
„Nyáron születtem. Talán ezért van, hogy mindmáig ez a legkedvesebb évsza-
kom, s szeretek mindent, ami hozzá kötődik: a napsütést, utazást, vízpartot, ne-
vetést… Na jó, a szúnyogokat talán mégsem.
Amikor világra jöttem, szüleimtől a Kovács Katalin nevet kaptam. Házasságkö-
tésemmel változott Barczára a vezetéknevem, s ezt használom írói névként is.
Egy Heves megyei faluban, Tarnaleleszen nevelkedtem, az egri Gárdonyi Géza 
Gimnáziumban érettségiztem, s mióta végeztem a pécsi egyetemen, kisebb-na-
gyobb megszakításokkal magyart tanítok általános iskolás gyerekeknek.
Férjemmel és három gyerekünkkel Budakalászon élünk, a főváros, Szentend-
re és a Pilis közelében.
Legkedvesebb elfoglaltságaim a séta, mosolygás, beszélgetés, olvasás, tűzgyúj-
tás, víznézés és persze az írás.”

Közelebb mentünk. valóban, a hang abból az irányból ér-
kezett.

– Nem látjátok? Ott, az ablakrésnél!
Micok igazat beszélt. Már mindannyian észrevettük. A 

rom tornyán, valahol a közepénél egy kis, keskeny ablak-
résben riadt, tarka kismacska ült. Alig látszott a nagy, szür-
ke kövek között. Egészen a torony alá álltunk, és nyakunkat 
tekergetve bámultunk fölfelé. Az apró jószág minket nézett 
kétségbeesett szemekkel, s nyávogott, ahogy a torkán kifért.

– Nem tud lejönni – állapította meg Igor ismét a kétség-
telen tényt.

– De egyáltalán, hogy jutott oda fel? – hüledezett Micok. 
– Hogy lehetett ilyen ostoba ez a szerencsétlen?

Áron egyik lábáról a másikra állt, türelmetlenül, idege-
sen.

– Le kéne hozni… – dörmögte. – Ott nem maradhat! 
Ugye, nem?

Senki sem felelt. Le kéne hozni. De hogyan? A kőfal 
egyenes, rajta sehol, semmi kiszögellés, képtelenségnek lát-
szik rajta feljutni.

– Menj, ha akarsz! – mordult oda Áronnak Micok. – Ha 
neked az kell, hogy a nyakad törjed! […]

Mindannyian Kálmánra néztek. Ő csak állt, összevont 
szemmel nézett fölfelé, s lassan megcsóválta a fejét.

– Nem, gyerekek. Nem lehet. Oda föl nem jut senki. Fe-
lejtsétek el! Túl veszélyes.

– De akkor elpusztul szegény! – jajdult föl valaki.
– Akkor is túl veszélyes – rázta fejét Kálmán, majd intett 

egyet. – Menjünk innen! Úgysem tudunk segíteni. Vagy van 
valaki, aki szeretne onnan föntről lezuhanni?

Persze, hogy nem volt ilyen. Páran halkan sajnálkoztak, 
s vissza-visszasandítva a romokra elindultak a tisztás má-
sik vége felé.

A macska remegve, sírva nyávogott odafönt. Álltam, s 
nem mozdultam előre. Ő vajon hogyan jutott oda föl? Haj-
lott törzsű, magas bükkfa állt szorosan a torony mellett. Le-
het, hogy a macska arról mászott át a romra, s nem a falon 
jutott fel?

Meg lehetne próbálni.
Egy ugrással a bükkfa alatt termettem, föllendültem, s 

mászni kezdtem ágain.
Lent meglepett kiáltás harsant.
– Odanézzetek! Nézzétek, mit csinál Gábor!
A kis oktondi állat erre elhallgatott, így sejtelmem sem 

volt, pontosan hol keressem, merre menjek érte.
Lentről léptek dobogása, kiáltozás zaja szállt felém. […]
– Kicsit balra, Gábor! Balra haladj, akkor jó lesz!
– Köszönöm! – kiáltottam vissza, s a bal oldali ágat vá-

lasztottam.
– Jó! Ebben az irányban mindjárt odaérsz!
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Az ágak vékonyodtak, s már csak lassan tudtam előrejut-
ni. A zajongó gyereksereg elcsendesedett odalent. Halk, bá-
tortalan nyivákolás csendült, közvetlen közelről. Ott volt, 
nem messze tőlem, a kőfal résében. Kinyújtottam a keze-
met. Még nem értem el. Akár egy védőháló, odalent alattam 
néma, tömör csend feszült.

Hasra feküdtem a faágon, s kúszni kezdtem. Valami recs-
csent, s bal térdembe fájdalom hasított. Nem érdekelt. Közel 
voltam, egészen közel. Fél kézzel kapaszkodtam, lehajoltam 
s a macska után nyúltam, aki remegve figyelt. Megfogtam 
s a fára emeltem. Kimeresztett karmokkal, felborzolt szőr-
rel ült előttem.

