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Kezdhetnénk annak a partvonalnak 
a mentén, hogy adalék a mátyusföldi 
ember szabad természetéhez. Kere-
tet, ha választhatok: a létezés, aminek 
nincs célja, de van értelme. Értelme az 
élet, s annak célja az élettér megtartá-

-
század alatt megreccsentek a civili-
záció tartóoszlopai, a társadalmi be-
rendezkedések meghasonlottak, már 

-
ni utat választottam. A rendszer, mint 

-
vészt tolerált, amíg észrevétlen marad-

önvédelmében is a sárba gyúrta. Ma, 
mint utózengés elhangzik pl., hogy az 
a kötet olyan három novellát tartalmaz, 

-
ni a többit… De akkor még megpróbál-

-

zöldségfeldolgozónak önállóságot biz-
tosított, s könyvkiadás terén hiánypót-

-
báltatások megedzettek, megtanultam 
a magam elvárásaihoz és értékrend-

hogy a természetcsodálatot/tengert 
Verne Gyulától, eszközszeretet/hajót 

-

vízre lengyel kiegészítéssel. Meghatá-

korszakomban vitorlást, kajakot, kenut 
-

jeként mélyebben megismerhettem a 

kertemben épült meg. Fontosnak tar-
tom, hogy a felvidéki olvasóközönség 
elé tárhattam a V 4-ek, s közülük ki-
emelten a magyar földkörül vitorlá-
zók életlátását. Mint Fa Nándor szokta 

 amikor 
-

írtam valamit, amire azt mondta a ma-
gyart tanítóm, na ezt kitesszük a fali-

eminens Piros anyukája, a faliújságnál 
feltette a szemüvegét. Piros meg hozott 

takarító néni is könnyezett. A röhögés-

már semmit, illetve ezt jobb, ha nem. 

amikor visszatranszportáltak most 
éppen egy országhatárról, hogy visz-
szakanyarodtam Felvidékre, mert éj-
szaka nem tudtam magammal átvinni a 

-
kiindulásomat jelezte a tengernek. Vá-
gyam elkísért az érettségiig, de kide-
rült, hogy a tengerészeti szakintézetbe 

-

 pótmegoldásként 
-

ra nem jutottam be, lenyomtam négy 
szemesztert szlovákon, rajzoltam, fes-
tettem, megkíséreltem a bpesti K. Aka-
démiára való felvételizést, ami befagyott 
az államközi miténtudjammimiatt, meg 

-
vallotta, hogy csak elvesztegetném itt 

-
határozóbb napjaimat jelentette, hogy 

alapító és frontembere lettem egy sajá-
tos, progresszív zenével,  meg ilyen so-

-
godt egy hely, senki sem zavar, csendes 

napra, hej de régen, feltámadok, mint 
-

szerepében maradt az utókorra… Ek-
korra már megjelentek írásaim, viszont 
kajakon több napos utakra szakadtam ki 
odahazulról, egyedül, s mint hogy egy 
alkalommal, a Dunán a karhatalom fel-
tartóztatott, hogy tünés. Pozsonyban 

-
osztályának, és huszonöt évesen elin-
dulhattam, akkor is egyedül, a mesz-

ezeket az utakat, több hetet tartózkod-
tam Edélyben egy fazekas mesternél, 

-

az mókuskerék vett fel egyre nagyobb 
fordulatszámot az életemben…

                                      

Komolyabbra fordítva: Mi tesz ben-
nünket sajátságossá: megveretésünk, 
felszabadulni vágyásunk, kibontako-

történelmünknek: pl. Mátyás király 
igazságossága…, vagy II. Rákóczi onódi 
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magyarországi kultúr jelenléte, stb., 
melyeknek árnyaltabb ismerete hiány-
zik nemzeti önismeretünkhöz és öntu-
datunkhoz…      

Mint világjáró, ez nem állja meg 
a helyét. Igaz, nagyapám is több or-
szágban élte le életét, bár sose hagyta 

értékrendemben a világ vízi úton való 
megismerésének fontossága. Terve-
imben a sorrend az, ami nem bebe-
tonozott. Az utóbbi években sosem 
tölthettem eddig egyhuzamban vitor-

horvát, román Duna-szakaszon a hajón 
egyedül a Jóistennel ezer kilométeren 

A szirtek mögül kibukkanó vitorlás 

Mare Nostrum már tizenhat órája a bóra 
nótájára táncolt. Minden ötödik-hato-

-

lengyelek közül valaki lerüfkézte, pedig 
az ember, ha köpni akart, a nyál szétke-

Az a rüfke szél csak nem csillapodott, 
-

gyötörte. A vitorlásban megkísérelt be-
lekapaszkodni valamibe, s ekkor lábával 
az átkozottul nyirkos hálózsákba gaba-
lyodott, meg kitapintott valamit.

