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A reggeli harmat jól belepte a tágas udvart, még hűvö-
sen érces a friss illat, ami a nyitott ablakon át terjeng a 
szépen berendezett szobában. Hatalmas hintaszékben 
apróra soványodott asszony görnyed. Nem illik a képbe, 
oly halovány, odakint minden smaragdban éled, bent 
szürkeség, feledés mámora, és egy gipszes láb combtőig. 

A konyhában lázas készülődés zaja, a család: apa és 
lánya készülődnek munkába, iskolába. Az asszony ma-
gánya egyre elviselhetetlenebb. Miért történt vajon min-
dez? Ki érti meg? Kell-e egyáltalán érteni? Középkorú 
lehet, olyan negyvenes évei közepe táját élheti éppen. 
Kint a férje valamivel idősebb, szép magas, halántékánál 
őszes, tisztességes ember látszatát kelti. A gyerek cserfes, 
mesél-mesél az apjának, be nem áll a szája, de csak neki, 
a nőhöz nem megy be. Haragszik... de miért? Mi ronthat-
ta el ebben a mesekastélyban az élet harmóniáját? Az asz-
szony vár, hátha kinyílik az ajtó, már jó korán felkelt, a 
járókeretével odabicegett a hatalmas székbe, az a saját 
helye, mert ebben a házban mindennek és mindenkinek 
megvan a maga helye. Résnyire nyitva az ajtó, hall min-
den szót, hallja, amikor az ember Isten áldását kéri a gye-
rekre, aki ezt követően elviharzik otthonról. - Nem kö-
szön be - állapítja meg ismételten az asszony, és érzi, va-
lami végérvényesen elromlott kettejük között, de még 
mindig nem adja fel a reményt - talán majd este, vagy 
holnap, valamikor... -- elgondolkodik, hisz jól tudja, ezt ő 
rontotta el, neki kell helyrehoznia. Éjszakákon át nem 
alszik, csak azon töpreng, miképpen rendezhetné ezt az 
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elviselhetetlen helyzetet, de semmilyen magyarázatot 
nem talál a viselkedésére, így nem tudja, mit mondhatna 
a 16 éves kamasz lányának, aki épp szerelmes, boldog, és 
imádja az apját. Vajon visszafogadja a gyermek a szívé-
be? Elérkezik a csoda, amit oly hőn áhít? - Itthon vagyok 
- gondolja, bár nem igazán tudja eldönteni, hogy jól tette-
e, mert egyelőre csupa kérdés, csupa kétely a további éle-
te. Azt sem érti, miért és hogyan ment el, halvány foszlá-
nyokban jelenik meg előtte egy emlékkép. Boldogság 
tükröződik egy távoli életből, majd elhessegeti gyorsan, 
egészen biztos vége, hiszen ő most itt ül, baleset érte, és 
az a másik, az a megmagyarázhatatlan szorítás a szívé-
ben, melytől enni sem bír - nem jön érte. Nem válaszol a 
leveleire, hiába hívja a telefonszámot, mit megtalált el-
mentve, nem veszi fel. Tehát tényleg igaz, ő szakított ve-
le, lehet valami, amire nem emlékszik, amiről talán nem 
is fontos tudni. Itthon van, hazajött, csak picit különleges 
módon, hiszen emlékfoszlányaiban még ég valami meg-
magyarázhatatlanul rossz érzés, valami óvatosságra inti, 
de nem tudja felidézni, mi lehet az. Itt szeretik, ott meg 
már nem akarnak tudni sem róla. Valami kiesett, valamit 
nem tud lelki szemeivel meglátni, pedig nagyon szeretné. 
Miért jött ő haza? Mi késztette erre a lépésére? Nem bírja 
felidézni, így kénytelen férjére hagyatkozni, aki folyama-
tosan hálálkodik neki ezért a magasztos cselekedetéért, 
vigasztalja, biztatja: - Meg kell gyógyulni, ezután mi már 
csak boldogok lehetünk. Mi végigégtük a pokol nemes 
tüzét, már csak a mennyek országában kell részesülnünk 
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abban a jussunkban, amit rég kiérdemeltünk - mondja, s 
közben olyan furcsán tudja őt nézni. Csak egy icike-
picikét értené a korábbi eseményeket... érzi, valami csak 
nincsen a helyén ebben a történetben. Folyamatosan azon 
rágódik, mi az, amit elfelejtett, mi az, amit olyan mélyen 
temetett el a tudat alattijának legmélyebb sarkába, ahon-
nan elővenni most azt képtelen. 

- Jó reggelt, drágám - köszön be a férfi, arca megkemé-
nyedett, látszik rajta az aggodalom, remeg a keze, amikor 
átöleli a csontsoványra fogyott asszonyt - olyan jó, hogy 
újra itt vagy nekem... - ezek a szavak szíven ütik a nőt, 
tudja, ezt nem érdemli, vagy mégis? Nem tudja eldönte-
ni. Van valami ebben a történetben, ami idegen, amire 
sehogyan sem tud visszaemlékezni. Valami álságos, rossz 
élmény köti ahhoz a székhez, amihez most mégis olyan 
nagyon ragaszkodik. Emlékezetében ég egy nap, amikor 
beült a kocsiba, és elment, valami ismeretlen helyre is 
emlékszik, de már nem látja, még becsukott szemmel 
sem, hogy mi történt vele, csak érzi a lelkében, hogy ő ott 
nagyon fontos eseményeket élhetett meg. Férje sokat me-
sélt neki erről, míg a kórházban ápolta. Kezdi az egészet 
lassan felgöngyölíteni magában, bár valami aprócska kis-
ördög mindig azt súgja neki, ne... ő mégis egyre inkább 
elhiszi, és magáénak tulajdonít minden apró történetet, 
amit ez a drága ember mesél el a korábbi életükről. 

- Miért hagytál akkor elmenni? - kérdi a férjét szemre-
hányóan. 
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- Mert kellett... - válaszolja az röviden - a lényeg, hogy 
hazajöttél. Látod? - mutat a lábára - megsegített az Isten, 
mert megtartotta az életedet. 

- A kocsival mi lesz? - kérdi kétségbeesetten, bár azt is 
tudja, ostoba a kérdése, hiszen joga nincsen efféléket kér-
deni. 

- Meglátod, minden helyre fog jönni, csak légy türe-
lemmel, az autó totálkáros lett, most tárgyalok a biztosí-
tóval épp, egy részét kifizetik, de soha többet nem enged-
lek el, sőt, még vezetni sem - válaszolja, összeráncolja egy 
pillanatra a homlokát, tekintete szúrós, elviselhetetlenül 
fájdalmas lett, az asszony érzi, most nem szólalhat meg. 

- A gyerek meg fog békélni veled, ne aggódj - hányja 
maga mögé a szavakat, de csak úgy félvállról, ahogy épp 
távozik - ne haragudj, mennem kell, elkések a munkából 
-, de már kint is van, hátra sem néz, így nem láthatja az 
asszony arcát, tudja, azt elemészti a bánat, mert a lelke 
már itt van ugyan, de a szíve még nem. Meg kell neki 
emésztenie a történteket, és végképp el kellene döntenie, 
hogy mit is akar valójában. 

A magány jó barátja a létnek, hát ő él is ezzel a lehető-
séggel, gyorsan felmegy az internetre és megnyitja a pos-
tafiókját. Azt is a férje mutatta meg neki, bár ne tette vol-
na, mert akkor most nem érezné azt a borzalmas fájdal-
mat, mint amikor belép abba. Semmi, üres az, csak jelen-
téktelen körlevelek, meg reklámok tömkelege fogadja, de 
levél ma sem érkezett. - Nem érdekli az sem, hogy élek? - 
kérdi hangosan, csak úgy magától, félig elhaló hangon. 
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Jól érzi a férje, ő még nincsen idehaza, még nem érkezett 
meg, időre van szüksége mindent feldolgozni. - Hogyan 
tovább? - kérdi önmagától, de a választ nem érti, csak néz 
maga elé, és akkor be, ösztönszerűen, hirtelen újra rákat-
tint egy jól ismert oldalra, és már ír is neki, pedig tudja, 
nem kellene, majd elküldi. Raktározódott benne ez a cím, 
már emlékszik, már ismeri, rájön, hogy annak a másik 
oldalán ül valaki, akit ő tiszta szívéből, igazán szeret. 
Vár, órákon át vár, és nézi az üres postafiókját, várja a 
választ, ami egyszer csak nagy nehezen mégis megérke-
zik. Mohón nyitja meg, de akkor elsápad hirtelen, mert a 
válasz pokolian sértő, brutális, olyan durva, amit életé-
ben nem kapott még, talán épp ennek érkezett el az ideje? 
Kezeit leejti maga mellé, és behunyt szemmel imádkozik, 
kéri Istenét, ne hagyja el, adjon neki elég erőt a helyzet 
elviseléséhez. Végiggondolja szépen az egészet, és tudja, 
ennek a kapcsolatnak már nincsen esélye, tovább kellene 
lépni, de nem tudja hogyan és merre? Becsukja szemét, és 
hirtelen feltűnik előtte egy homályos kép, egy férfi lehet, 
de nem látja az arcát. Még a hangjára sem emlékszik, 
csak azt tudja, hogy még mindig nagyon szereti azt az 
ismeretlent. 

Hirtelen megérzi, miért is indult útnak, talán ezért tör-
tént vele a balesete, mert ez az ember becsapta őt. De hi-
ába erőlteti az agyát, nem jutnak eszébe a történtek. 
Mennyi ideig lehetett otthonától távol, egy nap, egy hét, 
vagy több... vagy csak akart menni, és visszafordult? A 
helyzet aggasztja, még elviselhetetlenebbé teszi ennek a 
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levélnek az újra és újraolvasását, mert nem tudja magá-
ban a történteket felidézni. Azt ígérték neki az orvosok, 
hogy mire fizikálisan rendbe jön, visszakapja mentális 
emlékezetét is. Azt mondták, természetes ekkora trauma 
esetében, ha csak lassan térnek vissza a megélt esemé-
nyek. Nem amnézia ez, csak a lelkének szándékos véde-
kezése, valamit be akar söpörni a tudatos éne, a tudat-
alatti világába, mert az valószínű jobban fájna, mint maga 
a baleset következménye. Valami olyan kudarcot és szo-
morúságot érez ki belőle, ami talán nem is neki szól. Ho-
gyan gyűlölheti ennyire őt valaki, messze tőle, de vala-
merre annak az útnak a végében, amerre ő tartott vagy 
ahonnan épp eljött? Mit tehetett ellene, mekkora nagy 
bűnt? Átkozza őt, de minél csúnyábbakat ír, annál is, és 
még az elviselhetőnél is sokkal jobban szereti. Csak az 
arcát nem látja, a vonásait nem érzékeli, pedig valami 
szúrja egy homályos képben a szívét. Becsukja hát szeme-
it ismét, megpróbálja érezni a lényét, csöndes zsibogás 
lesz rajta úrrá, ölébe ejti két kezét, ellazul, égető érzés, 
forróság önti el, mint akit becézgetnek, szeretnek önfe-
ledten, hihetetlen vehemenciával. Magában érzi a csodát, 
a férfi ölében érzi testét, amint az lágyan csókolja tetőtől-
talpig, ellazul, megadva magát minden érintésének. Több 
semmi, csak a rideg valóság, a kép elmegy, a levél marad, 
amiben őt ez az arcnélküli ember minden csúnya nősze-
mélynek elmondja. Megátkozza, fenyegeti, és közli, hogy 
amennyiben nem hagyja békén, megöli. Ráadásul ott a 
lábán az a hatalmas gipsz. És a gyerek? Őt elveszítette, 
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nem akarja megbocsátani neki a történteket. - Mit tudja 
ő? - fut az agyán végig a sokat eláruló kérdés - majd ha ő 
is ennyire fog szeretni, majd akkor talán megbocsát ne-
kem -, zokog, remegő kézzel bontja ki gépének egyik leg-
féltettebb zugába rejtett mappáját. Ott őrzi a fényképeket. 
Döbbenetes a felismerés, mióta hazahozták a kórházból, 
még nem merte kinyitni ezt a mappát. Sovány, csúnyács-
ka, fiatal férfi öleli, csókolja épp, és ő csak nézi, nem hisz 
a szemének, nem csókolja vissza, mély áhítattal hagyja 
magát. Ilyen és ehhez hasonló emlékek, levelek tömkele-
ge, ígéretek, melyből mégsem lett semmi. - Hogyan süly-
lyedhettem le ennyire? - kérdi magától gondolatban, de 
kezével megsimogatja a képernyőt, megpuszilja a hideg 
anyagot, a férfi arca feletti részen. Elmaszatolódik ajká-
nak helye, s ő csak nézi... mert még mindig nem tudja 
elfogadni azt, hogy vége. Nem bírja felidézni, miért lett 
vége, miért jött ő haza, ha ennyire szereti? Miért harag-
szik rá az olyannyira, hogy képes őt megfenyegetni? Pe-
dig vége van, fut át az agyán, hiszen az imént is megírta, 
az életének új fejezetét kellene megnyitnia egy ideje, csak 
nem tudja elképzelni az életét anélkül a sápadt, csú-
nyácska, érte remegni tudó, nálánál jóval fiatalabb ember 
nélkül. Mit rontottam el? - kérdi magától, s mivel a vá-
laszt nem ismeri, ki is mondja hangosan a kérdést, hadd 
tudatosodjon az elméjében. - Én akartam, hogy így le-
gyen? Akkor belefáradt, igaza van, ő már túllépett, azért 
ír ilyen csúnya dolgokat, hogy végre én is el tudjam felej-
teni, most bánt, pedig tudom, hogy szeret. Szeret ő, ta-
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lán épp ezért bánt ennyire - miközben hirtelen valami 
olyat érez, hogy nem érdemli egyik férfit sem meg, hi-
szen határozatlan, nem tud dönteni, mind a kettőt akarja, 
ami lehetetlen, csak az egyik lehet az övé. Egészen bizo-
nyosan érzi, hogy ő választotta a férjét, azzal az útjával, 
amikor belement a szakadékba. Az így meséli neki, nem 
hazudhat, egészen biztos igazat mond, hiszen a levél, 
amit a másiktól kapott, erre utal. 

A delet harangozzák, mire végre felébred a székben, 
teste kitekeredett pozícióban csúszott lefelé. - Elaludtam - 
mondja ki hangosan csak magának és magában a megál-
lapításait. Újra itthon vagyok, és ugyanúgy magamban, 
mint régen, de erre csak elfacsarodik a szíve, mert meg-
látja a kis fekete laptopját az ölében a drága kinccsel, az 
imádott férfi fényképével. 

- Jesszusom, pattanna fel, de nem tud, hiszen a nehéz 
láb visszatartja ebben, mégis, valahogyan csak feláll, és a 
járókeretére nehézkedve ugrál éktelen zajjal a konyhába 
kifelé. - Meg sem terítettem, és már harangozták a delet - 
nagy nehezen kiér, egyik kezével a keret mellé szorítja a 
fiókból elővett abroszt, majd az asztalhoz ugrál, de a tá-
nyérokat még mindig nem bírja el, hát leül a székre a pult 
mögött, várja a férjét, de alig huppan le, máris nyitja az 
ajtót, kezében két ételhordóval. 

- Megjött az ebéd - mondja mosolyogva - automatiku-
san kiveszi a tányérokat, evőeszközöket, és a már szépen 
elsimított terítőre helyezi. 
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- Már alig várom, hogy újra tudjak járni - erőltet mo-
solyt az asszony az arcára -, meglátod, az én főztem fi-
nomabb lesz ennél - és már mondja is a vége-hossza nin-
csen menüket, a férfi halkan kuncog, élvezi a kialakult 
helyzetet, szed a merőkanállal a levesből, majd az asz-
szonynak adja át, és esznek, akár minden nap azelőtt, 
mielőtt elhagyták őt. 

- Szerinted meg fog bocsátani nekem? - néz az ember-
re, és az egyből válaszol is neki, látszik sokat gondolko-
dott a kérdésen, már nem először teszik fel neki. 

- Talán, ha megírnád, ha papírra vetnéd, és odaadnád 
neki. Vagy álnéven kiadnánk, és úgy vásárolnám meg 
neki, nem tudom, ez egy ötlet csupán. Most ráérsz, írd 
meg, és majd meglátom, mit tehetek. Rossz korban van, 
szerelmes, szégyent hoztunk rá, nem könnyű amúgy sem 
egy ilyen kamaszlánnyal még nekem sem, pedig én férfi 
vagyok. Veled rivalizál, hisz már nőnek érzi magát. Tud-
tad, hogy nem szűz? - kérdi a férje, és csak lassan tud az 
asszonyra nézni, mert ezt még nem közölte mostanáig 
vele. 

- Mit mondtál? - kérdi elhaló hangon a nő - de hiszen 
még gyerek?! 

- Azt te csak hiszed, drágám... - mondja sokatmondóan 
a férje - ellenvetést nem tűrő hangon folytatva: - Elszáll-
tak az évek, te meg egy évig odavoltál, fogalmad sincsen, 
min ment keresztül ez a lány... - tudja, most talán ki-
mondta mindazt, aminek eljött az ideje. 
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Az asszony hosszasan gondolkodik, az étvágya egyből 
elmegy, félretolja a tányérját, ráborul az asztalra és zo-
kog. A férfi csak eszik tovább, és beszél, most először a 
történtek után, őszintén, tisztán, de a kanala gépiesen 
emelkedik a szájához közben, mert valamivel csak el kell 
közben foglalnia magát: 

- Amikor elmentél, azt hittem, megöli magát, nem 
akart iskolába menni, nagyon nehezen érttettem meg ve-
le, hogy mindez nem csak a te hibád. Akkor azt hittem, 
tudomásul vette, de igazán csak akkor döbbentem ennek 
ellenkezőjére rá, amikor egyik reggel hazajöttem, mert 
itthon felejtettem az aktatáskámat, és meghallottam a 
szobájában a hangját. Egyből benyitottam... hát nem kel-
lett volna. Kopogni kellett volna, de észre sem vettem, 
hogy ő közben felnőtt, csak magunkkal és a magam bajá-
val voltam elfoglalva, ő meg szerelmes lett, de nem 
mondta meg. Zavaromban azt sem tudtam, merre néz-
zek, de végül csak erőt gyűjtöttem, nem mentem ki, ha-
nem azt mondtam, - Most azonnal öltözzetek fel! - majd 
kimentem, és megvártam, míg kijöttek mindketten. 

- Apa szeretem - mondta anélkül, hogy bármit kérdez-
tem volna tőle. 

- Úgy érzed, te már elég felnőtt vagy ehhez? - kérdez-
tem tőle, de ő ekkor nem válaszolt. A fiú csak ült némán, 
nem nézett rám, nem hiszem, hogy sokkal idősebb lett 
volna nála, de látszott rajta a közöny, nem érdekelte a 
lányunk, csak a helyzet, amit az a részére felkínált. 
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- Nem hagyom ott az iskolát, ne aggódj, kérlek - 
mondta, és kézen fogva kicibálta a házból a fiatalembert, 
aki némán követte, az előszobában felvették a hátizsák-
jukat, és elmentek iskolába szépen. Annyira elvakult vol-
tam, hogy amikor hazamentem, észre sem vettem a föl-
dön a két táskát, ma már tudom, hogy látnom kellett vol-
na. Délután próbáltam vele ezt megbeszélni, de nem 
akarta, így hagytam. Azóta tudomásul vettem, néha ki-
maradozik, olyankor küld sms-t, közli, ha nem jön haza, 
én meg tűröm szépen, elfogadom, mert nincsen más vá-
lasztásom, hiszen sok mindenen ment keresztül ez a gye-
rek. Te mindebből kimaradtál, nem azért történt csak, 
mert a világ lett ilyen eszement gyors, azóta sok minden-
kivel beszélgettem, és azt tanácsolták, ne szóljak bele, 
hagyjam, majd ő elmeséli, ha akarja, ne erőltessem. Hát 
ez történt, nem sokkal utána, hogy te elmentél. Majd, 
amikor véglegesen elhatároztad magadat, hogy haza-
jössz, már nem akartam bántani ezzel, gondoltam, majd 
együtt beszéljük meg a továbbiakat. Pokolian nehezen 
teltek a napok, ő csak nem beszélt, én meg nem kérdez-
tem, míg végül jött az a borzalmas telefon, hogy megta-
láltak egy fára felakadva a hegyekből lefelé jövet. Már 
majdnem beértél a városba, te drága, nem is értem, ho-
gyan véthetted el az utat. 

- Nagyon esett a hó - válaszolja az asszony, de csak 
úgy a kezei alól, még mindég ráborulva az asztalra sír, 
mert tudja, bizony ő nagyon is hibás mindezért, amit a 
lánya tett - nem dráma, más lányok is korán kezdik - 
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nyugtatja magát hangosan, majd a férjére néz - érted te 
mindezt? 

- Nem - válaszolja bölcsen amaz, végre abbahagyja az 
evést - amúgy sem esett neki jól az étel, csak gépiesen 
kanalazott tovább - olyan sok mindent kell még megérte-
nem, és annyi mindenen kellene változtatnunk együtt, 
azt sem tudom, lesz-e elég erőnk hozzá. 

- Lesz - válaszolja az asszony, és erősen megszorítja a 
kezét mindkét kezével - lesz, mert akarom, csak kérlek, 
segíts nekem. 

- Akkor írd meg a történetet úgy, ahogyan te átélted, 
hadd érthesse meg ez a csitri, milyen középkorúnak len-
ni, mert most azt hiszi, ő találta fel a spanyolviaszt, értesd 
meg vele, másként nem hiszem, hogy sikerülne neki el-
mesélni. 

- Igazad van, csillan fel az asszony szeme - segítesz 
benne? 

- Mindenben, amiben csak akarod - válaszolja, majd 
lassan közeledik a két test, a száj álnok ellensége a lélek-
nek, azonnal sóváran válaszol, amint a másik forró puha 
ajkát megérzi. Pillanatok alatt elkapja őket a hév, és a fér-
fi már viszi is be ölben a drága testet, leteszi az ágyra, 
tudja, mostantól az övé, többet oda nem adja senkinek 
sem e földön semmi kincsért. 

 
* 
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Hol ring a délibáb a pusztán, s szép meséket regélnek, élhet-

ne bárki csendben, s méltóságban várhatná a véget, de nem 
ilyen rímes a természet, mert van az úgy, hogy vét a szép, és jót 
tesz a rút. 

