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    Egy olyan világ részesei vagyunk, amelyben elvesztette jelentőségét 
a kimondott szó, és talán a leírt, vizuálisan megjelenített gondolatok 
sem fontosak többé. Felnövekvőben egy írástudatlan nemzedék, s csak 
néhányan vallják, hogy a művészet út magunk felé, s egyúttal a Teremtő 
Isten felé. Szerb Antal a Száz vers című antológiájának előszavában arra 
hívja fel figyelmünket, hogy az összezavarodott világban a művészi 
alkotások által őrizzük meg az értékeket, a kultúrát, a humánumot. 
Ma már nem írnak emlékkönyvbe versikéket a fiatalok egymásnak, 
és a szerelmi vallomás sem illatos levélpapíron érkezik.  Szinte csoda, 
hogy néhány diák ilyen becses szerepet szán ebben a digitalizált, gépek 
vezérelte világban a leírt gondolatnak, a lelkünkön átszűrt művészi 
alkotásnak, és ezzel az élménnyel másokat is meg szeretne ajándékozni. 
Íme, egy csokor az alkotásokból, s az olvasó eldöntheti, hogy a múltból 
visszamaradt őskövületeknek, vagy egy őszintébb jövő zálogainak tekinti 
középiskolás tanítványaink munkáit.  

                                           A szerkesztők
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FöLdönTúLi FELAdAT

Bikali Balázs

Ősz volt. Csend és nyugalom telepedett a kertre. Lágy szellő pásztázta a vidéket, 
mely olykor-olykor megerősödve csapott bele az ingatag növények seregébe, amik 
mind egy szálig meghajlottak ereje láttán. Csak egy mert szembeszegülni akaratával. 
Egy robosztus fa a kert közepén, melyen megannyi levél csilingelte az ősz énekeit. Lágy 
szimfóniákat, melyeket csak a gazda értett, aki egy padon ült a fa alatt, s az időnként 
előtte elsuhanó megsárgult leveleket nézte. Különös odafigyeléssel gondozta a fát, mivel 
ő ültette még annak idején. Az égig érő óriás pedig azzal hálálta meg, hogy megvédte a 
padot a széltől. Így aztán a gazda, amikor csak ideje engedte, ott ült és nézte a halvány 
levelek rövid életű repdesését, amíg eljutnak az őket türelmesen érlelő ágak sűrűjétől 
az újabb megnyugvást ígérő földig. 

Aznap is a padon pihent, amikor tekintete egy egészen különös kis levélre tévedt. 
Látta, ahogy bátran elvált büszke társaitól, és nekivágott az ismeretlen térnek. A szellő 
mámorosan játszadozott vele, mielőtt lefektette a társaktól tarkított földre. Fel-feldobta 
néha. Máskor hagyta zuhanni, hogy aztán újra égig repíthesse. Végül pedig lassan 
álomba ringatta, mint az anya a gyermekét. 

Ugyanebben a pillanatban, egy ködös alak lépett be a sötét utcáról a fényt árasztó kávézóba. 
Sugárzott az örömtől. Büszke volt arra, hogy felvették. Tudta, hogy nem mindennapi állás 
az övé. Mintha már azelőtt is egy ilyenről álmodott volna. Mikor felajánlották neki, nem 
tétovázott, rögtön elfogadta. Azt is tudta, hogy olyasvalaki lesz a főnöke, akit mindenhol 
ismernek, s aki mindent ismer. Tisztában volt vele, hogy ez egy olyan hivatal, ahol nem tűrik 

a lazítást. Ugyanakkor azok számára, akik vállalják a megbízást ez a munka a legnagyobb szórakozás. Látni mások ügyes-bajos dolgait. Azt, 
ahogy valakit épp megbuktatnak egy vizsgán. Vagy azt, ahogy két ember örökre összeköti életét a házasság szentségében. 

Bizony, nehéz az élet bonyolult fejtörőit megoldani… De ezt már ő is pontosan tudta. Megfelelni az elvárásoknak, betartani 
minden szabályt, kihasználni a tehetséget… Valószínűleg őt is ezért választották. Ha nem is sikerült neki, de mindegyiket 
megpróbálta, így aztán most ő töltheti be ezt a rangos hivatalt.

Lassan, de magabiztosan lépdelt előre a kávézóban. Addig bele sem gondolt, hogy kik lesznek a munkatársai, csak mikor meglátta 
Adyt, akkor tudatosult benne a helyzet izgató pikantériája. A legnagyobbakkal fog együttdolgozni. Ahogy egyre előrébb haladt a 
sikkes asztalok között, egyre több arcot ismert meg. Volt ott angol romantikus, német klasszicista, olasz szentimentalista, s magyart 
is fedezett fel jó párat. Majd elért a számára kijelölt asztalhoz. Ott csupa honfitársával találkozott, akik egyszerre üdvözölték őt, majd 
a sok finomabbnál finomabb falatra mutatva, evésre biztatták.

- Biztosan megéheztél odabenn… figyelemre méltó, ahogy a főnök el tud merülni a szavak tengerében. Ha egyszer eltéved egy ilyen 
szórengetegben, nem könnyen talál ki belőle, én mondom. Villon mesélte, hogy öt napig beszélgetett vele arról, hogy mi a véleménye 
azokról az emberekről, akik nem tartják be pontosan a munkaidőt. – mondta Petőfi, majd felhajtott egy csésze igazán ízletes kávét.

- Emlékszem az esetre. Azokon a napokon Edgar helyettesítette. A végén már úgy zsongott a feje, hogy majd beleőrült. –jegyezte 
meg az épp visszaérkező Ady, majd folytatta. 

- Habár én mindig is élveztem mások életének a feljegyzését. És tudom, ha ezt nem végeznénk el, nagy segítségtől esne el…
- Nagy segítségtől? Igaz, hogy a mi írásaink alapján hozza meg véleményét az emberekkel kapcsolatban, s hogy néha nehezen fejti meg 

a metaforáinkat…De akkor is, ezt ő is könnyedén meg tudná tenni. És különben is hol  van ő ilyenkor? – vonta kérdőre József Attila.
- Elmerül a gondolataiban… Tervezget… Rendszerint kiül a kertjében lévő padra, s ő is elmélyülten nézi az emberek sürgő-

forgó világát.
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úJ ESÉLY

Bikali Balázs

Fáradt volt és reményvesztett. Úgy érezte, hogy a kerek világon már egy ember 
sincs, akinek segíteni tudna. Kilátástalannak tetszett neki a világ, hisz már nem az 
a lényeg, hogy kik és mit tettek az Utolsó Vacsorán, sokkal inkább az például, hogy 
milyen bort ihattak? Valószínűleg ezzel az egy kérdéspárral megmagyarázható, 
hogy miért járnak hozzá újabban csak a fehér holló gyakoriságával az emberek. 
Pedig hogy élvezte, amikor bűnüktől megtisztult hívek léptek ki szerény 
gyóntatófülkéjének ajtaján. Mára mindez csak egy kopott bárka az emlékezet 
sötét taván. Tele áldott emlékekkel, melyek idővel sajnos szintén a ködbe vesztek. 
Ezért maradt oly iszonyatosan egyedül, csupaszon, puszta gondolatai kíséretében. 
Kissé ráncos kezében csak egy ósdi Biblia hirdette hivatását, nyakában pedig 
egy megbarnult fakereszt emlékeztetett mindenkit a Fiú szenvedéseire. Ezzel a 
két ereklyével felvértezve lomhán ült bele öreg karosszékébe, s a magasba szóló 
fohászok kíséretében átlépett az álomvilág édesebb berkei közé.

Nem sokat tudott pihenni, kis idő múlva magától felébredt, s csodálkozva 
tekintett körbe. A szobában óvatosan oszlott szét a vakító fényesség kintről 
besugárzó maradék ereje. S ennél a kellemes félhomálynál is könnyedén 
szemügyre lehetett venni mindent. A gyönyörűbbnél gyönyörűbb szentképektől 
roskadozó falak szelíden zárták körbe a karosszéket, melyben az öregedő pap ült. 
Vékony fénycsíkok csurogtak végig az aranykarimájú festmények bűvös során, 

melyekből csak úgy szökelltek ki a valódi szentség megfejthetetlen titkai. Ő csak bámulta a rengeteg aranyozott festményt, 
s közben azon tűnődött, hogy vajon hol lehet, s mi történt vele. Azonban miután nem jutott semmire, úgy döntött, hogy 
megvizsgálja közelebbről is a szentképeket. Meglepődve tapasztalta, hogy egy halom ismeretlent is lát. Bár mindegyik 
összefügg a szentekkel, mégis egy teljesen más, teljesen új felfogást ad róluk. Ahogy sorra vette a képeket, s ismét az elsőhöz 
indult, észrevette, hogy az bizony kicserélődött, s aztán vele együtt az összes többi is. Olyan volt, mintha egy káprázatos, egy 
titkos történetet mesélnének el, korántsem azt, amit az emberek eddig megszoktak. Egy sokkal pontosabbat, megfűszerezve 
különös kiegészítésekkel. Olyan volt, mintha csakis ezek a képek tudnák az Igazi Történetet. A pap tűnődve olvasta az összeálló 
érdekes históriát, aztán hirtelen egy ajtócsapódásra lett figyelmes. Odanézett, s bár valóban az volt, egy csöppet sem dúlta 
fel. „Érdekes” gondolta csupán, hisz addig nem vette észre az ajtót, majd tovább bámulta a falat. Aztán hirtelen egy piszkos, 
kopott ruhás embert vett észre, aki erőlködve vonszolta maga után a felmosó felszerelését, majd mikor a karosszék mellé ért 
értetlenkedve megállt. Bosszúsan pillantott körbe, majd mikor meglátta a papot elmosolyodott, s azt mondta:

