: – Mindent! Mindent elölről kellene
kezdeni tanulni.
Teás csészealj
lebeg az asztal felett;
lopott pillanat…
A fiú így már okosabb lett és leülhetett teázni az egyik ha jógépésszel,
aki mindig barátságos vol t hozzá. Akkoriban még nem nagyon lehetett
kapni jobb márkájú teá t; ott pedig eredeti Lipton Yellow Label teáva l
kínálták, citrommal ízesí tve. Már csak ezért is megérte ide jönni, go ndolta a fiú és mosolygott magában. A későbbiek folyamán, a munkah elyén, de a honvédségnél is, mindig vol t egy teafőzője és merülőforral ója, a mi t a „lengyel” piacon vett. Egy Zorkíj márkájú félautoma ta fényképezőgéppel egy pár fényképet is készí tett, fekete-fehér fil mre. Róla
is készül t kép, de sajnos nem lett elég éles. Egy kikötőbak előtt lá tha tó,
kis terpeszállásban áll, elég lezser, majdnem flegma ta rtásban, de az
arcvonásai nem ki vehetőek.
Az csak hab a tortán, hogy az égiek egy vihart is rend eztek a f iúnak.
Egy ladikkal gyakorolta az evezést a Dunán, mikor is hirtelen ha tal mas
szélvi har tá mad t, és a keletkező magas hullámok elsodorták a ladikot.
Megint szükség vol t a motorcsónakos segí tségére.
Ezután má r nem sokáig ma rad t az úszódarun, összesen talán má sfél hónapig volt ott. Húsvétra má r hazakerül t.
A Teremtőnek jó humorérzéke is van; főleg az elnevezések és az éle thelyzetek teremtése terén. Azt lehetett ugyanis gondolni, hogy ez a
pályakitérő jelentéktelen dolog, téved és, megriadás, menekülési útvo-
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nal. Azonban a fiúnak később úgy alakult az élete, hogy levelező tagoz aton valahogy el tud ta végezni a Baján lévő vízgazdálkodási főiskolát.
Vízügyi munka helyen kezdett dolgozni, és a fenti eseményektől szá mított tíz év múlva Budapestre kerül t. A munka helye az Újpesti -öböl bal
partján helyezkedett el. A szemközti pa rton vol t a MAHART Telelőparancsnokság épülete, ahol a hajósok szálláshelye is vol t (1972 -ben i tt
járt a fiú). Vízügyi szempontból hozzá tartozott a Duna -folya m Szobtól
Budapestig, majd később ha tósági szempontból egészen Dunaföldvárig;
beleértve a Szentendrei Duna-ága t és a Ráckevei (Soroksá ri) Duna-ága t
is. Hajózá si ügyekkel is foglalkozott, vala mint részt vett a kikötők engedélyezésében. Az emlí tett Duna-szakaszokon hajóútki tűzési tervek
készí téséb en is részt vett. A kivi telezési munkák folya mán pedig el sősorban terméskőből készülő dunai partvédel mi és szabályozási művek
építésében vett részt.
Ugyanaz a fiú, aki 1972-ben, késői órában a Sükösd feletti árvízvédel mi
töl tésen ballagott, kez ében bőröndjével, a Sió-csa torna torkolata felé…
Csésze teában
tükröződik hideg nap;
s benne arcom i s…

Szabó Eszter Helka: Jógatea
Andi magának is nehezen vallotta be, hogy a közös teázást szereti a
legjobban a foglalkozások végén. Akkor vál tha t egy-két szót a többiekkel. Van közöttük egy vállalkozó is, Szandra, aki egy biotermékeket
gyártó céget vezet. Ahhoz képest, hogy cégvezető, nem annyira nyom ulós, mint azok az ügynökök, akik naponta megfordulnak a Debrecen kö rnyéki kisvá rosban, H.-ban. Ebbe a klubba zömmel helyiek járnak, akik
ismerik a városká t. Szót lehet velük érteni.
Aznap Ma rgó is jött, Andi barátnője. Margó rengeteget ha jt a lakásért: nappal bérszá mfejtő a kisvá rosban, este egy debrec eni büfébe
jár be melózni, éjszakánként egy butiknak is va rr hébe-hóba. Andinak a
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taní tás kiszí vja mind en erejét. Nem i s érti, hogy bírja Ma rgó ezt az
egészet. Még mindig együtt vannak Zol tánnal, azzal a különc, vegán fi úval. Nem ért rá soka t gondolkozni a bará tnőjén, mert a lány egy szoka tlan kéréssel fordul t hozzá:
- Ne ha ragudj, szívem, pokolian fáradt vagyok, felráznál a lazításkor, ha
elaludnék?
- Felébresztelek, ne izgulj – nyugta tta meg Andi.
Margó mindig így szólítja Andi t, hogy „szívem”, Zol tánról meg úgy
beszél, hogy a „kedvesem”. Hiába, az Erd élyből áttelepül tek még őrzik
azokat a régi, szép szavaka t, a melyekkel ő már csa k a népdalokban találkozott. Ma rgó a Hargi ta vidékéről jött. Az édesanyja állítólag sz ékely. Együtt laknak Andival albérletben. Még szerencse, hogy Debr ecenben van állás, és ők ilyen jól kijönnek egymással.
Miután végigcsinálták a mudráka t és a megszokott gyakorlatoka t, már
csak a lazítás maradt há tra. Mindenki hanyatt feküdt a jóga matracán,
aztán magára húzta a takarójá t. János, az okta tójuk - „civilben” szintén
tanár – minden mozdulatukat, ső t, még a lélegzetvételüket is irányította.
Margó viszont tényleg elaludt, mert Andi furcsa, horkolásra emlékeztető
hangokat hallott a bal oldalán. Olyan volt, mint a disznóröfögés.
- Kérem, az orrunkon á t lélegezzünk – mond ta János a tőle szoka tlan,
má r-má r hiva talos stílusban. Andi fél t, hogy őt ma jd azért cikizi, mert
megmoccant, de megrázta a bará tnőjét.
- Köszönöm, szívem – motyogta a lány. A szeme za varos vol t: mintha nagyon messziről érkezett volna vissza a torna terembe. Gyorsan vissz acsukták a szemüket, mintha mi sem történt volna. János szerencsére
egy szót sem szól t. Andi a tea ízére gondol t. Ri tkán érezte magá t a l azítá s után ennyire szomjasnak.
A levezető mudra után végre leülhettek együtt teázni. János a múl tkor végre magáról is beszél t. Megtud ták, hogy harmincévesen má r túlvolt két váláson. A gyerekeket a vol t nejénél hagyta Debrec enben, de
elköltözött a vá rosból is, mert „felejteni akart”. Egy éve háza sodott ú jra. A kisvá rosban taní t. Mond ta, hogy a jóga soka t segí tett neki „újragondolnia az életét”. Andinak fel tűnt, hogy a tea ka varga tása közben
Margót figyeli. Csak nem azért, mert elalud t? - gondol ta riad tan a lány.
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- Tényleg, még soha sem kérdeztem meg, hogy miért is jártok jógá zni. Például te, Margó? - tette fel okta tójuk a szoka tlan kérdést.
- Én azért járok, mert szeretném megérteni Zoltánt – volt a válasz. János nagy, fekete szeme még jobban kikerekedett.
- Tudod, sokféle választ hallotta m már erre a kérdésre. Például olya smi t, hogy jó lenne, ha alacsonyabb lenne a vérnyomásom, fogyni akarok,
többet kellene mozognom, vagy érdekelnek a keleti dolgok – de olya t,
hogy szeretném megérteni a má sika t, még soha – foglalta össze János.
Andi közben arra gondolt, hogy valójában minden kapcsola t alapja a m ásik megértése, nincs is ebben semmi különös. Tal án ő is talál majd valakit ebben a nagyvárosban – gondol ta, miközben a teá ja koncentrikus köreiben próbál ta meglá tni a jövőjét.
Margó egy szót sem szól t. Andi úgy érezte, ő tudja egyedül, miért
adott ilyen különös választ a lány. Zol tán nemc sak vegán vol t, hanem jógázott, sőt, még a világról is másként gondolkodott, mint az átlag. Andi
soha sem merte megkérdezni, hogy buddhista -e, de gyanította, hogy
igen. Zol tán egy korty alkoholt sem i vott, ká vét sem, vi szont rengeteg
gyógyteá t ismert. Egy ilyen pasi t talán még nehezebb lehet megérteni,
mint a magunkféléket – foglal ta össze magában Andi.
János kérdése „szi mpla körkérdés” vol t, a mire mindenki válaszol t.
Andi nagyjából ugyanazt mond ta, mint a többség: a stresszt szeretné
csökkenteni az életében. Miután mindenki sorra került, végre mindenki
a pohara fölé hajol ha tott, él vezhette a tea finom illatá t.
- Milyen tea is ez? Te biztosan tudod, Andi, hiszen te rend szeresen teázol – kérdezte hirtelen valaki a csoportból. Andi rettentően zavarba
jött, mert fogalma sem vol t róla, milyen teá t főzhettek a lányok a r ecepción. Annyi t tudott csak kinyögni, hogy ő többnyire rooibos teá t
iszik, ha megfázik, akkor gyógyteáka t, de a koffeint tartal mazó teáktól
til tják az orvosai.
- Ez valamilyen ízesí tett tea lehet. Fenséges aromája van – jegyezte
meg a kérdező, egy levél táros lány. Margó pokolian szégyellte magá t,
hogy nem ismer rá a teá ra az ízéről. Közben a tá rsai is elkezd tek ti ppelni: mindenféle teanév el hangzott a borsmentá tól a gyömbérig. Javában folyt a találgatás, mikor megjelent Marika a recepcióról, hogy ö sz-
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szeszedje a kancsóka t és teáscsészéket. Közelgett a záróra. A levél táros lány Mariká t i s megkérdezte.
- Si ma zöld teá t i tta tok – nevetett Marika, ma jd gúnyos vigyor ül t ki az
arcára. Mindent összeszedett, majd elvonul t a c sa ta térről, mint egy
győztes hadvezér. Andi leforrázva érezte ma gá t. Oda minden tudománya, ami t Zol tántól, a „gyógynövényszakértőtől” tanul t.
Évek múlva talán már egyikük sem emlékezett a nem mind ennapi jógaórára. Andi azon merengett a debreceni villa moson zsúfolódva, hogy a
jóga mégsem segí tette igazán a bará tnőjét, hogy megértse Zol tánt.
Még szerencse, hogy aznap nem vol t otthon, amikor Zol tán felfeszí te tte a kerí tést és egy szál vörös rózsá val a kezében, meztelenül mászott
be az albérletükbe, mert nem tud ta feldolgozni, hogy Margó otthagyta
őt egy kalauz kedvéért. Margóék egy faluban vettek háza t. Andi is megtalál ta „az igazit”. Továbbra is teázik. Újabban „nagy kávés” pá rjá t is
kezdik érdekelni a finom teák.