– Úgy – dünnyögtem neki. – Eddig megvolnánk. S most 
irány visszafelé.

Hátrébb csúsztam, majd a kis állatért nyúltam, s magam 
után emeltem. Arra hiába számítottam, hogy majd magá-
tól lemászik. Olyan pici volt, ráadásul rémült, zavarodott és 
gyönge, hogy még a fáról is csaknem lepottyant, amikor le-
tettem.

Mikor a vastagabb, biztonságosabb ágrészekhez értem, 
ereszkedni kezdtem. A kismacskát ingembe pakoltam, hogy 
szabad maradjon mind a két kezem. Csöndben, csodálkozva 
lapult odabent, s innentől semmi baj nem volt vele.

Gyorsan, fürgén másztam az ágak között, szerettem vol-
na már odalent lenni.

Mikor leugrottam a fáról, Virág már ott állt a többiek kö-
zött. Alig láttam a köröttem tolongó arcoktól, ölelgető ka-
roktól és veregető kezektől.

– Nahát, Gábor! Egy hős voltál, igazán!
– Hihetetlen!
Kiáltoztak, nevetgéltek.
Csak ő nem szólt semmit. Állt, egyenesen rám nézett, s 

akár a láng, úgy fénylett rám két szürke szeme. Gyöngéd, 
büszke, csodálatos fény égett szemében.

Hozzá mentem, nem törődve mással senkivel. Megálltam 
előtte, s előhúztam a csöndes, fülét hegyező kismacskát in-
gemből.

– Akarod? – nyújtottam felé. – Neked szeretném adni.
Átvette. A kicsi állat úgy bújt hozzá, mint aki érzi, bizton-

ságba került és hazaérkezett.
Nem köszönte meg. Csak a szeme sugárzott rám, olyan 

lelkemig hatoló, tiszta érintéssel, hogy én magam is elhall-
gattam tőle.

A fiúk ugrándoztak, ünnepeltek, s mi nyugodtan, moso-
lyogva álltunk egymással szemben.

Szellő libbent, s az égen egy apró, csintalan felhő néma 
pukkanással ezer darabra foszlott, akár egy távoli léggömb, s 
leengedte a napsugarat közénk simogatni a földre.

Szelíd, búcsúzó ujjakkal érintett a fény.
A nyár ebben a pillanatban véget ért.

A kapu
(részlet)

DÍJAK

„Elvárni senkitől nem lehet semmit. El kell fogadnunk az embereket olyannak, amilye-nek… Egy ember van a vilá-gon, akitől elvárhatunk dol-gokat, s akit akár meg is vál-toztathatunk… Mi magunk. S hogy kialakítsuk magunkat, az épp elég feladat egész éle-tünkre. Ha ezt megtesszük, hatunk másokra is. Ha min-dig a legtöbbet adod mások-nak, előbb-utóbb elkezded ezt vissza is kapni.”

 „Szeretnéd, de nem sikerül. Pedig 
mindent megtettél érte. Úgy érzed, ta-
lán még a mindennél is többet. Akkor 
mitől olyan nehéz? Ismerős az érzés?
A tizenéves Gábor élete egy nyáron vá-
ratlanul megváltozik. Új arcok, új he-
lyek, új helyzetek teszik őt próbára, és 
persze semmi sem úgy sikerül, aho-
gyan szeretné. Mígnem egy napon fel-
bukkan valaki, aki azt állítja, mégis-
csak van segítség, ha nem is egészen 
olyan, amilyennek Gábor elképzeli.
Varázsos hangulatú, ugyanakkor ol-
vasmányos, erőt adó történet ez, mely 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt segít, 
hogy megtalálják helyüket a világban.”

(A kapu)

„Ki ne szeretne egyik napról a másik-
ra jobb jegyeket kapni kémiából, arany-
érmet nyerni a városi futóversenyen, 
esetleg elérni azt is, hogy ő legyen a leg-
népszerűbb az egész iskolában? Anna, 
a regény tizenöt éves hősnője ezt mind 
megkapja, méghozzá egy kis túlvilá-
gi közbenjárással. És hogy ki a mesé-
be illő segítő? Dédnagyapja rég elhunyt 
testvére, a néhai Félix bácsi, akinek 
a fényképére Anna egy verseskötet-
ben bukkan. A bűvös fotográfia segít-
ségével könnyűszerrel előcsalogatha-
tó a hajdanvolt világcsavargó, s ő szíves 
örömest elintéz bármit, amit csak szer-
telen dédunokahúga kér tőle. A kérdés 
ezek után csak annyi, hogy vajon a ba-
rátság, a szeretet és a szerelem hogyan 
varázsolható elő az emberekből. Vajon 
Félix bácsi a boldogság ügyében is haj-
landó intézkedni? Netán ebben a hely-
zetben csődöt mond a tudománya? A 
történet végére ez is kiderül.”

(Félix bácsi, avagy 
A titokzatos túlvilági rokon)
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