- Szerencse, hogy ilyen tiszta a cipőd. A legtöbbször nem érek ide időben, s már annyi kört tesznek meg koszos lábbal, 
hogy mire feltakarítok, szinte kezdhetem is elölről. 
„Bizonyára a takarító” – gondolta a pap, majd tovább vizsgálta a képeket, azonban egyszer csak arra lett figyelmes, hogy az 
imént még bőszen felmosó alak ott áll mellette, s azt a képet nézi, amit ő. 
- Érdekes ugye? Mintha kint valahogy másképp ismernétek a történetet… - szólt a takarító.
- Valóban. Nagyon… meglepőek ezek a képek…Na de.. tulajdonképpen hol is vagyok?
- Ez egy váróterem. Itt várakoznak azok, akik elvesztettek valamit. 
- De én semmit sem vesztettem el! 
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A takarító szemében egyszerre furcsa fény lobbant fel, közelebb 
hajolt a feketeruháshoz, s átható tekintetével úgy nézett rá, 
mintha minden parányi gondolatfoszlányáról tudna. 
- Igenis, hogy elvesztettél valamit… Az egyik legértékesebb 
dolgot, amit Tőlem kaptál. Elvesztetted a Reményt, az 
emberekbe vetett Bizalmaddal együtt. S most azért vagy itt, 
hogy láss, és újra megleld önmagad.
- De hogyan? Én nem értek semmit! 
- Sokan kerülnek ide, mindenki azért, hogy új esélyt kapjon, 
mert mindenkinek jár még egy. Aztán mindenki mást kap, 
másképp nyeri vissza önmagát… Ezt még nem értheted…Jól 
megnézted a Képeket?
- Igen, de ezek szinte teljesen mások, mint a valóság volt.
- Ez a valóság! – szólt dörgedelmes hangján a takarító.
- Látom, hogy azért a te cipőd sem tiszta – mondta már 
elomlóbb hangon, s csendre intve az épp beszélni készülő 
papot, visszatessékelte a karosszékébe, s vizes rongyával 
lassan megmosta a pap fekete bőrcipőit. Az szóhoz sem jutott, 
lehetetlen gondolatok tolultak fel agyában, majd mire a takarító 
végzett, belefáradt a végtelen gondolatokba, s ismét egy nehéz, 
magával ragadó hálóként telepedett rá az álom.
 Lassan nyitotta ki szemeit, amik most már újra a Reménytől 
fénylettek. Már értett mindent, a képeket, a takarítót, s egy 
életre szóló példát kapott. Amit nem nagyon értett, az csak 
ismét szokatlan környezete volt. Egy elegáns szobában ült. 
Mintha a karosszéke is kissé pompásabb lett volna. A fején 
egy aranyozott süveg hirdette hivatását, a kezében pedig egy 
tekintélyt parancsoló bot figyelmeztette a Fiú szenvedéseire. 
Néhány kósza emelettel lejjebb pedig, egy monumentális téren 

sok ezer hívő várta, hogy megjelenjen a Pápai rezidencia méltóságos ablakában.

úJ ESÉLY

Bikali Balázs
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VÉGSŐ pOnT

Bikali Balázs

Bibliai témára

Alfa 
Kusza betűk csúsznak a fehér lapra 
az alkotó kéz csak mázol s hagyja 
hogy fa s féreg az éjben megférjen 

s így tollát letéve az tovább meséljen 
bölcsőtől koporsóig 

 
Béta 

loholó lelkünkben ott sziszeg az ősméreg 
izzadt vérünk tajtékát issza a bősz féreg 
halandó arcunk a halovány holdra néz 

fakó sarlóját suhintva új betűket vés 
konokon egyre csak 

 
Gamma 

bárkánkból tompa panasz csiripel 
s mint üres század suhan a semmivel 

a vízfodron hasztalan a lét remeg 
alakot öltve búg míg közelg a fergeteg 

hogy szigetet mutasson 
 

Delta 
hazugan totyorgó csonttornyunk ezer nyelvre hull 

majd csontcsattogva fecseg s újra egészet tanul 
bordáit borzolva érdesen zeng a szél 

az ingoványon talpra állni ez lenne a cél 
de bűnt bűn követ 

 
Epszilon 

mögénk sújt s korhadt botját görcs tépi szét 
iszapos léptek zaja dübörög menekül a nép 
könnybe görnyedt arcán összeér a veríték 

s a múltat összemossa az ár de majd fenyít még 
a rozsdás homály  

 
Pszi 

tekintete körülöleli szelíden a népet 
szenvedni látja csak s óriásit téved  

aki a keresztre feszülőn keresi a stigmát 
mert az emberbe rejtette a lélek-enigmát 

az idők végeztéig 
 

 Omega 
siralmas napokat élünk 

poshadt süppedt lett a vérünk 
mert ez itt s nem az a végső…pont 

mikor a sírodra betűt zúz a véső s volt 
hogy örömest éltél.
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EGY FüGGönY ÉLETSZEMLÉLETE

Bagó Bence

A nappalink ablaka előtt egy függöny lóg. Ez még nem is olyan meglepő, 
hisz minden embernek – kinek a nappalijában van ablak, biztos, hogy van 
függönye is. Azonban a mienk nem mindennapi darab. Elmesélek róla egy 
történetet.
Egy esős januári szombat reggelén történt, mikor álmosan leültem a nappali 
ablaka melletti kanapéra. Nem ültem ott tán egy percet sem, mikor halk zajt 
hallok mellőlem. Körülnézek: rajtam kívül senki. Újra hallom. Erősebben 
rákoncentrálok, minden egyes idegszálammal csak a furcsa hangra figyelek. 
Most már tisztán kivehető: sóhajtások! Ki sóhajtozik itt ilyen kora reggel? 
Elnézek a hang irányába, s csak a függönyt látom, senki mást.
- Ki sóhajtozik? – teszem fel a kérdést.
- Én, a függöny! – hallatszik a válasz, teljesen tisztán és érthetően. Mintha 
egy ezeréves vénasszonyt hallanék.
- És mi oka van egy függönynek sóhajtozni?
- Irigységből.
- És ugyan kit irigyel kend?
- Téged, és az összes embert a világon.
- Nahát ilyet! De hiszen magának a legjobb! Nincs semmi dolga, csak 
lógni!
- Látod, épp ez a baj! Nincs semmi dolgom! Azt mondom, örülj annak, aki  vagy.
- És ugyan mért? Tudja egyáltalán, hogy mennyi gondja van egy embernek? 
Egész életében csak tanul, aztán később még többet tanul, majd élete végéig 
dolgozik. Mi olyan irigyelhető ebben?

- Az élet. Irigyellek, mert van küldetésed, irigyellek, mert tudsz szeretni, irigyellek, mert küzdhetsz, irigyellek, mert 
szenvedhetsz, irigyellek, mert örülhetsz, és végül, mert meghalhatsz.
- És ezekben mi olyan nagy dolog?
- Neked nem nagy, mert te ebben nősz fel, észre sem veszed, hogy körülötted vannak. Ebben különbözöl tőlem. Énbennem 
ezek nincsenek meg. Csak sóvárogni tudok utánuk. Mert én, csak egy függöny vagyok.
Egy kis szünet következett, gondolataimba merültem.
A függöny ismét rákezdte:
- Csak tudod, az ember a fától nem látja az erdőt! Sokkal több lehetősége lenne, ha túl tudna lépni a kicsinyességein, és észre 
tudná venni azokat a dolgokat, amik igazán értékesek, – és megint sóhajtott egy hatalmasat - nekem nincs lehetőségem kitörni 
a kicsinyességből, a semmittevésből, de nektek van. Csak ti nem akartok! Jaj, ha én csak egy kis ideig is ember lehetnék!
S ekkor hirtelen apám reggelizni hívott.
- Jól elaludtál – mondta.
Mosolyogva ébredtem, mert e dolgok tudatában, egész másképp látom a világot.
Furcsa. Mégis, minden nehézség ellenére is, milyen jó az embernek!
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HábORú

Kemény Anna

Ami igaz, az igaz, kicsit sokat ivott tegnap este. Már nem volt képes elmenni a szállásig. De a térre valahogy elkúszott. Néhányszor 
aludt már itt máskor is, volt egy szökőkút középen, régóta ott állt koszosan, de ami a legfontosabb –üresen. Ide húzta be magát nagy 
nehezen, bár valami kisebbfajta csoda kellhetett, hogy a peremen átjusson. Ahogy már említettem, töltötte el néhányszor ebben a 
szökőkútban az éjszakát, de olyasmi, mint ma, még sosem történt vele.