Ságiné Szűcs Klára Mária:
A lépés, amely megváltoztatta egy asszony életét
Egészen fia talon kötötték egymá shoz az életüket, má r több mint ha rminc éve mond ták ki a boldogító igent. A gyerekek is gyorsan jöttek,
két fiú. Má r kirepül tek, önálló családdal rendelkeznek, a három unoka
iskolás. Nem i s a szülővárosukban élnek. Egyikük kül honban, a másik az
ország túl só végén. Nincs velük gond, a helyzetből adódóan segí teni sem
kell és lehet nekik. A szülők túlvannak életük delén, de még fia talosak,
egészségesek, tevékenyek, képesek lennének megújulásra, új él mények
gyűjtésére, idősödő koruk mindennapjainak széppé, izgalmassá és é rtel messé varázslásá ra. Ez az állítá s azonban nem teljesen igaz. A fel eség jellemzője lehet, de a férjre nem illik az iménti megállapítás.
A férfi ered ményes, jövedel mező vállalkozása elegendő anyagi forrást
biztosí tott mindig a jó körül ményekhez, a nyugod t, békés élethez. Az
asszonynak soha nem kellett dolgoznia, bár képzett vol t, jó szakmá val
rendelkezett. Szá mára a házta rtás vezetése, korábban a gyerekekről
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való gondoskodás vol t a legfőbb feladat. Később szeretett volna mu nkába állni, de párja ki tartó til takozá sa mia tt erről fájó szívvel le kellett
mondania. Nem sok baja mellett néhány éve a legidegesí tőbb problémá t
az okozta szá mára, hogy mi t főzzön ebédre, vacsorára. Értel metlenül,
színtelenül ment el minden napja. Kevés bará tjukkal is ri tkán találko ztak. Szórakozni, színházba évente egy–két alkalommal jutottak el. Mehettek volna többször is, de a férjnek erre nincs és soha nem is vol t
igénye. Régebben nya ranta ké t hétre elutaztak, mindig vala mi egzotikus
helyre, d e az utóbbi há rom évben má r ezt sem szervezték meg. Mara dtak a szürke, unalmas hétköznapok, meg ri tkán az országban élő gyerek
családos látoga tá sa, esetleg az, ha ők jutottak el a fiaikhoz. Ezek a ri tka események hoztak némi vál toza tosságot, örömöt, pici izgalma t az
életükbe. A napi menetrendjük már olyannyira kialakult, annyira rutinná
lett, hogy akár órá t igazítha tnánk hozzá. Ébredés, reggeli szoká sos
tennivalók, a férj munkába indul, a nő elvégzi az otthoni teendői t, késő
délután várja terí tett asztallal az urá t, vacsora, ki s, igazi érdeklődést
nem muta tó, felszínes beszélgetés, s már i tt is az este. A férfi ezek
után mind en percét kizárólag a televízió előtt töl tötte, folyton, nap
mint nap. Sportadók, foci, jégkorong, kézilabda, kerékpárversenyek.
Hosszú órákon á t, késő éjszakáig, a külvilágot szinte kizárva n ézte a
meccseket. Bespájzolt 2 -3 doboz sört, némi rágc sálnivalót és agyoni zgulta magá t. Néha odabólintott a feleségének, ha az szegény mondott
valami t, de leggyakrabban fogalma sem vol t a rról, mi a kérdés vagy a
probléma. Később bevonult a nappaliból a hál óba, és ott folyta tta.
Ilyenkor a nő nézhette a sa já t kedvenc műsorai t, ma jd többnyire mag ányosan, egyedül aludt el. A reggellel kezdődő új nap ugyanolyan szokványosan, eseménytelenül, érdektelenül tel t el, mint az összes többi el őző. Má r nem együtt él tek, csak egy fedél ala tt, egymá s mellett.
Ezt a monotoni tást, egyformaságot a feleség kezd te már nagyon megelégelni. Többre, alkotásra, értel mes feladatra vágyott, ez a semmilyen
élet rettenetesen elkeserí tette, különösen, hogy már a gyermekeinek
sem kellett segí tenie. Napjai t ta rtal ma tlannak, üresnek, magá t haszo ntalannak érezte. Szá mtalan próbálkozása arra, hogy kirángassa férjét
ebből a nihilből, ebből az itthoni tunyaságból , sorra kudarcba fulladt.
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Hiába talált ki progra moka t, hiába hí vott vendégeket, párja mindent
hárí tott azzal, hogy a vállalkozás kiveszi az erejét, ő ugyan nem mozdul,
mert kikapcsolódni, feltöltődni csak a sportesemények megtekintésével
képes, neki ennyi elég, ő így pi hen és regenerálódik a következő napi
fontos feladatai elvégzésére. Szerel mes együttl étről, meghi tt, össz ebújós percekről meg már régóta szó sincs. A nő tud ta, hogy ez nem
normális, rájött, ha nem aka r megkukulni, ronccsá válni, neki kell válto zta tnia, legalább a saját helyzetén.
Így aztán egyik nap, amikor vára tlanul felhívta régen látott ked ves barátnője, azonnal igent mondott a randevúra. Találkozót beszéltek meg
egy kis teázóba. Örült, mert máris érzett egy kis célt maga előtt, valami
pici mást az eddigiekhez képest. Olyan izgatottá vált, mint egy csi tri, aki
az első randevújára készül. A bol tocska nem volt messze, sokszor el ment
mellette. Soha nem járt bent, nem is értette, minek a tea fogyasztásához ilyen nagy feneket kerí teni, üzletet nyitni, otthon is megiha tja az
ember. Mi lehet ebben olyan különös? Nagy várakozással telve nyitott be.
Belépett, és ez a lépés örökre megvál tozta tta az életét.
Bent diszkrét fél homály, kellemes halk, lágy zene fogad ta. Az odakin tről jelentéktelennek tűnő ki s teázó ismeretlen hangula tot ébresztett
benne. Mintha egy varázsla tos mesevilágba csöppent volna, mintha egy
álomországban járna, olyan békés és nyugodt vol t minden. A kinti hez
képest kevés fényben is jól érzékel te a falakon el helyezett képeket,
mind a teáról szól t. Teacserjék, a tea betakarí tása, feldolgozása sz erepel t a csodásan megkomponál t fotókon. Vidá m, távol -keleti, színes
ruhákba öl tözött a sszonyok mosolygós a rca köszönt vissza rá. A tere mben kicsi, kör alakú asztalkáka t lá tott, a melyeket puha párnákkal felöltöztetett székek vettek körül, megfelelő tá volságra elhelyezve, hogy
még véletlenül se za varják egymást a teázga tó, meghi tten beszélgető
vendégek. Az asztaloka t hosszan leomló hí mzett terí tők, ízléses, s elyemvirágos vázák, kis mécsesek, finoman megmunkál t, fából készült
szalvéta ta rtók, füstölők díszí tették. Körben a pultokon és tálalókon
minden kellék ott sorakozott, a mi a teázás ri tuáléjá hoz szükséges. Ké zzel festett, csodála tosan színezett öblös teakancsók, csészék, alát étek, dekora tív tányérok, gondosan tisztán ta rtott evőeszközök hívoga t-
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ták a lá toga tóka t. Az egyik falat a teljes hosszában betöl tő nyi tott
szekrény majd összeroskad t a rengeteg aranysá rga színű fém teá sd oboztól. Vol t csábító süteményes pul t is, és különleges magokkal teli tá lkákat is felfedezett. Amott cukros-, mézes-, ci tromosed énykéket látott. Az egyik sarokban, mint egy múzeumban, a teázá s ősi múl tjá t b emuta tó tárgyaka t vett észre. A nő szeme lassan megszokta a félhomályt, tekintete végigsiklott a termen, s ha marosan észrevette a b ará tnőjét, aki bá torí tóan integetett felé.
Másnap otthon folyton-folyvást a teázóra gondolt. Képtelen vol t kiverni
a fejéből, minden pillanatban eszébe jutott a meghi ttség, a kellemes
ízek, a csodálatos hangula t, és a mindig vidá m bará tnőjével el töl tött két
röpke óra. Érezte, tud ta, hogy ezt meg kell ismételnie. Már a következő
napra megszervezett egy újabb találkozót, ugyanoda. Jobban figyel t a
környezetére. Szívta magába az illatoka t, az ízeket, a finom za ma toka t,
lelkébe raktározta a hangula tot.
Rövid idő tel t el a teázóban töl tött napok óta, s ő egyre kíváncsibb
lett, tud ta, hogy valami új uta t talál t, célt, a mi izgalma ssá teheti csendes, eseménytelen életét.
„Energikus, egészséges és erős vagyok, képes lehetek még alkotni, tanulni, értel mes munká t végezni” – bizta tta, bá torí totta magá t. Érdekelte minden, a mi a teával, teázással kapcsola tos, a hagyományok, a ri tuálé,
ahogyan egy igazi teaked velő fogyasztja ezt az isteni aromás i tal t. H ama rosan foglya lett. Rájött, hogy a mi t otthoni teázásnak neveznek, az
csak megcsúfolása a teafogyasztásnak. Lelketl en, stílustalan. Házia szszonyi teendői t nem el hanyagolva ha ma rosan ki tartó kuta tómunkába f ogott, interneten, szakkönyvekben, könyvtárakban keresgél t. Előadáso kra járt, tanfolyamokra jelentkezett. Egyszer még Japánba is el akart
utazni, hogy megismerkedjen a ZEN teázási szokásaival, de ez nem jött
össze, mert képtelen vol t a férjét i tthon hagyni. Néhány hónap múlva
kész szakértője lett a kérdéskörnek. Tanul mányozta a tea és a teázás
történetét, termesztését, feldolgozásának módoza tai t, a teakul túrá t,
az ital fogyasztá sának szokásai t, elkészí tésének ti tkai t, hagyományai t,
megismerkedett a különböző fajtákkal, még az irodalomban is kutak odott. A teázás társasági eseménye vol t évszázadokon á t az emberiség-