életre kelt, majd sikerült fényt gyújtania 
és kihalásznia a zsákból a valamit. Egy 
papírgalacsinból csíkos füzetlap lett, s 

senki sem haragszik rád, mert magyar 

-

-
rok végén röptében, amint a vitorlás ga-

a mátyusföldi patak, ahonnét azokat 
-

rát. Egy kis világ. Mára de nagy lett már.   
 

gezetül megköszönöm olvasóim tü

át elgondolkodhattam a vízi élet-látá-
som felett. A három éve tartó, II. Rákó-
czi Ferenc tiszteletére szervezett vízi 
emlékutat, amelybe mindazt a tudást, 
tapasztalatot, amit eddigi életem során 

szereztem, és összeötvöztem, eredeti-
leg nem szándékoztam társadalmilag is 

-
atalság bevonása lenne az igazi és talán 
a magam helyére is elkellene az után-
pótlás. E téren szeretném tevékenysé-
gemet a vízi cserkészet kibontakozásá-

éves holland vitorlázó nyerte, a 4. egy 
65 éves magyar lett, amellett, hogy a 

össze. Most a pandémia alatt, és ha 

vadregényeséggel, titkos csábítással a 
tenger, rejtelmességgel az óceán, bír-
nak azok azzal, de a szívem csücske az 

loppja padlóra küldte, mert a fekhelyen 
való beszíjazástól irtózott.

-
szegte sajgó testrészeit tapogatva, föl-

sziklapadtól már régen arrébb sodorta 

tennie kellett.
-

gálatos libereci gyereknek, akinek csak 

pokolból élve kell kijutnom, az hétszent-

visszavigyorgott. 

Karlíku, a kapitány, akinek menten az 
orra alá dugta az üzenetet, s az na-

-
-

-
érkezett Füredre.

-

lenne az.

igyanak egy kupicával, de a kapitány éles 
tekintetét nem állta.

-

hogy a góréban is emiatt ágaskodik a ló!
A hullámtánc meg sem kottyant a cse-

heknek, a lengyeleknek talán hiányzott is 
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amikor észrevette, hogy jobb oldalról, 

-
hül, se lengyelül, azok a fények a jobb 

- U pravého sota foka!

valaki. 

te barom!

mert azt hitték, hogy hányingere van. 
Felváltva volt közülük is rosszul valaki, 

-
tek, mintha csak köpniük kellett volna.

A kapitány ekkor már csehbe mond-

egy barbie a minden vágya.
Ekkor jeges hullám csapott a nyakuk-

kormánynál, az már csak azért is együtt 
járt a vizes áldással.

-
pitány.

kérdezték többen is.
-

totta Karlíku, s máris állíttatta az irányt 
a magyar szívnek olyan édesen-raga-

nevetések, hergottok, sziszegések, fel-
háborodások, hátbaveregetések köze-
pette tárgyalták a levelet, és hogy a baba 
pro Ildika az jár! És íródhatott volna a 

hajónaplóba, hogy történt mindez a ke-
leti hosszúság ikszedik és az északi szé-
lesség ipszilonodik fokának találkozásá-
nál, de Karlíku, aki vérbeli úriemberként 

élte az életét, és Münchhausennel el-
lentétben vele majdnem igaz és persze 
majdhogynem csodával határos dolgok 
történtek meg, Karlíku hajóján a sza-
bályzattal ellentétben szolgálati hajó-

lehetsz! De itt a vízen legföljebb csak 
egyedül vagy! És ahol te egyedül vagy, 

gondolatait, mint egykoron felesége a 
rétestésztát, de eszmefuttatásától a le-

-
lámai csaptak magasba. 

Még aztán higgye valaki, hogy vihar-
-

ban így hangzott el ennek az utazásnak 

-
dett élni benne, s feltette magának a 

-

Ahol az eddig ismert életnek nevezett 
sokmenetes hoppszasza most: kikapcs. 

-
-

giájával, nem emberi mérce. Rohadtul 

Amikor kezedbe nyomnak egy bögre 
levest, könnyeiddel sózód  meg… Keze 
csókolnál bárkinek, csak innen el… Az-
tán vedleni kezdesz. Minden undorítót, 
amit rád kényszerített a hoppszasza. 
A viharnak vélt mérsékelt szél egyszer 
csak feltámaszt. Dorombolni véled még 

-
ször felvonuló díszgárda pattogó zené-
je. Kis titkolt szorítás a torkodban, s az 

járgányok tánca a  horgonyaikon, s a 
katedrálisokban halk ima remeg meg a 

eközben a mátyusföldi gondolataiban 

-

hajónapló sem, mint állította a kapi-

nap kellett, hogy megküzdjenek a vi-

-

irányt meg adja a nap járása, a madarak 

Karlíku, vágyta abban a korban, amikor 

De ha az ember egy gondolat aka-
ratából cselekszik, úgy nem annak a 

életre kelt benne.
És akkor a mátyusföldi akárcsak tél-

víz idején, mint amikor a tavaszért óhaj-
-

képeit.