 
* 

 
Csendes magányában ül egy megfakult szépségű asz-

szony, unalmában a számítógép mámorába tévelyeg, egy 
levél, kettő, száz, és már kész is a baj, mert védtelen, és 
nem tudja, ott semmi sem igaz, csak minden véletlenek 
tömkelege. Rászokott egy gépre, ami rosszabb, mint a 
kábítószer, és leszokni róla legalább oly nehéz lehet. Ott-
hona melegében nem veszi észre a szeretetet, csak vár 
egy ismeretlen levelet, hírt egy számára egyre fontosabb 
idegen embertől, aki lángra lobbantotta még nem vén 
szívét. Szemei alatt szarkalábak jelzik az idő múlását. 
Minden megszokott rendben működik körülötte. Vágyik 
arra az ismeretlenre, akiről semmit sem tud, csak szom-
jazza udvarlását, pedig lehet, egy gyerek, aki csúfos 
gúnyt űz belőle, vagy akár aggastyán is az illető. Alig 
várja, hogy családja elmenjen, férje dolgozni, a gyerek 
meg iskolába, hogy újra és újra átélhesse azt a csodát, 
amiről csak álmaiban mert képzelődni, hiszen a valós 
világban az élet nem ilyen, ott minden unalmas, minden 
más. - Csak míg a kávét megiszom, mondja, de tudja, ez 
nem ilyen egyszerű. Főzni is kellene, délben jön a férje 
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ebédelni, a gyereknek is csak öt órája van ma, takarítani, 
mosni kellene. A vasalatlan hatalmas boglyát képez a 
kiságyban, amit nem dobott ki, még nem tudta megtenni. 
Mára fontos kiegészítője a hálószobának, abban gyüle-
keznek a kivasalatlan, tiszta textíliák. Reggelente átfor-
gatja gyorsan, kiveszi a férjének az inget, a gyereknek az 
épp esedékes blúzát, majd megfogadja, ma véget vet az 
egésznek, majd újraéli a mindennapok kényszerét. Persze 
ez ma sem így lett, mert a gépet nyitotta ki elsőnek, már 
olvassa is a féltett kincset, a levelet, mit egy ismeretlen 
férfi írt neki az épp miatta átélt álmatlan éjszakában: 

„Szerelmem! Nem tudom, te ki vagy, de oly szépek so-
raid, tehetséged, intelligenciád lenyűgöz. Kérlek, küldj 
magadról egy fényképet. Borzalmas a tudatlanság, a bi-
zonytalanság, oly jó lenne a szemedbe nézni végre. Gyere 
fel a csetre, kérlek, várlak reggelire, a kávénkat igyuk 
legalább együtt meg." 

S e sorokra vissza-visszatér, nem érti, mi történik vele, 
szinte ösztönösen kutatni kezd a fényképei között, betal-
lózza a gépbe, elküldi. Ekkor esik igazán kétségbe - mi 
van, ha ő ismer, és játszik csupán velem? - egyre gyöt-
relmesebbek a reggeli szertartások, hiszen szertartás ez, 
imádkozni tud érte. Ha nem kapja meg a levelét, oda az 
egész napja, hiányzik, várja a becézgetéseit, mert már 
egyáltalán nincs a valós világban hasonlóban része. Nem 
akarja a mai napját is egy feltételezett világban eltölteni, 
de valami kényszeres erő húzza oda be magához, meg-
nyitja a csevegőt, ott villog zöldben az ismeretlen név, 
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épp azt tudakolja, ott van-e a vonal túloldalán? Már 
hogyne lenne ott, hiszen alig várta ezt a percet, ezért ké-
pes volt nem aludni éjjel, korán kelni reggel. Oly gyorsan 
múlik az idő, hogy hirtelen egy gyengéd kéz ölelésére 
eszmél csak fel: 

- Kivel beszéltél megint? - kérdi férje, aki időközben 
már túl van a délelőtti tortúrákon, nehéz napja van, alig 
várta a friss házi kosztot, hogy kikapcsolódjon egy kicsit 
a mindennapok zajából. 

- Nem tudom, nem ismerem - válaszolja hanyagul, 
próbál valami kifogást találni, hogy már megint ottfelej-
tette magát a gépnél, és nem főzött semmit sem ebédre. 

- Ugye ma sem főztél? - kérdi szemrehányóan. 
- Miért gyötörsz? - vág vissza igazságtalanul, bár tud-

ja, most nagy rosszat tett, ezért meg fogja őt büntetni a 
férje. 

- Elteszem az egeret, odaadom a cicának - mondja az 
félig komolyan, félig gúnyosan, látszik rajta az elégedet-
lenség, már türelmét vesztette régen. 

- Nem tudok mit kezdeni magammal - nyafogja a nő - 
nem találok munkát, hiába keresek. 

- Így akarsz te munkát találni? - kérdi elképedve a férje 
- így sohasem fogsz visszatérni a normális életbe. De már 
mondtam, nem vagyunk anyagilag rászorulva, maradj 
nyugodtan itthon, csak ne gépezz, ez tönkretesz. Sápadt 
vagy, odakint meseszép a tavasz, legalább menj ki sétál-
ni, ha már főzni nincsen kedved. Kérlek, tedd meg a ked-
vemért, hogy felkeresed azt a pszichológust, akinek a 
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telefonszámát odaadtam a kezedbe. Mással is történt már 
ilyen, ne hagyd magadat teljesen tönkretenni. Nem akar-
lak elveszíteni, de ha így folytatod, nem felelek maga-
mért, már elegem van ebből az egészből - mondja ki vég-
re a rég magába fojtott gondolatot, ideges, remeg a szája 
szeglete, a felesége jól tudja, ilyenkor nem szabad fel-
bosszantani. 

- Valami baj van a munkahelyeden? - kérdi rezzenéste-
len arccal az asszony, bár azt is érzi, helytelen volt ezt 
megkérdezni. Lecsapja hát laptopját, és durcásan kimene-
tel a konyhába. Körülnéz, ám észleli, minden edény mo-
satlan, egymás tetejére vannak dobálva azok a mosoga-
tóban. Kinyitja a hűtőt, üresen tátong, az egér is megdög-
lene benne. 

- Semmi sincsen itthon - húzgálja meg a vállát, de erre 
a férje már felettébb mérgesen válaszolja: 

- Nem szégyelled magadat? Dolgozom reggeltől estig, 
utána a gyerekkel tanulom a matekot, még elvárnád, 
hogy be is vásároljak helyetted? Ideje lenne napirendre 
térni a dolgok felett. Más is veszítette el a munkahelyét, 
majd szépen beilleszkedett abba a pozícióba, ami adatott 
neki. Már mondtam, gyere be hozzám titkárnőnek. De te 
nem akarsz velem dolgozni, tudod te egyáltalán, mit 
akarsz? Mondtam, maradhatsz itthon, úgyis szüksége 
lesz rád a lányunknak, hiszen már kamasz, lassan udva-
roltat, résen kellene lenned. Vele törődj, meg velem, a 
többi nem számít, kialakul az életed, nem dől össze a vi-
lág, ha már nem születik annyi gyerek. Más tanár is 
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munka nélkül maradt, de nem roppant össze, elment 
bankba, irodába, kinek mit ajánlottak fel. Te semmit sem 
akarsz, persze ez könnyebb, egész nap vered a klaviatú-
rát. Így semmi értelme az egésznek. Pihend ki magadat, 
befizetek neked egy nyaralásra, menj el a gyerekkel, az 
idén nekem nem lesz időm szabadságot kivenni, van egy 
fontos perem, az sok pénzt hoz, nem hagyhatom csak 
úgy cserben az ügyfelemet. 

- Hiszen nincs is bíróság a nyáron, azok is nyaralnak, 
akkor te miért nem jössz velünk? Már megint van vala-
kid, ugye már megint másik szoknya után koslatsz... - 
szalad ki az asszony száján könyörtelenül az a szemrehá-
nyó mondat, amit ezerszer is megbeszéltek, hogy soha 
többet nem veti a szemére. No igen, egyszer megtörtént, 
de akkor megbocsátotta, de azóta csak újból és újból szó-
ba hozza, akkor is, amikor nem kellene, most ő vétett, ő 
olvasgatja titkon idegen ember szerelmes levelét, jaj 
mekkorát tud dobbanni az a buta szíve. Számtalanszor 
megfogadta, hogy soha többet nem nyitja meg, de még ki 
sem mondta, már kutat utána, merre lehet, ír-e, mit ír, 
mikor vall szint. Alig várja a pillanatot, hogy az vegyen 
magának egy web kamerát. Tényleg, miért nem kéri so-
hasem tőle, hogy beszélgessenek?! Nem is hallja, miket 
mond a férje, csak arra a másikra gondol, még a vita he-
vében is. - Ajaj, gondolja magában, igyekszik visszatérni 
az életbe, hiszen rég nem menekült már el a gondolatai 
mögé. 
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- Már megint nem figyeltél rám, hallod te egyáltalán, 
mit beszélek? - kérdi a férfi, mert észleli, hogy közben 
messze jár, révetegen ül magába roskadva a széken. 

- Igen, de azt sem tudom, hogyan kezdjem el újra élni 
az életemet, te meg azt a két hetet is sajnálod tőlem, amit 
együtt tölthetnénk - fakad sírásra egyből. 

- Nem tehetem, kell legalább két hónap, hogy felké-
szüljek rendesen a perre, mindenképpen meg kell nyer-
nem, mert hatalmas pénzt fogok vele keresni. Ha nem 
nyerek, oda a jó hírnevem, nem tehetem meg, most 
nem... 

- És mégis, hogyan képzeled, hogy kettesben menjünk 
a lányunkkal? Nem félsz, hogy beleunok az örökös ma-
gányomba, és elhagylak egy ilyen utazás ürügyén? - alig 
mondta ki, máris megbánta a mondatot, azonnal vissza is 
szívná, de már nem lehet, férje gúnyosan csap le a hallot-
takra, s megkérdi: 

- Te? Engemet? - még a szavak súlyát sem érzi, pedig 
most döbbenet ül ki a felesége arcára. 

- Tényleg ennyire nem számítok neked? Teljesen min-
degy, mit teszek, hová megyek, csak legyen megfőzve az 
ebéded? Vigyázz, kérlek, mert egyszer megteszem én is 
azt, amit te tettél velem. Csak az lesz a különbség, hogy 
nem fogom titkolni előled. 

- Ugyan kérlek... te még arra is lusta vagy lassan, hogy 
elmenj a fodrászhoz, nézz bele a tükörbe! - fordul ezzel 
sarkon és megy gyorsan el minél messzebbre a házától, 
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mert nem akarja, hogy tovább vitázzanak. Becsapja maga 
mögött az ajtót, már csikorog is a kocsi kereke: 

- Na, ezt jól megcsináltam - mondja önkritikát gyako-
rolva a felesége. Egyből bemegy a fürdőszobába, és beáll 
a tükör elé. Igazítgatja a haját, majd felhívja a fodrászt, és 
megbeszél vele egy időpontot. Maga elé köti a kötényké-
jét, nekilát rendet rakni a konyhában. 

- Mostantól minden másként lesz - fogadkozik magá-
ban. Serényen elmossa az összes edényt, beteszi a szeny-
nyest a mosógépbe, előszedegeti a vasalnivalókat, nekilát 
vasalni. Már késő este van, és még mindég ott görnyed a 
ruhák felett, de a gyerek csak nem akar hazajönni seho-
gyan sem. Harmadjára hívja a barátnőjét, de az semmit 
nem tud róla. Nagyon ideges, vasal tovább, érzi, ma dél-
ben a férjének igaza volt, most megmutatja képes ő a 
rendes viselkedésre is, csak a gyereknek ne legyen semmi 
baja, csak az kerülne végre elő. Mostanában sűrűn kima-
radozik, de még gyerek az, fiú nem lehet a dologban, fe-
lelőtlen, elfecsegi az időt hazafelé jövet valamelyik barát-
nőjével. 

Nagy nehezen eltelik az este, mire a vacsorát elkészíti, 
leroskad a nagy karosszékbe a nappali közepén, amiben 
az édesapja ült valamikor, amikor még élt, és fáradtan 
tért haza az irodájából. Bekapcsolja a tévét, szipogva nézi 
meg az órát, már este fél kilenc. Se a férje, se a lánya... 
vajon merre lehetnek? Szíve a torkában, nem érti, mi is 
történik most vele. Van is, meg nincs is, elmerül egy újra 
meg újra megálmodott világba, ahol ő a hercegnő, és a 
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hercege mindig a karján altatja el. Mennyire kedves is az 
a megálmodott férfi, arca nincsen, de van levélben, min-
dig babusgatja, becézgetni, édesgeti. Olyan forró lehet 
annak a csókja... 

- Alszol anya? - kérdi a kedves, vékonyka, tízen... évei 
közepén lévő csapzott hajú kislány. 

- Hol voltál? - vonja egyből felelősségre, de nem dur-
ván, csak finoman. 

- Képzeld, utánam jött apa a suliba, és elvitt a vidám-
parkba a barátnőimmel együtt - meséli, ódákat mond az 
apjáról, aki gavallér volt, és mindenkinek befizetett a do-
dzsemre, megvacsiztatta őket a vurstliban, most vissza-
ment az irodába bepótolni azt a munkát, amit e délután 
miatt elmulasztott.  

A reggeli friss illata átjárja a házat, oly bájos, amikor az 
égett pirítóst rejti el a szemetes kosárba, trillázza a kinti 
hangokat, amik beszűrődnek hozzá a konyhába. Talán 
csak fáradt szemei jelzik a látszat ellenkezőjét, bizonyta-
lan, már azt sem tudja, jobbra vagy balra, de érzi, valami 
hatalmas változás állt be az ő kis lelkében. Nagyot dob-
ban a szíve, amikor meghallja a férjét dúdolni a fürdő-
szobában. Istenem, de szép is volt, még minden más volt, 
míg szegények voltak, boldogok voltak. Most, hogy egy-
re felkapottabb lesz a férfi, már nem törődik ezzel a sze-
rény asszonnyal, aki mindig fáradt, hisz már hetek óta 
nem alszik. Enni is alig, leginkább két levél elolvasása 
között, ha épp nem ő válaszol rá. Megborzad, amikor 
arra gondol, milyen jó lenne megismerni annak íróját. 
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Pedig egyszer csak meg kell, ez így nem mehet tovább, ez 
már sokkal több, mint megszokás, bár titkolni akarja, de 
mégis egyre inkább érzi, tiltott zónába ért, mert ez nem 
lehet más, mint maga a nagybetűs Szerelem. 

- Hát te? - kérdi elképedten a férj - máskor nem szoktál 
reggelit készíteni. Picit összehúzza a szemöldökét, látszik 
rajta a gyanú, valóban nem szokott soha reggelit készíte-
ni, régebben ő ilyenkor már az iskolában vette át az az-
napi feladatokat. - A lányunk? - kérdi felelősségteljesen, 
mintha nem bízna a feleségében, pedig nyilván a lányá-
nak is készített reggelit. 

- Már elment, nem mindenki tud ilyen sokat aludni, 
mint te, arról nem is beszélve, hogy már rég becsenget-
tek. 

- Olyan késő lenne? - ránéz az órájára, és tudomást 
sem vesz az időközben elé csúsztatott szalonnás rántottá-
ról pirítós kenyérrel - ne haragudj, mennem kell, majd 
útközben bekapok valamit -, de még ki sem mondja, már 
ki is viharzik a konyhából. 

- Kávét sem kérsz? Máskor mindég idehaza kávéz-
tunk, felkeltél időben, együtt ettünk, igaz csak úgy kap-
kodósan, de a kávét mindég velem ittad meg - panaszko-
dik az asszony, de már nincsen kinek, mert az ajtó becsu-
kódik. 

Kegyetlen az élet, hiába volt minden, rendet rakott, 
észre sem vették, felkelt, reggelit készített, meg sem ették, 
mintha csak levegő lenne, átnéztek rajta, kiszaladtak a 
madárkák, a fészekben csak az anya üli magányos napját 
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újra. Csalódott, otthagy mindent az asztalon, és bemegy a 
hálóba. Előkapja aprócska kis laptopját, s nyitja is ki a 
postafiókját, keresi az aznapi leveleit. - Írt - mosolyogja el 
magát, gyorsan nyitja ki a számára oly drága irományt. 

- Istenem, csak egyszer láthatnám - sóhajtozza, amikor 
cseng a videotelefonja. Remegő kézzel kattint rá: 

- Te vagy az?- kérdi egy kellemes, nagyon kedves fér-
fihang. 

- Igen, én. 
- Megmutatnád magadat? - kéri tőle, bár nem bízik 

abban, hogy kívánsága teljesülne. A hangja szép férfi-
hang, igazi férfi... szívét melegség önti el e gondolatra. 

- Ne haragudj rám, nincsen pénzem webkamerára, de 
ahogy lesz, azonnal veszek magamnak. Kérlek, mutasd 
meg magadat, kérlek, legalább egyszer az életben láthas-
sam álmaim asszonyát. Imádlak, te vagy az életem értel-
me - folytatja udvarlását bátran, merészen a csodálatosan 
zengő hang. 

- Nem titkolom kilétemet, de már mondtam neked, 
akkora közöttünk a korkülönbség, hogy majd az anyád 
lehetnék, van ennek értelme? Férjes asszony vagyok, van 
egy kamasz lányom, leginkább ő illene hozzád, foglalt 
vagyok. Későn jöttél, nagyon későn - de akaratlanul is 
rákattint a videó menügombra, majd a képernyőjén meg-
jelenik sminkeletlen, pizsamában cseverésző, valóságos 
képe. 

- Ámulatba ejtettél... te olyan csodaszép vagy, amit 
mindég is álmodtam, már mondtam, hogy te vagy álma-
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im asszonya, kedves, csak picit tedd a képernyőre a ke-
zed, hadd illethessem távoli csókommal meg. Kérlek, ne 
fossz meg ettől az örömtől, legalább ennyi maradhasson 
nekem belőled - könyörög, hangja még nemesebb, még 
kedvesebb. Akaratlanul is ráteszi kezét, mint, amikor 
élőben nyújtja azt csókra, csak most érzésből, nemes ap-
rómozdulatokkal. 

- Még be sem mutatkoztál, a nevedet sem tudom, lega-
lább azt mondd el, hogy hívnak - kérleli szépen, s érzi, ez 
valami hatalmas csoda, ajándéka Istennek, mert egy is-
meretlen, arc nélküli embert tudott megszeretni. Szereti 
őt teljes szívéből, teljes lényével. 

- Drágám, mindennek el fog jönni az ideje, csak ne si-
ess ennyire. Féltelek, annyira féltelek, hogy azt te el sem 
hiszed. Nem akarlak elveszíteni, meg akarom értetni ve-
led, hogy nem számít a korkülönbség, csak te számítasz, 
meg én. Csak mi vagyunk az egyetlenek a földön, ha 
megismersz, majd meglátod, mennyire jó ember vagyok. 
Azt teszem, amit mondasz, bármit megteszek életem, 
csak ne tűnj el, kérlek, maradj meg nekem. Ha máskép-
pen nem lehetséges, legalább itt a virtuális világban, lega-
lább itt lehessünk boldogok, ne menj el a boldogságunk 
mellett, kérlek... - könyörög, mire a nő szíve egyre heve-
sebben dobog, szinte izzik az egész teste. Hőhullámok 
keringenek rajta, hol izzad, hol rázza a hideg. 

Sokáig beszélgetnek, majd meghallja az ajtót, kinyitják, 
gyorsan véget vet a beszélgetésnek, lecsukja a laptopja 
tetejét, bedugja az ágy alá, befekszik az ágyba, és úgy 
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tesz, mint aki egész délelőtt sírt. Nyálával könnyeket va-
rázsol az arcára, szipogva várja a férjét. Az egyből odaro-
han, átöleli: 

- Mi történt, kedves - kérdi aggódva, bár érti a helyze-
tet, nem buta ember. 

- Semmi - válaszolja durcásan. 
- Mondd meg, mit tegyek, hogy megváltozzon ez az 

áldatlan állapot? - kérdi erélyesen, már nem játék, ezt ő 
rég unja, már amúgy sem érez túl sok szerelmet a felesé-
ge iránt. Csak a megszokás tarja mellette és a gyerek. Rég 
kihűlt szívében az iránta érzett forróság. Már a sajnálat is 
elmúlni látszik, inkább bosszantja a felesége viselkedése. 
Nemcsak kimondja, de el is hiszi azt, hogy annak semmi 
oka a panaszra, örüljön, hogy itthon lehet, menjen, élje a 
maga kis életét, és tartson a családi fészekben rendet. 

- Egyáltalán mit akarsz? Mit tegyek, hogy segíthessek 
rajtad? - vonja felelősségre. - Elegem van belőled, a nya-
fogásaidból, menj orvoshoz, én nem tudok mit tenni ve-
led. Dolgozom, mint egy állat, egyre több pénzt keresek, 
ez nem elég? 

- Nem - vágja rá határozottan az asszony - nekem nem 
a pénzed kell, hiszen sokkal emberibb voltál, míg szegé-
nyek voltunk, nekem az a férfi kell, akihez hozzámentem 
feleségül. 

- Na most fejezd be, kérlek - zengi sokatmondó han-
gon - mert mondhatnám én magam is, hogy kérem vissza 
a feleségemet, azt a magára mindig oly sokat adó, ked-
ves, okos asszonyt, akibe beleszerettem. Aki leste minden 
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gondolatom, aki páratlanul tudott szeretkezni, és soha 
nem mondott nemet, aki szép volt, fiatal, nem olyan 
trampli, mint amilyen lettél, de nem teszem, mert annyira 
kiábrándító vagy, hogy még azt sem érdemled meg, hogy 
vitatkozzam veled. Maradj a laptopodnál, gondolod, nem 
tudom, hogy ma is csak azt nyüstölted egész nap? Hát 
tudom, meglátod, ha így folytatod az lesz a férjed, mert 
én itt foglak hagyni, ha sürgősen nem változol meg. Fe-
jezd be ezt az őrületet, ez rosszabb az ivásnál is, mert ha 
innál, néha kijózanodnál, de így remény sincsen erre. 
Borzalmas egy józanul is bolond nő mellett élni, nem en-
gedem, hogy tönkretedd a lányunk életét. Vedd tudomá-
sul, ha nem fejezed be, elmegyek a lányommal együtt, 
tedd tönkre az életedet magad, de a miénket ne. Sarkon 
fordul, választ nem vár, becsapja maga mögött az ajtót, 
felhördül a kocsi motorja, elmegy. 

Az asszony még nagyon sokáig néz maga elé, nem érti 
az egészet, hiszen ennek az embernek áldozta minden 
idejét, az életét, a karrierjét. Maradhatott volna az egye-
temen oktatónak, de nem tette, ment a férfi után oda, 
ahová annak a sorsa elszólította. Pénz? Kinek? Minek? 
Most aztán van már miért sírni, leborul az ágyra, hangos 
zokogásban tör ki, majd megfullad a húszévnyi boldogta-
lansága felidézésében. Hogyan tovább? Hallja a ben-
ső énjéből a kérdést. Menj el, kezdj új életet..., na de hon-
nan ehhez a bátorság? 

* 
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Az autó lassan kanyarodik ki az udvarból, benne re-
megő nő ül, határozatlan mozdulatokkal teszi sebességbe 
a kocsit, belereccsen az a szenvedésbe. Menni... nem 
menni... nem döntötte el, pedig muszáj lesz. Hirtelen elé 
áll egy másik autó, kiugrik belőle a férje: 

- Hát te? Hová akarsz ilyen állapotban menni? 
- El, bárhová, csak el - válaszolja elhaló hangon, köny-

nyeitől vizes nyakú otthoni pulóverében. 
- Kérlek, szállj ki, gyere be, megbeszéljük, így nem le-

het vezetni, kárt teszel magadban, nem gondolsz ránk is? 
- Csak rátok gondolok mindég, az a bajom pontosan, 

hogy magamra soha, csak mindég rátok - válaszolja kicsit 
határozottabban, bár tudja, valóban nincsen hová menni, 
a szerelem csak virtuális, semmit sem tud róla. Azt sem 
volt hajlandó még elmondani, ki ő, hol lakik, csak egy 
telefonszám áll a rendelkezésére. Még nem hívta őt, pe-
dig már hónapok óta bolondítja. Rég fel kellett volna ke-
resnie, ki tudja, miért játssza vele ezt a se veled, se nélkü-
led játékot. A házassága romokban hever, a lánya teljesen 
eltávolodott, nem tud megbirkózni önmagával, kamasz, 
igazi kamasz, gyűlöli az anyját, mert az megpróbálta 
visszafogni, az apja titkon mindent megenged neki. 