11

A TEA… 2.
nek, nem hol mi filteres vacakoka t dobta k egy pohárba, arra egy kis fo rró vizet és kész is, hanem megad ták a módjá t, szertartások, ceremón iák, finom ízek párosul tak hozzá . Ő ezt a hangula tot szerette volna vi szszavarázsolni. Tudatosan felkereste a város többi teaházá t, mindeg yikbe ellátoga tott. Beszédbe elegyedett a tulajdonosokkal, információka t
gyűjtött a személyzettől, nem szégyell t kérdezni, s többnyire szíves
válaszoka t is kapott. Mindenhol szerzett néhány lelkes teai mádó barátot, egyre több ismerősét hívta meg egy -egy alkalomra hol egyik, hol a
má sik kis üzletecskébe. Alig egy évvel az első megha tározó él ménye
után megalakította a Tea Barátok Köre tá rsa ságot, a TBK-t, a melynek ő
lett a vezetője. Minden szükséges dokumentumot, szabályzatot elk észí ttetett, pénzt szerzett, tá moga tóka t keresett. A klub működött, az
ő élete pedig gyökeres, de annál fantasztikusabb fordulatot vett.
A férj mind ebből szinte semmi t nem vett észre. Otthon mindig minden
rendben vol t. Neki úgy tűnt, hogy minden úgy megy, mint azelőtt. Talán
csak a tea lett má s. Nem a régi kopott poharában kapta, hanem szépen
megmunkál t színes csészécskében, alátéttel, keksszel. Az íze pedig n aponta más és más, és meglehetősen finom vol t. Azt is érzékel te, hogy
asszonya kicsi t megvál tozott, mintha jobb ked ve lenne, vidá mabb, nem
perlekedik vele annyi t, nem panaszkodik, sőt időnként teljesen fel van
dobódva. Csinosabb is, többet törődik magával, frizurája, körmei ápo ltak, színesebb ruháka t vi sel. De nem szól t, nem érdeklődött, nem d icsért. Nem fagga tózott, nem firta tta a dolgot, örül t, hogy nyugod tan
hódolha t sajá t tévénézős szenved élyének. Nagyon ri tkán, úgy félévente
azért hagyta magá t elcsábítani, azt gondol ta, hogy így befogha tja a f elesége szájá t, s el ment vele egy -egy progra mra, a mire má snap már nem
is emlékezett. C sak sokkal később jutott eszébe, hogy ilyen alkalma kkor mindig egy teázóban kötöttek ki. Az is csak jóval később kerül t elő
agya valamelyik rejtett zugából, hogy ezeken az eseményeken mindenki
szeretettel köszöntötte és üdvözöl te a nejét, mintha mindig is ismerték volna, mintha mindenki a bará tja lenne, s az asszony is kedves vol t
mindenki vel. Olyanok vol tak, mint egy nagy bará ti társaság. Elfogadta
ezt a helyzetet i s, s legfőbb gondja az volt, hogyan szabadulhatna mi előbb haza, hogy kényel mesen elhelyezkedve kedvenc foteljában a baj-
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noki meccseket nézze. Később ezt a közömbösséget nagyon megbánta,
alaposan ráfizetett önzésére, lusta ságára.
Az a sszony néhányszor megpróbálta el mesélni, milyen fordulatot vett
az élete, milyen remek dologgal foglakozik, mennyire boldoggá teszi,
ami t felépí tett. Szerette volna mindezt a férjével megosztani, vágyta
az elismerő szavai t, remélte, hogy buzdí tást kap, s talán a párja érde klődését is f elkel theti. De az fel sem fogta, nem figyel t rá, néha egy „jól
van, csak csináld” válasszal elintézte az ügyet, fogalma nem vol t semmiről. A nő belefáradt a kísérletezésbe, hiszen akár a falnak is beszélhetett volna. Ha tározott lépésre szánta el magá t. Döntött.
A férj egy délután haza téréskor üres lakást talált. Eleinte nyugod t
volt, azt gondolta, a felesége elszalad t valamelyik üzletbe, s ha ma rosan
vissza tér. Aztán egy csapásra kijózanodott. A kedvenc tévés foteljában
levelet talál t. Amikor elolvasta, azonnal megértette, hogy milyen balga,
figyelmetlen és ostoba is vol t.
„Drágám! Lehetőséget kapsz, hogy változtass az életstílusodon, ami értelmetlen, izgalmak nélküli, felesleges, csak észrevétlenül, unalmasan
megy feletted az idő. Egy hónapod van arra, hogy új alapokra helyezd a
saját és - talán - kettőnk életét. Kérlek, vedd észre végre, hogy a munkán és a meccseken kívül mennyi má s csodálatos dolog és szépség van az
életben. Keress magadnak értelmes célt! Az ügyvédemet - ne csodálkozz, de nekem már az is van - uta sította m, hogy ha nincs eredmény,
akkor adja be a válással kapcsolatos dokumentumokat a bíróságra. Én
még bízom benned . Ne feledd, egy hónap!
Üdvözöl asszonyod, akit te má r régen csak a lakás tartozékának teki ntettél.
Ui.: Nyitottam a jelzett címen egy kis teázót. Legkésőbb egy hónap
múlva várlak egy teára.”