Arra ébredt, hogy lövéseket hall. Kinyitotta a szemét, és megbizonyosodhatott afelől, hogy nem tévedett. Tisztán hallotta a fegy-
verek dörgését, és az ordítozást. Riadtan kapta fel a fejét, de rögtön meg is bánta, mert iszonyatosan bevágta a szökőkút kőperem-te-
tejébe. Egy pillanat alatt kijózanodott. Újra hallgatózott, de nem, nem álmodott, nem képzelődött, kint harcoltak. Óvatosan kilesett a 
kút egyik résén. Rohanó embereket látott és földön heverő sebesülteket is. A máskor olyan kihalt és néma tér, amelyen esetleg estefelé 
kóvályog végig néhány alvilági figura, most fényes nappal tömve volt. A szökőkúttól alig egy méterre is dulakodtak, közelharc folyt a 
földön, és a házakban egyaránt. Lőttek az ablakokból, a padok mögül, a kapubejárókban dulakodtak, életveszély lett volna még csak 
végigrohanni is a területen biztos fedezék nélkül. A házak mellett, az egyik sikátor szélén barikádot építettek. Most jó szolgálatot tettek 
a semmire sem jó, fölforgatott kő virágtartók.

„Háború van, vagy mi a szösz” villant át az agyán, és egy csapásra elkezdett félni. „Az ablakokból bármikor kiszúrhatnak. Az is 
csoda, hogy eddig nem vettek észre. Ráadásul azt se tudom, hogy melyik oldalon állok. Fegyverem nincs, és ha ki akarnék mászni, még 
földet sem érnék, de már kapnék pár golyót a hátamba.” Úgy döntött, amíg lehet, meghúzza magát. Hirtelen egy hatalmas robbanás 
hallatszott. Nem látott lángokat, nem tudta, hogy honnan jön a hang, de a tömeg lassanként feloszlott, csak a sebesültek, és a halottak 
maradtak. Hirtelen csönd lett mindenütt, mintegy varázsütésre. Senki, semmi nem mozdult. Percek teltek el így, de óráknak érezte, 
ahogy a szökőkútban lapult. „Most kell innen eltűnnöm, amíg elmentek. Ki tudja, mikor jönnek vissza” gondolta, és gyorsan kimá-
szott. De alig tett néhány lépést, mikor egyszerre valaki rákiáltott:

-Hé, maga meg mi a fenét csinál ott? –rémülten pördült meg a tengelye körül. A tér másik oldaláról, ahova a 
szökőkútból nem láthatott, egy alacsony, köpcös férfi kiabált felé, és láthatóan nagyon mérges volt.

-Nem hallotta? Mi a csudát áll itt? És egyáltalán, mit keresett a szökőkútban? Vagy mért nem bírt még 
bent maradni egy kicsit? –a férfi dühösen elindult felé. Ösztönösen körbepillantott. A házak közül, és az 
ablakokból is emberek bukkantak elő. A halottak, és az eddig még nyöszörgő sebesültek kíváncsian 
bámultak rá.

-A fenébe, fiúk, ezt már ne vegyétek! Maga meg ne nézelődjön, mint Bálám, meg a szamara! 
Tűnjön el, nem hallja! Ostoba csöves, most maga miatt vehetem újra az egész jelenetet! Na, 
mi lesz már! Hé, fiúk! Asszem egy kis támogatásra szorul! Biztos leitta magát a sárga földig. 
Dobjátok ki! Csak dobjátok ki minél előbb, jó? Hogy folytathassuk végre!

Két férfi indult felé, és megragadták. A döbbenettől mozdulni sem tudott. Néhányan 
nevettek.

-Egész be van szíva! –hallotta hátulról. A rendező pulykavörösen ordibált. Már 
nem figyelt. Tagjaiba lassan visszatért az élet, a szíve lassabban vert. Most észrevette 
a kamerákat és a mikrofonokat. A szeme sarkából látta, hogy a statiszták újra bené-
pesítik a teret, lerombolják a félig kész barikádot, az ellenségek felsegítik egymást 
a földről. Aztán a két férfi kidobta őt a sárga szalaggal elkerített területről. Még 
egészen korán volt.

-Na menjen jóember! –mondta az egyik.
-A filmezés nem magának való mulatság! -szólt utána a másik is, aztán rö-

högve otthagyták. Feltápászkodott, aztán amilyen gyorsan csak tudott, elkot-
ródott onnan.
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A ViLáG KönYVEi

Kemény Anna

Görnyedt háttal gubbasztott a könyvtár egyik sarkában. Olvasott. Körülötte a fal mellett mindenhol könyvespolcok, a legtöbb 
már teljesen tele, mások csak félig, vagy egészen üresen álltak. A földön is rengeteg könyv hevert. Ablak nem volt, nagy üvegfényű 
csillár lógott a szoba közepéről, mindenfelé szétszórva fényét. Mégsem tudta egészen bevilágítani a termet, egy kupac vastag, ógörög 
szótáron egy hordozható lámpa állt, ez adta az igazi világosságot, legalább is a sarokban, meg még egy kisebb körben körülötte. 
A könyvtár többi részében tompa félhomály ült. Ő maga néhány régebbi kiadású hatalmas életrajzi szótáron kuporgott, könyökét 
egy halom átválogatatlan könyvre támasztotta. Elég öreg volt, hosszú, seszínű haja csapzottan és mosatlanul lógott az arcába. Néha 
bizonytalan mozdulattal odébb lökte, de semmit sem ért, szinte azonnal vissza is hullt. Kopott, agyonmosott ruhát viselt, csak a 
cipője volt szinte új, nem sokat használta, sár nem is érte, csak a por. Valamikor talán magas lehetett, de a sok ülés púpossá tette, 
nehézkesen járt, és nagyon sovány volt.

Kinyílt az ajtó. Belülről nem látszott, mert azt is egy polc takarta. Már régóta nem nézett fel erre az ajtónyitódásra. Két ládát 
toltak be, az egyikben újabb könyvek voltak, a másikban pedig ennivaló. Amikor befejezte olvasnivalóját, és fölnézett, meglátta a két 
ládát. Akkor az ajtó már régen csukva volt. De nem zavarta, nem akart kimenni. Már nem. Felállt, a könyvet az egyik félig telt polcra 
rakta, majd a lámpával és egy újabb kötettel az ennivalóhoz csoszogott. Leült mellé de evés közben is folytatta az olvasást. Legalább 
egy hete nem evett már. Az utolsó doboz eltűnt valahová, viszont csak véletlenül találhatta volna meg, ha esetleg belébotlik. Mivel 
ez nem történt meg, nem evett. Olvasott. Most már biztos kivitték azt is. Ők ketten. Mindig ketten jönnek, az ajtónyitódástól 
eltekintve teljesen halkan. Új könyveket és ennivalót hoznak, a régi ládát meg elviszik. Még egyszer sem nézte meg őket jobban, 
csak a szeme sarkából látta motozó árnyukat. Arra meg aztán tényleg nem volt ideje, hogy beszédbe elegyedjen velük. Olvasott.

Amikor hatéves volt, nem akarta megtanulni a betűket, és úgy látszott konok elhatározásában senki sem tudja megingatni. 
Az apja egy nap elhozta a könyvtárba, megálltak az ajtóban. Akkor még a polcok üresek voltak de a földön máris rengeteg könyv 
hevert. Később megtudta, hogy hat év könyvei. Apja azt mondta, ha megtanul olvasni, ez mind az övé lesz. Unott arccal hallgatta és 
vonogatta a vállát, de azért mégis besétált. Érzett valamit a terem vonzásából. Nem telt el sok idő, és kezdte azt hinni, nem is tehetett 
volna másként. Ez volt a sorsa. Egy hónap múlva folyékonyan olvasott. Időnként bejött a könyvtárba, és elvitt egy-egy könyvet. 
Amit elolvasott, föltette az egyik polcra. Nem ő határozott így csak érezte, hogy ezt kell tennie. Tízéves korában kezdett naponta 
bejárni és hihetetlen gyorsasággal olvasott. Eleinte csak anyanyelven, de később már bármilyen más nyelven is. Néha elkapta apja 
pillantását, látta, hogy figyeli. Később megtudta, hogy azért, mert saját magához képest is meglepően gyorsan haladt. De nem 
érdekelte. Rég nem törődött az emberekkel. Nem voltak barátai, nem foglalkoztatta a családja, pedig öt testvére volt. Hidegen 
hagyta az élő társadalom, csak az számított, amit a könyvekből megtudott.

Eljött a nap, amikor nem jött ki többet a könyvtárból. Nem határozta el pontosan előre, nem is mondott senkinek semmit, csak 
egyszerűen bent maradt. Talán nem is vette észre az idő múlását. Valahol mélyen azt érezte, hogy túl nagy a lemaradása, semhogy 
megengedhetné magának, hogy idejét mással is pocsékolja. Tizenhét éves volt, amikor megszakadt a múltja, és jelene egybeolvadt 
jövőjével. Nem emlékezett semmire, nem tekintett előre, nem várt semmit. Az életnek csak az a formája létezett számára, amit 
olvasott. Minden könyv egy-egy külön világ volt. Ha vége lett a könyvnek, megszakadt a világ, és gyorsan egy újabba kellett 
kezdenie, hogy megszűnjön az űr. Nem hagyhatta abba, hiszen akkor rájött volna, hogy igazából nem is él. De nem hagyott magának 
időt gondolkodni, ettől megkímélte magát. Leült egy bőrfotelbe, körbevette magát könyvekkel, meg a lámpával és nagyjából egy 
hétig föl sem kelt, amíg el nem fogyott az olvasnivaló. Akkor az ajtót már régen becsukták. Mivel soha sem ért rá gondolkodni, 
csak benyomásai támadtak, egy-egy villanás, megérzés. Mindig az olvasmányaival kapcsolatosak voltak, de valamennyit mégis 
megértett a saját életéből, igaz hosszú évek kellettek hozzá.