A férfi beszállni készül, arrébb ülni kényszeríti felesé-
gét, majd rükvercbe teszi annak kocsiját, és szépen visz-
szatolat vele a garázsba. 

- Kérlek, gyere be, beszéljük meg a történteket - kérleli, 
most valóban kedvesen, aggódva. 
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- Picit később, kérlek, hagyj nekem egy kis időt, 
hogy átgondoljam a történteket. 

- Történteket?! - húzza fel kíváncsiak szemöldökét, - 
valami baj van, vagy valami, amiről nekem is tudnom 
kellene? - s már végre tudomásul is veszi, hogy bizony 
nagy a baj. 

- Kérlek, ne faggass, hagyj picit magamra, tisztáznom 
kell a gondolataimat, bízz bennem! 

- Bízzam benned, amikor ilyen eszement állapotban 
akartál, ki tudja hová menni, anélkül, hogy szóltál volna? 

- Igen, bízz bennem, mert attól, hogy sírok, még nem 
vagyok eszement. Kikérem magamnak, jogom van egy 
kis magányra nekem is, megfulladok tőled - kimondta, és 
ezt már nem lehet visszaszívni. A férje azonnal kiszáll, 
rácsapja az ajtót, becsukja a garázs ajtaját, felmegy a la-
kásba a garázsból oda vezető ajtón át. A felesége ott ma-
rad ráborulva a kocsi ülésére zokogva. Mit sirat, kit sirat? 
Talán magát, talán az egész sikertelen életét, talán azt, 
hogy hozzáment élete első fiújához, és sem előtte, sem 
utána nem volt alkalma másokat is megismerni, talán azt, 
hogy gyereket szült neki, talán azt, hogy munkanélküli 
maradt, vagy leginkább a lányát, mert az annyira kimu-
tatja megvetését, vagy a szerelem bántja ennyire? Azzal 
nem tud mit kezdeni? S míg ott sír keservesen, telnek a 
percek rohamos gyorsasággal, egy kis idő elteltével meg-
szűnik az idő, a tér, csak egy csodálatos fátyol lebeg sze-
mei előtt. Ha ilyen a mennyország, akkor oda be szeretne 
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menni. Milyen szép ott minden, de jó lenne bentről is 
megszemlélni... 

- Na végre - hallja az idegen hangot - már azt hittem 
kedves, hogy nem akar visszatérni, - beszél hozzá egy 
teljesen idegen hang. - Miért akart meghalni?- kérdi. 

- Meghalni? - képed el, miközben szemhéját nem tudja 
felnyitni, ólomként nehezednek a szemgolyóira. Miért 
akartam volna én meghalni?- kérdi magában, miközben 
borzalmas feszítést érez a torkában. 

 - Mérgezése van kedves, itt harcolunk az életéért egy 
jó ideje, most aludni fog még keveset, mert nem jól mű-
ködik a tüdeje, csak nyugodjon meg, minden rendbe fog 
jönni, túlélte, picit még lélegeztetjük, addig altatásban 
lesz, de nemsokára magához fog térni. 

Mire az idegen hang végigmondta mondatát, máris 
visszasüllyed egy csodálatosan színes, gyöngyházszínű-
en ködös, mámoros világba. Látja az idegen férfit, körü-
lötte füstként lebeg, csak arca nincsen neki. Egy idő után 
már neki sincsen arca, füstté válik, és ahogyan elkezd ő 
maga is gomolyogni, utolérni a másikat, lassan összeka-
paszkodnak, átölelik egymást, és szállnak egyre mesz-
szebb, fel az égbe, egy csodás fény irányába, majd csend 
lesz, hirtelen megszűnik a világ. 

 
* 

 
- Jó reggelt, kedvesem! - ébred egy jól ismert férfihang-

ra - végre visszajöttél. 
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Nehezére esik kinyitni a szemét, de végül mégis sike-
rül. 

- Hol vagyok? - kérdi alig hallható hangon. 
- Kórházban. Baleset ért. Majdnem megfulladtál te kis 

butuska. Képes lettél volna megölni magadat? - rosszal-
lóan néz rá, akár egy kisgyerekre, aki nagy butaságot kö-
vetett el. 

- Egyáltalán nem akartam meghalni, el akartalak 
hagyni drágám, de nem meghalni. Már emlékszem, ott-
hagytál a kocsiban, és rám zártad a garázsajtót. Gondo-
lod, hogy nem tudom? Biztosan szándékosan tetted, 
hogy megszabadulj tőlem... 

- Hogy gondolhatsz ilyen aljasságot? 
- Mert így volt, én sírtam, észre sem vettem, hogy rám 

zártad a garázst, vagy te annyira okos, hogy egyből ki-
használtad a helyzetet, véletlenül te semmit sem teszel. 
Képes voltál végignézni, ahogy fuldoklok? 

- Te bolond vagy, téged kezeltetni kell! - csattan fel. 
- Ezt akarod elérni? Előre szólok, hogy nem fog sike-

rülni, van valaki, aki tudja, hogy nem vagyok bolond, ő 
majd megvéd. 

- Van valaki? Tán szeretőd van? Ki sem nézném belő-
led... vagy csak fenyegetőzöl? Nem akartam rosszat, azt 
mondtad, csak pár perc. Mérges lettem, felmentem, majd 
nem is gondolkodtam, elhajtottam vissza a munkahe-
lyemre. Ám még oda sem értem, már eszembe jutott, 
hogy járó kocsival hagytalak a garázsban, észvesztve ro-
hantam, de akkorra már elájultál. Gondolod, ha azt akar-
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tam volna, hogy meghalj, visszamentem volna téged ki-
menteni? 

- De nem ezt mesélted el itt, ugye? 
- Hát nem, azt mondtam, mentem haza ebédelni és 

szerencsére, mert beragadtál a garázsba, pánikba estél, és 
nem tudtad kinyitni az ajtaját, így ájultál el. Nem mond-
tam el senkinek sem, hogy valójában ott akartál inkább 
meghalni, mint bejönni és megbeszélni velem azt, amiért 
oly keserves sírásba fakadtál. Kérlek, nem akarom, hogy 
tönkremenjen a házasságunk, a lányunkkal nagyon nagy 
gondok vannak, tegnap felhívott az osztályfőnöke, nem 
tanul, rossz társasággal lóg az iskolából, baj van, most ne 
tedd ezt velem, menjünk orvoshoz, ad egy kis gyógyszert 
és meglátod, minden rendbe fog jönni. 

Talán igaza van, már maga sem tudja eldönteni, de ott 
marad benne a szálka, mi van, ha nem véletlen baleset 
történt, mi van, ha mégis csak úgy gondolta, jobb lenne 
az élete nélküle. Benne mostantól a kétely rág falat, ami 
megölni készül a lelkét. Soha sem fogja megtudni az iga-
zat. Most nem számít, most meg kell erősödni, hogy haza 
tudjon menni, hírt tudjon adni a történtekről annak a má-
siknak, aki erre a hírre talán színt fog vallani végre. Még 
egy ilyen ostoba hibát nem szabad elkövetnie soha. 

- Végre itthon! - gondolja, és gyorsan csomagolja ki a 
férje által sebtében bevitt holmikat. Néhány fehérnemű, 
egy pizsama, papucs, tisztálkodó eszközök... és a sérült 
szíve. Nehéz lesz új életet kezdeni, de már egészen biztos 
benne, hogy muszáj lesz, így semmi sem mehet tovább. 



 34 

- Most vissza kell mennem, dolgozni. Magadra hagy-
hatlak? Kérlek, pihenj le, most ne foglalkozz semmi más-
sal, délben hozok ebédet neked is, magamnak is. 

Szótlanul fogja a konyhaasztalra előkészített 2 ételhor-
dót és kimegy az ajtón köszönés nélkül. 

- Most végre magam maradtam - mondja ki hangosan, 
amit rég áhított, szinte azonnal bekapcsolja a laptopját. 
Keresi, kutatja azt a másik drága lényt, akit oly féltve őriz 
ott bent a szíve legmélyén. Nem sokat kell keresnie, az is 
rá vár, mint minden reggel. Megbeszélik, milyen nagyon 
aggódott, elmeséli a történteket. 

- Veszélyben vagy - állapítja az meg a hallottak után a 
tényeket - nem lehet, hogy rájött a mi kapcsolatunkra? 

- Kapcsolatunkra? - kérdi elképedve, hiszen nem is 
ismerjük egymást. 

- Ez nem tőlem függ -, vágja rá egyértelműen az ide-
gen, akinek még a nevét sem tudja mind a mai napig. 

- Azt sem tudom, hogyan szólíthatlak, ez maga az őrü-
let. 

- Hívj csak, aminek akarsz. 
- Ugye csak viccelsz? 
- Már miért viccelnék, ha kíváncsi vagy rám, az ember-

re is, el kell jönnöd hozzám, és akkor mindent megbeszé-
lünk majd szemtől szemben. 

- Azt sem tudom, hol laksz, merre menjek? 
- Majd én mutatom az utat, és vezetlek a telefonodon 

keresztül, csak gyere. 
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- Vigyázz, szavadon kaplak, ez így tovább nem mehet. 
Egyedül élsz? 

- Igen, illetve nem egészen, van négy macskám is. 
- Jesszusom! - kiált fel - hiszen nekem allergiám van a 

macskaszőrre. 
- Akkor elajándékozom őket, csak gyere. 
- Előbb látni akarlak, hogyan várhatod el tőlem, hogy 

menjek, amikor még nem is láttam az arcodat sem. 
- Nincsen kamerám, már mondtam, szegény ember 

vagyok, ne várj csodákat, csak az irántad érzett szerel-
mem minden vagyonom. Egy aprócska kis lakótelepi la-
kásban élek a macskáimmal, nekem csak te vagy, más 
senki. Legalább annyit tegyél meg, hogy egyetlenegyszer 
felkeresel, hogy láthassuk egymást. 

- Nem merek menni, olyan fiatal vagy, 13 év közöt-
tünk a korkülönbség, az borzalmasan sok - nem tudom 
leküzdeni a félelmemet. Azonkívül családos asszony va-
gyok, aki nem hagyhatja el a férjét, gyerekét. A lányom-
mal így is meglehetősen kiegyensúlyozatlan a viszo-
nyom. Kamasz, nem akarja tudomásul venni, hogy az 
anyja szava is igaz. Félelmetes, hogy ő most tizenéves, te 
meg majdnem annyi évvel vagy nálamnál fiatalabb, ho-
gyan képzeled? 

- Gondolod, hogy ez számít valamit is? Én látlak, is-
merlek, tudom, mennyire szép vagy, azt is, hogy az egész 
lényegtelen, az számít, ami bent lakozik a lelkedben. Ne-
kem a lelked kell, a szíved, a test csak álca. A lelkünknek 
nincsen kora, higgy nekem. Te vagy álmaim asszonya, 
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nem akarlak elveszíteni, csak annyit adj meg nekem, 
hogy egyetlenegyszer láthassalak. 

- Majd még beszélünk róla, most felkavartál nagyon, 
ne haragudj, nem régen jöttem haza a korházból, le kell 
pihennem. Megígérem, gondolkodom az ajánlatodról. 

- Szeretlek, ezerszer kiáltom az égbe, az egész világnak 
kikiabálom, hogy mennyire szeretlek. Te vagy az élet és a 
halál nekem. 

Ezzel a nem kicsit színpadias jelenettel, a másik olda-
lon megszűnik a felvétel. Magára marad ismét. Nem érti, 
mi történik vele, bizonytalan, de édes-keserű érzés ural-
kodik el rajta - jaj, ha ez korábban lehetséges lett volna... - 
De nem volt, s most tudja, nagyon nehéz lesz megbir-
kózni vele. Lepihen, de aludni nem bír, álmaiban vissza-
visszatér az ismeretlen hangja... te vagy álmaim asszo-
nya... szeretlek... te vagy az élet és a halál... Istenem! - hát 
igaz volna? Léteznek ily nagy csodák? 

 
* 

 
Képzeld, amint tartod karodban, csukd le szemed, engedd az 

ismeretlent is kicsit remélni... Akkor te is érezni fogod, ha látni 
nem is lehet, hogy vele együtt könnyebb lesz az életedet élni... 

 
Az életben semmi sem gömbölyű, és igazán szögletes 

sincsen. Nincsenek kapaszkodók, csak bálványok, meg 
függönyök. Néha valami olyat bálványozunk, ami nem is 
igaz, és ha szembe kell néznünk a valós énünkkel, azon-



 37 

nal elbújunk egy magunknak szőtt függöny mögé. Jól 
van-e ez így, avagy sem, nem tudom, de egy biztos, ha 
mindig, mindent előre tudnánk, vagy látnánk, vagy min-
dig mindenre emlékeznénk, talán nem lennénk képesek 
végigélni az életünk zegzugait. Milyen nagy kegye az 
Istennek az, hogy a rosszat elfelejtjük, a jót meg hatal-
masra duzzadva láthatjuk magunk előtt. Baj csak akkor 
van, ha az emlékeink elhagynak, s minden, ami addig 
szép volt, vagy adta életünk értelmét, hirtelen köddé vá-
lik, és annak fátyolaiból csak nehezen bontakozik elénk 
ismét a valós képek sora. De jó lenne világosban járni, 
várni az örök napfelkeltét, és azt a csodát élni csak, amit 
az egy pillanat öröme nyújt felénk. A Nő, egy különös 
ékszer, aki erőssé tudja tenni a férfi testét. Nyaka köré 
fonódva válik igazi nagy kinccsé. Hagyja-e mindig a ne-
mes, erős kar őt ott maradni, vagy fojtogatva érzi magát a 
csillogó ékszer súlya alatt? 

- Mit szólnál hozzá, ha felkeresnélek? - kérdi az isme-
retlen, csúnyácska fiatalembertől, aki már jó ideje meg 
mer előtte jelenni a csevegője kameráján keresztül is. 

- Nem hiszek benne, hogy képes lennél rá. Nekem 
egyelőre nincsen pénzem, nem tudnálak megkeresni, de 
ha akarnám sem tehetném, hiszen neked családod van. 
Pedig a világ legboldogabb emberévé tennél, ha csak 
egyszer is a karomban tarthatnálak... - áradozik szinte 
könyörögve érte. 

- Úgy döntöttem, hogy holnap reggel elindulok hoz-
zád, kérlek, mondd meg a címedet, vagy vezess telefonon 
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el egészen odáig, ahol találkozhatunk. Úgy érzem, lát-
nom kell azt az embert, aki azt mondja, hogy ennyire sze-
ret - s ezzel végérvényesen kimondja azt, amit már azon-
nal vissza is vonna, de már nem tudja. 

Még beszélgetnek egy keveset, de mindketten zavar-
tak, az iménti bejelentéstől, majd megegyeznek abban, 
hogy reggel a nő hívja, amint útnak indul. 

Lassan gördül fel a kocsi a beállóra, mintha érezné a 
vezetője, hogy ma talán nem szabadna hazajönni. A fele-
ség már türelmetlenül várja, meg akarja vele beszélni az 
egészet, végre őszinte akar lenni, elérkezett az igazság 
pillanata, mindent el kell neki mondani. Nyílik az ajtó, és 
a férj gyanútlan lép be, nem gondolva arra, ami most ott 
őt várja. Belép a nappaliba, ahol hitvese ül a kanapén. 
Mintha kicserélték volna. A konyhából friss étel illata 
csiklandozza orrát, szinte hihetetlen, mekkora fejlődésen 
ment át ily rövidke idő alatt. 

- Mi történt? Jó tündérek jártak nálunk? - kérdi elisme-
rően, nem is sejtve, hogy már minden megváltozott, s 
míg ő csak a munkájának élt, és idegen nők karjaiban ke-
reste a feloldozást, az asszony eltávolodott tőle, és elsze-
rette egy nálánál jóval fiatalabb férfi. 

- Beszélni szeretnék veled, de kérlek, csak akkor ülj ide 
mellém, ha igazán hallani akarod mindazt, amit mondani 
szeretnék. Nehéz lesz elviselned, mert amit most be aka-
rok vallani, egyben kérni is szeretnék tőled, az csak ha-
talmas nagyvonalúságoddal jöhet létre. Ha ez nem megy, 
akkor elválunk - a bejelentés súlya egyből rátelepszik a 
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levegőre, a férfi igazít ösztönösen nyakkendőjén, lazít a 
szorításán, leveti zakóját, kabátja kiesik kezéből, felveszi, 
majd hanyagul dobja a kanapé szélére, odahúz egy szé-
ket, és szorosan a felesége elé ül úgy, amint máskor is, 
amikor bizonytalanságot kívánt keltetni a nőben. Meglo-
vagolja a karosszéket, és elől rákönyököl annak támlájá-
ra. Szinte érezni a lélegzetét, oly közel húzza az arcát fe-
lesége arcához. Az nyel egy nagyot, és folytatja, tudja, 
érzi, most nem hagyhatja magát elbátortalanítani. Most 
érkezett el az a pillanat, amire titkon várt már évek óta. 
Most mindent visszaadhat, ami felgyülemlett benne, 
most ő bánthatja meg azt az embert, aki tulajdonképpen 
ezt nem érdemelné meg, hiszen bármit tett, vagy tesz, azt 
a családja érdekében teszi. Nem hagyta el, még akkor 
sem, amikor szerelmes volt egy másik nőbe. 

- Tudnod kell, hogy szeretek valakit, szeretek egy má-
sik férfit - mondja ki, és várja a hatást, de a férfi arca 
mozdulatlan, talán csak szemei árulkodnak a hirtelen 
dühről, összeszűkülnek a csillogó pupillák. Könny szök-
ken bele, vagy gyűlölet, még maga sem tudja, csak a 
döbbenet pillanata az, amit átél. De most tudja, érzi, nem 
szólhat közbe, hagynia kell, végre hadd mondja el a nő 
mindazt, amit érez, mert egyből belenyilall az érzés, ha 
most beleszól, az akár el is hagyja. Azonnal világosan 
érzi, ösztönei súgják, hogy most harcolnia kell, és ezúttal 
nem a kollégákkal kell a csatát megvívnia, hanem valaki 
ismeretlennel, akire egyre kíváncsibb lesz. 
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- Nem kérded meg, ki az? - néz csodálkozva a felesége, 
nem érti, hogy lehet az, hogy most nem kiabálja túl, hogy 
nem oktatja ki, hagyja végigmondani a mondatot. 

- Tőled szeretném hallani - válaszolja elhaló hangon, 
mert érzi, amit most fog megtudni, az neki nagyon rossz 
lesz. 

- Nos, magamra hagytál, de nem hibáztatlak, magam-
ra maradtam, a lányunkat is idegennek érzem, sehogyan 
sem tudok megbirkózni a feladattal, talán azért, mert 
rossz anya vagyok. Nem fogad szót, semmit nem beszél 
meg velem, mint ahogyan te sem, és ti ketten teljes életet 
éltetek az elmúlt évben, csak épp engem hagytatok ki 
belőle. Vitted a lányodat erre-arra, de nélkülem. Sőt! - 
anélkül, hogy ezt velem közölted volna. Magamban vol-
tam, munka nélkül, család nélkül, vigasz nélkül. Szinte 
azonnal megszűnt minden körülöttem, ahogy leépítettek, 
ahogy megszűnt az iskola. Addig fontosnak éreztem ma-
gam, azt hittem, a saját helyemen pótolhatatlan vagyok. 
Lassan rá kellett ébrednem, hogy ez nem így van. Olyan 
világban élünk, ahol az egyes emberre már nincsen szük-
ség, és ha egy középkorú nő hirtelen kiesik abból a dua-
lista körforgásból, amit addig élt, magára marad. Téged 
csak az érdekelt ez idő közben, hogy sikerül-e még több 
pénzt bezsebelni, sikerül-e a legnagyobbnak, a legvon-
zóbbnak, a leggazdagabbnak, a legjobb apának, a legjobb 
szeretőnek lenned. Viszont azon túl, hogy elvártad volna, 
hogy én tökéletes feleségként beálljak a sorba, semmi 
mással ne foglalkozzak ezentúl, csak a férjemmel és a 
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lányommal, ehhez semmilyen segítséget nem nyújtottál. 
Csak annyi jutott belőled, amit itt morzsaként adtál, ha-
zajöttél ebédelni, késő este beestél mellém az ágyba. Már 
az idejét sem tudom, mikor öleltél át, vagy mikor akartál 
nőként is megkapni. Csak a férfias kötelességeidet pró-
báltad kényszeresen teljesíteni, amire nekem egyáltalán 
nem volt szükségem. Ami nekem kellett volna, azt te 
nem tudtad megadni, azt egy másik, számomra teljesen 
ismeretlen fiatalember adta meg az interneten keresztül. 
Tudnod kell, hogy belészerettem. Tudnod kell, hogy a 
szívem nála van, és ahhoz, hogy el tudjam dönteni, vele, 
vagy veled menjek-e tovább, nekem őt, mint hús-vér em-
bert meg kell ismernem. El akarok menni hozzá. Ha nem 
tenném, nem bírnám elviselni a továbbiakban az élete-
met. Kérlek, engedd meg, hogy elmenjek hozzá. Ha azt 
kéred, maradjak hozzád hű, akkor megteszem, de értsd 
meg, hogy látnom kell, és azt is, hogy a jelen helyzetben 
ő nem jöhetne ide el, hiszen azzal tégedet megalázna. Ezt 
sem ő, sem én nem akarjuk megtenni. Ez lenne az, amit 
mindenképpen meg kell beszélnünk, mert nem egy hirte-
len butaság, hanem mély és igaz dolog a részemről. Miu-
tán nagyon is komoly, kérem, hogy a tőled elvárható leg-
komolyabb és legbölcsebb hozzáállással beszéljük ezt 
meg, ne engedd magadat elragadtatni az indulataidtól. 

A férfi közben türelmesen hallgatja, látszik rajta, hogy 
mellbe vágta a nem várt hír. Ahogy az asszony magabiz-
tosan folytatja mondanivalóját, úgy zsugorodik egyre 
kisebbre össze a széken, majd érzi, kényelmetlen az, fel-
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áll, visszateszi a helyére. Odaül a felesége mellé, legszí-
vesebben átölelné, érzi az igazságot szavaiban, a szenve-
dést, mit csak a kényelmes élete miatt erőltetett rá, de 
már rég megbánta azóta. Nem tud megváltozni, nagyon 
szeretne, sokszor fogadkozott, sokszor ígért már fűt-fát 
ennek az asszonynak, az mindig türelmesen várt, megbo-
csátott, majd minden ugyanolyanná vált, mint annak 
előtte. Most itt ül mellette, teljesen összetörten valami 
őrült markaiban, aki észrevette a nő gyöngéjét, és ki is 
használta. Nehezen tud csak megszólalni, de végül meg-
kérdezi: 

- Ki ez az ember, mi lehet benne oly különleges? Fiata-
labb, mint én vagyok, vagy mi az oka annak, hogy ennyi-
re megtetszett neked? Hogyan tudnék harcolni egy fan-
tommal? 

- Igen, fiatalabb, sokkal fiatalabb, de nem ez számít. 13 
évvel fiatalabb, mint én - válaszolja az asszony, és lesüti a 
szemét, érzi, ez valóban helytelen, de már visszavonha-
tatlan, kimondta. 