***
Kortárs magyar irodalom oldal a Facebookon:
https://www.facebook.com/kortars.magyar
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Jalcs Irén: Mama
Ó, hogy rohannak a napok! Ma este kezd tem ezen töprengeni, mikor az
ünnepi fénybe öl tözött város, csodás va rázsa, magá val ragadott. A fákon fényfüzérek. Árusok kis pa vilonjaiban hívoga tó ajándékok. Itt-ott
karácsonyi dallamok csendülnek fel. Úgy terveztem, hogy gyorsan hazafutok és veszek egy kellemesen lazí tó fürdőt a nehéz nap után, de le lkemet á tjárta az ünnepre hangolódás öröme, és nézelődni kezd tem.
A kézzel készí tett, aprócska ajándékok érintettek meg. Elég régóta
nézelőd tem már, mikor földbe gyökerezett a lába m, és hiába szerettem
volna tovább lépni, nem tud ta m. Az egyik pa vilonnál , ahol forralt bort
mértek, felfedeztem egy csészét, a mi dekorációként szolgált. Régi d arab. Több az már százévesnél is. Soha nem is gondol ta m, hogy egyszer
még valahol szembe jön majd velem ez a csésze. Másnak csupán egy
csésze, de szá momra sokkal több ennél. Pont ilyen van nekem is. Amire
mindennél jobban vigyázok, és életem legnagyobb kincse. Sokáig néztem
a csészét, majd könnyes szemmel indul ta m haza. Egy örökkévalóságnak
tűnt az út, pedig csak néhány percre vol ta m az otthonomtól, de annyira
szerettem volna már a kezemben tartani a kincsemet, hogy minden l épés egy örökkévalóságnak tűnt. Hazaérve, még a cipőmet sem vettem le,
egyből a szekrényhez rohanta m, és a polc mélyéről előva rázsol ta m a fehér vászonba csomagol t bársonydobozt, majd felnyi totta m a tetejét, és
ott volt az a csésze, a mi hez oly sok szép történet és pillanat kötődik.
Nagyma má mtól kapta m. Ezért oly értékes. Néztem a színes rózsáka t a
porcelánon, de egy idő után nagyikám mosolygós arcá t varázsol ták elém
a szirmok. Ő, aki mindig mosolygott, aki mindig meg tudott gyógyí tani.
Ő vol t, aki mindig felszárí totta a könnyei met. Egy valami nem sikerül t
neki csupán. Az, hogy megszerettesse velem a teá t. Hiába ízesí tette
különböző módokon. Soha nem lett a kedvencem. Szinte hallom, ahogyan
arról mesél, hogy milyen csodákra is képes ez az i tal : „Tudod, mikor kicsi vol tál, elég ha sfájós baba vol tál, és tudod , mi gyógyí tott meg?
A köménymagos tea .” Csodálkozva hallgatta m, mert el sem tud ta m képzelni, hogy én azt valaha is megi tta m. De mesél t még arról is, mikor lázas vol ta m, és egy igazi citromos tea gyógyító erővel bírt. Maga m előtt
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látta m, ahogyan áll a tűzhely előtt, ahol már forr a víz, majd beledobja
a teafüvet az edénybe, és hagyja, hogy elszíneződjön a víz. Majd fehér
vásznon á tszűri, és különböző módokon ízesí ti. Az évek múlásával már
kis szűrőn szűrte á t, a mi t később a tea tojá s követett, és az utolsó éveiben a filteres vál toza tra vál tott. Most csodálkozok csak rá, hogy milyen nagy fejlődésen ment keresztül a teakészí tés is. Igazából azért
szeretem a lelkem mélyén a teá t, mert hiába csak kóstolgatta m, de a
legszebb pillanatokkal ajándékozott meg. Ezek közül is a legszebb ek a
karácsonyi teázások volta k. Az ünnep délutánján összegyűl t a család és
meggyújtottuk a gyertyáka t. A kályhában lobogott a tűz. Én a nagyi
ölébe kuporod ta m, és hallgatta m azoka t a szép történeteket, a melyeket Ő mesélt. Történeteket a szeretetről, az egymásra való odafigy elésről, és közben melegí tette keze m a rózsás c sésze, a miben illatos tea
gőzölgött. Jellegzetes fahéjas, al más íze vol t. Bele -belekóstol ta m, de
nem igazán ízlett, és inkább arra kértem, hogy meséljen még. Sok év
tel t így el, míg az utolsó ünnepen már oly gyenge volt, hogy nehezére
esett az ülés is, de erőt vett magán, és a nagy fotelba telepedett. Hátá hoz párná t rakta m, mert úgy kényel mesebb vol t neki. Tálcára tettem
a két csészét, és leteleped tem mellé.
– Nagyi, hozta m teá t. Nem olyan jó, mintha Te készí tetted volna, de
remélem, ízleni fog.
Öreg, remegő kezébe fogta a csészét, majd kortyol t egyet. Sokáig í zlelgette szájában, ma jd így szól t:
- Lá tod, csodákra vagy képes. Sikerül t úgy elkészí tened , ahogyan én
szokta m. - kegyes hazugság vol t, tud ta m, mert mikor belekóstol ta m,
olyan savanyú volt, hogy szinte iha ta tlan vol t.
- Mesélj! - kértem és fejemet ölébe hajtotta m. Ő megsi moga tta az a rcoma t, és így szól t:
– Én már olyan soka t mesél tem neked az évek során. Most Te mesélj!
Mondd el, mi az, a mi bánt, mert lá tom, hogy vala mi nyomja lelked. Bá tran!
Nagyot sóha jtotta m és mesélni kezd tem. Nem vol t éppen szép mese,
mert kicsi t elesettnek éreztem maga m, és valahogyan nem akarta m lá t-
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ni az élet szépségét. Elég hosszasan mesél tem gondjai mról, de éreztem,
minden perccel egyre szebbé vál t minden. Megnyugod ta m. Annak ellenére, hogy a problémái mra még nem tud ta m a megoldást.
– Tudom, hogy nehéz most a lelked, mert életed olyan szakaszá hoz é rkeztél, mikor kicsi t bizonytalanná vál tál, de minden széppé válik, csak
hinni kell benne. Hinned kell magadban, a szeretet legyőzhetetl en erejében, és abban, hogy minden, a mi ma még csak álom, az valóra is válik
egy napon, ha van elég erőd, ki ta rtásod és meginga tha ta tlan hi ted, hogy
dolgozz álmaidért.
Neked ajándékozom ezt a két csészét. Gondolj azokra a beszélgetésekre, amikor együtt teáztunk ezekből a csészékből. A forró i tal mel egítse fázó kezed, és lelkeddel érezd, hogy ott vagyok veled. Mindig l egyen két csészéd, melybe teá t töl thetsz és megkínálha tsz vele egy bará tot. A teázá s nem egy kapkodós tevékenység. Erre időt kell szánni.
Úgy, mint a bará tokra, családra, mert ezek a lelked kincsei. Ninc s az a
keserű tea, ami ne válna édes korttyá egy meghi tt beszélgetés során.
Mindig gondolj arra, ha szomorú vagy, hogy életedet úgy tudod széppé
varázsolni, mint a hogyan a teá t va rázsol tad keserűből édessé. Az élet
édesí tőszere pedig azokban a dolgokban találha tó, ami t oly kicsinynek
gondolunk, de mégi s az a legédesebb.
Sokat eszembe jutnak ezek a szavak. Sajnos az egyik csésze köl tözés
során eltört. Fájdalma m leírha ta tlan volt, és akkor döntöttem úgy, hogy
becsomagolom a megmarad t csészét. Hosszú évek óta már csak karácsonykor veszem elő, és akkor mesélek neki mindenről, mert tudom, hogy
hallja ott fent. Bará toka t viszont szívesen hallgatok meg egy tea mellett,
mert olyan ajándékok ezek számomra, ami t semmi kézzelfogható tárgy
nem pótol. Öröm szá momra, ha a keserű tea édessé tud változni.

