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ELŐSZÓ
 

2014 májusa óta eltelt egy év eredménye: huszonöt novella, három versfordítás, egy képregény,
és egy forgatókönyv. Mindegyik nyílt, interneten fellelhető pályázatra íródott. Az írások mennyisége
folyamatosan  gyarapodik,  hála  az  újabb  és  újabb  pályázati  lehetőségeknek,  valamint  barátaim,
munkatársaim kíváncsiságából fakadó megrendeléseinek.

Gyakorlóterepként  használom  novelláimat,  hogy  stílusom  letisztuljon,  mondatszerkesztésem
fejlődjön. Úgy tűnik, jó irányba haladok, ugyanis van TOP30-as, TOP20-as, TOP10-es eredményem,
és szakmai zsűrik által megítélt nyolcadik, és második helyezésem, valamint egy blog szerkesztői
által életre keltett versenyen egy első helyem. Továbbá két írásom nyomtatásban is napvilágot látott,
mindegyik esetben szakértők bírálták el.

Ebbe a kötetbe kizárólag történelmi hangvételű írásaim kerültek. Itt megtalálható a nyolcadik
helyezett,  és  a  másodiknak  ítélt  pályamunka,  a  Tisztelt  szakmai  zsűri  jóvoltából,  akik  döntése
értelmében írásaimat a pályázat kiírója megjelentette saját honlapján!

Mielőtt bárki megbélyegezne bármilyen „-ista” jelzővel, elébe megyek.

NEM! Nem vagyok semmilyen „-ista”, nem vagyok semmilyen mozgalomnak, szektának a tagja!
Magyar vagyok! Nem „kicsit magyar”, nem „nagyon magyar”! CSAK magyar! Számomra nem létezik
ma Magyarországon olyan, hogy „kicsit”, vagy „nagyon”! Két féle embert tudok megkülönböztetni
szeretett hazámban: magyart, és magyarellenest! Azt, aki elismeri múltunkat, és létjogosultságunkat,
és azt, aki ezeket a tényeket tagadja!

Csakhogy! Ha valamit tagadnak, és egyre inkább, egyre vehemensebben ágálnak ellene, azt nem
tagadják, hanem éppenséggel bizonyítják a létét, azzal, hogy tényét el akarják titkolni! Minél jobban
takargatják, annál nyilvánvalóbb, és egyre több embernek tűnik fel! Nem írok az összeesküvés-
elméletek rajongói kedvére, csupán magyar embereknek, magyar emberekről,  magyarul! Akinek
tetszik, az olvassa érzelmekkel gazdagon, akinek nem tetszik, vagy nem érdekli, azt úgysem akarom
meggyőzni!

 

Eme meglátásom alapján beskatulyázhatnak, de teljesen pártsemleges vagyok, és az is szeretnék
maradni! Gondolataim az enyémek, de rengeteg utánajárás, és tájékozódás van mögöttük. Huszonöt-
harminc, érvekkel és ellenérvekkel teleírt könyv elolvasása után tehát nem „olvasatlanul” ágálok
semmilyen irányba, semmilyen eszme felé. Akit érdekel, utánajárhat a dolgoknak, mint ahogy én is
tettem. Akit nem érdekel, az dugja a fejét a homokba, és rángassa a vállát! A magam részéről, én
utánajártam, és írásaim által tovább adom az olvasóközönségnek azt, amit leszűrtem belőlük!

 

Az írói stílusom és látásmódom egyedinek mondható, próbálom olyan megvilágításba helyezni a
dolgokat, ami másnak talán visszataszító, vagy éppen eddig át nem gondolt oldala a helyzetnek. És
sokszor szókimondó és provokatív! Bár eddig cáfolatot nem kaptam!

Nem tántorodok vissza olyan dolgokról írni,  ami másnak nehezére esik! Fantáziám határa a
csillagos ég legtávolabbi csillaga, és a Föld magja. Bármi, ami a kettő között van (vagy nincs), az
elfér a fejemben, a koponyámon belül, várva, hogy billentyűzetet ragadva alakot formáljanak, hogy a



világra zúdíthassam.

 

Apró  lépésekkel  haladok  kitűzött  célom felé!  A  célom pedig:  írni.  Nem magamnak,  hanem
azoknak, akik értékelik a művészet eme formáját, és megköszönik azt, amit maguk nem tudnak
szavakba  önteni.  Ma  egy  novella,  holnap  egy  könyv,  aztán  egész  könyvsorozatok.  Kinyitottam
tarsolyomat, és a világra zúdítom belőle „Kutasi Misztikumát”!