- Mégis hogyan képzeled a jövőd? Nem akarlak meg-
bántani, de te már 45 éves vagy. Ha jól értettem, ő csak 
32. Amikor te 50 éves leszel, ő még mindig csak 37. To-
vább megyek, amikor te már egy 60 éves öregasszony 
leszel, ő még épp csak 47, de még tovább megyek. Ami-
kor te 73 éves leszel és már megtört, ő még csak 60. Ho-
gyan gondolod, hogy képes lennél a korkülönbséget le-
győzni, amikor még ezt az egyéves munkanélküliségedet 
sem voltál? De még tovább mennék, ha nem sértődsz 
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meg. Azt nem bírtad elviselni, hogy nem te lettél a leg-
fontosabb ember a világon, csak egy a sok között. Köny-
nyű volt gyerekek között élni, hiszen ők mindig felnéz-
nek a felnőttekre. Őszinték, feltétel nélkül fogadják a ta-
nár minden szavát. Valahol olyan a pedagógus, egy bi-
zonyos szintig, akár az Isten. Feltétel nélkül követik, ha 
kellően következetes. Persze tudom, te ezzel sohasem 
éltél vissza, de ebből az idilli körből hirtelen kiestél, és 
már csak te is egy lettél a sok között, és nem te vagy a 
legfontosabb a világon, nem bírtad elviselni. Igazad van, 
megcsaltalak, nem egyszer, sokszor. Nem a szívemből 
tettem, csak az ösztöneimnek nem tudtam parancsolni. 
Ám soha sem gondoltam olyat, hogy bármelyik másik 
nővel lecserélnélek. Na, azt nem, de nem is fogom meg-
engedni ennek a taknyosnak, hogy elvegyen tőlem. Na, 
azt ugyan lesheti, nem adlak oda. Határozottan megtil-
tom! - és már nem ura önmagának, üvölt, ahogy a torkán 
kifér: - Megtiltom, hogy még egyszer ebben a büdös élet-
ben szóba állj vele! Megértetted? Megtiltom, nem teheted, 
vannak kötelességeid, itt van a kamasz lányod, aki épp 
nem kifejezetten jó baráti társaságba keveredett. Azért 
megyek, viszem, ellenőrzöm, mert minden barátja szívja 
a füvet. Hát te vak vagy? Nem látsz mást, csak még min-
dig magadat? Milyen anya vagy te? Ki vagy te? Nem en-
gedem, nem teheted velem, nem akarlak elveszíteni... - 
majd keserves könyörgésbe vág, térdre hull előtte, átöleli 
a lábait, úgy folytatja:  
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- Kérlek, bocsáss meg, kérlek, ne menj oda, nem akar-
lak elveszíteni, nem bírnám elviselni, nem élném túl. Kö-
nyörgök, gondolkozz picit. Már 20 éve vagyunk házasok, 
van egy gyönyörű otthonunk, van két kocsink, van egy 
egészséges gyermekünk, aki picit nehezen éli a kamasz 
életét, de meg fog nyugodni, meglátod, vagyok neked én, 
bár sok hibám van, de nagyon szeretlek. Nem is szeret-
lek, imádlak, érted? Imádlak. Kérlek, ne tedd ezt velem, 
velünk. 

A feleség kihámozza lábait az ölelésből, annyira el-
szánt, érzi, most nem szabad engednie, most végig kell 
vinnie, amibe belefogott. 

- Kérlek, bízz bennem. Ha nem engedsz el, hát elme-
gyek az engedélyed nélkül, és akkor nem jövök vissza 
többet. Ezt nem akarhatod. Lehet, abban a pillanatban 
kiábrándulok, ahogyan meglátom, kérlek, ne fossz meg 
ettől a lehetőségtől, mert ehhez most, úgy érzem, jogom 
van - tudja, nem folytatható a beszélgetés, kimegy a 
konyhába, és gyorsan megterít. 

 
* 
 

Hűs a reggel, a hajnali köd még fátyolosan száll. De-
reng az egész határ, csak a szívek magánya muzsikál... 
vajon meddig tart ez az őrület, vagy nincs is, csak az em-
ber magánya akar kitörni a valóságból? Álomvilág, ilyen 
a megálmodott világ?! Az ablakon kinéz, lassan szürcsöli 
kávéját, készül, valami benne beért, és kitörni kész. Men-
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ni akar, vissza semmi sem tarthatja. A család még alszik, 
a gyermeket lassan ébreszteni kell. Ilyen ügyes rég volt, 
minden elmosogatva, megfőzve, várja a percet, hogy útra 
kelhessen. Ablakon keresztül látja, amint felsejlik a reg-
gel, édes-fanyar a kávé, szájában keserűség íze. Merre 
hát? Ki tudhatja... csak meg kell ismerni azt az álombéli 
herceget, aki olyan szépen tudja szerelmes szavait a fülé-
be súgni, megéri tönkretenni érte ezt a megfásult, meg-
akadt életet? Körülnéz a konyhában, mindent egyenként 
simogat meg, szinte búcsúzik, bár tudja, holnapra haza 
kell jönnie. Istenem! - imádkozik magában... hiszen azt 
sem tudom, merre megyek. Csak ne havazna legalább, az 
idén olyan bizonytalan az idő. Hideg van, fagyos a határ, 
szél cirógatja az ereszt, visítva kering az üresen hagyott 
kéményben. Egy év telt el. Igen, egy év, s azóta minden-
nap írja neki szerelmes leveleit. 

- Le kellene bontani a kéményt - hallja maga mögött a 
szigorú hangot. 

- Igen, borzalmas hangokat ad, ha fúj a szél. 
- Zavar, most különösen nagyon. Tényleg elmész? 

Tényleg nem tudok eszet önteni a fejedbe? 
- Muszáj megtennem, életemben először úgy érzem, a 

saját lábamra kell állnom. Talán, ha meglátom, elszállnak 
az álmaim, hiszen ez is csak egy illúzió, mint minden az 
életemben. De ha nem, akkor sem akarok neked hazudni, 
nem teszem, hiába kéred, tiszta lapokkal játszom, most 
úgy érzem, ebben a pillanatban nagyon szeretem. Az éle-
temet is odaadnám érte. 
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- Már, hogy a csodába szerethetsz egy test nélküli em-
bert? Virtuális önámítás csupán. Badarságokat mondasz, 
és amit most teszel, veszélyes. Nem akarom megakadá-
lyozni, annál jobban szeretlek, csak aggódom. Egyáltalán 
tudod, hová mész? És, ha havazni fog? Tiszta őrület! Ha 
már annyira akarod látni, engedd meg, hogy elvigyelek, 
beszélgetsz vele, én addig valamerre eltöltöm az időt. Azt 
sem tudod, ki ez az ember valójában, lehet egy pszicho-
pata, lehet egy őrült, beteges elme. Odacsalja a nőket, 
utána megerőszakolja, vagy mit tudom én, ki a fene ez a 
takony, akivel már csak a kora miatt sem vehetem fel a 
versenyt! - újra ordít, csak nem tudja magában tartani a 
dühét. 

- Megint veszekedtek? - kérdi egérnyi hangon az ál-
mos tinédzser. Tölt magának egy kávét - csinálsz nekem 
egy pirítóst, apu? 

- Miért mindig apu? Én is megteszem, miért gyűlölsz 
ennyire? Átnézel rajtam, mintha nem is lennék - tör ki az 
anyai fájdalom a nőn, és sírva beszalad a hálóba. 

Férje utána rohan, próbálja megölelni. Életében talán 
először érzi, hogy az asszonynak igaza van. Ellene nevel-
te önző módon a lányukat. Annyira szerette ezt a cserfes 
kislányt, hogy nem akart osztozni a feleségével. 

- Nézd el neki, hisz még csak gyermek. Türelem. Meg-
látod, minden elmúlik, csak tanuljuk meg közösen kezel-
ni ezt a helyzetet. Kérlek, ne utasíts vissza, fogadd el a 
segítséget. Együtt sokkal könnyebb lesz minden, a gye-
rek, a feledés, új életet fogunk kezdeni. A csodába azzal a 
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sok marhasággal, menjünk el jövő nyáron együtt nyaral-
ni. Hiszen nem voltunk már legalább négy éve. 

- Tényleg?! Mintha nem is ezért könyörögtem volna 
annyit és annyiszor neked... Együtt menjünk, de te mind-
ég egyedül mész, mert a pihenést igényled, nyáron nin-
csen ránk időd. Pedig olyankor minden normális ember a 
családjával van, aki teheti ugye... hiszen annyi a szegény 
ember. Tudod te egyáltalán, hányan járnak nyaralni, és 
hányan nem voltak még soha életükben? - kérdi szemre-
hányóan férjét, aki most az egyszer mindent eltűr neki. 
Mondja a drága száj, hadd szórja elégedetlenségét, csak 
ne menjen el. Görcsösen szorítja magához, a nő már nem 
tud kitérni a fojtó ölelésből. 

- Apa, anya! - Ti megőrültetek? Nem szoktatok ölel-
kezni, baj van? Mi történt? Olyan mindegy, melyikőtök 
pirítja meg végre azt a vacak kenyeret, csak tegyétek már, 
sietek öltözni - s kiviharzik a szobából. 

Nyálkás, hűvös a reggel, odakint szokatlanul enyhére 
vált a januári idő. Ködös, csúszós az út, lassan becsoma-
gol, minden egy napra szükséges holmit bepakol, és beül 
a kocsiba. Férje nem megy dolgozni, aggódva figyeli, 
szinte könyörög a tekintete, de az asszonyt nem hatja 
meg. Elszánt a végletekig. 

- Ugye hazajössz? - kérdi aggódva, csak úgy az orra 
alatt, szinte évtizednyit öregedett egyetlen éjszaka alatt. 

- Igen, megígértem, holnap estére itthon leszek. Most 
mennem kell, hív a lelkem, hajt a szívem. Ha igazán sze-
retsz, akkor megbízol bennem. Mindig megbíztam ben-
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ned, pedig volt úgy, hogy te ezzel visszaéltél. Nem két-
kedtem döntéseid helyességében, még akkor sem, amikor 
ez nehezemre esett. Kérlek, most te érts meg, és hagyj 
szabadon, be kell járnom sorsom diktálta utamat. Vissza-
jövök, vigyázok a hosszú úton. Semmiképpen sem tudom 
egy nap alatt megjárni, hisz majd 300 kilométer csak oda. 
Megmondtam a város nevét, tudod, merre van, elég nagy 
kerülőt kell bejárnom, hogy odaérjek. Lehet, van rövi-
debb út is, csak azt nem ismerem, és ez a hegyek között 
megy, ezt választottam, még, ha sokkal messzebb van, 
akkor is. Ahogy odaérek telefonálok, közben nem szeret-
nék megállni, igyekszem még sötétedés előtt odaérni. 
Kérlek, ne aggódj, vigyázok magamra, és visszajövök 
hozzád, egészen biztos. Az, hogy vissza is találok, avagy 
sem, nem ígéret kérdése. Ez sok minden egyébtől függ. 
Igyekszem, akarok valamit, de még magam sem értem, 
mit. Amikor te voltál hasonló helyzetben, végig melletted 
álltam, nem féltettelek, csak magam miatt aggódtam. Ér-
telek, nagyon is értelek. Most nem törlesztek, félre ne 
érts, amit teszek, szabad akaratomból és érzelmi alapom 
teszem. Beleszerettem egy álomba, kérlek, hagyj utamra, 
áldásod kísérjen, akkor egészen biztos, egyszer visszata-
lálok hozzád. Csak higgy bennem, akarj, majd meglátod, 
hogy elmúlik egyszer ez a buta felhő az én fejem fölül is. 
Most abba a csapdába estem, amiről egyszer, nem olyan 
régen, te meséltél nekem. Ezért kérlek, hogy érts meg, 
tudom, milyen nehéz, nekem pokoli volt, de megértettem 
a szükségességét. Boldog voltam, hogy mégis engemet 
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választottál. Kérlek, segíts, mert most nekem kell majd 
választanom. 

- Tudom, megéreztem az első pillanatban, amikor be-
lenéztem a szemedbe, láttam a tükröt, amit a tekinteted 
elém tartott. Akkor láttam meg csak igazán magamat 
benne. Remélem, egyszer megbocsátod, tudd, hogy ha-
zavárlak. Tudd, hogy aggódom érted, és azt is, hogy nem 
helyeslem, amit most tenni készülsz. Tudom, hogy meg 
fogsz csalni, de azt is, hogy ezt már gondolatban számta-
lanszor megtetted, fájni fog, imádkozz értem, hogy kibír-
jam ezt az éjszakát. Én is ezt teszem, megtanultam az el-
múlt éjjel szívből imádkozni, elengedlek hát, menj, itt 
fogok állni akkor is, amikor hazajössz. Nem mozdulok 
innen, várlak, kérlek, ne felejtsd el ezt a napot. 

Szorosan magához öleli feleségét, és sírnak mindket-
ten, akár két gyermek. Érzik, értik, a helyzetet a kényszer 
szülte, és most mindkettőjüknek szükségük van erre az 
útra. Vagy megerősödik kapcsolatuk, vagy széjjelválnak 
útjaik. Középút nincsen. Olyan rég élnek idegenként 
egymás mellett, hogy már épp ideje volt valami csodának 
megtörténnie. Beül a vezetőülésbe, lassan behúzza az 
ajtót, bekapcsolja a biztonsági övet, és kitolat a garázsból. 

- Most nem nézhetek vissza - suttogja magának, ma-
gában - persze mégis... 

Visszanéz, borzalmas a látvány. A férje térdre esve, 
magába roskadva sír. Összekuporodik, akár egy kis-
gyermek. Nem lehet így itthagyni, gondolja, és gyorsan 
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megáll, visszarohan, mellé kuporodik, sírnak egy ideig 
mindketten. 

- Kérlek, ne tedd ezt velem - könyörög neki a még na-
gyon is szép nő. 

- Ne haragudj, nem tudok lemondani rólad, meghalok 
nélküled - válaszolja az, de olyan keservesen, hogy majd 
beleszakad a szíve. – Nem bírlak elengedni, pedig tu-
dom, hogy most kell. Belehalok. Ne tedd! Ne menj el! 
Annyira megtörtél egyetlen éjszaka alatt... 

- Nem ez volt a szándékom, kérlek, érts meg, tényleg 
szeretem, de téged még jobban. Ha tényleg nem bírod 
elviselni, akkor talán a szívem ellen kellene cselekednem. 
Úgy gondolod, úgy jobb lesz nekünk? 

- Igen, úgy gondolom. Mindent le lehet győzni, még 
ezt a démoni álmot is, amiből engem kifelejtettél. Tudom, 
mert megéltem minden egyes kínját, mégis itt vagyok 
melletted, nem hagytam győzni egy megálmodott vilá-
got. Ez az ember nem az, akit te álmodsz magadnak, a 
létét te magad hívod életre. Higgy nekem, ez a fiú okos 
ember, kihasználja az álmaidat. Mindig azt mondja ne-
ked, amit te hallani akarsz. Ő szegény, te meg egy jól szi-
tuált középkorú nő vagy. Ugyanerre jöttem rá magam is, 
amikor egyszer azt hittem, szerelmes vagyok egy másik 
nőbe. Nem szerelem volt az, csak az álmaimat véltem 
megvalósulni látni. De az álom, csak álom maradt, nem 
az igazi életutunkon jár. Olyan szubjektív alapon fekszik, 
melyet nem hagyhatja a racionális agyunk megvalósulni. 
Nem személyfüggő dolgok ezek. A megálmodott világo-
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dat velem is megvalósíthatod, de akár írásban, akár más 
úton is kiteljesítheted. Ne tedd tönkre az életünket egy 
álom miatt, kérlek. Ha most elmész, én felakasztom ma-
gam. 

- Tudod, miért megyek el? - kérdi a nő, meggyőződve 
igazáról. - Mert kimondtad azt az önző mondatot, aki 
vagy valójában. Mert megzsaroltál, ez tisztességtelen 
volt. Ha ezt nem mondod, lehet, hogy maradok. Az ön-
gyilkosság felvetése gusztustalan volt. Olyan, mint te 
magad voltál, és vagy, önző, csak a magad igazát hajto-
gatod. Bezzeg én soha sem zsaroltalak, csak harcoltam 
érted, küzdöttem a magam módján, csendben, méltóság-
gal. Reméltem, észreveszed a fiatal csitri, és a beérett fe-
leség közötti különbséget. Azért ne felejtsük már el, hogy 
képes voltál elmenni egy kamasz lánnyal. Bőven a lá-
nyod lehetett volna. Gondolod, ő szeretett téged? Hát 
nem, csak elkápráztatta a sikeres ember, a pénze, és az a 
modor, ami a fiatalokból ma már hiányzik. Hercegnőnek 
érezhette magát melletted. Na, de meddig? Míg jött neki 
egy korabeli viszonya. Nos, te nem magadtól találtál 
hozzám vissza, és nem is tudtalak visszahódítani soha. 
Te csak kényszerből jöttél haza, mert a lányodat nem bír-
tad elveszíteni, annak a lánynak meg már volt más, bár 
ezt ő neked sohasem vallotta be. Okos vagy, tudtad, 
megértetted. Nem kétlem, hogy közben megszűnt 
az álom, és felébredtél. Visszafogadtalak, és bíztam ben-
ned. Te viszont mindjárt az első adandó alkalommal 
megcsaltál ismét. Igaz, csak olyan férfivirtusnak állítottad 
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be a dolgot, de a tényeken akkor sem változtatott. Azóta 
sem kaptalak vissza. Itt élünk egy házban, együtt al-
szunk, egy ágyban, néha még szerelmet is tettetsz, de 
csak mert az ösztöneid úgy akarják, s nem azért, mert 
valóban vágynál az ölelésemre. Megszokás lett a mi éle-
tünk, és kényelem, más semmi. Nos, most döntöttem el 
igazán, hogy elmegyek, és megismerem én is a magam 
álmát. Lehet, tényleg csak egy megálmodott világ az, 
ahová annyira vágyom, de ez most az én világom, és nem 
hagyom, hogy megzsarolj. 

Visszarohan a kocsihoz, beül, gyorsan beköti magát, 
kihajt az udvarról. Már nem néz hátra, a férfi szavai 
meggyőzték az igazáról. 

 
 

* 
 

 
Nagyon figyel, nem ismeri az utat, mégis megy, hajtja 

valami ismeretlen erő. Járatlan utakon keresi boldogsá-
gának reményfonalát. Szemével kutatja a táblát, amit a 
férfi mondott neki, sehol sem látja. Igazi mesetáj, hatal-
mas, öblös fákkal, és ahogy egyre beljebb halad a ka-
nyargós úton az erdőben, azok egyre magasabban borul-
nak össze a feje fölött. Félelmetes erő, ami ennyire hajtja, 
egy olyan világba, amiről azt gondolja csak rá vár. Úgy 
gondolkodik, akár egy kislány, álmában a fehér lovon ülő 
királyfi egyszer rátalál az alvó királylányra, megcsókolja, 
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s élnek majd együtt, amíg a világ világ marad. Utána már 
csak boldogság következhet, valamikor, beláthatatlan 
időn belül egy mesébe illő vég. Persze arról nem szólnak 
a mesék, hogy reggel fel kell ébredni, a varázslatnak em-
beri érzésekké kell majd válni. Egyre veszélyesebb, söté-
tebb tájak tárulnak a szeme elé. Létezik ennyi szépség pár 
száz kilométerre attól a sík világtól, amiben eddig ő élt? 
Kanyar jobbra, kanyar balra, a vége-hossza nincsen ma-
gaslatokon a sziklába vésték keskeny utjaikat az ott élő 
népek. A kocsi bőgve emelkedik, nincsen hozzászokva 
ehhez a terephez. Dolgozik kegyetlenül, vezetője is szen-
ved, izzad, majd kiesik a szeme a nagy figyelésben. Órá-
kat megy, nem áll meg, nem telefonál, a megadott úton 
halad, míg egyszer érzékeli, már nem felfelé vezet az, 
hanem elkezd ereszkedni, le a völgybe. Olyan parádés táj 
látványa nyílik meg előtte, amilyet életében nem látott 
még. Az erdő egyre inkább engedi kifelé, ami mostanáig 
annyira szorította, hogy világosságot sem hagyott beszű-
rődni ágai közé, hirtelen nyitott ajtót mutat, sokkal gyor-
sabban haladhat át rajta, mint gondolta volna. Megküz-
dött a hágó adta nehézségekkel, most már szélesebb úton 
haladhat, a fák egyre távolodnak, hatalmas hegycsúcsok 
meredeznek előtte, mellette mindkét oldalról tágul az 
idejekorán havas rét. Lassan halad, nem ismeri az utat, le 
sem mer nézni a szerpentinek mellett elterülő szakadé-
kokba. Könnyes szemmel éri el végre azt a pontot, ahol 
ismét láthatóvá válik teljesen a horizont, széles legelők 
szegélyezik útját mindkét oldalról. Végre megáll, körül-
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néz, senki sincs előtte sem, mögötte sem, az út mellett 
egy csipkebokor kopasz váza. Kiszáll a kocsiból, jóleső 
hűvös szellő lengeti hosszú haját. Vajon megérkezett? 
Hol jár egyáltalán? Sok van még hátra? Izgalommal gon-
dol a találkozásra, hiszen azt sem tudja, merre megy, hol 
lakik, és egyáltalán ki is ő. Céltudatosan halad egy telje-
sen ismeretlen világ felé, ahol teljesen idegenen, talán 
ostobán is fog benne viselkedni. Életében nem járt ezen a 
tájon, s ahogy jobban körülnéz, lenyűgözi a sok ismeret-
len szépség. Balra magasodnak az ismeretlen hegyek 
nyugati vonulatai, előtte már a déliek kezdődnek. De hol 
lehet az a város, amiről ez a fiú mesélt? Sehol egy tábla, 
semmilyen útmutatás, sem falu, sem ember nyoma, lega-
lább két órája vezetett folyamatosan a hegyek között, és 
egyetlen településnek sem bukkant még nyomára sem. 
Már nem tudja eldönteni igazán, lent van-e egy völgy-
ben, vagy a hegyek tetején? Olyan mindegy, csak oda 
tudjon találni.  
Fel kell hívnia, érzi, most meg kell tennie, mert megerősí-
tésre van szüksége. Még vissza tudna fordulni, ha nem jó 
irányba menne, de ha előremegy és elér valamilyen útke-
reszteződéshez, már nem lesz visszaút, akkor eltévedne.  
Előveszi tenyerében lapuló készülékét, és megnyomja az 
előre elkészített számnak megfelelő gombocskát rajta, 
remegő kézzel, fáradtan, félve. Életében először nagyon 
fél, a hideg szél belemar lenge ruhája ujjába, megborzad, 
gyorsan visszaül a meleg kocsiba, és vár. Cseng valamer-
re a vonal másik fele, elég sokat, válasz viszont nem ér-
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kezik. Kétségbeesetten ejti maga mellé a készüléket. Hir-
telen érzi, hogy ég a gyomra, éhes, kivesz egy csokit a 
táskájából, jó étvággyal elmajszolja. A csoki émelygős íze, 
mennyei érzéseket éleszt agyában, pár percig nem gon-
dol másra, csak az édes-kesernyés íz által nyújtott élve-
zetre. Alig fogy el az édesség, lelki szemeivel látja férjét 
maga előtt, ahogy ott áll kétségbeesetten az udvaron. – 
Istenem! – Ennyire kegyetlen lennék? Ha már mást szere-
tek, képes vagyok megtaposni mindent és mindenkit? – 
persze tudja a választ, hiszen ott van az mélyen a szívébe 
kódolva. – Igen – egyszerűen ennyi az, amit akkor a szíve 
mond, nem az esze. Újra próbálkozik, megnyomja a szá-
mot, hívja, végre a vonal túlsó oldalán belebúg a már jól 
ismert kellemes férfihang. 