***
Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a
http://poeta.hu/ingyen oldalon
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Kutasi Horváth Katalin: Megelevenedett hagyaték
Csak tudná m, hol vagyok! Az is érdekelne, hogy kerül tem ide… Most
még fekete-f ehérben lá tok mindent, de lassan színekkel telik meg a
kép. A kép? Igen, egyelőre olyan, mintha kí vülről szemlélném az eg észet, de ha ma rosan el kell fogadnom, hogy nagyon is valóságos, ami t l átok, én pedig nem annyira szemlélője vagyok má r, hanem résztvevője.
Nem tudok nem tudomást venni róla, hogy i tt ülök a kör alakú poli túrozott étkezőasztal mellett, s a csipkeszélű terí tő közepén egy kobal tkék ma tricával díszített vázácska áll. Először olyan érzésem van, hogy
befogad, meg tudnék indulni a váza szabálytalan geometrizáló keretét
átlépve a természetbe, hi sz a fák közt valamiféle mi sztikus fény d ereng, s a szabályos formá k harmóniájából a kócos lombok romantikus
szeszélyének engedel meskedve szívesen besétálnék. Sőt: kirepülnék a
„szabadba”! De némiképp vissza térí tenek ebbe a – már nem is olyan idegen – szobába a porcelán csipkeszerű motívumai, és figyel meztetően
ha t rá m a váza szájperemére festett vörös sáv is. Dí szes, ha tá gú gye rtya ta rtós bronzcsillár figyeli, illendően viselkedek -e.
Eddig állt szerintem. De most magá tól beindul az ódon óra a széles
szekreteren, s én felállok, hogy meggyújtsa m a gyertyáka t, hisz bee steledik közben. Azt hiszem, a szellemeket így elriasztha tom. Elgondo lkodva, kis megha tottsággal szeml élem a rózsa- és levélformákkal, virágfüzérrel díszí tett ezüstözött alpakka gyertya ta rtóka t, ki ssé ho rpadtak. De oly ked vesek a szívemnek, annyira i smerősek! Amúgy i s, oly
otthonosan kezdek i tt mozogni, pedig… Azt sem tudom, hol vagyok. Még
mindig nem jöttem rá .
Magá tól értetődő természetességgel kínálják maguka t a tá rgyak. Az
előbb még nem vol tak i tt… Itt van például ez a teá skanna is! Gömbölyű,
szürkés ha sacskája csigavonalakkal tel t, ba mbuszágak formálódnak ra jta, szilvavirágokkal, bazsarózsákkal díszí tett. Fedélfogóján rózsaszín
pettyes nyúl gubbaszt, nem mer moccanni, pedig legszívesebben elfu tna, hisz a kanna füle és kiöntője sárkányt formáz. Az aranyozá s pedig
még különösebbé teszi az összha tá st. A tejkiöntő, a cukortartó és egy két csésze i s előttem kacérkodik ha sonló díszí téssel, de valahogy mind
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egyedi, kissé mind más. Aztán vára tlanul a csészék mellett ezüstkanalak
jelennek meg, nyelükbe kacskaringós vonalakkal van belegravírozva valami. De hisz ez egy monogra m: BB! Na most akkor hadd gondolkodjak
egy kicsi t! Nyilván nem Párizsban vagyok, és nem Brigi tte Bardot lakásában! Ő azért egészen má s környezethez szokott… Á! Minden világos!
Bertuskáé lennének? Igen, meg mernék esküdni, hogy ezek a kanálkák
Csucsáról valók! De… Talán még annál is régebbiek! Ja! A nagyanyjá t is
így hívták! Szinte biztos, hogy Boncza Bertuka öröksége! Tehá t… ezek
szerint a Veres Pálné utcában ücsörgök, Csinszkáék első emeleti lakásának „vendége” vagyok. Á, az nem lehet! Hacsak… A jó múl tkor egy fek ete-fehér fotót nézegettem. Azt hiszem, képzeletben akkor egy kicsi t
besétál ta m a képbe. Úgy lá tszik, akkor bent felejtettem ebben a szobában maga mból egy darabká t, mely elkezdett növekedni, ott marad t
néhány gondolatom, mely elkezd ett burjánzani …
– Az álmok, a fantázia nem hiszem, hogy ha tárt szabha tna … – hallom
a kántáló hangot, a mi t még soha nem hallha tta m, s mégi s ismerős. T udom, ki szól hozzá m, aká rmilyen lehetetl ennek is tűnik. De mi re megfordulnék, hogy ellenőrizzem, tulajdonosa leül velem szemben az as ztalhoz. Ledöbbenek. Ady soka t el mondó, bogárfekete szemébe nézek,
nem tudok szóhoz jutni. Egyelőre képtelen vagyok élni a lehetőséggel.
Ő meg kényel mesen rágyújt, a szék tá mlá jára teszi karjai t, baljá t,
melyben a cigarettá t ta rtja, kicsi t előre lendíti, mintha mondani akarna
valami t, de talán csak azt akarná tudni, mi t is keresek i tt, az asztalánál,
s rá akar venni, hogy szólaljak meg végre. Bár az a rca azt tükrözi, hogy
mindent tud, belém lá t, s talán jobban tudja, hogy kerülhettem ide, miért vagyok i tt, mint én maga m…
Míg kölcsönösen vizsgálgatjuk egymást, a semmiből kirajzolódik mellette Csinszka alakja, a dupla fodros nyakú blúzt viseli. Nem tudom, mikor és hogy kerül t a kezébe a teá skanna, azt se, mikor és hogyan kész ítette a teá t, mely ott gőzölög a „sárkány” száján á t, de előkelő, finom
mozdulatokkal kínálja fogyasztá sra, és bár ott a szemében a kérdés, a
gondoskodó háziasszony legyőzi benne a kíváncsi fruská t. De azért az
utóbbi csak megkérdi:
– Mondja csak, ön nem szokott csengetni vagy kopogni?
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Megrezzen a csészém, még jobban megbénul a nyelvem. De ő felkacag:
– Csak viccel tem! Cukrot?
Megrázom a fejem, majd nagy nehezen kibököm:
– Ugye tudják, hogy csak a képzeletem tréfálkozik velem…
– Persze, bará tom, de higgye el, ez önt jobban zavarja, mint minket.
Lazítson, adja á t magá t a teázás örömének! Nem mindig kortyolha tja
ilyen előkelő társa ságban! Ki tudja, a következő pillanatban tán elill anunk, elgőzölgünk, s bizony bottal ütheti a nyomunka t! – kacagott f el
Ady. – Nincs bele egy kis bor, szívem?
– Mindjárt. Vojnica, kérlek…
– Szóval mi zavarja annyira? Nem ízlik a tea? – szegezi nekem a kérdést Ady, mikor a ki s biha ri román cselédlányt kuta tja szemem. Már
nem is lepődöm meg igazán, honnan termett elő a borral.
– Itt vala mi nem sti mmel … Igazán örülök, hogy lá tha tom, s pláne,
hogy ilyen jó formában van, de…
– Ha itt va gyunk, akkor legjobb esetben is 1917 -et í runk, ugye, tehá t jóval megvisel tebbnek, betegnek, megfá rad tnak kellene l ennem.
De milyen csodá t tesz egy csésze tea! Nem ízesí ti meg ön is eg y kis
borral?
Már megint csak a fejem rázom, s miután bá torságot merí tek pár
korty teából, kissé hebegve válaszolom:
– Ön sugárzik a tettvágytól, könnyedén tá rsalog, ereje teljében van,
kellően cinikus, nyoma sincs levertségének, gyengeségének.
– A tea …
– Nem, nem, ilyen csodá t azért nem tud művelni! De azt hiszem, rájöttem a miértre! Bennem elevened ett meg egy kép, vagyis én keveredtem bele egy fényképbe. Annyira tud élő és hi teles lenni ez a szituáció,
amennyi re szabadjára merem engedni a fantáziá ma t, de még sokkal
több részletet kéne tudnom mindehhez. Amúgy meg összemosom a b enyomá sai ma t, ismeretfoszlányai ma t, kaotikusan kavarodnak bennem a
valóságelemek, tények… Még nem vagyok elég érett egy ilyen találk ozáshoz, talán újra el jövök, később.
– Itt hagyná ezt a remek teá t? – kérdi Csinszka, aki épp most akart
újra hörpinteni belőle.
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Ránézek a háza spárra, aztán a kobaltkék vázácskára, a terí tőre,
ma jd a csészémre, melynek bazsarózsája, szilvavirágja és minden mi ntája elfeketedett, a váza is fekete -fehéren álldogál az asztal közepén,
a porcelánon hívoga tóan ki tágul t a geometrizáló keret, melyen á tlépve a
lombja vesztett, csupasz karú fák közé lépek. Ezek a fák a Nemzeti
Múzeum kertjében néznek le ránk, a gyászolókra, kik az előcsarnokba
ta rtunk, hisz itt rava talozták fel Adyt, s mi innen kísérjük őt ma jd a
Kerepesi temetőbe. Most legalább egyből tudom, hol vagyok! Megelev enedik a hintó és a villamos színe, ma jd a többi apró részlet. És tudom:
az előzőhöz hasonló módon kerül tem ebbe az 1919. január 29 -én készül t
képbe is, ahonnan valószínűleg még mindig nem önmaga mhoz, hanem egy
má sik fénykép történéseihez érkezem vissza.