Egyetlen egyszer fellázadt a sorsa ellen. Nem töltött még bent sok időt, fiatal volt, és a dolgok értelmét kereste. Az első években 
még hajtotta a lendület, a kötelességérzet, meg még néhány homályos érzés, amiket nem nevezett meg magának. Amikor elmúlt ez 
az érthetetlen, elszánt lelkesedésszerű valami is, megfáradt, csalódott lett, egy perccel többet hagyott magának a kelleténél, és egy 
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régóta elfojtott miért tolakodott be az agyába. Ki akart menni, 
hogy választ kapjon a kérdéseire, tudni akarta, hogy miért 
csukták be az ajtót, miért döntöttek helyette, és miért kéne ezt 
neki elfogadnia. Tudni akarta, hogy van-e értelme annak, amit 
csinál, hogy voltak-e előtte és lesznek-e utána is emberek, akiknek 
mindenki helyett olvasniuk kell, akiknek mások döntenek 
a sorsáról, anélkül, hogy megkérdezték volna őket. Egy nap 
félbehagyta könyvét, ült és várt. Várta az ajtónyitódást, hogy azok 
ketten behozzák a ládákat, de ami még fontosabb, megnyissák 
a szabadulás útját. Most reménykedve, félve, izgatottan fülelt 
arra a hangra, amelyet eleinte gyűlölt, mert megzavarta, később 
elviselte, mert nem volt választása. Ebben sem volt választása. 
Úgy érezte, ki kell jutnia, szabadulnia kell, hogy elkerülje a 
megőrülést, az újabb gondolatok nélküli robotéveket, hogy 
kiszabadíthassa az agyát elöntő, kínzó miérteket és hogyanokat. 
De hiába ült naphosszat tétlenül, hiába figyelt, hiába várt. Csak 
csönd volt, testetlen, lelketlen, süket, fullasztó csönd. Sehol egy 
halk moraj a kinti világból, vagy szélzúgás, szúpercegés, halk 
neszezés, csendes motozás, ami megszüntette volna a hallható 
némaságot, ami társa lett volna saját, szabálytalan lélegzetének, 
ami elvonta volna a figyelmét a tehetetlenségről. Úgy érezte, 
mindjárt megőrül, megfojtja a csend. Artikulálatlanul üvöltve 
pattant fel, tombolva rohangászni kezdett a teremben, leverve, 
földhöz vágva mindent, ami az útjába került. Aztán hirtelen 
megállt. Borzongás lett rajta úrrá. Kiáltott, de visszhang nem volt. 
A lábdobogást, ordítást, a könyvek durranását, nem erősítette fel 
vagy verte vissza a csend. Nem, hanem tompán elnyelte, mint 
ahogy a füst szétoszlik a levegőben, puhán és zajtalanul. Egyetlen 
hang nélkül. És minden ordítás, minden dobogás, minden 
kongás, és dörrenés halk nyávogássá, tompa döngéssé, néma 
zörrenéssé szelídült, hangja erőtlenné vált, kimerült, kifulladt, zihált (azt is csak csendesen), földre roskadt, zokogott. Először sírt. S 
amikor végképp elfáradt, tántorogva a polcokhoz ment, és kezdte keresni az ajtót. De hiába. Végigment az egész fal mentén, először 
lassan, mindent alaposan megvizsgálva, minden kis repedést ellenőrizve, minden falat megkongatva… de hiába. Újra csak hiába, 
és ezredszerre is és százezredszerre is hiába. Minden fal és minden polc egyforma volt, hatalmas, és mozdulatlan. Felvillant eszelős 
tekintete, egyre gyorsabban járkált körbe, körbe, körbe, körbe, körbe… És összeesett. Feküdt, figyelt, várta az ajtónyitódást. Tudta, hogy 
úgyis hiába várja. Sírni kezdett. De ez a sírás nem hozott megkönnyebbülést. Csak a haragot erősítette benne, a kint lévők iránt. Azok 
iránt, akik bezárták ide. Legjobban az apját gyűlölte. Sohasem tudta neki megbocsátani, hogy erre a helyre juttatta. Emlékezetében egyre 
inkább kiszíneződött a történet, míg a végén bebeszélte magának, hogy kényszerítették, megfélemlítették. Átkozódva ugrott fel, hogy 
újra kezdje őrült csatáját a szoba ellen. Meg akarta mutatni nekik. Nekik, mindannyiuknak, akiknek normális élet jutott osztályrészül, 
akik szabadon dönthetnek és választhatnak, de legfőképp az apjának. Úgy döntött, hogy öngyilkos lesz.

A ViLáG KönYVEi

Kemény Anna
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Fejjel előre rohant neki a polcoknak. Szédelegve hajszolta magát, újra és újra. 
Elkeseredett küzdelmet vívott. Homlokából vér szivárgott, lefolyt az arcán, le a ruhájára. 
Észre sem vette. A falat vette célba. Aztán elájult. Hogy meddig feküdt ott, a földön, véres 
arccal és ruhával? Napokig, hetekig, hónapokig? Ki tudja. Egyszer mégis kinyitotta a 
szemét, fájt a feje, nem kelt fel. Sokáig hevert ott. Érezte, hogy él, de nem bírt mozogni. 
Valamikor vége lett a fejfájásnak. Még mindig nem kelt fel. Mozdulatlan maradt, 
gondolkodott. Lassan eszébe tudott idézni mindent. Megértette, hogy ez volt a sorsa, de 
mégis a saját döntése, hogy elfogadta a neki kijelölt utat. Most már nem fordulhat vissza, 
egyszerűen végig kell csinálnia. Óvatosan felült. Majd felállt. Körbejárkált, és visszatette a 
ledobált, de már elolvasott könyveket a polcokra. Mikor végzett, leült és olvasni kezdett. 
Valahol szemben kinyílt az ajtó. A szokásos ládák érkeztek. Életében először -és utoljára- 
felnézett, végig figyelte őket, szemmel tartotta minden mozdulatukat. Csak miután újra 
becsukódott az ajtó, ment oda a dobozokhoz, könyvével a kezében. Még csak kísértést 
sem érzett, hogy kimenjen. „Ezt ők is tudják-gondolta-Tudják.” Nem kellett megnéznie, 
biztos volt benne, hogy gyógyszert és tiszta ruhát is kapott. Átöltözött, és visszatemetkezett 
könyveibe. Napjai ezentúl kizárólag az olvasással teltek.

Évek, évtizedek múltak el így, nem számolta a napokat. Egyre több könyvespolc betelt, 
nem gondolt a kinti világra. Megöregedett, de továbbra is ugyanolyan gyorsan olvasott. 
Ha néha megállt és körülnézett volna, talán észreveszi, hogy a padlón fekvő könyvek 
száma lassan, de biztosan apad. De nem állt meg, és nem nézett körül. Egy nap, mégis 
elfogytak, nem maradt több olvasnivaló, befejezte az utolsó darabot is. Csodálkozva állt 
meg. Körbejárta a szobát, de hiába, a földön a legutóbbi ételes dobozon kívül semmit sem 
látott. Először kissé bosszantotta, hogy hátráltatják dolga elvégzésében, és elhessegette a 
minduntalanul agyába furakodó gondolatot. Kicsit szédült, megtámaszkodott hát az egyik 
polcban. Aztán megnyugodott, mikor ismerős motozást hallott. Nyílt az ajtó, nyilván hogy 
újabb könyveket hozzanak. Valamiért biztosan lemaradtak, kissé. Azonban a nyílásban 
nem ők ketten álltak, nem volt ott senki. Mi történhetett? Hol maradnak? Nagy nehezen 
az ajtóhoz vonszolta magát. De nem látott ott senkit. A szédülés egyre erősebb lett, az 
ajtónak kellett támaszkodnia, hogy el ne essen. Egy gondolat nem hagyta nyugodni. Egyre 
hangosabban zakatolt a fejében egy mondat: Nincs több könyv. Nincs több könyv! NINCS 
TÖBB KÖNYV! Végre szabad! Csak ne émelyegne, és ne lenne ilyen rosszul… Kezéből 
kiejtette az utolsó, befejezett könyvet. Az ajtó felé lépett… hirtelen úgy érezte, elhagyja az 
ereje. Megragadta az egyik polcot, hogy el ne essen… De hiába. Hirtelen mindent megértett. Innen nincs kiút. Az élete ment, amíg 
volt mit olvasni, és most, hogy nincs több könyv, nincs több ideje sem, amit felhasználhat. Ennyi volt. Akkor jöjjön, aminek jönnie 
kell. Utolsó pillantást vetett a folyosóra, ennyit lát a kinti világból. Aztán összeesik. Halott már.

Magas, fekete férfi lép az ajtóba, körbepillant a teremben, kiveszi a halott alól a kissé meggyűrődött könyvet, és felrakja a polcra, 
az egyetlen megmaradt szabad helyre. Lekattintja a lámpát, kissé beljebb lökdösi a tetemet, becsukja az ajtót. Zsebéből egy lakatot 
vesz elő, s bezárja. A kulcsot egy karikára fűzi, már sok hasonló csörög rajta. A szemben lévő ajtóhoz lép, kinyit egy másik termet. 
Még teljesen üres, de a falak mellett mindenhol könyvespolcok állnak. Int annak a kettőnek. Nagy kupac könyvet hoznak egy 
ládában, és a könyvtárba viszik. Az élet megy tovább.