– Merre vagy? Már aggódtam érted, vásárolni voltam, 
várlak, most hol jársz épp? – kérdi, mintha nem is ő lett 
volna az, aki az imént nem válaszolt a hívásra. Az asz-
szonyt bosszantja ez a természetesség, de nem reagál rá, 
szelíden kérdi meg a férfit. 

– Nem tudom, hol járok, mondd, merre vagyok? Leér-
tem a hágóról, de nagyon sokáig mentem felfelé, és lefelé 
elég keveset. Most egy széles területen vagyok, minden-
felé legelők vesznek körül. Sehol egy tábla vagy falu. Fé-
lek továbbmenni, kérlek, segíts! 

– Jó helyen jársz drágám, csak gyere előre, várlak, szí-
vem összes melegével várlak, higgy nekem, bízz bennem, 
ha beérsz a városba, mert már csak két falu választ el tő-
le, azonnal hívj fel, mert nem olyan kicsi az, mint ami-
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lyennek te hiszed. Ha mégsem hívnál fel, menj egyenesen 
be a központba, és ott lesz a posta hatalmas épülete, mö-
götte van egy parkoló, meg egy főtéri óra. Oda fogok 
menni eléd, kérlek nyugodj meg! Jó helyen vagy, már 
csak olyan egy órányira vagy tőlem. Istenem, de várlak, 
gyere édes, ne félj, szeretlek 

- Igyekszem, akkor lesz két falu, és utána jön a város. 
Repülök, már csak akkor hívlak, ha beértem a posta épü-
lete mögé. Azért kérlek, ne hagyj ott sokat várakozni, 
már alig várom, hogy láthassalak. Ölellek édes, most in-
dulok, leteszem. 

- Várlak, ott leszek, mire te odaérsz, higgy bennem, 
szeretlek, csak jöjj! Repülök eléd, annyira várlak. 

Megtáltosodik az öntudat és a bizalom, akkora hajtó-
erővel bír, amiről álmodni sem mert volna. Gázt ad, és 
már megy is az ismeretlen felé. Nem néz sem jobbra, sem 
balra, már nem látja a táj szépségét sem, a naplemente 
sárgán fénylő árnyát, semmit sem lát, nem néz, csak a 
szíve után megy, és az utat figyeli, hajt egyenesen a bol-
dogsága felé. Következik valóban egy falu, majd még 
egy, és hirtelen előre jelöletlen vasúti síneken találja ma-
gát. Döbbenet… Sem tábla, sem más jelzőeszköz, sorom-
pó végképp nincsen, már csak a gázba taposhat, hogy 
átérjen a közelgő vonat előtt. Megáll, ijedten száll ki a 
kocsiból. Valamit elnézett talán? Nem, akárhogyan kere-
si, nézi az út két szélét, táblát semerre sem talál. Akkor 
jobban körülnéz. Egy külváros poros, piszkos, lepusztult 
épületsorát látja maga előtt. Jobbra egy kaszárnya, jól 
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látszik, hogy aktív, még a mai napig is élettel teli, balra 
egy gyártelep-szerűség, vagy legalábbis úgy néz ki, de az 
már kihalt, ott nem szorgoskodnak a dolgos kezek többé. 
Aprócska épületek, monumentális építkezés nyomai, va-
lahonnan messziről, a város belsejéből talán, munkagé-
pek zaja hallatszik egészen a külváros széléig. Most ak-
kor be kell menni a városba… Az első döbbenet a jelző-
lámpa mentes vasúti sínen való átkelés volt. Csak az Is-
ten mentette meg, vigyáztak rá angyalai, másodperceken 
múlott, hogy a vonat nem vágta ketté autóját. Ha csak 
picit is pánikba esett volna, vagy ha lefullad a kocsi, ak-
kor ott ragadt volna a töltésben. Elindul lassan, de csak 
kettesben, mert annyira ismeretlen a táj, a városszéli 
piszkos, poros utakat még sohasem látta. Valamikor itt 
nagy ipari telepek lehettek, de mára úgy néz ki, ezt is 
tönkretették. Az út felásva, vezetéket fektetnek a munka-
gépekkel le. Széles útra ér, akár egy sugárút, mely egyre 
szebb, rendezettebb házak közé vezeti, az utca mindkét 
oldalán frissen épített házak, ahogy a város központja 
felé halad, egyre nagyobbak, hatalmasabbak azok mind-
két oldalról. Hirtelen egy lakótelep közepére jut, majd a 
sugárút egy útelágazásnál véget ér. Ez lenne a központ? 
Kérdi magától is, de fogalma sincsen, merre menjen to-
vább. Lát egy parkolót, lehúz oda. Keresi a posta épüle-
tét, sehol sem látja. Felveszi bundáját, amit eddig a cso-
magtartó őrzött, bezárja a kocsit, úgy dönt, körülnéz. Már 
sötétedik, a szürkületben ormótlanul magasnak tűnnek 
körülötte az egyforma épületek. A kommunizmus vív-



 58 

mányai, gondolja magában, de bátran körbejárja a térnek 
tűnő részt. Hirtelen megtalálja a hatalmas órát, amit ad-
dig szobornak vélt. Oszlopszerű építmény, rajta digitális 
óra jelzi az időt. Ránéz, este hat van, sem több, sem keve-
sebb. Akkor már 10 órája van úton, állapítja meg gyorsan. 
Elindul az időjelző irányába, majd feltűnik a posta ro-
bosztus, múzeumszerű épülete. Visszamegy a kocsihoz, 
megfordul, szépen lassan gördül vele az óráig, majd a 
mellette elhúzódó kis utcán keresztül megkerüli az épü-
letet, és beáll a mögötte lévő parkolóba.  

– Hazaértem – súgja a belső hang – itthon vagyok vég-
re – de nem csak a belső hang kísérti imígyen meg, békés 
melegség önti el szíve tájékát is. Csendes nyugalommal 
érti meg, hogy van úgy az életben, hogy valamit még 
nem látott a szem, de a szív mégis már jó előre ismeri.  
Most ez ilyen érzés. Vajon az ő rég megálmodott világa 
igazi mese, vagy valóság? Már maga sem tud különbsé-
get tenni a kettő között. Ilyet még sohasem érzett, olyan 
ez a parkoló, mintha már sokszor járt volna benne, és 
mintha valóban hazaért volna. Megáll, ráborul a kor-
mányra, és csöndesen sír. 

 
 

* 
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– Kérlek, ne ijedj meg a fiatalságomtól – szólítja meg 

búgó hangon egy jelentéktelen, apró termetű ember a 
kocsi mellett. Felemeli fejét, szemtől szemben találkozik 
tekintete azzal a férfival, akit annyira szeretett, hogy ké-
pes volt érte nekivágni ennek az ismeretlen kimenetelű 
útnak. – Ne szólj, csak hagyd, hogy szeresselek – s ezzel 
már meg is kerüli a kocsit, kinyitja az anyósülés felőli 
ajtót, és beül. Hosszasan nézik egymást, de nem tudnak 
mit mondani. A nő dermedten, a pillanat varázsától bé-
nultan nézi az általa elképzeltnél is sokkal fiatalabbnak 
tűnő férfit. Nehezen tud megszólalni, akkor is aggoda-
lommal simítja végig a férfi arcát, majd hirtelen kimondja 
azt, amit érez: 

– Annyira fiatal vagy, félek tőled – s már potyognak 
könnyei, szinte önkívületbe kerül a fájdalomtól és fáradt-
ságtól. Zokog, akár egy gyerek, mert érzi, ezt a fiút ő meg 
sem érdemelte meg, és nem is fogja tudni megtartani. 
Családja van, akik várják, csak pár órányi ez a boldogság, 
el sem kezdődhet, mindjárt vége lesz. Álmos, pedig 
együtt eltöltendő óráik megszámláltattak már jóval aze-
lőtt, hogy találkozhattak volna. 

– Ugye itt maradsz éjszakára? Legalább egy kicsit be-
szélgessünk, legalább annyi jusson nekem is belőled, 
hogy megölelhesselek - könyörög a fiú, és belenéz a sze-
mébe. Micsoda szemei vannak, olyan kékek, akár a ten-
ger. Mesterien bánik a nézés tudományával, ha szűkíti 
pupilláit, egészen zöldesszürkék lesznek, de ha kinyitja a 
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szemét, akkor csillogóan kékekké válnak. A nő nézi bé-
nultan, megigézték a férfi szemei. Olyan tiszta a tekinte-
te, hogy az elfedi amúgy csúnyácska arcát. 

– Akkor befogadsz a házadba egy kis időre? – kérdi a 
nő szinte könyörögve, mert érzi, már nagyon fáradt – 
kénytelen vagyok pihenni keveset. 

– Drágám, nekem nincsen házam, csak egy apró laká-
som – de az a tied is, és a macskáimé. Tudod, van négy 
macskám. Tudom… irtózol tőlük, ezért mára elhelyeztem 
őket, csak az egyik kedvenc kandúromat hagytam ott-
hon. Ugye nem lesz baj belőle? 

– Allergiás vagyok a macskaszőrre – válaszolja az asz-
szony természetes méltósággal – úgy beszél, mintha 
örökké együtt lettek volna. Oldódik a feszültség, egy-
másba simulnak a kezek. 

– Ha elindulnál, akkor vezetnélek haza, most tolass 
innen ki, a posta mellett haladunk el, nem arra, amerről 
jöttél be a városba, hanem egyenesen keresztül a keresz-
teződésen, majd a sugárút vége táján szólok, melyik épü-
letben lakom. Egy társasházban van az otthonom – adja 
utasításait.  

 
Végre megtörik a csend és a feszültség, az asszony 

megcselekszi a mondottakat, pár perccel később belép-
nek egy hagyományos tömbházi lakás ajtaján. A bejárati 
ajtóval szemközt nyitva a háló ajtaja, benne puritán egy-
szerűséggel, de makulátlan renddel berendezett szoba, 
jobbra a konyha, mellette a fürdőszoba. Ennyi a lakás, 
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amiről közben kiderül, nem is az övé, a szülőké, hárman 
vannak testvérek. Ő lakja, használja jelenleg, de már nem 
sokáig, mert a szülők be akarnak költözni faluról, így ne-
ki innen is mennie kell majd valamerre másfelé. Ezzel 
máris tisztázódik az anyagi körülmény, amiben él a férfi. 
Szegény, de mennyire, ruházata is arra utal, egyszerű 
munkásnadrág, viseltes pulóver, kitaposott sportcipő a 
lábán. De a szeme! Az olyan szép, mint amit még sosem 
látott az asszony, így megbabonázva figyeli, valahány-
szor találkozik tekintetük. Bátortalanul karolja át a férfi, 
majd hirtelen megcsókolja. A nő hagyja, nem ellenkezik. 
Hosszasan állnak, a csomagok mellettük, se be, se ki, az 
előszoba csöndjében állnak, és nézik egymást. Nincs 
szükség szavakra, nem fontos tudni, ki kicsoda, csak a 
pillanat öröme és boldogsága számít, ami mellett egyikük 
sem kíván elmenni. 

– Éhes vagy? – szólal meg elsőnek a férfi. 
– Igen, azt hiszem, illetve éhes vagyok. 
– Főztem neked, igaz, csak egyszerűt, abból, amit meg 

tudtam vásárolni Ugye elfogadod? 
– Bármit, amit te készítesz nekem – mondja mosolyog-

va a nő, és követi a kicsinyke konyhába a férfit. Még egy-
szerűbb a berendezés, egy mosogató, picike szekrény, 
hűtő, öreg, szegényes tűzhely és egy kicsinyke asztal, 
mögötte paddal, előtte két hokedlivel. Semmilyen külön-
leges teríték nincsen, két tányér és két villa. Sem terítő, 
sem szalvéta. A tűzhelyen paprikás krumpliszerű étel 
illata csapja meg az orrát. 
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– Péntek van – magyarázkodik a féri – ilyenkor nem 
fogyasztok húst. 

– Vallási okokból? 
– Igen, mi nem eszünk húsfélét pénteki napon, csak 

növényi eredetű ételeket vehetünk magunkhoz. Kérlek, 
költsd el velem szegényes vacsorámat, jó szívvel kíná-
lom, foglalj helyet. 

Oly szépen mondja, férfias hangja csilingelően simo-
gatja a nő szívét. Miért nem kínálták őt még ilyen csende-
sen és szépen vacsorával eddig? Még nem is ismeri ezt az 
embert, de érzi, azt nem tudja eldobni, amit ez a fiú 
nyújt, az neki maga a mennyország. 

– Tudod, hogy szegény vagyok én is? Nincsen mun-
kám, a férjemé mindenem, ráadásul nem értem a néped 
nyelvét sem, idegen vagyok a hazádban – mondja nemes 
egyszerűséggel, máris előrevetítve, hogy mi történne ak-
kor, ha komolyabbra fordulna ez a kapcsolat. 

– Ne menj ennyire előre – kérleli a férfi – hagyd a dol-
gokat csak úgy megtörténni. Ne gondolkodj, ne évődj 
rajta, majd lesz valami, de az is lehet, hogy semmi. Min-
degy, a lényeg ez a perc, a pillanat, amikor együtt lehe-
tünk. Tudom, hogy családod van, tudtam eddig is, ne 
ígérj semmit, csak érezd magad jól. Isten hozott ottho-
nomban, jó étvágyat – mondja és a lábast, az asztal köze-
pére helyezi. Tényleg paprikás krumpli van benne. A nő 
szed belőle, és jóízűen eszi, hiszen ennél finomabb ételt 
még soha életében nem evett. Evés közben nem mer fel-
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nézni egyik sem a tányérjából, annyira még nem tudnak 
ellazulni egymás közvetlen közelében. 

– Mesélj magadról – szólal meg vacsora után a nő. 
A férfi nem sokáig hagyja beszélni, elkapja derekánál 

fogva, ölbe veszi, majd hirtelen beviszi a szobába. A nő 
engedelmeskedik, egyetlen mozdulata sem ellenkezik, 
szinte azonnal hagyja magát elcsábítani. A férfi hossza-
san csókolja, a fáradtság elillan a nő testéből is, szerelmes 
szavaival viszonozza a kapott becézgetéseket. Órákon át 
ölelkeznek, csókolják egymást, semmit sem kapkodnak 
el. Olyan mesterien csábítja el ez a csillogó szemű ember, 
amit soha nem hitt volna, hogy létezik. Olyan, akár az 
általa megálmodott mesében a herceg, már csak a fehér ló 
kellene, s erre hirtelen megjelenik a fehér kandúr. Félté-
kenyen dörgölődik közéjük, nem szívesen hagyja a gaz-
dája mellé feküdni az idegen nőt. A férfi figyelmesen, 
érzékien reagálja minden mozdulatát, óvatosan elhesse-
geti a macskát. Úgy öleli őt tovább, mint aki soha többet 
nem fogja elengedni maga mellől. Már majdnem hajna-
lodik, mire végül óvatosan, akár egy kislányt a magáévá 
teszi. Nem hitte volna korábban, hiába mesélte volna ne-
ki el bárki is, hogy létezik ekkora csoda, hogy létezik eny-
nyi érzékiség, érzékenység egy férfiban. Csak ne lenne 
ennyivel fiatalabb, csak ne lenne ilyen messze, és ő ne 
lenne családos anya… de minden olyan nagyon bonyo-
lult. Hirtelen elhessegeti rossz gondolatait, hiszen a férfi-
nak igaza van. Hagyni kell a pillanat varázsát, a boldog-
ság mellett nem szabad elmenni. Élvezni kell hát minden 
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pillanatot, amit a mában élhet meg. Mi lesz holnap? Ta-
lán nem is számít, csak az itt, csak a ma, ami ennyire 
nagy örömmel tudja eltölteni. Hirtelen a hajnali ima 
hangjára eszmél fel, ledöbben. 

– Mások imával kezdik a napot, és kérik bűneik felol-
dozását az Istentől, mi meg épp bűnt követünk el ellene – 
mindketten mosolyognak, kacagnak, boldogok. Ilyen az 
igazi mennyország? – talán ilyen, talán ez csak az előtere. 
Lehetett volna így is élni? – Fogalmazódik meg benne a 
kérdés, de a választ is tudja, nincsen földi mennyország, 
mert valami mindig elrontja azt, az ember nem képes 
hosszú távon boldogságban élni. Olyannyira megférhe-
tetlen, hogy eltaszítja azt magtól, vagy nem is veszi észre 
annak jelenlétét, hanem elmegy mellette, miközben azért 
epekedik, amit épp ő dobott el magától. Lassan elalszik, 
édesen, elégedetten. A királyfi tartja karjaiban, védi ál-
mát, nem meri feje alól kihúzni a kezét, óvja drága kin-
csét, nem mozdul. Figyeli az arcvonásait – mily bájos – 
mondja ki halkan, amit gondol. Majd eszébe jut a rémes 
valóság, akinek az álmát épp vigyázza, pár órán belül 
visszamegy abba a világba, amiből idecsalta, és akkor 
vége. Fájdalmasan nyilallik belé, most itt van, most néz-
heti őt, de hamarosan újra köddé válik, élete asszonya 
fekszik ágyában, de nem lehet végleg az övé. Keservesen, 
nyomorultul érzi magát, ő szegény, se munkája, se laká-
sa, se pénze, csak az érzéseit adhatja ennek a szép nőnek, 
aki jóléthez van szokva. Tudja, mindez oly csekély, nem 
elég egy közös élet megkezdéséhez. Kegyetlenség volna 
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őt kiragadni abból a biztos közegből, amiben most van, 
de milyen jó lenne mégis… nem tudja, mit tegyen, ho-
gyan tarthatná meg ezt az igazgyöngyöt magának. Míg a 
nő szépen pihen, egyenletesen veszi a levegőt, nesztele-
nül, kisimult arccal fekszik mellette, ki tudja, merre jár 
álmában, addig ő ott tartja egyik kezével a másikat, hogy 
ki ne ejtse a drága fejet, most nem szabad letenni, most 
inkább szenvedni kell érte. Hogyan lehet ennyire szeretni 
valakit? Izzó tekintete hirtelen ködös lesz, öröm és fájda-
lom könnyei peregnek arcáról a nő selymes bőrére. Meg-
rándul annak teste, hirtelen kinyitja szemét, látszik rajta, 
hogy megijed, nem érti, hol van, vagy még csak olyan 
nagyon keveset aludt, hogy a fáradtságtól szeppenhetett 
ennyire meg?! 

– Hol vagyok? Ki vagy? – kérdi ösztönösen, majd sírni 
kezd. 

Nem mer szólni neki, bár nagyon rosszul esik, hogy 
nem ismeri azt a nyelvet, amin őt az asszony most meg-
szólította, csak sejti mindazt, amit az asszony ki is ejtett. 
Mély barázdák jelennek meg homlokán, egész sikertelen 
eddig élete ott lapul abban. Miért születik meg az, aki 
nincstelenné lesz, miért van az, hogy nem szereti senki 
sem a szegény embert? Annyi kérdés jár a fejében, de 
egyiket sem mondhatja hangosan ki. A szép tünemény 
csöndesen alszik tovább, felriadt, de újra elringatta egy 
biztos kéz. Lágyan simogatja homlokát, mint egy gondos 
anya, aki vigyázza gyermeke álmát. Majd finoman leen-
gedi a fejét, óvatosan segít a másik kezével, kihúzza vég-
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re kővé dermedt, remegő karját. Még alig ismeri, és máris 
mennyire félti, ösztönösen érzi, gondoskodnia kell róla, 
elesett, bátortalan, bár el tudta csalni, de talán ez még 
mindig nem elég ahhoz, hogy merjen változtatni a meg-
szokott, kényelmes életén. Mennyit tépődik ezen, mert 
sem elveszíteni, sem megtartani nem tudja. Kesernyés 
boldogság, amit érez… 

  
– Neked főztem, épp iható, már nem forró, jó erős. 

Szükséged van rá, hogy fel tudj ébredni. Féltelek, nem 
merlek ilyen állapotban elengedni, hosszú út vár rád. 

– Ne gondolj most erre – kérleli a nő – csak ölelj… 
– Nem akarlak kimeríteni, az életemnél is jobban sze-

retnék most veled szeretkezni, de megígérted a férjednek, 
hogy estére hazaérsz. Akarlak, örökké és mindig, de ma 
haza kell menned. Neked kell eldöntened, hogyan legyen 
tovább. Én itt várlak, szeretlek, tudod, érezned kell, ám 
nem dönthetek helyetted. Láttad, amit nem tagadtam el 
előled, szegény munkanélküli vagyok. Egyszerű kőmű-
ves mester, akinek télen semmi munkája. Nyáron vagyo-
gat, de ebben a szegény világban már akkor sem úgy 
akad munka, mint idáig. Bármit elvállalnék egy normális 
állandó munkahelyen, de egyelőre reménytelen a helyze-
tem. Ez a lakás is a szüleimé, hárman vagyunk testvérek, 
még ez sem az enyém, és nem is lesz, csak amíg ők ott a 
falusi pedagógusoknak adott szolgálati lakásban élnek. 
Nemsokára át kell adják, hiszen nyugdíjasok lettek, és az 
csak addig járt, míg tanítottak. Nekem akkor marad majd 
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az albérlet, ha lesz miből kifizessem. Ha engem válasz-
tasz, ígérem, igaz szívemet adom cserébe, és örök hűsé-
gemet, gondoskodást, tiszteletet, szerelmet, de ha nem 
vállalod ezt a bizonytalan életet, megértem, nem kény-
szeríthetlek egy ilyen helyzetbe bele. Nagyon fáj az elvá-
lás, mert mostantól még nehezebben fogom viselni, de 
most úgy érzem, el kell engedjelek. 

  
Pár perc, és már olyan, mintha végigaludta volna az 

egész éjszakát, felkapkodja táskáit, gyorsan beledobálja a 
holmiját, magára kapja a kabátját, mint akit áram ütött 
meg, mennie kell, nem akar hátranézni, búcsúzkodni, 
csak kiszalad, a kocsiig meg sem áll. Ott éri utol a férfi. 
De szürke lett az élénk színű szempár… gondolja, de 
nem akar visszalépni, kinyitja a kocsi ajtaját, gyorsan be-
száll. A férfi gyorsabb, nem hagyja indítani az autót, hir-
telen beugrik mellé, és megfogja a kezét. 

– Megrémültél, tudom, érzem, de kérlek, várj! Csak 
egy utolsó csókot adj még nekem! – és mindenki előtt, a 
zajos utcán, hiszen a város lakói már nyüzsögve élik éle-
tüket, a közelben valami piac lehet talán, mert túl sok a 
járókelő arrafelé, megcsókolja, hosszasan öleli, már 
majdnem ölbe veszi. Legszívesebben el sem engedné, de 
a nő kiszabadítja magát az ölelésből: 

– Kérlek, engedj hazamenni! – szemei könnybe lábad-
nak, nagyon fáj ez a mondat, de mégis ki kellett monda-
nia. A férfi lassan, kényszeredetten kiszáll, becsukja ma-
ga mögött az ajtót, sóváran végignézi, amint az autó ki-
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gördül a parkolóból, lekanyarodik a sugárútra, majd egy-
re kisebbé válik, végül eltűnik a szürke utcai létben. 

 
 

* 
 
 
– Annyira vártalak, köszönöm, hogy visszajöttél – ára-

dozik a férje, és már öleli is a kocsiból csak nehezen, fá-
radtan kikászálódó asszonyt. Nagyon finom vacsorát 
főztem, meglátod, mostantól minden másképpen lesz. 

A nő nem válaszol, megy a házba, szinte remeg, nem 
éhes, álmos, már alig várja, hogy lefekhessen végre. Szé-
pen megterített asztal az ebédlőben, két gyertya, rózsa-
csokor a legdrágább fajtából. 