Kühne Katalin: Ötórai tea
Fülembe cseng egy régi dal: „Járom az uta m, macskaköves uta m...”
A miskolci Főutcát Széchenyiről nevezték el, de mi másképp hívtuk a belvárosi egyenes utca két oldalát: Forint vol t az egyik, Fillér a másik. Régen, a 19. században kalapos dámák, gombos végű, faragott sétapálcás,
díszmagyarba öltözött urak sétál tak. A 20. század ha tvanas-hetvenes
éveiben itt flangáltak a fiúk kopott farmerben, vagy lötyögő, hosszú
shortban, kézzel festett, direkt fakó pólóban, a lányok bő ujjú muszli n
blúzban vagy csipkés, horgolt toppal és forrónadrággal páváskodtak. T upírozott hajukba időnként belekapott a szél. Az egyen lább elik a műanyag
„vietnámi papucsok” voltak, amit csak mezítlábbal lehetett hordani. Nyár
volt, hőség, az utca telistele emberekkel. Bronzbarna bőrű bakfisok a
strand után miniszoknyában feszítettek, a fiúk csoportokba verődve a
kapualjakban cigiztek, ha előttük elvonult egy csinos lány, füttyögtek.
Ezt a lányok örömmel konsta tálták, mosolyogva viszonozták. Közülük k iríttak a hőség ellenére súlyos, meleg posztó bekecsű, bársonynadrágos
urak, és a földig érő selyemszoknyás vénasszonyok, ha talmas virágbokrétás szalmakalappal fejükön. Őket a fiatalok kinevették, az öregek viszont
mél ta tlankodva megjegyzéseket tettek rájuk: „Ezek a mai fiatalok! Már
semmi sem a régi! Kifordult sarkaiból a világ! Mire vezet mindez?”
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Délutánonként akkor még néhány étteremben pezsgő élet folyt. Ö tórai teá t tartottak, ahol egy ki s létszá mú zeneka r élő muzsiká t szolgálta tott. A fiatalok és az idősebbek közül is többen betértek ide. Az i fjúság á töl tözött, mert az ilyen helyeken szigorú szabályok uralkod tak:
„A fiúk fehér inget, nyakkendőt, sötét öl tönyt viseljenek, a lányok zárt
nyakú, hosszú ujjú blúzt, sötét szoknyá t”. Utóbbiak közül egyre többen
hord tak már magassarkú cipőt, a miben időnként botladoztak, de ez vol t
a sikk. A legtöbben félcipőben topogtak. Az ötórai teára már hetekkel
előtte kellett lefoglalni az asztalt, az ajtóban zord a rcú őrök megro stál ták, ki t engednek be. Igazolványt kértek, mert 18 év ala ttiaknak i tt
nem vol t helye. „Garde da me” nélkül egy lány az utcára sem mehetett
este 8 után nemcsak a tanév folya mán, de még nyáron sem. A bálokon is
kötelező vol t a kí sérő, legtöbbször az anyukák büszkélked tek lányukkal.
Emlékszem, egyszer a nővéremmel és bará tjával mentünk el a nyári szünet alatt egy ötórai teá ra. Éppen táncol tunk, a mikor mellettünk észr evettem egyik tanároma t. Hiába próbál ta m a rcoma t el takarni, meglátott.
Szeptemberben megkapta m érte az igazgatói megrová st. Hiába til takozta m, hogy nővéremékkel vol ta m, ez nem szá mí tott.
A má sik eml ékem az Ady-híd melletti ifjúság szá mára épült presszóhoz, a Fórumhoz kapcsolódik. A táncest előtt órákkal már hosszú sor
várakozott az utcán. Nem jutottunk be, szomorúan vettük tudomá sul,
hogy már nem férünk be. Kintről lestünk be az ablakon, sóvá rogva teki ntettünk a boldogan táncoló „kiválasztottakra”. Ropták a rock and roll t,
vagy beszélgettek egy tea vagy Ba mbi mellett az a sztalok mellett. Híres zenekarok vál tottá k egymást, akik a Luxemburgi Rádió adásából tanulták meg Elvis és a Bea tles dalait. Maguk sem tud ták pontosan, mi a
szöveg, csak hallás után próbálták utánozni őket, a gitármuzsika is kezdetleges vol t, a halandzsaszö veg és a banda já téka mégi s csodála tosnak
tűnt. Élveztük ezt a zenét otthonunkban és ba rá tainknál is, a névnapokat, születésnapoka t felvál tva ünnepel tünk együtt. Néha recsegett vagy
sípolt a rádió, de mi így is élveztük, táncoltunk éjfélig, amikor értünk
jöttek szüleink. Alig akartuk abbahagyni, de akkor még a szülők irány ítottak, rá juk mi hallga ttunk. Még ma is évenként többször összejövünk,
ifjúságunk kedves eml ékei t idézgetjük.