A ViLáG KönYVEi
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SZAVAK nÉLKüL
Ismét itt ülök a tengerparton, mint az elmúlt évben oly sokszor. Ismét éjszaka van, ismét merengek, ismét egyedül vagyok, 
ismét töprengek. Lassan egy éve, hogy elhagytam a biztonságosnak tűnő családi fészket, hogy itt, pár ezer kilométer távolságra 
tisztázni tudjam gondolataimat. 
Gyáván futamodtam meg a gondjaim elől, de senki sem ellenkezett. Tudták, hogy el kell engedniük, tudták, hogy el kell 
mennem. Féltettek, de megpróbáltak megérteni. Ez olyan motiváló erő volt, amely egy kis időre ismét meglobogtatta előttem 
a reményt, hogy megéri küzdeni – elsősorban a magam és környezetem érdekében. 
A hosszú évek alatt felhalmozódott fájdalom olyannyira beleette magát a lelkembe, hogy menthetetlenül belebetegedtem. 
Sokan és számtalanszor próbáltak rajtam segíteni; eredménytelenül. A rossz és gonosz gondolatok továbbra is ugyanúgy 
égették és marták lelkemet, mint addig. 
Nem egyedül érkeztem ide, ám mégis magányosnak érzem magam. Ott, mélyen, legbelül, egyedül és elhagyatottan. 
Foglalkoznak velem, rengeteget szórakozunk, de mégis… most is ugyanolyan kilátástalannak és reménytelennek tűnik a jövő, 
mint anno, pár ezer kilométer távolról. 
Próbálok elszakadni a múltamtól, de nem megy. Egy rossz emlék, egy rossz gondolat, és mint árvíz, úgy tódulnak be ismét az 
agyamba azok a dolgok, amelyeket eddig próbáltam elűzni. 
Egyedül vagyok, összezárva az emlékeimmel, a gondolataimmal… 
Vajon miért van az, hogy az embernek pont akkor nem jut eszébe egyetlen jó dolog sem, mikor igazán szüksége lenne rá? 
Keresem, kutatom tudatom rejtett zugaiban a megnyugvást, és az őrjítő fejfájás közepette találok rá.
Kísérletem a jobb kedvre derülésnél szinte azonnal kudarcba fullad első emlékemnél. A négy éves énem önfeledten és vidáman 
játszik a karácsonyra kapott Barbie babával, miközben huncut mosoly játszik ajkán.
Hangokra lesz figyelmes, melyek a folyosó távolabbi része felől érkeznek, a vidám gyermekmosoly elhal, és ő szinte futva siet ki… 
- Nem, erre nem szabad emlékeznem. Csak jókat kell keresni – emlékeztetem magamat.
Tovább kutakodok, de már sokkal óvatosabban bánok a szépnek ígérkező emlékekkel. Végül megtalálom. 
Pár évvel ezelőtti énem ül szinte ugyanott, ahol most én. Nézi az eget, nézi, ahogy az oly nagy hatalommal bíró Nap ismét 
előbukkan a sötét, ádáz felhők mögül, hogy ismét beragyogja az emberek életét. 
Igen. Itt igazán boldog voltam. Elfeledhettem a rideg valóságot, mely azonnal arcul csapott, mikor hazaértem. De legalább 
addig nem kellett vele foglalkoznom. 
Most is itt vagyok, ámbár egyáltalán nem boldogan, sőt…
- Bennem megbízhatsz – hallom hangodat, és meglepetten fordulok hátra. Már mellettem állsz, éppen leülni készülsz. 
- Te? – kérdezem ostobán.
- Én. – Mosolyogva nézed zavart arckifejezésemet. 
- Miért kéne megbíznom benned? – kérdezem szinte hidegen, de mégis nyugtalanul. Nem értem…
- Tudod te azt. Bánt valami, látom rajtad, de nekem nyugodtan elmondhatod.
Bár továbbra sem értem a helyzetet, és felbukkanásodat sem, de mégis…
Valami ott mélyen azonnal megnyugodott, mikor meghallottam a hangodat. 
Én mesélek, Te hallgatsz. Hallgatsz, figyelsz rám, nézed, ahogy könnyek szöknek a szemembe, és vigasztalsz úgy, ahogy eddig 
még senki sem próbált: némán, szavak nélkül. 
Ahogy beszélek, óvatosan átölelsz, és nyugodtságod lassanként rám is átragad.
Miközben a hatalommal bíró égitest óvatosan átlépi a horizontot, hogy ismét megmutathassa magát, én válladra hajtott fejjel 
befejezem életem történetét, és csendesen nézzük a lágyan hullámzó tengert, ahogy megcsillan rajta Napunk fénye.

Kôvári Anna
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A RETTEGÉS SZObRA i.

KrajČír Lukács

„A legnagyobb félelemmel tudok csak visszagondolni 
a középiskolás éveim második osztályára. Természetesen 
nem azért, mintha annyira aggódtam volna a tanulmányi 
jegyeim miatt. Különben megjegyzem, a Caprew-i iskola az 
egyik legjobb iskolának számított az országban, ahol nem volt 
helye a lustálkodásnak. Ott keményen kellett tanulni, gyakran 
órákat vett igénybe az egy-egy tantárgyra való  felkészülés. 

Én egy teljesen más félelmet tapasztaltam meg abban 
a iskolában. A félelmet, mely sötétebb az éjszakánál és jegesebb 
a sarki szélnél. A félelmet, mely eluralkodik az ember lelkén 
és megöli az agyának racionális részét. A borzalmas rettegést, 
mely az ismeretlentől és a természetfeletti erőktől származik.  
Máig üldöz ez a szörnyű érzés. Rettegek a sötéttől, árnyaktól 
és az ürességtől. Legjobban azonban a temetők síri 
nyugalmától tartok, azon belül is legfőképpen a Caprew-
i temetőjétől. Itt voltam ugyanis tanúja egy gyalázatos 
eseménynek, és itt ismerhettem meg a világmindenség egyik 
szörnyű titkát.“- írta  vonalas naplójába Paul McKenson. 
Néha elővette a naplóját, de képtelen volt leírni mindazokat 
a szörnyűségeket, melyeken  hat  évvel ezelőtt esett át . Annyi 
éven át nem érzett magában akkora lelki erőt, hogy még 
egyszer átélje azokat a rettenetes eseményeket. Most azonban, 
hat évvel később, az asztal fölé görnyedve, kezében tollal úgy 
döntött, márpedig nem hagyja el magát, és mindenképpen 
leírja. Mély levegőt vett és remegő kézzel folytatta az írást: 

„ Istenem, add, hogy ez az egész csupán az én fantáziám 
szüleménye legyen! Talán, ha papírra vetem, és újra meg újra 
elolvasom, akkor talán erőt nyerek belőle. Az is előfordulhat, 
hogy sikerül önmagamat meggyőznöm arról, hogy ez az egész 
meg sem történt, csupán az én képzeletem szüleménye. Bárcsak 

tehetném! Minden este elalvás előtt rettegek a sötétség egyik megnevezhetetlen lényétől. Ha ez a napló bárki más kezébe kerülne, 
kérem a Tisztelt Olvasót, higgyen nekem! Vannak titkok, melyeket nem szabad felderítenünk! Vannak dolgok, amik nem emberi 
szemnek valók! Vannak olyan rettenetes erők melyekkel semmi esetre sem szabad játszani!“- McKenson nem bírta tovább, 
abbahagyta az írást. Sokszor nekikezdett az írásnak, de sohasem sikerült pár mondatnál többet leírnia. Hátradőlt székében, ismét 
meghúzta a vodkásüveget, s átkozta magát gyávasága miatt. Ahogy ott ült az asztali lámpa fényében, újra előtörtek az emlékei. 
Az emlékek, melyeket a tudata legmélyére száműzött. Azt hitte, hogy sikerült örökre elfeledni őket, de most talán a szeszes 
ital hatása miatt olyan nagy erővel törtek elő tudata mélységéről, hogy inkább hagyta, nem küzdött a múlt felidézése ellen.
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A RETTEGÉS SZObRA ii.

KrajČír Lukács

Az egész rémtörténet 2002. május 12-én kezdődött. Ebben McKenson teljesen biztos volt, sőt abban is,hogy  pénteki napra 
esett ez a dátum. Aznap tartott  ugyanis órát John Sternowsky, az iskola egyik közkedvelt tanára. Egy ötven év körüli, lengyel 
ősökkel büszkélkedő földrajztanár, akinek az órái mindig emlékezetesek maradtak McKenson számára. Igazságos és humoros 
embernek ismerték, általában mindenki kedvelte. Külseje se volt mindennapi:középmagas, széles vállú és őszülő hajú tanár volt. 
Kék szeme alatt az állán azonban egy csúnya heg húzódott, mely egy régebbi autóbaleset eredményére emlékeztette a gazdáját.

McKenson emlékezett arra is, hogy aznap nagy esőzések voltak a városban. A sűrű, kövér esőcseppek megárasztották 
a helyi patak vizét, s a víz elmosta a városból kivezető utat Benvalleybe, ahol Paul McKenson lakott. A megáradt patak miatt 
a buszjáratokat törölték. Helyzetét rosszabbította a szülei távolléte, akik valamiféle üzleti úton voltak Stanley kisvárosában. 
Hosszú töprengés után úgy döntött, hogy megkeresi Sandyt, az unokatestvérét. Elkezdte keresni, majd a tornaterem előtt 
talált rá a lányra:

Hello Sandy! Figyelj,az esőzések miatt nem járnak a buszok a falumba. A szüleim üzleti úton vannak. Nem tudok ma 
hazamenni és nincs hol aludnom. Nem lehetek nálatok a hétvégén?