– Mit főztél? – kérdi elkényszeredetten, bár tudja, most 
igazságtalan lenne, ha nem viszonozná férje kedvességét. 

– Lehet, fűszeresebb, mint ahogy te szereted, egy kü-
lönleges keleti receptet találtam az interneten, kérlek, ne 
utasíts vissza. 

– Soha sem utasítottalak vissza, nem értem miért ag-
godalmaskodsz. Azt hittem, azt fogod megkérdezni, hol 
jártam, mit láttam, vagy kit láttam, kit találtam, hogyan 
tovább, meg ilyesmi – válaszolja, bár tudja, nem kellene 
ennyire siettetni a témát. 

– Nem akartalak egyből ezzel letámadni. Ne vedd el a 
kedvemet, ne tedd ezt velem! Ha el akarsz hagyni, se 
tedd ezt meggondolatlanul. Legalább adj egy esélyt, en-
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gedd meg, hogy visszahódítsalak. Nem teheted velem, 
belehalok, nem akarom tudni, hol voltál, és azt sem, ha 
lefeküdtél vele. Semmit sem akarok tudni, csak téged 
látni, veled vacsorázni, beszélgetni, mintha mi sem tör-
tént volna. Más nem fér ebbe az estébe bele, most fárad-
tak vagyunk. Te az út miatt, én meg amiatt, amit itthon 
az éjjel átéltem. 

Átkarolja a feleségét, és egy hirtelen mozdulattal meg-
csókolja. Gondolkodásra sem marad ideje, átadja magát 
férje becézgetésének. Nem olyan finom csókjának az íze, 
mint a másiké volt, de nem ellenkezik mégsem. Valami 
furcsa megadás jellemzi kapcsolatukat, szükségszerűség, 
megszokás, a kémiai reakciók ideje rég lejárt, egy ideig 
maradt a szeretet, de mostanra az is elszállt. Csak köte-
lességből teszi meg, a férfi talán attól való félelmében, 
hogy elveszítheti a tulajdonát, akinek élete felől mindig is 
rendelkezett, egyre hevesebben próbálja becézni. Nehe-
zen, de mégis kiszabadítja magát a férfi karjából, bemegy 
a fürdőszobába, megtisztálkodik, hajat mos, sokáig sikál-
ja ki a körmei alól a port, mint aki valamitől meg akar 
szabadulni, közben révetegen nézi magát a tükörben. 
Vizes haját egy puha, finom törölközőbe tekeri, felölti 
köpenyét, kimegy vacsorázni. A férje már türelmetlenül 
várja, őszintének látszik, mosolyog, kihúzza a széket, se-
gít a nejének leülni. Aprócska tálkákban a vacsora, lega-
lább hatféle, elkezdenek szótlanul enni. A gyerek is be-
társul, fején lóg a fülhallgató, nem kíváncsi külső zajokra, 
fel sem emeli tekintetét, zenét hallgat, miközben elkölti a 
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vacsorát. Majd bemennek a hálószobába, és átöltöznek, 
lefekszenek, de mindezt oly csendben, hogy a levegő za-
ját is jól lehet hallani. Megpuszilják egymást, a nő kifelé 
fordul, a férje átöleli, és már alszanak is anélkül, hogy 
bármit megbeszéltek volna. Van rá idő… sok idő… nem 
kell semmit sem elkapkodni. 

  
* 

  
És eljött a nap, amikor fájdalmasabb volt szorosan összezárt 

bimbóként maradni, mint megkockáztatni a kivirágzást.  
  
Miért ilyen bonyolult az élet? – kérdi magától halkan, 

becsukott szemmel, hiszen még mindig érzi azt a csodát, 
amit az elmúlt napon érezhetett meg, fájdalmasan ég a 
szája, az a forró, szívből jövő csók égeti nagyon. Most mi 
lesz? Hogyan tovább? Hiszen már semmi sem a régi, 
édes-kesernyés érzés járja át a lelkét. Szeretni, szeretve 
lenni. Ide köti minden, az egész eddigi élete, de amott 
már vár rá valami új, valami, ami olyannal kecsegteti, 
amiről mindig is álmodott. S hogy most él az álom, érzi 
annak súlyát, mert a szíve majdnem meghasad belé. Le-
het-e boldog? Megtaposhatja önös érdekből a családját, a 
múltját, az egész eddigi kínos, keserves kis életét? Nem 
érti, nem tudja, miért fogalmazódik meg benne ez a kér-
dés, de egyre sűrűbben hasonulnak meg a gondolatai, és 
már semmi sem igaz mindabból, amiben eddig hitt. Úgy 
gondolta korábban, hogy az erkölcs az, amikor egy férfi 
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és egy nő, akik korábban örök hűséget esküdtek egymás-
nak, tűzön-vízen át kitartanak egymás mellett, és azt so-
ha, semmi kincsért nem szegik meg. Az adott szó begye-
pesedett normája hasít tudatába, ezért kellett hazajönni, 
most újra kezdhet mindent elölről. De van-e folytatás, 
vagy vissza kellene térni a kiindulóponthoz? – még nem 
tudja, még nem látja, csak érzi, mindaz, amit eddig jónak 
hitt, valami furcsa dologgá vált, már nem igaz, már álsá-
gos, hamis. Amikor a férje csalta meg őt, ő felháborodott, 
elárultnak érezte magát, sértődöttsége kísértette ágyában 
éjjelenként. Furcsa a világ, amit megálmodott, és amibe 
visszatért tovább álmodni, de sajnos most minden na-
gyon is igaz, már soha többet nem bír úgy belenézni abba 
a tükörbe, mint azt korábban tette. Most nem törődhet 
magával akkor, amikor a lánya épp kamasz, amikor egy-
re több a gond vele, amikor teljesen eltávolodott tőle… 
Valami nagy baj van mindazzal az illúzióval, amit ő való-
ságnak hitt. Van-e lehetősége még helyrehozni a hibát, 
amit sémaként követett el eddigi élete folyamán? Kérdé-
sei egyre inkább gyötrik, nem érti, miért pont vele törté-
nik meg ez a borzalom, miért nem kerülte a sors keze el 
és hagyta őt álmodozni tovább a maga kis kényelmes 
világában. Nehezen nyitja csak ki a szemét, ám akkor 
rádöbben a száraz valóságra, itthon van – itthon? Újabb 
kérdés, van-e olyan hely a világon, ahol bárki is otthon 
érezhetné magát?! Kényszeresen veszi fel köpenyét a pi-
zsamája fölé, élces levegő suhintja arcát, amint kinyitja 
szellőzni szobája ablakát. A kinti táj olyan békés, szürkés 
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félhomály, süppedő fehérség, minden olyan jól harmoni-
zál. Miért nem érzi ő is ugyanazt, most, amikor már túl 
van élete javán, amikor már békét kellene kötnie önma-
gával és az egész teremtett világgal... Érzi a kényszeres 
kérdésre lelke által súgott válaszát, csak, mert unalmas 
lenne. Unalom? Hiszen ez nem az, inkább valamilyen 
útkeresés. Egy asszony lázálma egy olyan világról, amit 
mindig is élni szeretett volna. Nincsen jelentősége abban 
a pénznek, a helynek, a személy szépsége és sikerei sem 
számítanak, csak a lelkek összhangja, azok csengjenek 
össze, mert az az aprócska csilingelés minden gyémánt-
nál erősebb és keményebb zöngét lopna a szívébe. Picit 
ácsorog még a koratéli reggel nyújtotta lehetőségben, de 
hamarosan összehúzza köpenye nyakát, fázik, felébred. 
Irány a gép, hiszen már rég meg kellett volna írnia annak 
a szegény fiatalembernek, hogy hazaért, hogy semmi baj 
nem érte az úton, hogy minden a legnagyobb rendben 
van, a férje sem haragszik, megbékélt, ő is megbékélt a 
sorsával, és hagyják ezt az egészet úgy, ahogyan abba-
hagyták ott, a világ végén, egy aprócska város, aprócska 
lakásának szobájában, amikor karjaiban tartotta a hatal-
mas nagy szerelem. Maradjon meg az emlékezetében az a 
szépség, amit az a kék szempár sugárzott felé, az igazi 
szerelem szívet marcangoló fájdalmával, a testi gyötrel-
mek leküzdésével járó émelyítő, de igaz, csöppet sem 
hazug érzésével. Kinyitja drága laptopját, keresi a levelet, 
amit az neki még elmenetele előtt írt, fájdalmasan nyög 
belé a reggeli otthon csendjében. Miért nem maradt vele? 
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– Minden más volt, amíg mellette lehettem – sóhajtja, 
mert tudja, olyan védelmet érzett akkor és ott, amit előtte 
sohasem. Boldog volt, bár minden oka meg lett volna a 
boldogtalanságra. Elment, megismerte, csalódni akart 
benne, és még nagyobb bajt okozott ezzel magának. Mert 
minden másként történt, most már nem csak a lelkét, de 
csúnyácska arcát is szereti. Csak a tekintete ne lenne 
olyan szörnyen égető, olyan őszintén fájdalmas... Össze-
kulcsolja kezeit, letérdel az ágya elé, és halk imát mormol 
magában, még mindig nem válaszolt, mert ugyan mit is 
lehetne most válaszolnia? 

Maga sem érzi az idő múlását, lassan dél közeleg, és a 
férje mindjárt hazaér ebédelni, ő még fel sem öltözött, 
csak a maga bajával van elfoglalva, akár az elutazása 
előtt. Nem változott semmi sem, minden visszazökkenni 
látszik a régi kerékvágásba, férje dolgozni ment, a gyer-
mek iskolában, őt egyáltalán nem érinti a szülők halk 
fuldoklása, tagadják, titkolják előle. Nem kell megbántani 
a sérülékeny szívét, hiszen még nem érintette azt a tiszta-
ságot meg ez a fajta mámor. Gyorsan feláll, bemegy a 
fürdőszobába, megmosdik, gépiesen mossa a fogát, 
igyekszik semmire sem gondolni, csak a feladatra, főzni 
kell, felejteni kell, addig menekülni, amíg csak lehet. Ám 
valami belső hang folyamatosan mormol a fülébe, írni 
kell, tudatni vele, írni kell, tudatni vele… 

– Milyen finoman sütötted meg ezt a csirkét – dicséri 
az asztalnál a férje, pedig ezt máskor nem is szokta. A 
még mindég szép nőnek furcsa csillogás jelent meg sze-
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me íriszében, melynek ragyogása mostanában már 
amúgy is fényesebbé teszi arcának báját. Bambán, hitet-
lenül néz férjére, nem érti a dicséretet, nem érti, ez most 
jót vagy rosszat jelent, olyan nagyon szokatlan ez számá-
ra. 

– Miért nézel ilyen furcsán? Hiszen csak megköszönni 
szerettem volna ezt a mesés ebédet, amivel ma hazavár-
tál. 

– Soha sem szoktál ilyen nyájas lenni – válaszolja neki 
picit félve, nem akarja bántani, sohasem szerette volna 
megbántani, hiszen valamikor olyan nagyon szerette ezt 
a hangot, és annyira vágyott annak dicséretére. Most itt 
van, most adja, szórja felé a már rég nem várt szavakat, 
és ő nem is örül neki, inkább csak ámulatba ejti, de még 
azt sem túlságosan. 

– Tényleg nem dicsértem a főztödet korábban? 
– Nem. Gondoltam is, hogy csapnivalóan rossz sza-

kács vagyok. 
– Pedig a te főztöd a legjobb a világon, még az anyámé 

is eltörpül mellette – hangzik a hízelkedő mondat, bár 
kiérzik belőle, hogy erőltetett. 

– Ne tedd a szépet, kérlek! Inkább a hogyan továbbról 
beszéljünk – kezdi el mondanivalóját, de erre a férfi gyor-
san felpattan a székről, lecsapja a tányér mellé az ölébe 
vett kikeményített damaszt szalvétát: 

– Ne haragudj, de semmi kedvem sincsen ehhez a té-
mához. Elmúlt. El akartál menni, hát elengedtelek. Meg 
akartad ismerni, hát megismerted. Vége. Itt zárjuk le, kér-
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lek, a lányunkkal foglalkozz meg a háztartással, a többit 
én rendezem. Pénzben, anyagi javakban hiányod nin-
csen, szeretlek, a gyermekünk most kezd beérni, neki 
szüksége van ránk, nem külön, hanem együtt, az ő érde-
kében. Nem akarok soha többet hallani róla, fejezd be! 

Sietősen kimegy, már csukódik is be a bejárati ajtó 
mögötte, nem várja meg a választ, elmegy anélkül, hogy 
az asszony bármit is kimondhatott volna. Magára hagyta, 
pedig most nem lett volna szabad így reagálnia, hiszen 
már-már becsapta feleségét a tegnapi viselkedése, de 
nem, csak nem változott meg. Minden maradt a régiben, 
folytatódik a már megszokott élet ott, ahol tartottak. Una-
lom, kis hála, kötelességek, egy házasság megtörhetetlen-
sége, örökölt kulisszák, melyek mögé egy megálmodott 
világba ezentúl is bebújhat majd. De meddig, és merre 
vezet annak zegzugos útja? Az elkeseredés nagy úr, el-
mosogat, leül a székre, és bambán várja haza gyermekét, 
a teríték ott van az asztalon. Nem is érti, mi az, ami most 
vele történt, azt sem tudja, ebből hogyan lehetne majd 
kikászálódni, de abban biztos, hogy a gyerek semmit sem 
tudhat meg, ő erről nem tehet, maradjon meg a maga kis 
bárány lelkével olyannak, amilyen eddig volt. Milyen is ő 
most valójában? Hangzik máris belsejéből a kérdés, újabb 
kérdés, újabb kételyek fogalmazódnak meg benne. Isme-
ri-e a saját lányát, vajon olyan, mint amilyennek ő gon-
dolja, olyan gyermeteg és őszinte, aminek látni szeretné, 
vagy makacs, önfejű, akár az apja? Ki tudja, ki tudhatja, ő 
sem egész, neki is sok a hibája, hát így teljes a világ, 
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ilyennek kell lennie. Újra és újra átgondolja, átéli az el-
múlt napok történéseit gondolatban. Ég az ajka, fázik a 
válla, vágyna, hogy betakarja azt az a gyöngéd kar, aki 
sálként óvta őt egész éjjel. Mennyire fájhat a karja, hiszen 
nem kis súlyt tartott mozdulatlanul kezében órákon át, 
csak hogy ő boldogan pihenhessen, hogy meg ne zavarja. 

 
Micsoda nemes lélek lakozik abban a szegény, tőle oly 

sokkal fiatalabb emberben?! Mit tegyen hát, írjon, vagy 
sem? Lassan rásötétedik, hiszen tél van, még épp csak 
délután lett, s máris sötétedik a lakás. Még mindig ott ül 
mozdulatlan, sem a férje, sem a lánya nem érnek haza. 
Hol lehet már megint a gyermek, miért csavarog szünte-
len? Kezd ideges lenni, remeg a gyomra, lehet, fiú van a 
dologban. Nem, az lehetetlen, még csak nyolcadikos, 
még nem lehet, ahhoz az ő picike lánya még túl fiatal 
lenne. Felhívja a férjét, hívja… hívná, de nem veszik fel a 
készüléket a másik oldalon. Kudarc, mint mindig, egé-
szen biztos tárgyal, a lány tehát nincsen nála. Minden 
percnek ólomsúlya van, elképzel minden szörnyűséget, 
elütötte a busz, vagy valami autó, kórházban van, szük-
sége van az anyjára, és ő nincsen mellette. Ahogy így 
évődik, még mindég ülve, egy helyben, sem előre, sem 
hátra nem látva gondolati világában, halkan nyílik a bejá-
rati ajtó. Felrezdül, mert szinte észrevétlenül már át is 
suhan az előszobán keresztül egy árnyék. Gyorsan be-
megy a szobájába, a kulcs ráfordul a zárra belülről. Meg-
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jött, gondolja megkönnyebbülve az anya, majd odamegy 
az ajtóhoz. 

– Miért zársz ki az életedből? Kérlek, nyisd ki az ajtót. 
– Csak. Nem akarok veled beszélni, most nem, most 

hagyj. 
– Nem hagylak, követelem, hogy azonnal nyisd ki az 

ajtót! 
– Eszem ágában sincsen – jön a pökhendi válasz – ez 

az én magánszférám, neked ebben nincsen helyed, most 
semmi kedvem veled bájcsevegni, tanulnom kell. 

– Hol voltál mostanáig? Tessék, kinyitni az ajtót – 
mondja egyre szigorúbban az anya, elhatározása végle-
gesnek tűnik, nyomatékul elkezdi két ököllel verni az 
ajtót. 

– Azért sem, már csak juszt sem – jön a válasz, majd 
hirtelen felzokog egy borzalmas alternatív borzadmány a 
szobában, amit zenének nevez a gyermek. 

– Ha nem engedsz be magadtól, betöröm az ajtót – ki-
abálja ellentmondást nem tűrő hangon az asszony, el-
szántan a végsőkig veri az ajtót egyre erősebben, még a 
zene sem tudja annak dübbenéseit eltakarni. 

– Nem akarok veled beszélgetni. Hát nem érted, nem 
akarlak látni, gyűlöllek anya! 

– Akkor is be fogsz engedni. 
– Akkor sem, azért sem! 
 
Egy kéz fogja meg a vállát, de akkorra már olyan fék-

telen dühroham lesz rajta úrrá, hogy elkezdi ütni-verni 
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annak tulajdonosát kézzel-lábbal, ahogy bírja. Zokogni 
kezd, majd lassan észleli, férje két kézzel próbálja lefogni, 
de nem öleli meg, mint ahogyan az a másik tette volna 
vele, csak lefogni próbálja, dühös rá, egyre vékonyabbá 
szorítja szája szegletét. 

– Hagyd abba! Megőrültél! Orvost hívok – parancsol 
rá, mire az asszony hirtelen ledöbben. 

– Orvost? Hozzám? Most jött csak haza a lányod, ki-
zárt, nem akarja elmondani, merre csavarog, üvölti, 
mennyire utál, és te hozzám akarsz orvost hívni? 

– Igen, beteg vagy. Normális ember ilyet nem tesz. 
Csodálod, ha nem mer már haza sem jönni ez a gyermek? 
Te vagy az oka mindennek, a te marhaságaid, a saját ön-
zésed, miért akarsz te még mindég parancsolni neki? Mi-
ért nem bírod megemészteni, hogy ő is nő, és helyt kér 
magának ebben a világban? Hagyd végre érvényesülni, 
ne akard neki megmondani, hogyan éljen, majd ő azt el-
dönti! 

– Te vagy a bolond drágám! Hát nem látod, hogy ő 
még nem nő, ő még csak egy gyerek?! Miért akarsz ideje-
korán felnőttet faragni belőle? Csavarogni volt, már me-
gint hiába vártam rá az ebéddel, nem jött haza. Igenis 
tudni akarom, hol volt, igenis látni akarom, milyen álla-
potban jött haza. Mindent akarok tudni, ne hazudozzatok 
nekem, a saját szememmel akarom látni, nem engedem 
meg, hogy bezárja előttem az ajtaját. Még nem, még nem 
érkezett el annak az ideje, ezt nem teheti velem! 



 79 

– Mondom, hogy neked orvos kell, beutaltatlak egy jó 
szanatóriumba, majd ott kihevered ezt a sok téveszmét, 
amibe sodrod magad a saját korlátaid között – válaszolja 
a férfi, és ellentmondást nem tűrő módon már elő is veszi 
zsebéből drága kis kütyüjét, a méregdrága számítógép-
szerű telefont, ami egy vagyonba került. 

– Köszönöm, hogy felvetted, mondja egy ismeretlen-
nek a vonal másik végén. Akkor maradunk abban, amit 
megbeszéltünk, leteszi. 

 
Az asszony kétkedve nézi, csak rá akart ijeszteni a fér-

je, hiszen nem is orvossal beszélt, csak valamelyik ügyfe-
lével. Sértődve megy be a maga szobájába, előveszi hát 
gépecskéjét, és már írja is a köszönőlevelet annak az is-
meretlen fiatalembernek, akivel talán sokkal boldogab-
ban élhetne, ha ott mert volna maradni vele. 

 
* 

 
Halk beszélgetés zajára éled, annyira ismeretlennek 

tűnik ez a világ. Hol van? Ki ő? Kinyitná a szemét, de 
nem bírja, ólomként nehezedik rá az álmosság súlya.  
Hirtelen belényilall a tudat, az idegen ember és nő róla 
beszélget. A férfi halkan fejtegeti a diagnózisát, utasítása-
it, a nő helyesel, egy csomó idegen szóban fejezi ki véle-
ményét. Ismerős szó üti meg a fülét: „összeomlás”; majd 
újra mély álomba merül. Mire éled, valamelyest már meg 
tudja mozdítani a szemét, picikét kinyitja, még akkor is, 
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ha nehezére esik. Félhomály, idegen ágyban fekszik, te-
kintete a mennyezetről a padlóra esik. 

 
Hiszen ez valamiféle kórház. Már megint mi a baja? 

Most nem ült a kocsiban, utolsó emléke a saját hálószobá-
jának egyik csöndes sarkába viszi. Forró teát szürcsölget, 
és várja a férjét, meg akar vele valamit beszélni. Mit is? 
Miért dobog ennyire a szíve? Mivel bánthatta meg az, 
már nem emlékszik, de tudja, hogy neki most ott kellene 
lennie, azt nem érti, ide ki hozta őt el, és hogyan került 
ebbe az ágyba. Hiszen ez nem az övé, lassan ébredezik, 
tudata egyre jobban tisztul, szemeit nyitva tartani nehe-
zére esik, de már tudatosan tágítja pupilláit. Megijed, 
mellette egy ablak, olyan alacsonyan, hogy az ágyából 
úgy érzi, hirtelen kiesik rajta. Közvetlen elé húzták az 
ágyat, s a panoráma szépsége lenyűgözi. Még szép is le-
hetne akár, ha tudná, hol van most, és hogyan került ide. 
Fel szeretne kelni, de pillanatnyilag a fejét sem bírja 
megmozdítani, próbálkozik ugyan, de csak nehezen mo-
zognak izmai. Teljesen el van ernyedve a teste, meg sze-
retne szólalni, de nem bír egyetlen hangot sem kiadni 
magából. Hangszálai szófogadatlanok.  

Egyik pillanatban már felülni szeretne, másikban zu-
hanna mélyre, egyre mélyebbre, majd újra fel akar kelni 
ebből az ismeretlen ágyból, és újabb kellemetlen szabad-
esés következik. Segítség! – kiabálja hangosan énje, s bár 
nem veszi észre, de ez a keserves hang csak kihördül be-
lőle, rekedten, kétségbeesve, halk nyüszítés formájában, 
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végre valami elindult. Kapaszkodik az ágya szélében, 
nem akar újra zuhanni, szédületes iramban szállnak kö-
rülötte a tárgyak, egy éjjeli szekrényszerűség, valami áll-
vány, talán egy zacskó, amit az tart, csövek. Hirtelen 
nagy szaladgálás, megnyugtató kezek, bájos idős asszony 
arca homályosan, mintha derengne valami, majd mégis 
elszáll oly gyorsan, akár az az alma, ami hatalmas iram-
ban repül el mellette. Csend, újra semmi, csak nyugodt 
szuszogását, hallja, de nem érti, figyel, és nem érzi… 

– Hahó, kislány! – próbál életet lehelni belé egy kedves 
női hang – ideje lenne végre felébredni, micsoda álom-
szuszék maga! Na hallja! 