21

A TEA… 2.
A Polóniában apró a sztalkánál ültem bará tommal. Ittuk a teá t, kö zben „megvál tottuk a világot”. Egy éppen frissen megjelent verseskötetet böngésztünk. „Milyen jó lenne, ha eljutha tnánk egyszer Párizsba,
ahol minden utcakő azokról az írókról, művészekről mesél, aki k ott éltek.” Elha tá roztuk, ha majd dolgozni fogunk, keresetünkből összespóroljuk az árá t. Addig csak faljuk majd a könyveket, képtá raka t lá tog atunk, a hol híres festményeket, szobroka t lá tunk. Ábrándoztunk, ez a kkor még elérhetetlennek lá tszott. Akkor még csak oli mpiá t vagy vilá gbajnokságot nyert sportolók (közülük sem mind), katona ti sztek, miniszterek utazha ttak Nyuga tra, a pórnép nem.
Megvalósul t ál munk, igaz, csak 1977 -ben, tí z évig gyűjtögettünk, míg
sikerül t kijutni a művészetek városába és a Loire-menti kastélyokba az
Express U tazási Irodával, repülővel. Felejthete tlen él mény ma rad t ez
az út. Ma már fiaink, lányaink, unokáink is könnyen utazha tnak, i ha tják a
párizsi, londoni, amerikai vá rosokban, vagy a tenger mellett a tea háza kban a gyümölcsteá t, a ká véházakban a fri ssen őröl t, pörköl t kávét, vagy
a kocsmákban, éttermekben a különböző színű alkoholos i taloka t. Mi a kkor örül tünk, hogy a metróval az egész várost bejárha ttuk, az utcákon
barangolha tunk, lejárha tjuk lábunkat a múzeumok, ka stélyok termeiben.
Egész nap gyalogoltunk, az ötven dollárból ilyenekre nem tel t, hiszen a
metróra és a múzeumi belépőkre ment el kis pénzünk. Járkál tunk a so kfajú, sokszínű embertömeg között, i tthonról vi tt szárí tott magvakból
készí tettük esténként a teá t, napközben pedig csak néztük a terasz okon üldögélőket, akik békésen beszélgettek egy-egy tea vagy abszint
mellett. A pezsgő nagyon drága vol t, egyszer vettünk habzóbort, a mi t
vörösborral kevertünk, éjjel a tá rsasjá ték közben i ttuk meg a szállod ában. Nem vol t az igazi, de mi boldogok voltunk. Csak jóval később, egy
évtized múlva ismerhettük meg az igazi pezsgő ízét. Örök emlék ma rad
a Louvre, a Rodin Múzeum, a Montma rtre zajos, pezsgő élete. Híres
festők, szobrá szok, zenészek, írók, költők lábnyomában járha ttunk,
felkerestük azoka t a helyszíneket is, ahol Ady, József Attila, Illyés
Gyula és a magyar festők él tek. Előtte az útra felkészültünk, átnéztük
az albumokban lévő alkotásoka t, elolvastuk a művészek életra jzá t. Az
ötven dollárból képeslapoka t hoztunk haza és fényképeztünk rengete-
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get, a mi t azóta is gyakran előveszünk. Ezek eml ékeztetnek arra a tíz
napra, amikor feldagadt lábakkal feküd tünk le, de másnap késő éjszak áig újra róttuk a várost. Érdemes vol t.
A mai zűrzava ros világban már el mélked hetünk arról, rászánjuk -e
magunka t egy ilyen útra, mert a robbantások, zakla tások bármikor, bá rhol előfordulha tnak. Talán jobb el sem indulni, hiszen itthon is kortyo lha tjuk a teánka t vagy a pezsgőnket, toka ji aszúnka t ba rá tainkkal. Kuc orodjunk egy kényel mes fotelbe, vegyük elő vala melyik kedvenc írónk k ötetét, vagy régi ba rá tainkkal beszélgessünk hajnalokig éppen megoldandó feladatainkról, vágyainkról, élményeinkről. Poharunkba töl tsünk egy
jó vörösbort, örüljünk annak, hogy még remélhetünk, á télhetünk újabb
és újabb szép találkozásoka t, já rha tunk együtt az erdők ösvényein,
gyönyörködhetünk a természet szépségeiben, épí tett örökségünkben,
vagy igazi szellemi ki hívásokkal nézhetünk szembe, a melyek segí tség ével megvál tozta tha tjuk szűkebb és tágabb világunkat. Éjjelenként pedig
egy békésebb, szebb világról álmodunk.

Farkas Erzsébet: Teával emlékezve
Kint zord idő tombol
Bent a tűz lángja táncol
Melegség töl ti be a szívünket
Felidézünk sok-sok emléket
Kezünkben forró csésze
Finom illatú tea van benne
Felidézi a tava sz sok színét
Virágba boruló fák szépségét
Előjönnek ifjúságom szép napjai
Akkor még tud ta m az emberekben bízni
Amikor az egész család együtt teázott
Mindenki ott vol t, senki sem hiányzott
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Jártó Róza: Teadélután
Még most is, hogy lassan elérem a nyugdíjaskort, ha megérzem a tea i llatá t, vagy meglátok egy teáscsészét, eszembe jut az érzé s, a mikor
bakfisként rá m talál t az első szerelem.
Tizenhárom éves vol ta m. Minden ki s cetlire felírta m, hogy Jóska, meg
persze a füzetembe, és kis szí veket rajzol ta m és beleírta m, hogy Jocó
+ Ka ta, meg ilyesmi t.
De Jóska valamiért rá m se nézett. Pedig mindig ott vol ta m a közelében.
Ha mellette ül tem is, á tnézve ra jta m, a má sik oldalamon ülő Pistá hoz, a
bátyá mhoz beszél t.
– Jössz teadélutánra? – kérdezte Pista .
– Naná! Ki nem hagyná m! – válaszol ta Jóska .
– Melyik lányt viszed?
Ezt a kérdést hallva hevesen verni kezdett a szívem.
– Engem! Engem! – kiabál ta a szemem.
– Csak vinném – nevetett össze a két fiú a fejem fölött.
Éreztem a lehetőséget és elha tá rozta m, hogy mindenképpen ott l eszek a minden hónap első csütörtökjén megtartott teadélutánon.
A nagyszünetben be is kopogta m az úttörőszobába, ahol Ili néni sz ékelt, aki a teadélutánok lebonyolí tásáért és megszervezéséért vol t a
felelős.
Ili néni be is írt a listára és a kekszesekhez is. A rend az vol t, hogy
a lányok vitték a kekszet és a piskótá t, és a fiúk meg gondoskod tak a teáról, a cukorról és arról, hogy legyen lemezjá tszó és lemez is a tán choz.
Nagyon bátor dolog volt ez a tettem, mert a szüleim nem nagyon engedtek el otthonról, és főleg gardedám nélkül. Arról meg nem is álmodha tta m, hogy Pista bátyám felvállalja, hogy elkísér, akár a teadélutánra is.
Ha eljött a moziban a ma tiné ideje, a mi mind en má sodik vasá rnap
volt, akkor is a film végétől tíz percre otthon kellett lennem. Olyan meg
még véletlenül se fordulha tott elő, hogy a délutáni filmet megnézzem,
ha nem vol t valaki, aki elkí sérjen. Nagyon nehezen vi sel tem lelkileg,
hogy alig öt percre laktunk a mozi tól, és ezért én nem lófrálha tta m a
fiúkkal se. Irigykedve hallgatta m a lányok elbeszélését, hogy milyen
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édesek vol tak az ipari tanulók, amikor mentek haza és a fiúk bandástól
kísérték őket egész a házukig.
Végül is a régi trükkhöz folya mod ta m, a mi t a lányoktól tanul ta m el,
és azt mond ta m, hogy ez egy úttörő feladat.
– Igazából nem is hazugság volt ez, hisz a nevem ott vol t már Ili n éni listáján – nyugta tga tta m maga m.
Persze arra nem számította m, hogy ha úttörő feladat, akkor az egy edüli ruha, amit felvehettem, az úttörő egyenruhám volt. Ha az egyenruha,
akkor az egyenruha, ennyit Jóska megér nekem - döntöttem el.
Alig várta m azt a bizonyos csütörtököt. Még arra is ügyel tem, hogy
se maga ta rtási, se tanulási probléma fel ne merüljön, a miért el til tha ttak volna a teadélutántól a szülei m.
Anyu sütött fahéjas és gyömbéres kekszet, a mi t maga mmal vihe ttem. Az egyenruhához való cipőmet i s ki tisztí totta m és mind ent, a mi az
egyenruhához ta rtozott is, feltettem a hófehér blúzhoz. Persze a sapkán kívül. Mert azt azért egy teadélutánra mégse aka rta m vinni. Anyu a
haja m fel tűzte lófarokba és má r indulha tta m is.
Eldöntöttem maga mban, hogy azért se fog bántani, hogy nem a szép
abroncsos szoknyá m van rajta m, a csipkés blúzommal és az újonnan vett
kardigánnal. Ezt a malőrt, hogy egyenruhában megyek, ma jd különleges
kedvességgel fogom ellensúlyozni. Amúgy meg most is, mint mindig, nem
csak én leszek egyenruhában, hanem a megjelent lányok fele, vagy még
többen. Persze a többiek a teadélután kedvéért mentek, én meg ugye a
Jóska kedvéért. Azért ez nem mindegy.
Hama r beértem az iskolába és persze a terembe is, ahol már gyülekeztek a fia talok erre az igazán kedves és diva tos összejövetelre. Először a kekszet rakta m ki egy tányérba és tettem oda, ahol az asztalon
má r az illatos teák sorakoztak az iskola konyhá járól elhozott bögré kben.
Ezután megkerestem a szememmel a fiúkat és oda mentem Pi sta b átyá mhoz, aki Jóskával a lemezjá tszót kezel te. Bá tyá m legnagyobb meglepetésére egy testvéri puszi t nyomta m az arcára, és Jóskának meg a
karjá t fogta m meg, úgy köszöntem neki. És má r mentem i s azoknak a l ányoknak a csoportjához, akik épp úgy, mint én, egyenruhában vol tak.
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A fiúk egy igazán divatos Németh Lehel -szá mot tettek fel a lemezjátszóra. Ili néni fel is pattant az asztal mellől és tapsikolva szólí totta
fel a fiúkat, hogy kérjék fel a lányokat egy táncra. Elég erélyes nóg atá sra, végre minden fiú táncol t vala melyik lánnyal. Jóska is. És ugyan kivel ropta, mint Évával, az orvos lányával, aki ropogósra keményí tett a broncsos szoknyában, csipkeblúzban és az ÁFÉSZ bol tban vá sárol t divatos kardigánban si mul t az én Jóská mhoz. Maga m se értettem, mi vi tt
erre rá, de odaléptem az asztalhoz, felkapta m egy csésze teá t és Jóska
fejére öntöttem.
Mi t tagadja m, azóta se szeretem a teá t, habár nem ez a finom, ill atos itóka volt az oka, hogy egy pillanat alatt múlt el életem első szerelmi érzése.