Hát persze Paul! Anyám úgyis szomorkodik amiatt, hogy már nagyon  régen látogattál meg minket. Meg persze én is 
szeretnék veled alaposan elbeszélgetni .- mosolyodott el a lány egy pillanatra,majd folytatta- De figyi! Nemsokára kezdődik 
a kosáredzésem! Mivel a lökött Huwer a tanárunk, ezért nem jöhetsz nézni minket, tudod te is, mennyire utálja, ha valaki más 
is van edzéseken nemcsak a játékosok. Kb. másfél óra és utána a tiéd vagyok!- ígérte Sandy, majd bement a tornaterembe. 

McKenson egy ideig még állt a tornaterem előtt. Azon gondolkodott, hogy talán bemegy a lány után vagy inkább elmegy 
valahova máshova az edzése végéig. Végül úgy döntött, hogy a edzés végét a saját osztályában ülve várja ki. Felment a lépcsőkön 
a második emeletre. Mindjárt a földrajzterem  mellett betért egy osztályába. „Nem árt pihenni egy kicsit!“- gondolta . Azonnal 
leült a saját székére, s mivel nem volt kedve olvasni, így inkább ráborult padra. Lehunyta a szemét és mivel nagyon fáradtnak 
érezte magát, pillanatok alatt elnyomta az álom. Az álomra később nem emlékezett, se az alvás időtartamára,de arra igen, hogy 
a földrajzterem ajtajának becsapódása  ébresztette fel. Azonnal felült. Körbe nézett, hátha valaki bejött. Rajta kívül azonban 
senki nem tartózkodott a osztályban. Ekkor vette észre, hogy míg aludt, elállt az eső. McKenson odalépett az ablakhoz 
kinyitotta, ki akarta szellőztetni az osztályt, s egy kicsit bámulni az utca forgalmasságát. Miközben a párkányra támaszkodva 
nézte a előtte elsurranó autókat, beszélgetés hangjai ütötték meg a fülét. A szomszéd terem fala nem volt jól hangszigetelve, így 
nem egy tanár panaszkodott már amiatt, hogy nem tud tanítani a szomszédból átszűrődő zajoktól és beszélgetésektől. Minden 
szót lehetett érteni, ami a szomszéd teremben elhangzott, sőt ha valaki nagyon odafigyelt, akkor néha a tanár sóhajtását is 
meghallotta. McKenson szorosan a falhoz tapasztotta a fülét, s így könnyedén hallott mindent.

- Biztos vagy benne?- kérdezte valaki aggódó hangon.
- Kételkedsz?- döbbent meg egy másik személy- A szobor is megvan és az áldozati hely is. A szövegnek meg itt 

a másolata. 
McKenson az aggódó személy hangját azonnal felismerte. A kicsit mély, reszelős hang nem lehetett másé, mint az öreg 

Sternowskyé. A másikra csak nagy nehezen tudott ráismerni, de végülis rájött, hogy az csak Jacob Serew, a művészettörténész 
tanár hangja lehet. Egy fiatal, kócos hajú és kecskeszakállú fiatalemberről volt szó. Mogorva embernek ismerték, ennek ellenére 
zöld színű szemével és ártatlan tekintetével csakhamar a lányok kedvencévé vált a Caprew-i iskolában.

Hmm, ez érdekes. Az már biztos, hogy ez egy részlet a Necronomiconból.- szólalt meg Sternowsky- de nekem ennél több kell.
Szóval több kell, mi? Több bizonyíték? Hát most megkapod!- fakadt ki dühösen Serew és olvasni kezdett. 
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McKenson nem értett az egész hangosan felolvasott szövegből 
semmit, annak ellenére, hogy viszonylag tisztán hallotta az idegen 
szavakat. Jelentésükről fogalma sem volt, de a szavakat hallgatva 
kellemetlen érzés lett úrrá rajta. Amikor pedig a fiatal tanár 
befejezte az olvasást, McKenson átélte élete első sokkját. Még 
most is fel tudja magában idézni azt az üvöltést, ami a szomszéd 
teremben hangzott fel. Egyetlen egy ember, de egyetlen egy földi 
élőlény se tudott volna ilyen fülsértő és hátborzongató hangot 
kiadni magából. Leghátborzongatóbb azonban az volt, hogy 
McKenson számára úgy tűnt, mintha az üvöltés nem is a szomszéd 
földrajzteremből származna. Mintha az csupán visszhangja lenne 
egy sokkal távolabbi, talán emberi ésszel felfoghatatlan helyről 
érkező ordításnak. Hirtelen újabb szavak hallatszottak át a falon:

Képzeld el, mire lennénk képesek!Ezzel a lénnyel megállíthatatla-
nok lennénk, ha uralmunk alá hajthatnánk! Igen, legyőzhetetlenek! 
Ma éjjel véghezvisszük a szertartást. Gyere le a temetőbe a város 
híres okkultistájának, Mersonudnak, sírjához ma éjjel, nem sokkal 
éjfél után. Hozd magaddal a szobrot is!

Rendben ott leszek. Akkor majd este találkozunk. - és azzal 
mindketten rohanó léptekkel elhagyták az földrajztermet. Az ajtó 
újra becsapódott is ismét csend telepedett McKenson osztályára. 
McKenson azonban ottmaradt továbbra is a fal előtt állva. Próbálta 
felfogni az elmúlt percek eseményeit. 

Kell lennie logikus magyarázatnak!- győzködte magát. Az 
agyának a racionális oldala azt parancsolta, hogy felejtse el ezt 
az egészet. A hang azonban a félelmén kívül a kíváncsiságát is 
felébresztette. 

Mire készülnek azok ketten? Mi képes ilyen őrült, lélekborzaló 
hangot kiadni magából? – kérdezte magától. Teljesen elfeledkezett 
az unokatestvérétől. Elindult a folyosón, s útközben McKenson úgy 
döntött, hogy végére jár majd ennek az egésznek.

A RETTEGÉS SZObRA ii.

KrajČír Lukács



A RETTEGÉS SZObRA iii.

KrajČír Lukács

Szerencsére unokatestvére és keresztanyja fáradt volt egy hosszú beszélgetéshez. Amint megérkeztek Sandyék házába, rögtön 
neki fogtak vacsorázni. Claudia, a keresztanyja, finom vacsorát készített keresztfia tiszteletére. Miközben ettek, beszélgetni kezdtek 
az iskoláról, családról és McKenson jövőbeli terveiről. Ám lehetett látni, hogy keresztanyját az irodai munka túlságosan kimerítette, 
ezért rögtön aludni tért. Sandyvel még egy keveset beszélgetett a televízió előtt. Többnyire a barátok, barátnők és a szerelem volt 
a téma kettejük közt. Úgy tíz körül Sandy egyre álmosabbakat pislogott, végül egyre mélyebbet ásítozott ezért ő is a szobájába 
ment aludni. Szerencsére keresztanyja és unokatestvére az emeleten aludtak, így McKenson könnyebben ki tudott szökni a házból. 
Még várt egy keveset, majd nem sokkal tizenegy előtt elhagyta a házat. Alaposan felöltözött, csupán egy zseblámpát vitt magával. 
Óvatosan kinyitotta a bejárati ajtót, majd  a lehető legnagyobb csendben vágott neki az éjszakának. Átmászott a kerítésen és elindult 
a Caprew-i temető irányába. Közben égett a kíváncsiságtól, hogy megtudja, mit tervez az a két tanár. Mersonud sírjánál akartak 
valamiféle szertartást véghezvinni. William Mersonud híres okkultista volt az 1900-as évek elején. Lázasan kutatott mindenfajta 
okkult írás után. Különböző sötét rituálékat folytatott a birtokán. Állítólag kapcsolatban állt a Stanleyben élt Windscrean családdal, 
akik hozzá hasonlóan a okkultizmussal foglalkoztak. A helyi monda szerint egy nap ráakadt valami furcsa és ősi szoborra. Hogy 
mit ábrázolt ez a szobor, azt senki se tudja. Ám valami balul ütött ki az egyik szertartás során. A hatóságok csupán néhány nappal 
később találtak rá szétmarcangolt holtestére. 

McKenson lelassított. Megérkezett. Ott állt a Caprew-i temető kapujában. Soha nem volt éjszaka temetőben, igaz nappal sem 
túl gyakran, de azt el kellett ismernie, hogy ez a hely valóban hátborzongató ezen az éjszakán. Az eső már jó ideje nem esett, de 
a felszálló pára ködöt vont a sírok közé. A lámpák és a gyertyák fénye kísértetiesen szűrődött át a ködön. A csend nyomasztóbb 
volt a látványnál is. A megszokott tipikus zajok nem voltak hallhatóak, s félelmetes csend telepedett a temetőre. A csillagok is 
elrejtőztek a felhők mögött, még a hold is elbújt, mintha nem akarna tanúja lenni a bekövetkező eseményeknek.

McKenson bekapcsolta a zseblámpáját és sírtól-sírig ment. Rávilágított a sírkövekre, Mersonud sírját kereste. Remélte, hogy 
előbb ideér, mint a két tanár. Egyszer csak kántálás füle ütötte meg a fülét. A hang forrása nem lehetett messze, így csendben szinte 
lopakodva közelítette meg a szertartás helyszínét.