– Hol vagyok? 
– Kórházban kedves. Mindjárt feltámad az úr Jézus, 

maga meg csak aluszik. 
– Mióta vagyok itt? 
– Rég, elég régen alszik, máris szólok a doktorúrnak, 

hogy magához tért végre. 
– Mi történt velem? – hihetetlen fájdalmat érez a fejé-

ben, mi lehet ez a pokoli kín? 
– Jó reggelt, bár lassan esteledik – szólítja meg finoman 

egy ismeretlen férfihang. 
– Ki maga? – kérdi tőle egyet szisszenve a fájdalomtól. 
– A maga orvosa – válaszolja az higgadtan. 
– Miért kell nekem orvos? Hol vagyok? Miért… mió-

ta… – folytatná kérdéseinek sorát, de amaz félbeszakítja, 
– Egy napra elég egy kérdés – odahaza elájult, mentő-

vel hozták ide. Elég sokáig tartott, amíg magához tért, de 
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akkor dühromot kapott, és picit benyugtatóztuk, amíg 
lecsillapszik. Mára ennyi. Fáj valamije? 

– Igen, a fejem. Dührohamot – álmélkodik, - lehetetlen, 
ott ültem a megszokott kis helyemen a hálószobában, és a 
teámat iszogattam. Tudja, minden este megiszom egy 
citromfű teát, attól jobban alszom. 

– Nem tudom, kedves, ide eszméletlen állapotban hoz-
ta be a mentő, az orvosa szerint, aki ide beutalta, maga 
elájult a lakásában, de előtte dührohama volt. Amikor itt 
kezdett magához térni, ki akarta szaggatni a karjából az 
infúziót, alig tudtuk lefogni, érthetetlen nyelven hadako-
zott, valakit nagyon látni akart, hívta sokáig, kénytelenek 
voltunk egy kis nyugtatóval csitítani. Na de most végre 
talán pihennie kellene egy kicsit. 

– Mikor történt ez? 
– Hát elég régen, úgy két hónapja. Mostanra remélem 

kialudta a történteket, lassan beesteledik, ma Húsvét 
szombatja van, nem sokára itt van a nagy pillanat, ideje 
lenne megfürödnie, és méltó módon várni a feltámadást. 
Majd a nővér segít magának, megmosdatja, maga még 
nagyon gyenge, esetleg egy jó erős kávét? Isten hozta 
ismét a tudatos világban! 

– Köszönöm, az jót tenne, nagyon megköszönném. 
– Máris intézkedem, remélem, bejön estére a családja 

is, mindjárt szólok a férjének, hogy magához tért. Annyi-
ra aggódott önért. Mesélte, hogy van egy kislányuk is, de 
őt még nem láttam. Biztosan olyankor jött, amikor én már 
hazamentem – s ezzel ki is megy, nem vár választ, intéz-
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kedik, behallik, ahogy a folyóson adja az utasításokat – jó 
erős kávét tessék bevinni a kedves betegnek, hadd ébred-
jen végre fel! 

 
Gondolatai messzire járnak, vajon Ő mit hisz? – Ag-

gódik, biztosan aggódik… – gondolja, majd egyből utat 
vág lelkében a bizonytalanság. Lehet, már másnak udva-
rol, lehet, már nem is kellek neki. Még mindég nem iga-
zán érti, mit keres ebben a kórteremben. Legutóbb, ami-
kor kórházba került, akkor a halálból hozták vissza, bale-
set érte. Most mi érte, mi történhetett vele? Erőltetné az 
agyát, de nagyon álmos, csukódik pillája, nehéz nyitva 
tartania. 

– Azt hittem, már felébredt – hallja maga mellett a 
méltatlankodó gyermekét. – Azt mondta édesapám, hogy 
telefonon értesítették. 

– Ébren vagyok – nyöszörgi alig hallhatóan, s már po-
tyognak is könnyei, mert olyan forró puszit kap, amilyet 
évek óta nem érzett az arcán. Gyermeke szájának melege 
mindenért kárpótolja, mert érzi, tudja, nem tiszta az ő 
ismételt kórházba kerülésének körülménye. 

– Apád? 
– Dolgozik, tudod, ő mindég dolgozik. 
– Mi történt? – kérdi suttogva a kislányt, mintha be-

csukott szemmel is látná azt a figyelmesen szemlélő 
szempárt, s érzi, hogy egymásra találtak. 

– Apa nem mondta el – suttogja a kislány, ő is érzi, 
nincsenek egyedül. 
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– Nem tudod, mikor hozott be apád? 
– Nem, reggel, mikor felkeltem már nem voltál otthon, 

de csak este mondta el apa, hogy kórházban vagy. Anya, 
kérlek, bocsáss meg, igazad volt, nem akarlak elveszíteni. 

– Nem fogsz, bízz bennem kicsim – suttognak egy-
másnak, még ők is alig hallják szavaikat. A gyermek öleli, 
szorítja, nem akarja elengedni. 

– Hm – köszörüli meg élesen a torkát a férj – látom 
egészen jól kijöttök végre egymással. Boldog ünnepet! 

 
A nő nem válaszol, abban a pillanatban tudja, ő nem 

lett rosszul, valószínűleg elaltatta, valamit beletehetett a 
teájába. Szinte érzi annak fanyar ízét, már emlékszik, 
amint azt a férje békülő mosollyal nyújtotta neki át. Bele-
ült hintaszékébe, és elkezdte szürcsölgetni. Kirázza a hi-
deg, akár meg is ölhetett volna, másodszor is besétált a 
csapdájába. Talán jobb lenne neki, ha ő nem lenne? Egé-
szen biztos. Bár szereti, csak már nem úgy, mint régeb-
ben, és fél is, félti a férfiúi büszkeségét, azon esne csorba, 
ha az asszony elhagyná. Másodjára van kórházban, alig 
pár hónap leforgása alatt. Milyen gyorsan telik az idő, 
még alig volt január, lám már tavasz van. Valaki vár rá 
hónapok óta. Úgy teltek el az évek, észre sem vette. 
Meddig bírja még nélküle, minden hír nélkül az a másik? 
Meddig kínozza őt is? – Nincs jogom hozzá – hallja belső 
énjét, semmi jogom. Két férfit tart fel. Az egyik a férje, aki 
elég sajátosan harcolja a maga harcát, a másik a szerelme. 
Már sokáig nem folytatható ez a háromszög, véget kell 
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vetni neki, tisztességtelen. Folyamatosan ott vannak sze-
mei előtt azok a forrón égő kék szemek. Micsoda tekintet, 
vajon meddig lehet játszani a tűzzel? 

 
A férj csak áll, nem közeledik az ágyhoz, betartja a 

tisztes távolságot. A kislány kacarászik, mesél, felhőtle-
nül boldognak láttatja magát, örül az édesanyjának, elin-
dult valami, ami hosszú ideig megakadt. Valami apró 
vastörmelék kerülhetett a csapágyak közé, megakadtak a 
finom golyók, most kilökte a silány anyagot, és újra forog 
körbe, minden boldogtalanság elszáll, az ágy körül béke 
és bizalom van újra. Öleli a kislányt, meghúzogatja paj-
kosan a copfját, épp úgy, ahogy régebben tette, nagyokat 
kacarásznak rajta. Nehéz nyitva tartania a szemét, de 
minden igyekezetével megállja, hogy ne aludjon vissza. 
A férfi egyenes tartással áll, néz, gondolkodik, nem köze-
ledik, tudja, nem fér bele ebbe az idillbe, ő valamit végleg 
elrontott. Már majd’ éjfélt üt az óra, mire nagy nehezen 
előkerül egy doboz a férj egyik zsebéből, és egy másik is 
a másikból. 
– Nektek vettem, egyformák, ajándék az én két szerel-
memnek. Tiszta szívemből adom, kérlek, fogadjátok el – 
mondja nagy nehezen ki a mondatot, és egyenként már át 
is nyújtja a két hölgynek a nekik szánt ajándékot. 

– Juj, apu, mi van benne? – kérdi csiklandós huncut-
sággal a lánya– ugye szívecske is van rajta az anyu képé-
vel? – türelmetlenül bontja ki a maga dobozát. – Köszö-
nöm apu! – ujjong, amikor meglátja a szép míves arany-
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láncot, rajta a szívecskét, kinyitja, benne az édesanyja 
miniatűr arcképe – apa ezt kivel festtetted meg? – kérdi 
kíváncsian. 

 
Erre csak felbátorodik a szomorú arcú nő, egyből ösz-

szefacsarodik a szíve, amikor gyermeke boldogságát lát-
ja, most neki is meg kell néznie, el kell fogadnia, nem te-
heti meg a lányával, hogy elutasítja a férjét őelőtte. Ki-
nyitja hát, örömet színlel, a mindég megfelelés lesz úrrá 
újból az érzésein, és eljátssza azt a szerepet, amit a hely-
zet megkövetel tőle, de érzi, most nem tehet mást, most a 
lánya a tét, most visszakaphatná a bizalmát. Neki ez 
mindennél többet ér. 

– Csodálatos, drágám – ejti ki ösztönösen a fél monda-
tát – belül tényleg örül a kis miniatűr képnek, annak már 
kevésbé, hogy el kell fogadnia annak a férfinak az aján-
dékát, akit már egészen biztos, hogy el akar hagyni. Ha 
nem tette volna meg vele ezt az abszurd dolgot, talán 
még lehetett volna esélye, de így már nincs. Most jól kell 
játszania, hogy el tudjon menni újra ahhoz a szegény, de 
tisztességes emberhez, aki valahol nagyon messzire tőle, 
talán még mindég várja őt. 

 
* 

 
– De jó, hogy újra itthon vagy! Képzeld, anya, főztem, 

neked főztem, életemben először főztem, és sikerült – 
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fonja karjaival körbe édesanyja vállát, s húzza is be a 
konyhába egyből. 

– Várj, édesanyád fáradt, még nem erősödött meg, ne-
ki le kellene pihennie kicsit, majd ráérsz utána mutogatni 
a művedet. 

– Nem úgy van az! – viháncol a gyermek – a mester-
nek azonnal látnia kell, mit készített a tanítványa – még 
erősebben ragadja meg anyja karját, s egyetlen mozdulat-
tal berántja, aki menne magától is, de így ezzel a játékos 
kislánnyal picikét incselkedni kell, hát hagyja magát to-
vább vonszolni. 

– Mit főztél, hadd lám… férjez mehetsz öt év múlva? – 
kérdi a kislányt, aki erre durcás képet vág… 

– Na de anya! – én akár máris férjhez mehetek, olyan 
finomra sikerült. 

– Hűha… csirkepaprikás spagettivel – emeli fel a fe-
dőt, milyen ínycsiklandó illatok szállnak fel belőle… Ta-
lán ebédelhetnénk is, majd utána lefürdök, és lefekszem 
egy kicsit piheni – úgy tesz, mint aki semmire sem em-
lékszik, mintha semmi baj nem lenne, nem szól, nem 
hánytorgat fel semmit sem. Döntött, tudja, el fog menni, 
de előtte a kislányt meg kell nyugtatni. Mit megnyugtat-
ni: meg kellene vele beszélni… No de hogyan? Pont most 
rontaná el? Még meg sem szilárdult ez a furcsa béke, ah-
hoz még idő kellene, hogy vele megértesse. 

– Pfuj – húzza el az orrát a férfi, mi ez? – a spagettire 
nem tettél zsiradékot, olyan, mint egy gombóc, a pör-
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költnek meg rettenetesen almás pite illata van, mit tettél 
bele? 

– Nagyon finom – vágja rá a nő – ez remek lett. – Ké-
rek még. 

– Azt hiszem, tényleg elszúrtam, fahéjat tettem bele 
bors helyett. A tésztához olaj is kell? Miért nem magya-
ráztad el apa? – kérdi kétségbeesve a kislány, majd ahogy 
apjára néz, és látja annak elégedetlen arcát, sírva beszalad 
a szobájába megint, ugyanúgy, mint akkor este, amikor 
az édesanyja miatta dühös lett, és ordítani kezdett. 

– Most ezt miért tetted?– kérdi szelíden a férjét – elvet-
ted a kedvét, legközelebb nem fog főzni. 

– Nem bírom elviselni a hibákat, már nincsen hozzá 
befogadásom, egyszerűen besokalltam, ennyi, kész – 
mondja, majd hirtelen bemegy a hálóba, kis idő elteltével 
kihallatszik a fürdőszobából a tusoló egyenletes zaja, fo-
lyatja magára a vizet, nagyon ideges lehet, ilyet csak ak-
kor tesz napközben. 

 
A nő nem szól hozzá, nem megy utána, a gyermek 

szobájának ajtaján kopogtat, de csak finoman, nem akar 
tolakodó lenni. Válasz nem érkezik, így felmegy a ven-
dégszobába, felveszi a fűtést, megveti az ágyat, és lefek-
szik. Hideg az ágynemű, isten tudja, mikor feküdtek ab-
ban utoljára, a szoba is át van fagyva, kellene egy nap is 
ahhoz, hogy felfűtsék. De őt most ez sem érdekli, csak az, 
hogy ne hallja azt, ami odalent zajlik, ki akarja rekeszteni 
a világot, a családot, mindent és mindenkit, magányra 
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van szüksége. Nagy nehezen teste melegével felhevíti az 
ágyat – ilyen lehet halottként feküdni a ravatalon – gon-
dolja a bizarr sort végig, majd megborzong. Kis idő mul-
tával belefárad a sok szipogásba, és elalszik. Mire feléb-
red, jócskán reggel lesz, alaposan kialudta az elmúlt he-
tek megpróbáltatásait. Tavasz van, jól elteltek a hónapok, 
az utóbbi éjszaka is anélkül, hogy egymáshoz szóltak 
volna, vagy keresték volna egymást. Ő a vendégszobá-
ban, a férje a közös hálóban, a gyermek a maga fészké-
ben, ki-ki újra a saját világában elbújva aludta végig az 
éjszakát. Mire felébredt, egészen elviselhetővé vált a szo-
ba hőmérséklete, ágyát is felmelegítette saját testével. 
Nehezen kászálódik csak ki a puha ágynemű takarásából. 
Lemegy a földszintre, a konyhából finom illatok áradnak, 
talán csak nem állt neki főzni ez a lány? Lépteit gyor-
sabbra veszi… döbbenet ül az arcára. Csinos nő serény-
kedik, ismeretlen, finom ételek illata terjeng. 

– Ki maga? – kérdi egyből, azt hiszi hirtelenjében, 
hogy eltévedt. 

– Már egy hete itt dolgozom asszonyom – válaszolja 
tisztelettudóan a fiatal nő. Úgy a húszas évei vége táján 
lehet, harminc semmiképpen – gondolja a nő, kíváncsian 
figyeli, amint az egyből hellyel kínálja, tölti is ki a fekete-
kávét, pirítóst tesz elé – lekvárral, vajjal vagy mogyoró-
krémmel? – kérdi az asszonyt, aki megszólalni is alig bír 
a meglepetéstől. 

– Mikor vette fel a férjem? – kérdi – hiszen nem szólt 
róla neki egyetlen szót sem. 
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– Két hete, de csak egy hete dolgozom itt, köszönöm 
szépen, hogy be tetszett fogadni, van egy kisfiam, egye-
dül nevelem, anyaotthonba kerültem, az ügyvéd úr jár el 
az érdekemben. 

– És hol lakik? – kérdi az asszony kíváncsian, szemei 
egyre nagyobbra kerekednek. 

– A szuterénban, azt hittem, tetszik tudni – válaszolja 
kissé zavartan. 

– Nagyon jó, remek – találja fel egyből magát az asz-
szony –, érezze magát otthon kedves, és a kisfia? 

– Még alszik, már megetettem, szopott rendesen, majd 
reggeli után lemegyek, megnézem. Nem leszünk hango-
sak, ne tessék tőlünk megijedni, jók leszünk nagyon, ígé-
rem. Ügyesen főzök, mosok, vasalok, takarítok, ledolgo-
zom a szállást, meg a kosztot, amit megeszek. 

– Na de gyermekem, csak nem képzeli, – csattan fel a 
nő – hogy ellene lennék egy ekkora jótéteménynek!? Már 
alig várom, hogy megismerhessem a fiatalembert is. 

– Tessék előtte reggelizni! Lencsét főzök ebédre, tet-
szik szeretni? 

– Én is szoktam, köszönöm, nagyon. 
– Akkor jó, mert már féltem, hogy nem tetszik majd 

szeretni, pedig szívem-lelkem beleadom ám. 
– De kedves egy teremtés vagy, nyugodtan tegezz, 

nem kell ekkora tisztelet, elég, ha szépen megférünk 
egymással – válaszolja mosolyogva, majd jóízűen mege-
szi a pirítóst, üresen, egy kis tejjel. 
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De jó, házvezetőnője van, fut át agyán a felismerés. És 

milyen csinos! Na, ezért vagyok én útban… s máris szö-
vögeti terveit, hogyan, mikor megy el ahhoz a másikhoz. 

A férj is előkerül végre, leül a konyhaasztal mellé, vár-
ja, hogy kiszolgálják. Nem néz a feleségére, a másik nőt 
figyeli, mintha rajta kívül nem is lenne más a konyhában. 
Ezt már nem lehet eltűrni, felugrik a székről, és megy a 
lánya szobája felé. Kopogtat, semmi, újra és újra kopogtat 
egyre idegesebben. 
– Hol a gyermekem? – kiabálja kétségbeesetten, mire a 
férje is mellette terem, majd benyit a szobába. 

–  Nincsen itt – mondja kis idő múltával. 
A nő is bemegy, az ágyon egy cetlit talál: „Anya! Apa! 

Elmentem a barátnőmmel. Ne aggódjatok, nem tudtam 
veletek megbeszélni, már megint nem volt kivel. Délu-
tánra hazaérek. Puszi…” 

 
A nő nem szól semmit, kimegy, be a hálóba, sebtében 

összepakolja holmijait, és véglegesen felköltözködik a 
vendégszobába. A laptopjához is hozzáfér végre, azt is 
viszi magával, majd bezárkózik, szinte azonnal bekap-
csolja a gépet. 

Ott a várva-várt levél, azonnal válaszol is rá. Gondol-
kodóba ejti az olvasott szöveg. Vár? Tényleg vár? Van 
valaki a világban, aki várja? Egy ideig ül, csendben gon-
dolkodik, majd hallja azt a fiatalasszonyt tüsténkedni 
odalent. Meg akarja-e ismerni a gyerekét? Nem, hallja a 
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választ a lelkéből. Tudja, ennek a fiatalasszonynak semmi 
köze a férjéhez, ez egy szegény elüldözött nő, vagy meg-
esett lány, akinek nincsen hová mennie. Nem lehet őt 
hibáztatni semmiért sem. A saját férjét sem, harcol, a ma-
ga módján ugyan, de küzd a feleségéért. A hatalmát fi-
togtatva, tulajdonaként bánva vele, de harcol, mert nem 
akarja elveszíteni. Ő meg belement ebbe a csúf játékba, a 
gyerekért. Egyetlen pillanat alatt világosodik meg előtte 
minden. A gyereknek nem ez az érdeke. Akkor lesz bol-
dog, ha a család is boldogságra lel. Megpillantja kicsiny-
ke bőröndjét, ott ácsorog az a sarokban, még ugyanúgy, 
ahogyan hazahozta a kórházból. Valami végérvényesen 
megváltozott benne, és engednie kell a kísértésnek. Meg-
várja az ebédet, délután az asszonyka visszavonul a fiá-
hoz a szuterénba, már nem hallani a gyermeksírást, biz-
tosan szoptat. Elérkezett az idő, magára kapkodja utazó-
ruháit, a kabátot, kocsija kulcsa a helyén, az ajtó mögötti 
kulcstartóra van felakasztva, ahogyan azt még ő hagyhat-
ta hónapokkal korábban. Lekapja, kimegy a garázsba. 
Gyorsan, hanyagul dobja a hátsó ülésre a csomagjait, el-
lenőrzi még egyszer a tárcáját. Bankkártyája benne, sze-
mélyije, jogosítványa a helyén. Beül, s már megy is. Nem 
néz hátra, nem kérdez, nem szól senkinek sem. A lányát 
sem várja meg, elfelejti abban a pillanatban, hogy végre 
szabadnak érzi magát. Ahogy kapaszkodik pár órával 
későbben a hágón felfelé, csak akkor érti meg, hogy éle-
tében először hazamegy. Ott a hazája, ahol a szíve van. 
Az ő szíve egy szegényes szobában maradt, egy csú-
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nyácska, nálánál sokkal fiatalabb ember szívében hagyta 
azt, s most odamegy, kivette a kis vagyonkáját a bankból, 
csak annyit és azt, ami az övé volt, a közöshöz nem nyúlt. 
A táj, akár a mesében, jobbról-balról csüngnek felé a még 
épp hogy csak zöldülő faágak, mégis melege van. Kigyul-
ladt valami a szívében, már nem gondolkodik, nem akar 
megfelelni senkinek sem. Elindult a maga útján, a bol-
dogság felé. Oda, ahol tárt karokkal várják, nem kórházi 
ágyakban kínozzák, hanem szegényen és békésen fogad-
ják majd, ha megérkezik.  