Győri Nagy Attila: Mónikából nő lett
- Gyere, igyunk meg egy teá t! - invi tál ta be Mónika bará tnőjét ma gukhoz. Sokszor töl tötték együtt az időt Ti mivel iskolán kívül is. Egy os ztályba jártak, sőt, mindketten ugyanarra a háztartási ismeretek sza kkörre ira tkozta k be. Délután hol egyiküknél, hol másikuknál tanul tak közösen. Bará tságuk évek óta ta rtott és nem veszélyeztette semmi. Eddig. Mert az ő életükben is megjelentek a férfiak. Mónikának megte tszett Roland, aki vi szont látha tóan Ti mire vetett szemet. Nem remén ytelenül, mert a szi mpá tia kölcsönös vol t.
Bementek a kisszobába, Mónika fel tett vizet forrni, kicsoma gol t pár
csokis kekszet és lehuppant kedvenc foteljába.
- Vegyél süti t! A víz mindjárt forró lesz.
- Köszi. Ez nagyon finom, a múl tkor is ízlett - Ti mi is elfoglalta megszokott helyét a kanapén.
- Milyen teá t kérsz? Én epreset iszok.
- Az jó lesz nekem is.
- Megbeszéljük a szomba ti bulit?
- Persze. Mi t aka rsz megbeszélni rajta?
- Tényleg Ri ta meghívta az egész osztályt?
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- Azt mond ta, az anyja raga szkodott hozzá. Ilyen még nem vol t, az bi ztos. Ott lesz az összes lúzer. Ki tud ja? Lehet, ettől lesz érdekes kacagott fel Ti mi.
- Azt kétl em, hogy tőlük érdekes lenne - húzta el a száját bará tnője. Majd csak túléljük valahogy. Remélem, ha ma r haza mennek.
Még elhangzott pár érdektelen monda t, üres fec segés, a miket Mónika
csak bevezetésnek szánt a beszélgetésben. Várta a pillanatot, mikor
térhet rá a lényegre. Két korty tea után rá is kezdett:
- Attila is ott lesz?
- Biztosan. Miért kérded?
- Csak azt ne mondd, hogy neked nem tetszik. A legjobb pasi az egész suliban.
- Nem rossz, az tény. De a legjobb Roland -Ti mi, ahogy kimond ta a nevét, arca egyből elkezdett piroslani. Ezt Mónika azonnal észrevette.
Hát valóban jól sejtette, bará tnője i s szemet vetett rá.
- Roland? Na ne viccelj! Nem rossz pasi ő se, az biztos, de Attila bokájáig se ér. Helyesebb is Rolandnál, ráadásul ő a focicsapat kapi tánya.
Minden lány álma. Sa jnos nekem esélyem se lehet nála, az ilyenek mindig
a legszebbet aka rják maguknak. Az első szá mú fiú az első szá mú lányt.
- Komolyan beszélsz? És mégis ki az első számú lány? Ki az, aki különb nálad?
- Aranyos vagy, de ki lenne má s, mint te!
- Komolyan így gondolod? Nagyon köszi! -Ti mi eljá tszotta a naiva t, pe rsze, tisztában vol t ő is vele, hogy nincs vetélytá rsa az iskolában.
- Te, mint a suli királynője, megérdemled magad mellé a királyt. Ráad ásul, ha jól látta m, nem vagy közömbös Attilának. Egy ilyen kapcsolat
megerősí tené a királynői rangodat, sokkal jobban tisztelnének. Jövőre
végzősök leszünk, most már ideje trónolnod, nem gondolod?
- Igazad lehet. Elég magas, jól muta tna mellettem. Nemsokára i tt a bál
is, muszáj lesz kísérőt találnom.
Miről beszél tek a továbbiakban? Móniká t má r nem érdekel te. Elérte,
ami t akart, a mi t előre el tervezett. Most már szabad az út Rolandhoz.
Elfecsegett még pár órá t bará tnőjével, bőszen bóloga tott neki és izgatottan gondolt a szomba tra . Fel kell készülnie a második menetre is,
konkrét tervet kell készí tenie a trófea becserkészéséhez. Tizenhárom
múl t ta vasszal, és lehet, kicsi t korábban, mint má sok, de i mmár végérvényesen, visszavonha ta tlanul is Mónikából nő lett.
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Kutasi Horváth Katalin: Te-ázás
– Világgal eggyé
Válha tok teá m ál tal,
Őrzöm a ti tká t.

– Több kell belőled,
Teltebbnek hiszem létem,
Erőssé formál sz.

Szomja s a bensőm,
Egyediségem tárul
Minden korty révén.

– Felöntesz újra?
Igaz, fakóbb varázsom,
Idézd a régi t!

Szívem lenyugszik,

Megfogta m csészéd.

Meghallom, mi t súg el mém,
Leszűröm hangjá t.

Hagyod, vagy szabadulsz tán?
Elütök, érzed.

Maga ma t újra
Jól leforrázva érzem,

– Maradj, szorí tlak,
Átszínezted a létem.

Kiázott lelkem.

Belém ivód tál!

– Össze is zúzha tsz,
Porladva ráeszmélek:
Élénkké teszlek.

– Keringek benned?
Felpezsdí tem a véred?
Hatok szívedre?

Kóstolga tsz, szürcsölsz,
Vágyaim gőzölögnek.
Rád telepednek?

– Ál talad teljes
összhangban van világom,
Őrizlek hol tig.

– Eloszlik párád,
Keserűbb minden perced,
Éveid múlnak.

Száraz még lelkem,
Egyediséged érzem,
Szürcsölnöm kell még!

– Aromá m őrizd,

– Könnyeddel ázta tsz,

Jól zárj el szíved mélyén,
Gyengül erőm má r.

Homályos vágyad tisztul.
Kit lá tsz most bennem?
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