McKenson lehasalt a fűbe és félelemmel vegyült érdeklődéssel szemlélte az eseményeket. Furcsa volt, hogy a köd a két tanár 
körül feloszlott. A fiú tökéletesen látott mindent. Mindkettő tanár testét fekete csuha fedte. Egy szürkés, kopott, gazzal benőtt 
sírt álltak körül. Égő fekete gyertyák kört alkottak a szertartást végző személy körül. A kör közepén egy szobrocska állt. Ahogy 
McKenson rápillantott, csaknem felkiáltott rémületében. A szobor egy ülő pózban levő, vihorászó, szárnyatlan démont ábrázolt. Az 
egész Földön nincs és soha nem is élt olyan szobrász, aki ennél visszataszítóbb szobrot tudott volna készíteni. Legnyugtalanítóbb 
az az érzés volt, amit a szobor magából árasztott: egyfajta ősi, szinte elképzelhetetlenül gonosz erőt.

YOG-SOTHOTHGEBL´B!HQEW´DURTEUT! YOG-SOTHOTHGEBL´B! CTHULHU AFIRZ YOG-SOTHOT!-  ismételte 
a két tanár monoton hangon. 

Minél tovább mormolták ezeket a szavakat annál hűvösebb lett a levegő a temetőben. A hidegnél sokkal rosszabb volt a bűz, 
mely terjengett, sőt egyre elviselhetetlenebbé vált. Hogy honnan származott ez a förtelmes bűz, azt McKenson nem tudta. Viszont 
volt sejtése, hogy mi idézhette ezt elő. A csend is egyre hátborzongatóbb lett, és az állandó kántáláson kívül nem lehetett egyéb zajt 
hallani. Mintha a szöveg kiszívott volna minden életet a környékről. McKensonon lelkén egyre sötétebb érzés lett úrrá, félelme 
percről percre nőtt, szinte már remegett.

Jobb lett volna, ha unokatestvéremnél maradok!- átkozta magát kíváncsi és nyugtalan természete miatt. Most már teljesen biztos 
volt benne, hogy most olyan eseményeknek lesz szemtanúja, amik nemcsak az életét veszélyezhetik, hanem lelkét is elragadhatják.

SUMMANGE! TIES´EL VATGAWQ! UEREL´ME TOREX PIAX! YOG-SOTHOT!- ezeket a szavakat Serew, a művésztanár 
szinte már ordította. Ezzel vette kezdetét a borzalom. A borzalom,mely a mai napig üldözi Paul McKensont.
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Amint kimondta a tanár ezeket a szavakat, a sírkő feletti légtömeg forogni kezdett. Kör formálódott ki, mely egyre csak 
sűrűsödött. Végül egy villanás következett, s egy árny vált ki belőle. McKenson nem fogta fel, hogy mit is lát valójában ott. Nem 
látta annak a valaminek az alakját, de érezte jelenlétét. Érezte, hogy az a valami élő, hihetetlenül gonosz és nem ennek a világnak 
a teremtménye. Nem tudta eldönteni magában, hogy mitől retteg jobban:

Attól, hogy nem látja azt a nem evilági lényt, avagy attól, hogy majd megpillanthatja testét a gyertyák sárgás fényében. 
Az is lehet, hogy az a valami testtel nem rendelkező, csupán gáznemű lény. Sőt az is előfordulhat, hogy láthatatlan, mivel 

ahonnan érkezett, ott nem ismerik a fény fogalmát és ott csak az örök sötétség létezik. McKenson sejtése beigazolódott, mikor 
a gyertyák alkotta kör körül kivehetővé vált az alakja. Magasabb volt az átlag embernél, karjai aránytalanul hosszúra sikeredtek. 
A pofáját nem látta. Azonban rögtön meg is rezzent, mikor arra gondolt, hogy a kis szobrocska talán ezt a lényt ábrázolja.

Igen! Igen!- kiáltotta Serew- Most már az enyém! Én irányítom!- és azzal Sternowsky felé fordult- Bolond öreg, már nincs 
szükségem rád! Egyedül fogom használni, és legyőzhetetlen leszek!- s újra érthetetlen szavakat kezdett el mormogni. 

A sötét árny egyre csak közeledett a földrajztanár felé. Még talán elmenekülhetett volna, de mivel az ijedségtől meg se tudott 
mozdulni, így az öreg tanár helyén maradt. McKenson tökéletesen ki tudta venni, hogy Serew arcán diadalittas mosoly terült szét. 
A lény már átlépte a fekete gyertyák alkotta kört, mikor Sternowsky váratlanul a kis szobrocskára vetette magát. Megfogni nem 
tudta, de testével feldöntötte és a szobor pontosan Sternowsky mellé esett. Talán ez a szobrocska nyújthatott védelmet a lény ellen. 
Attól, hogy letaszította sírról megszűnt a védővarázslat.

Neeeeeem!- nyöszörögte Serew. A lény hirtelen megállt és elindult az őt még néhány perccel ezelőtt irányító ember felé. 
McKenson nem tudta, hogy mi rémíti meg jobban: az hogy szeme láttára meghal az egyik tanára, vagy az, hogy láthatja ezt az  

árnyat gyilkolás közben. Végül már nem bírta tovább. Felállt a földről és lélekszakadva elkezdett futni Sandy háza felé. Elméje már 
nem bírta feldolgozni a péntek éjszakai eseményeket, a sokktól pedig nem emlékezett semmire. Nem emlékezett, mikor hagyta el 
a temetőt, se arra, mikor bement az unokatestvére házába.

Másnap, amint felkelt és megreggelizet, a Caprew-i temetőbe hajtott Sandy kerékpárjával. A kapunál lerakta a biciklit, majd 
Mersonud sírjához futott. Milyen nagy volt a meglepetése, mikor a sírhoz ért! Nyoma sem volt semmiféle harcnak, szertartásnak, 
ami előző éjjel lezajlott. A gyertyák, a szobor, az esetleges holttestek nem voltak sehol. Hihetetlen boldogság öntötte el. Az egész 
nem más, csak egy rossz álom, nyughatatlan fantáziájának terméke. Az öröme hamar eloszlott, mikor megtalálta a sír mellett 
a kis szobrocskát. Ahogy felemelte és ránézett egy eszeveszett sikoly hagyta el a száját. Habozás nélkül kifutott a kapuhoz, felült 
a biciklire és visszahajtott a házba. Egész hétvége alatt ki se mozdult a házból.

Hétfőn reggel se John Sternowsky, se Jacob Serew nem jelent meg az iskolában. Mikor azonban már szerdán se mentek be a 
munkahelyükre, és a igazgató se tudta őket elérni, ezért felkérte a rendőrséget, hogy segítsen a megtalálásukban. Aznap egy kutyát 
sétáltató férfi  a temető mellett rátalált egy szétmarcangolt holttestre. Felismerhetetlen volt, csupán DNS vizsgálattal sikerült 
megállapítani személyazonosságát: Jacob Serew. John Sternowsky testét is keresték, de soha nem találták meg, és ez rendkívül 
agasztotta McKensont.  Végül  a nyomozást lezárták, hivatalosan Serew halálát egy veszett kutya vagy kutyákból álló csoport 
okozta. Szerencsétlenből annyi se maradt, hogy pontosan megállapítsák, miféle fenevadak végeztek vele.

McKenson számára nyugtalanítóbbak, voltak azonban a helyi újság cikkei a Caprew-i temető furcsaságairól. A temető 
közelében élő családok panaszkodtak, hogy kutyáik minden péntek éjjel szinte megállás nélkül ugatnak. Az ugatás éjfél és hajnali 
kettő közt a legerősebb, s mindegyik kutya a temető felé ugat. Később megállapították, hogy a kutyák ugatásának oka nem más 
mint a péntek éjjel a temető környékén terjengő bűz. A bűz forrása William Mersonud sírja volt.

A temetőgondnokok is panaszkodtak. Szerintük volt ott valamiféle állat a temetőben, mely tönkreteszi a sírköveket és kaparja 
a sírok helyét. Elfogni azonban sohase tudták, még csak nem is látták, csupán a kaparászásának nyomait....

A RETTEGÉS SZObRA iii.

KrajČír Lukács
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A RETTEGÉS SZObRA iii.
Mikor McKenson eddig jutott az emlékezésben, felállt a székéből. Már vodkát se bírt tölteni magának. Most se volt képes 

leírni naplójába azokat az eseményeket, ismét kudarcot vallott. Talán sohase fogja magát túltenni az egészen. Ahányszor csak 
elbizonytalanodott, elég volt csak egy pillantást vetnie a temetőben talált, immáron megváltozott szoborra. A szobor karjai 
megrövidültek, és már nem ült, hanem állt. Arcáról a döbbenetet és egyfajta hihetetlen fájdalmat lehetett leolvasni. A démoni vigyor 
lelohadt az arcáról, helyette egy csúnya heg éktelenkedett rajta. Kinézete pontosan megegyezett egy régi ismerősének alakjával.

Ez a szobor nem volt más, mint John Sternowsky kicsinyített mása. 



náSZ AZ ERdŐddEL

Hoffmann Helga
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s sikolyod sóhajban susogod, 
élsz, remélsz, 
élsz tehát! 
Szivárványod sugara beragyog. 
Napod magadba rejted, izmod izeg, hagyod. 
Holdad a Csillagoknak adod, kapod. 
Eggyé öleled és a Mindenségnek adod. 
Egynek adhatod: Napod, Holdad, Csillagod.

