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Szüleit balesetben vesztette el. A 
körülményekről nem sokat be-
széltek a családban, hiába kérde-
zősködött. Mikor nagyanyjával a 
családi albumot forgatták, csak 
fi atal- és gyerekkori képeket lá-
tott az édesanyjáról, és ahogy la-
pozták az albumot, egyszer csak 
üres lapok következtek, ahol a 
valamikori fényképeknek csak 
a helye látszott. Kedvenc képe 
az albumban az volt, ahol anyja 
virágos ruhában áll, mosolyogva 
integet, nem lehet tudni, kinek, 
szőke haja leengedve. A másik 
kedvence, ahol egy rendezvé-
nyen hegedül, lehunyt szemmel, 
és csak az arcéle látszik. Rákér-
dezett, hogy hol van az édesany-
ja hangszere. Mit érdekel, te nem 
vagy muzikális, és nem készülsz 
hegedűművésznek sem, vála-
szolta a nagyapja. A fi ú tényleg 
nem készült annak, de szeret-
te volna látni a hangszert, amit 
édesanyja olyan átéléssel tartott 
a kezében, ahogy ez a képen is 
látható volt. 

Az iskolában jól haladt, csak a kö-
telező olvasmányokkal gyűlt meg a 
baja, inkább mai történeteket sze-
retett olvasni. A Noszty fi ú esete 
Tóth Marival című könyvnek 
neki se kezdett, pedig már régen 
levette nagyanyja könyvespolcá-
ról, hamarosan dolgozatot írnak. 
Magával vitte a kötetet az isko-
lába, arra gondolt, majd a pad 

alatt beleolvas matek órán, leg-
alább egy részt ismerjen belőle. 
A többit a stréber Lili majd csak 
elmeséli, ha visz neki cserébe 
töltött cukorkát.

Sajnos nem Lilit ültették mel-
lé, hanem a mindig zajongó Zé-
nót, aki ahogy meglátta a kissé 
viharvert könyvet, ki is kapta a 
kezéből, csak nem fogsz megint 
a pad alatt olvasni, mint egy 
könyvmoly, mondta nevetve, és 
feje fölé emelte a könyvet, ekkor 
lépett be az osztályba a matekta-
nár. A fi ú a könyv után kapott, de 
Zénó még magasabbra emelte és 
akkor egy fénykép esett ki belőle. 
Zénó fölkapta a földről és elége-
detten csóválta a fejét, ez nagyon 
kúl, és micsoda trendi szerelés, 
főleg a csaj, grufti is lehetne, kik 
ezek? A fi ú nem tudott válaszol-
ni, mert a matek tanár már ott 
állt mellettük. Mi ez a fénykép, 
és kivette Zénó kezéből, aki csak 
vonogatta a vállát. Az én köny-
vemből esett ki, szólalt meg a fi ú. 
Óra végén visszakapod, mondta 
a tanár, és a fényképpel együtt 
a katedrához ment, ott hosszan 
nézte a képet és közben csóválta 
a fejét. Kicsengetés után a tanár 
visszaadta a fényképet, a családi 
dolgokra jobban kéne vigyázni, 
tette hozzá. A fi ú nem nézett a 
képre, betette a könyvbe, ahon-
nan kiesett és a következő szü-
netben sem nyitotta ki. 

Otthon bevonult a fürdőszo-
bába, ide-oda forgatta a fotót. 
Nehezen ismerte fel az anyját, 
talpig feketében állt egy férfi  
mellett, fején kis fátyol, az is fe-
kete. A férfi t nem ismerte, csak 
feltételezte, hogy az apja lehet. 
Odament a nagyanyjához, kit te-
mettek itt, nem beszéltetek erről 
soha, mondta, közeli rokon kel-
lett legyen, ha ilyen fotó van róla. 
Nagyanyja elvörösödött és elkez-
dett sírni, a képet a köténye zse-
bébe rejtette, azzal se törődve, 
hogy az esetleg összegyűrődik. 
Ki halt meg és nekem miért nem 
mondtátok el, kinek a temetése? 
Időbe tellett, mire a nagyany-
ja megszólalt. Nem temetés ez. 
Kis szünet után folytatta. Anyád 
imádta a színpadot, és nagyon 
tehetséges volt. Ezen a fi ú nem 
lepődött meg. Megint szünet 
következett. Csak a színpadról 
és a zenei pályáról álmodozott, 
ezért éjjel-nappal gyakorolt. 
Újabb szünet. Nem akart férjhez 
menni, de nagyapád ebbe nem 
egyezett bele. Ez az esküvői fény-
képe. Hatalmas botrány volt. A 
fehér selyem menyasszonyi ru-
hát megrendeltük, gyönyörűen 
állt rajta, én vittem el a próbára. 
A templomban mégis ebben a 
fekete borzalomban jelent meg. 
Nagyapádnak kellett volna az ol-
tárhoz kísérnie, de meg se ismer-
te a lányát, így anyád egyedül 
ment, megállt a vőlegény mellett, 
majd letérdelt a pap előtt és le-
hajtotta a fejét, mintha guilloti-
ne alá hajtotta volna, alig tudták 
onnan felemelni. Nagyon értett 
a színpadias dolgokhoz. A pap 
folytatta a ceremóniát és anyád 
többet nem ellenkezett. 