 

Jó  szórakozást,  elmélyült  olvasást  kívánok  a  „Kutasi  Misztikuma”  fűszerrel  megszórt
novellacsokor  olvasásához!

 

 

 

Nagykutasi Tibor „Kutasi”

 



A révész
 

Tutaján  állva,  fél  kezével  markolva  a  kormányrudat,  merengőn  nézett  látóhatár  irányába.
Hallgatózott. Talán a szél suttogását, talán a folyam hozta híreket hallgatta. Ajkai mozogtak, szabad
kezének görbe mutatóujjával néha bökött egyet az egyik partra, majd a másikra. Mintha számolt
volna.

Egykedvűségéből a domb felől erősödő morajlás zaja zökkentette ki.

– Lovasok! Talán most alkalmam lesz kipróbálni az új vámot! – mosolyogta el magát.

Rövid idő elteltével a harmincöt lovas megérkezett a széles folyam partjára.

– Öregember! Vigyél át minket a túlsó partra! – vetette oda nyersen a lovascsapat vezére.

– Az a dolgom!– válaszolt ugyan olyan modorral a tutajos. – Egy forduló, öt lovas! Lóháton, mert
így van hely! Téged, vezér, és első négy embered átviszem 1 sutákért. 2 suták, hogy visszajövök, 4
suták  a  következő  öt  fős  csapat,  de  már  8-ért  tudok  üresbe  visszatérni!  Minden  fordulással
duplázódik az ár. Sutákban számolok, ez a birodalmi pénz! Más pénzféleséget nem fogadok el!
Megfelel így neked?

– Csak induljunk már! – türelmetlenkedtek a martalócok, többször idegesen hátrapillantva abba
az irányba, ahonnan sietve érkeztek.

– A folyam egy nyíllövés széles, erős sodrású, és sokat kell fordulnom! Elfáradok, lassabban megy
az  evezés!  Azért  emelkedik  a  vám!  Amennyiben nem lenne elegendő pénzetek,  úgy  lovaitokat
megszámolom 500 sutákba, kardotokat 50-be. Más értéket nem látok rajtatok, amivel fizethetnétek
nekem!

– Induljunk! Ne aggódj a fizetségért, van elég pénzem! – felelte gőgösen a haramia, felemelve a
nyeregkápájára akasztott zsákot.

–  Körönként  fizetsz,  vagy  megkerülheted a  folyót!  Kettőszáz  nyíllövésnyire  innen,  abban az
irányban van egy gyaloghíd! – mutatott görbe ujjával a folyásirány felé a révész. – De, ahogy elnézlek
titeket, sietős a dolgotok!

– Akkor talán mehetnénk is! Elegem van a fölösleges beszédből, öregember! – és már léptette is
lovát a vízi alkalmatosságra négy embere kíséretében. Lova léptetése közben, annak szügyével a
révész felé közelítve, kis híján a vízbe lökte az öreget. Hanyag mozdulattal kifizette a sutákot, aztán
a túlsó parton a kettőt, ahogy megállapodtak…

 

***

 

… – Vezér, itt van az utolsó öt embered! Kérem az értük járó pénzt! És ne felejtsd el rámérni a
visszautam sem!

– Fizessétek ki! – intett a parancsadó a legjobb számolójának. – De sürgősen, mert sietünk!



– Vezérem,– szólította meg urát halkan és kissé reszketeg hangon a számadó, mialatt az odaút
4096 sutákját kiszámolta – ez a tutajos át akar verni minket! Alig maradt valami a zsákmányból!

–  Mit  hallok,  révész!  –  förmedt  rá  a  békés  természetű  evezősre  a  vezér,  és  már  húzta  is
hüvelyéből  a  kardját.  –  Át  akarsz  verni!?  Hogy  több,  mint  8000  sutákba  került  nekem  ez  a
fertályórányi eveztetés!?

– Nem! – felelt nyugodtan amaz. – Pontosítok! 16383 sutákodba fog kerülni, ugyanis a visszautam
is 8192! Megkérdeztem, elfogadod-e! Rábólintottál! Csodálkozom a balgaságodon. Híred alapján
többnek gondoltalak! Ha ilyen a legjobb számolód,  akkor valóban csak megfélemlítéssel  tudtok
zsákmányolni! Nem az eszetekkel!