Szállj sistergő suhanással, 
érezd és ízleld a magaság üde nedvét! 
Tüdőd kinyíl és a fák vad orgiáját a széllel 
átéled újra és mindíg. 
Levelek illata, pára és harmat beléd költözik. 
Kicsiny könnyű pille vagy már, 
kitárulkoztál... 
hagyd gyógyulásod, pihenj kicsinyt... 
Lüktetésed nem lüktet tovább,megáll...csak egy perc... 
engedd ki, újra ,várj! 
Pihekönnyű holdfehér-fekete  
mélységed kinyílt, 



A KiVáLASZTOTT

Vági Zsófia

Száz kilométer per órával 
Zuhog a jégverés 
A felzavart 
Idő gyomra 
Korog 
A hánykolódó 
Összeszáguldásban 
Az átkozott  
Tuják 
Kétségbeesetten 
Bíznak a 
Gyökerekben 
Mert hirtelen hajló 
Agóniába 
Jobbra-balra 
Teperi 
Őket 
A könyörtelen 
Nyűgöző 
Kérlelhetetlen 
Légsújtás. 
Születhet 
Ember fia 
Ilyen időben? 
Ki szakad  
Most  
A viharral 
A kerek ismeretlen 
Öléből 
A ponyvarángató 
Cserépsodró 
Széllel? 
A jégvihar ölében 
Ebben  
Az öt percben 
Ki sírt fel?
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VáLTOZOM

Vági Zsófia

Reng alattam a régi talaj, 
Már a biztosat sem hiszem. 

Súlyos homlokomon az érés, 
Ahogy fák törzsében is  

Fáj az új évgyűrűszületés, 
Mikor kínlódva túlnőnek magukon.
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úJJáSZüLŐ ERdŐ

Vági Zsófia

Karcsú testek 
Száraz szőnyegébe 

Itt-ott beletapint a fény 
Átszűrnek  

Téged is a fák 
S áldottan egyszerű leszel. 

A nyüzsgő rejtelmeket 
A megfejthetetleneket 

Benövi az erdei 
Nyers béke: 

Egyszerű , mint egy mese. 
Napkoronás sások  

Állnak őrt 

Az ébredő tó fölött, 
Hogy háborítatlan 

Repedezhessen 
A kincses színű jég. 

Jó itt bennem. 
Jó itt benned. 
Mesepikkelyű 
Boldog halak 

Újra ficánkolnak, 
Mert kioldódott már  

A dermedtség, 
S nem tudnak mást, 

Csak, hogy jó most itt.
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AZ Én JÓSáGOS uRAM 
Allegória Avilai Szent Teréz nyomán

Bűnös volt a lelkem, tele bűn-gyomokkal, 
El volt fedve fénye test-kívánságokkal 

Szellemem nem hagyta, telve volt a vággyal, 
Vad növényt gyomlálni az ő Jézusával. 

 
Jött is hát az Úr, nagy szeretetével, 

Nagy csodát művelni én bűnös lényemmel. 
Nekilátott immár, s én engedtem neki, 

És vétkeim helyén az erények nőttek ki. 
 

Hordtam is a vizet kegyelme kútjából, 
Erényt öntözgetni ő nagy jóvoltából, 

Növögettek szépen kertje virágai 
Bár lett még jópár gaz: ki kéne irtani. 

 
Nem kellett sok idő, nagy kegyes fensége 

Könnyű munkáimat még könnyűbbé tette. 
Egy kerekes kutat szerzett most már nékem 

Kerekét forgatva így nyertem a vizem.

Hogy méltatlan vagyok, Uram, ezt jól tudom, 
Érdemem semmi nincs, csak benned bízhatom.

Irgalmadat kérem, biztonságot ez ad, 
Hogy minden forrásom csak belőled fakad. 

 
S jött a víz kutamból kimeríthetetlen, 

Egyre az én uram kívánta a lelkem. 
Meg is esett szíve rajtam Jézusomnak, 
Csatornát vájt ki ő szent folyamának. 

 
Lelkembe vezette drága szeretetét, 

Nem is kellett már kút, pihenhet a kertész. 
Csatorna öntözte lelkem virágait, 

Dolgoznom érte nem is kellett semmit. 
 

Felismertem ebben én uram jóságát, 
Kínzott is a tudat, létezésem is fájt. 

„ Mivel érdemeltem kegyelmedet így ki?” 
Rájöttem, hogy mit eddig tettem: semmi. 

 
Odajött hozzám, aztán megvigasztalt, 

„Gyermekem, ne fájjon, hogy kaptál irgalmat!” 
Akármilyen bűnös, nem vetek el senkit, 

Hisz kegyelmem nélkül nem tehetnél semmit. 
 

S hullatja esőjét nagy szeretetében, 
Ha kiapadt lelkünk sorvad szenvedésben. 

Eljegyez magával mindörökre minket, 
Kegyelme megadja szép üdvösségünket.

Csodáltam is ezért életem királyát 
Szívem, úgy óhajtod hordozni igáját. 
Mert igája édes, az ő terhe könnyű, 

Hozzá folyamodhatsz, ha patakzik könyű. 
 

S nőttek a virágok, bár még gyengék voltak 
De szent császáromnak kedvében járhattak. 

Ó milyen kegyesség, ó milyen irgalom, 
Mit jóságos Isten emberrel gyakorol.

Mészáros László
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RÓZSALEVÉL

Burdi Enikő

Egy rózsalevél, amit felkap a szél 
Oly szívszorítóan sodorja feléd. 

Ó rózsalevél elsodor a szél 
Talán nem láthatom többé. 

Ó rózsalevél mily sok szép emlék, 
Elhamvadt, s újra a Nap kél. 

Ó rózsalevél szerelmem záloga lennél 
Kínzó fájdalmam okozója lettél. 

Ó rózsalevél, kérlek, hírvivőm legyél 
Nem maradt más, mint a puszta vég. 

Ó rózsalevél, te csodálatos szerzemény 
Reménytelen vágyaim véget értek rég.
Egy rózsalevél, mit szétszaggat a szél 

S nem lát, nem érez többé…
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HAZA

Horváth-Bors Marietta

Ébredj már, te távoli vándor, 
Mit csavarogsz? Köss ki már, te jámbor, 

Gyere, gyere, és térj nyugovóra, 
Hisz fogy az idő, kattog az óra 

Miért tűntél el? Miért hagytál el engem, 
Hogy hazatérj, mondd, mit kell tennem? 

Mert itt van a haza, itt az otthon. 
 

Nem értem, meséld el, mi nem tetszett? 
Hazaárulónak kellett lenned? 

Nincs tán kék tó, vagy nem folyik folyó? 
Nem elég neked, tenger kellene? 
Vagy túl alacsony a Kékes hegye? 

Miért teszed, nem tetszik a sok szép megye? 
Mert itt van a haza, itt az otthon. 

 
Mert hogy őseink is ide jöttek, 

Nem véletlen, hogy magyarrá lettek 
Ha látnák, hogy te megveted mindezt 

Miről ők tudták, hogy micsoda kincs lesz, 
Ereidben az ő vérük csörgedez 

S te elmennél? Micsoda szégyen ez? 
 

Hőseink, kik harcoltak törökkel, 
Hogy itt élhessenek, küzdöttek szívükkel, 

De neked a békét csak élvezned kell, 
Nem kell ölnöd, ütnöd. Mondd mért mennél el? 

Ne kövesd a bomló népet, ne légy soha 
Áruló, dolgozz, hazádért tégy, 

Mert itt van a haza, itt az otthon.
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ALTERnATíVáK

Sever József

Talán nem ébredek holnap fel 
Ki tudja, hisz nincsen előjel. 

Talán megőrülök az este, 
Reménytelen jövőmet sejtve 
Talán elfelejtek mindenkit, 

És nem hiányolok majd senkit. 
Talán a folyóvízbe ugrok 

Vagy egy adag méregért nyúlok 
Talán így változik életem, 

De az is lehet, hogy nem… 
 

Én leszek az, ki mindig segít, 
Sok barátom majd büszkén említ 

A hosszú életem legvégén 
A lágy éjszaka tenger egén 

Új csillag gyullad fel fényesen, 
És ragyog örökké kényesen 

Ügyelve a lenti világra 
Mint ritka, törékeny virágra 

Nem lesz többé senki egyedül 
Aki magányos, majd nem keserül.
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SZObOR VAGY

Jung István

Nincs fejed, elgurult. 
A színpad veled együtt 

Felborult.

Mohák, zuzmók, penész 
Eszi meg tested, 

Ezt akartad, ezt kerested.

A hajdan tökéletes alkotást 
Szétmállasztja a magány, 
Formáit csonkítja az este.

Más kezét vártad, 
Hogy ápolja lelked 

Ezt akartad, ezt kerested.

Volt egy madár, 
Szép válladra szállt 

S csak neked énekelt.

De kőből volt szíved, 
Talán már nem is hiszed, de  

Ezt akartad, ezt kerested.
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A KunYHÓRÓL, AMi öSSZEdŐLT

Csölle Dániel Tibor

Még áll a kunyhó, 
Virul a nép benne 

És jó a kedve 
De kinn vihar tépi 
Falai roskadoznak 

Vége eléri 
Elment már a nép, 

Hogy mulasson kicsikét 
Elment délelőtt 
Aztán jött eső 

Mindeneket szétverő 
S a ház - összedőlt
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Süle Júlia
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