Nagyanyja újból sírni kezdett. 
A fi ú kivette a zsebéből a gyűrött 
képet és hosszasan nézte. Itt is 
gyönyörű volt az anyja. Kezében 
egy fura formájú csokrot tartott. 
Milyen virág itt ez? Ördögszekér. 
Hogyhogy szekér, azt mondtátok, 
autóbaleset volt. Igen, az volt. Én 
a virágot kérdeztem. Az ördög-
szekér egy bogáncsfajta, futóbo-
gáncsnak is nevezik, nagyon szú-
rós növény, ősszel fújja a szél a 
mezőkön, ilyet köttetett be anyád 
a menyasszonyi csokorba, hogy 
ha feldobja, senki se nyúljon utá-
na. Miért nem meséltetek erről 
soha és dugtátok el ezt a képet? 
Ekkor lépett be a fi ú nagyapja és 
szigorúan nézett, nagyanyja ki-
szaladt a szobából. Mi ez, nyúlt 
a fi ú kezében lévő fénykép felé 
nagyapja, elvörösödött arccal. 
A fi ú is kiszaladt a szobából, a 
képet gyorsan eldugta a szobájá-
ban, majd nagyanyja keresésére 
indult. Kint ült a padon, mozdu-
latlanul. A fi ú leült mellé és meg-
fogta a kezét. Holnap kimegyünk 
a temetőbe – mondta, és meg-
simogatta a fi ú fejét. Megjelent Sütő András – bronz

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
Abafáy-Deák Csillag (1949, Marosvásárhely) író
Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Bereményi Géza (1946, Budapest) író, dalszöveg- és forgatókönyví-
ró, fi lmrendező
Demeter Arnold (1998, Csíkszentkirály) költő
Farkas Wellmann Endre (1975, Marosvásárhely) költő, szerkesztő
Ferencz Imre (1948, Kászonaltíz) költő, szerkesztő
Gere Nóra (1995, Csíkszereda) költő
György Attila (1971, Csíkszereda) író, újságíró, szerkesztő
Kassay Sára (2001, Gyergyóalfalu) költő
Kovács Újszászy Péter (1996, Kolozsvár) író, műfordító
Laczkó Vass Róbert (1976, Gyergyóremete) színművész, énekes, költő
Lakinger Tibor (1973, Budapest) költő, fotós
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Muszka Sándor (1980, Kézdivásárhely) költő, író
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Polgár Kristóf (1997, Szolnok) költő, színész
Regős Mátyás (1994, Budapest) költő
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtörténész
Simon Márta (1971, Gyergyóújfalu) író
Szabó Palócz Attila (1971, Zenta) költő, író, szerkesztő, színművész
Török Sophie (1895, Budapest – 1955, Budapest) költő író
Vöröskéry Dóra (1995, Békéscsaba) író
Z. Németh István (1969, Komárom) költő, tanár
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, előadóművész

Lapszámunkat Zavaczki Walter Levente (1975, Felsővisó) szob-
rászművész alkotásaival illusztráltuk.

nagyapa is az udvaron és ekkor 
újból csend lett.

Másnap nagyanyjával együtt 
indultak a temetőbe. A fi ú most 
látta először a sírt és rajta a már-
vány sírkövet. Elolvasta az anyja 
nevét, a leánykorit is, meg a szü-

letési és halálozási évszámokat. 
Utóbbi megegyezett az ő születési 
évével. Én öltem meg? Nagyanyja 
csak rázta a fejét.

Apja neve is rá volt vésve a már-
ványlapra, de a születési dátuma 
után csak egy kötőjel következett.
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