Egyik apró falu követi a másikat, már nem idegenek a 
házak, járt már erre, de akkor vegyes érzelmek kíséreté-
ben. Most tudja, útja otthonába viszi, többet nem tér on-
nan vissza, azzal fog élni, aki neki igazi lelki társa, és aki 
mellett ő jól érzi majd magát. Elindult, nem néz vissza, 
nem fordul vissza, eszébe sem jutna ilyesmi. Csodás vi-
lág, mesevilág, igazi káprázat, eléri a csúcsot, elkezd az 
út ereszkedni lefelé. Egyre jobban gyorsít, bátran hajt elő-
re, egyszer csak hazaér. Hajt befelé a városba, már nem 
téved el, mintha mindég ott élt volna, megkerüli az órát a 
város közepén, befordul a nyíl egyenes sugárúton. Megy 
lefelé, addig, míg meg nem pillantja azt a csodálatos 
szempárt egy szürke, kopott társasház bejárata előtt. Be-
kanyarodik, szinte még megy az autó, de az már ugrik is 
mellé befelé. Öleli, alig bírja leállítani a kocsit. Csókolja, 
boldog, forró könnyei peregnek a nyakába, milyen kel-
lemes érzés. A szavak elfogytak, de vannak helyettük ők, 
együtt, egymásért, mindörökké. 
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* 

 
A csók fanyar ízzel olvad a szájához. Mennyit kapott 

belőle egy év alatt?! Már maga sem tudja, de oly megszo-
kott dolog, mint az evés vagy ivás. – Szeretlek – este, reg-
gel, éjjel, nappal, köszönés helyett is csak ez az egy szó 
járja. Mily unalmassá tud válni, megszokottá. S a szex? – 
az is fanyar, ha folyamatos, sohasem gondolta volna, 
hogy el tud aludni közben, pedig ez történt vele. Öreg-
szik? – vagy csak meg lehet szokni mindent… ki tudja, a 
lényeg mégis a boldogság érzete, a tudattalan öröm, ami-
kor semmi sem számít, az sem, ha csak egy fazék és egy 
lábas van, az sem, ha csak zsíros kenyér az ebéd, a lényeg 
a lélek boldogsága. Fondd keresztbe a lábad a derekamon 
– maradjunk így örökre! – kérleli, s a nő készségesen teszi 
ezt meg, tudja, olyan kincsre lelt, amihez fogható talán 
nincs is e világi életben. S most mégis az övé, minden az 
övé. Óvatosan szorítja magához a drága testet, nem akar-
ja elengedni sem most, sem utána, nem akar már úgy él-
ni, ahogyan eddig, nem akar reggel felkelni, felöltözni, 
gépiesen kutakodni egy gép világában, csak ágyban akar 
maradni, boldog lenni, és boldoggá tenni, ha kedve úgy 
tartja, hát egész nap és egész éjjel. Nem számít a keserű 
valóság, mert nem fontos azt tudomásul venni. A férfi 
azért van, hogy a nőt boldoggá tegye. Csak néha öltöznek 
fel, olyankor is gyorsan vásárolnak be, nem kell sem a 
nap, sem a jólét, semmi, csak egymás érintése, a másik 
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teste, mert ez a legfontosabb ebben az egész világban. A 
gyönyört nem az adja, ha bántják egymást az emberek, 
anyagi javakat halmoznak fel, majd néha egymással ágy-
ba bújnak. A gyönyör a lelkünkben van, és hagyni kell, 
hogy a racionális bal agyféltekénket kiiktassa az álmodo-
zó jobb, néha megkockáztatva az őrültséget is, az értel-
met ki kell iktatni, mert semmi sem racionális, ami az 
embert boldoggá teheti, semmilyen anyagi javakra sincs 
szükségünk ehhez. Az emberi test és élet fenntartása mi-
nimumokban mérhető, egyedül a lélek az, aminek folya-
matos örömforrásokra van szüksége, azt kell állandóan 
táplálni, olyan az, akár egy örökmécses, kell neki a láng, 
a tűz, égni kell, a szerelmet nem kapni kell, hanem adni, 
teljes testtel és feltétel nélkül teljes énnel. Nincsen kora, 
nincsen szépsége, fáj az, de a fájdalmat is át kell élni, 
hagyni kell azt sajogni, mert akkor lesz a gyönyör az, 
ami, nem szabad elmenni mellette. Nem számít, ki voltál 
tegnap, az sem, mi lesz holnap, csak a ma van, csak any-
nyi, amit most és itt kapsz meg. Hát adj, hogy kaphass, 
add önmagadat, add egész életedet oda a pillanatnak, 
hogy kamatostul adhassa azt vissza. Ha adatik egy esély, 
amikor megtalálhatja a nő a fiatalság kútjának forrását, 
nem szabad hagyni, hogy mellette folyjék el, bele kell 
vetnie magát, hadd áramoljon a vízzel együtt a szépség, 
nem kellenek ecsetek, festékek, sem szavak, sem írásjelek, 
csak annyi, hogy elhiggyük, képesek vagyunk a felhőt-
len, a bolond életre. – Bolond vagyok – gondolja a nő, és 
újra, meg újra hagyja magát elcsábítani. Bolondnak kell 



 96 

lenni, aki kész szakadékba ugrani, ha kell, semmilyen 
akadály nincsen előtte, aki sohasem haragszik, megbánt-
ják, de ő megbocsátja, újra megbántják, és újra megbo-
csátja. Hagyni a perceket maguktól telni, nem nézni a 
tükörbe sohasem, minden úgy van jól, ahogyan az ada-
tott, és semmi sem számít, csak az, ami épp most teljese-
dik be. Csak egyetlen dologra van szüksége, a másik felé-
re. A Nő és a Férfi egy, Isten nem külön lénynek terem-
tette őket. Párban van a helyük, mindenkinek előre ki van 
jelölve az útja és a párja. S ha megtalálja, akkor egésszé 
lesz énje. Ez a nő mindent maga mögött mert hagyni, 
mert belépni egy megálmodott világba, ami mindig is az 
övé volt, csak eddig nem találkozott vele. Most boldog, 
most önfeledten örül, semmi sem ronthatja többet el a 
jókedvét. Mindig mosolyog, sohasem éhes, nem gyötri 
szomjúság, nincsenek vágyai, álmai, mert minden egyben 
van megtestesítve, egy csúnyácska, kicsiny, nagyon sze-
gényes körülményeket biztosító, de hatalmas lélekkel 
megáldott emberben. Csak ne zaklatná a férje állandóan, 
az válni akar, zsarolja a gyermekkel, ami bizony csak el-
rontja az idillt, mert az egyedüli, ami hiányzik az életé-
ből, a gyermeke látványa. Őt látnia kell, őt megölelni kell. 
El kell neki mesélni az igazságot, meg kell vele értetni az 
élet valódi értelmét, e lelki felemelkedést, hogy ha majd 
elindul az életben, ne tegye próbára saját sorsát, keresse 
az énjét, az igazi párját, mert van olyan, mert nem a pénz 
számít, nincsenek olyan anyagi javak, melyek helyette-
síthetnék az igazi szerelmet. Ez a valódi élet, most úgy 
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érzi, mindene van, mert mindent megkapott, amire vala-
ha is vágyott. S hogy ez milyen szerény álom volt, csak 
akkor döbben rá, amikor egy idő után elkezdi érezni, 
hogy vissza kell menni, hazafele, nem nézve se jobbra, se 
balra, megszabadulni végleg a régi világától, hogy telje-
sen a magáénak tudhassa azt, amit végre itt megtalált. 

– Haza kell mennem egy pár napra. 
– Nem engedem, azt már nem – válaszolja a kicsire 

nőtt, ám annál céltudatosabb ember. 
– Ezt hogy érted? Nekem haza kell mennem, hogy el 

tudjak válni a férjemtől, és láthassam a lányomat. Úgy 
jöttem el, hogy nem is köszöntem el tőle. Meg kell be-
szélni vele végre, mit és miért tettem. Tudod, nagyon 
szeretlek, és tényleg csak pár nap, mire visszajövök, 
minden sokkal tisztább lesz. Ha ennyire féltesz, kísérj el, 
amúgy is ideje lenne, hogy megismerjen a lányom. 

– Nem gondolod, hogy hagylak oda visszamenni… 
csak így, egyszerűen hagyom a madaramat kiszállni a 
kalitkából? 

– Istenem, te miket beszélsz? – kérdi kétségbeesve, mi-
kor látja egyre kisebbre zsugorodni a szúrós kéktekintetű 
szempárt. – Ugye csak viccelsz – fakad ki sírva a hirtelen 
jött durva változástól. Szíve egyik pillanatról a másikra 
majd megszakad, vérzik ezer sebből – Ugye csak tréfálsz? 

– Nem. 
– Hiszen ma reggel is szeretkeztünk, s te azt mondtad, 

imádsz. 



 98 

– Akkor ne akarj hazamenni. Nem bírnám elviselni, 
hogy a férjed közelébe menj. Hát nem érted?– de már 
egyre jobban enyhül a tekintete – belehalnék a tudatba is. 

– Pedig haza kell mennem – mondja ki a nő és szinte 
azonnal megöleli a féltékeny férfit – úgy megijesztettél… 

– Nagyon féltelek drágám – mondja ki végre azt, ami a 
szívét kővé dermeszti. 

– Feleslegesen, hiszen visszajövök, szeretlek. 
Mire besötétedik, nyoma sem marad a korábbi vitának 

közöttük. Nagy ereje van a szerelemnek, olyan mély ér-
zelmek kötik e két embert össze, amit nem tud egy ilyen 
vita elrontani. Másnap ismételten téma a hazamenetel, s a 
férfi ugyanolyan hevesen kezd tiltakozni: 

– Nem kell elválnod! Minek? Nem jó így minden, 
ahogy van? 

– Te nem szeretnéd összekötni velem az életedet? 
– De igen, csak… 
– Van valami, amit esetleg nem tudok? Tényleg, te mi-

kor mesélsz magadról? Hiszen nem is ismerlek… 
– Butaságokat beszélsz, nem elég az, hogy itt vagyok 

neked? 
– Talán nem, szeretnék mindent tudni rólad. Ki voltál, 

mielőtt megismertelek? Volt-e előttem komoly kapcsola-
tod, és ki volt a hölgy, most merre van, ezt is szeretném 
mind tudni. Nekem nem maradtak titkaim előtted. Sze-
retném, ha neked sem lennének előttem. Már egy éve 
együtt vagyunk, épp ideje elmesélned mindent. Mit dol-
gozol az interneten? Hiszen megélünk, bár az én kevéske 
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pénzem erre nem lehet elegendő. Mivel keresed a kenye-
rünket? Sohasem mész sehová sem, tudni szeretném, kik 
a szüleid, mikor mutatsz végre be nekik? 

– Túl sok kérdést tettél fel, nem akarok magamról be-
szélni, értsd meg! Nem azért, mert titkolózom, csak mert 
semmi érdekes nem történt korábban velem. A szüleim 
bonyolult kérdés, nem beszélek az apámmal. Összevesz-
tünk, nem akarom, hogy ezek a csúnya családi viták kö-
zénk álljanak. Az édesanyám tud rólad, vele szoktam 
beszélni, hiszen te is tudod, előtted is hívtam nemegy-
szer. Ő nem tud utazni, a bal oldalára lebénult, agyvérzé-
se volt pár évvel ezelőtt. Semmi titkolni valóm nincsen. 

– Akkor miért nem beszélsz róluk sohasem? 
– Mert nem lenne érdekes téma, és mert túlságosan 

fájna ahhoz, hogy erről beszéljek. 
– Ha fáj, akkor mégiscsak megbántott valaki. Kérlek, 

mondd el az igazat, tudnom kell, úgy érzem, jogomban 
áll tudni, milyen volt a korábbi életed, míg nem ismerte-
lek. 

– Igen, jogodban állna, de akkor akár el is veszítenélek 
– s oly furcsán néz a nőre, hogy az azonnal megérzi, bi-
zony, valami nagyon fontos dolgot hallgat el előle. 

– Most végre meséld el, mert már tudom, hogy van va-
lami, amiről mégiscsak illene tudnom végre – mondja ki, 
de abban a pillanatban érzi, talán nem kellett volna tola-
kodnia a kéréssel. 

– Egészen biztos, hogy tudni akarod? 
– Igen. 
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– Hát akkor elmondom, nős vagyok. Nem tudlak fele-
ségül venni. 

Csend, mély csend, egyetlen pillanat alatt omlik össze 
az addig oly szépnek hitt világ. 

– Mégis, mikor akartad elmondani… Hol van a felesé-
ged? Mióta vagytok külön? 

– El akartam mondani, csak nem mertem – válaszolja, 
s kissé vonakodva kezd bele a mondandójába: 

– Nagyon fiatal voltam, mindösszesen 17 éves, amikor 
megismertem. Ő akkor már férjnél volt, és nagyon szép. 
A szüleim sohasem fogadták be, mert miatta hagytam 
abba a gimnáziumot, elmentem kőművesnek, dolgoztam, 
estiben folytattam a tanulmányaimat, végül sikerült le-
érettségiznem. Nagyon szerettem, ő is engemet, de egy 
idő után már nem sikerült titkolózni, megtudta a férje. 
Meglesett bennünket, és nekem jött, hatalmas darab em-
ber, megszólalni sem volt időm. Aznap hazavittem, és 
elhatároztuk, nyilvánosan is felvállaljuk egymást. Ő tíz 
évvel idősebb, mint én. Szóval elvált a férjétől, én meg 
elvettem feleségül. Gyermekünk nem született. Minden 
egészen jól ment, ő abból a pénzből, amit a közös vagyo-
nukból kapott, megvette ezt az aprócska lakást. Semmi 
baj nem volt közöttünk, csak munka nélkül maradtunk 
mind a ketten. Próbáltam elhelyezkedni, de nem sikerült, 
és neki sem. Majd valami ismerősén keresztül kapott egy 
házvezetőnői állást, nem sokkal a mi megismerkedésünk 
előtt, és elment New Yorkba dolgozni. Ám alig telt el fél 
év, összejött azzal az emberrel, akinek vezette a háztartá-
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sát. Már nem bántam, hiszen megismertelek, eljöttél hoz-
zám, megszerettelek. Tudod, nem anyámmal szoktam 
beszélni, hanem vele. A szüleim azóta sem álltak szóba 
velem, igaz, én sem próbáltam. A nővérem, többek között 
ezért is haragszik annyira rám. Csodálom, hogy nem 
mondta el neked, igaz megkértem, hagyja rám, majd én 
elmesélem, ha elérkezik az ideje. Nos, azért nem lényeges 
ez a válás, hiszen ahhoz, hogy elvegyelek feleségül, még 
nekem is el kellene válnom. Ez a titkom, más semmi nin-
csen, csak ennyi. Most végre mindent tudsz. 

– Megölted a lelkemet – mondja sírva a nő –, megölted 
a szerelmünket, hiszen hazudtál, ennyi időn keresztül 
hazudtál nekem… Ha tudtam volna, hogy ez a lakás egy 
másik asszonyé, ha tudtam volna, hogy ez az ágy, amibe 
eddig melléd feküdtem, egy másik asszonyé, ha legalább 
megadtad volna az esélyt, hogy eldönthessem, akarom-e 
ezt a kapcsolatot így? De te hazudtál, és ezt nem fogom 
megbocsátani – mondja ki sírva a nagyon komoly szava-
kat. 

– Akkor menj haza! 
– Tessék? 
– Azt mondtam, ha nem tudsz megbocsátani, akkor 

menj haza! 
– Ennyi? Nem is kérsz bocsánatot? 
– Miért kérnék, hiszen te is férjnél vagy… Attól még 

szeretlek, nekem az nem számít. Nem csináltam ügyet 
belőle, pedig neked gyereked is van. Nekem nincsen, a 
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feleségem hagyott el, nem én őt. Mit vethetnél a szemem-
re? Miért kellene nekem bocsánatot kérni? 

– Mert nem mondtad el az igazat, többek között azért. 
Kiveszi a gardróbból a kis bőröndjét, és elkezd csoma-

golni. Egy ideig csak nézi a férfi, de kis idő múlva átöleli, 
s mind a ketten sírva fakadnak. Többé már nem ugyano-
lyan az a tekintet, a nő mindig keres benne valami 
hamiskásat, valamit, amiről folyamatosan azt hiszi, álsá-
gos. Egy héttel a történtek után a férfi bejelenti, kapott 
munkát, de nem a városban. 

 
Megbeszélnek mindent, hetente egyszer tud csak ha-

zajárni. Ahogy kap albérletet, azonnal magával viszi az 
asszonyt is. A nő sem megy haza a kitűzött időpontban, 
már nem érdekli a válóper. Az a másik asszony majd’ 
minden héten hívja a férfit, olyan nyájasan beszél vele, 
mintha még mindig minden rendben volna közöttük. 
Hihetetlen szálka fúródott a nő szívébe, amióta megtud-
ta, hogy nem ő az egyedüli. Mégsem megy el, marad, de 
attól a naptól fogva már mindent másként lát, minden 
más színt kap. Már semmi sem olyan csillogó, egyre fa-
kóbb a szoba, az aprócska konyhaszekrény kinézete is 
összehasonlítást nyer azzal a régi naggyal, a tágassal, 
amiben egyedül ő volt az úrnő. Ki tudja, mi lesz, ha az a 
másik hazajön… Alig két hónappal a történtek után oly 
idegennek érzi magát, egyre többet veszekszenek, hete-
kig egyedül van, csak szombatra jön haza a férfi, és akkor 
is van úgy, hogy ittasan. Korábban ilyet nem tapasztalt 
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soha. Mire kialussza magát, máris csomagolhat, süthet-
főzhet egész nap, hogy legyen élelme a következő mun-
kás hétre. Estére jön utána egy kisbusz, ami elviszi min-
den vasárnap, messzire tőle, dolgozni. Így megy ez hétről 
hétre, mire egy alkalommal a nő szóvá teszi. Hatalmas 
veszekedés lesz belőle, és a férfi türelmét veszítve meg-
üti. 

– Ez volt az utolsó alkalom, hogy láttál – vágja neki 
oda. 

– Hát nem értesz? – kérdi az kétségbeesetten. – Nem 
akartam, kérlek – fogja könyörgőre, letérdel elé – nem 
akartam, annyira fáradt vagyok. Van neked arról fogal-
mad, milyen körülmények között élek hét közben? Nem 
bírom tovább – fakad ki, mire az asszony megsajnálja, és 
újra megbocsát. Mindketten érzik, ami volt, annak vége, 
az meghalt bennük. 

 
Miután a férfi újra elmegy, felhívja a férjét. Az nem vet 

a szemére semmit sem. Elkezd interneten beszélgetni ve-
le. Eleinte csak pár szót a gyermekről, majd egyre többet 
és egyre sűrűbben. Rádöbben, még mindég szereti a férjét 
is, vagy talán újra szerelmes? Lehetséges ez? Igen, a gé-
pek világában minden és bármi lehetséges. Talán a férjé-
nek volt igaza, nem is szerelem az, amit egy ilyen kapcso-
latban átél, csak valami hihetetlen hiányérzet, valami 
nagy űr, amiről azt képzelte, egy ilyen virtuális kapcsolat 
majd pótolni fog. Valami ismeretlen, ami alig akad egy 
középkorú nő életében, vagy ha akad is, csak nagyon rit-
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kán. Már maga sem tudja eldönteni, mi legyen, marad-
jon, vagy menjen haza. Az addig oly nagyon szeretett 
férfit hetente egyszer látja, akkor is mindig fáradtan, és 
csak a pénzről, illetve annak hiányáról beszél. Számol, 
mennyit és mit kellene dolgozni ahhoz, hogy magával 
vihesse a nőt is abba a távoli, ismeretlen városba, ahol 
munkát kapott. A nő egyre inkább gondolja, hogy neki ez 
a világ idegen, ő nem érzi otthon magát benne. Keresi a 
másik asszony nyomát, de sehol egy fénykép, vagy ruha, 
ami a másik nőre utalna. Mégis ott van, jelen van, meg-
mételyezte az életét, már nem fog többé helyrejönni 
semmi, mert amit keres, talán nem más, mint megválto-
zott érzéseinek igazolása. Ilyen hamar ki lehet ábrándulni 
valakiből, aki addig az életet jelentette? Vagy tényleg 
nem is volt igazi a szerelem, csak a helyzet volt az, ami 
hihetetlenül hiányzott és tetszett neki, imponált volna 
csupán, hogy egy kihűlt házasság közepette van valaki, 
aki még akarja őt? Nem, nem, ez igazi szerelem volt, s 
akár egy életre is szólhatott volna, de már ott van az a 
csúf szó, hogy volna... 

 
 
Végül egyik este megbeszéli a férjével, hogy vissza-

megy hozzá. Sajgó szívvel, vegyes érzésekkel, megbánt-
va, sértetten elindul. Nem szól a másiknak, mint ahogy a 
férjének sem szólt annak előtte, csak hagy maga után egy 
búcsúlevelet, kocsiba ül, és még a sűrű havazás sem tudja 
megakadályozni abban, hogy végre hazatérjen. Keserűen, 
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csalódottan elindul vissza, hogy ott folytassa az életét, 
ahol abbahagyta. 

 
* 

 
– Soha többet – Mondja hangosan és nyomja a gázt, 

ahogy csak bírja. Haza… haza… haza akarok menni az 
én drága otthonomba. 

– Haza! – Áll meg egy pillanatra a hágó tetején, a lehú-
zott ablakon át szórja egyre hangosabban kifelé, a vissz-
hang dobálja e mesés helyen a kényes szót… H A Z A! 
Vajon várja még ott bárki is? Erre a kérdésre nagyot dob-
ban a szíve, megáll, félrehúzza a kocsit. Óvatos, az út 
majdnem teljes egészében járhatatlan, alig tudott felka-
paszkodni ebben a borzalmas időben a hágó tetejére, lefe-
lé még jobban kell majd vigyáznia. Igaz, hogy ez rövi-
debb, mint ahol eddig járt, de ő most ezt választotta, 
megmutatták neki a térképen, itt akár egy órával hama-
rább is átjuthat rajta. Már vissza nem fordulhat, mennie 
kell előre, ám ha tudta volna, mennyire veszélyes, inkább 
mégis körbe ment volna hazafelé. 

Felveszi bundáját, a hajnali szél beléhasít az agyába, 
hideg van, a hágó tetején a szél borzalmasan kavarja a 
havat, alig lehet látni pár méternyit. Hogy a csudába tud 
ő hazamenni ilyen mostoha körülmények között?! A fér-
jemet akarom – sír halkan, és szinte ráfagy azonnal a 
könny a pillájára, oly cudar hideg sikít a fülébe – nincsen 
sapkám, miért nincs nekem sapkám? – Kérdi magától, és 
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érzi, most nem tud továbbmenni, most sétálni kell, de 
nem szabad bemenni az erdő sűrűjébe, az veszélyes le-
het, eltéved, vagy megtámadja ebben a rengeteg nagy 
ismeretlenben valami. Leül egy útjelző kőre, letörli annak 
oldalát, és megbénulva olvassa tovább: MAGYAR KI-
RÁLYSÁG HATÁRKŐ. Otthon lenne mégis? Majd bele-
szaggat a szívébe, nem, csak akár lehetne… hol a csudá-
ban jár ő most? Mit keres itt? Otthon a családja, a gyere-
ke, haza kellene menni, haza, minél előbb, minél hama-
rább, gyorsan… De a hóvihar belepte az utat, nem látni 
tőle, ő meg ottrekedt a hágó tetején. – Megfagyok – gon-
dolta egyből. Összehúzza a most az egyszer igen csak jó 
szolgálatot tevő bundáját magán, és visszaül a kocsiba. 
Telefonálni kellene, próbál is, de lemerült, leszívta a 
dermesztő hideg az akkumulátort. – Most mi lesz? – Kér-
di magától sírva, mert eszébe jut egész eddigi élete, a 
boldogság, ami talán mégis volt, csak ő rendre elment 
mellette. Haza akarok menni, ismétli magában folyama-
tosan, kétségbe van esve, szipog, majd egy hirtelen ötlet: 
– Ha becsúszok a szakadékba, hát becsúszok, nem szá-
mít, Isten vezet, csak azt kapom, amit megérdemlek, itt 
nem maradhatok egyetlen percig sem, mert megfagyok. 
Felveszi szemüvegét, jól becsatolja magát, kettesben in-
dul el, se lejjebb, se feljebb nem teszi, és lassan araszol a 
sűrű hóviharban tovább, tovább, néha megáll, majd indít, 
megy pár lépést, keresi az utat, de az semerre sem látszik. 
Csak le kell húzódni a hegy mellé, talán akkor túléli ezt a 
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borzalmat mégis. Ráhanyatlik a kormányra, és sír… sír… 
sír. 

– Asszonyom! – ébred hirtelen egy idegen férfihangra, 
kopogtatja az autó ablakát valaki. 

– Gyorsan kinyitja az ajtót, és lám! – csoda történt, egy 
kamion van előtte. 

– Rosszul van? – kérdi egy fiatal férfi, rossz angolság-
gal. 

– Nem, csak nem látom az utat – válaszolja gyorsan, 
kitörölve az álmot a szeméből, hálás ennek a nehezen 
érthető szónak, amit ő sem ejt ki helyesebben, vagy szeb-
ben – biztosan én is ilyen nevetséges vagyok – gondolja 
és mosolyog. 

– Jöjjön utánam asszonyom! – kiabálja oda hányaveti 
módon a kamionos, és már mászik is fel a sofőrülésbe.  

– Gyorsan ő is beszáll a kocsiba, maximumra veszi fel 
a fűtést, a benzinmutató majdnem folyamatos sárgát mu-
tat, már jó ideje aludhatott a kormányra ráborulva, mi-
közben fűtötte a kocsiját. Leveszi bundáját, hátradobja, és 
elindul a kamion után. Semmit sem lát, csak annak hátsó 
lámpáit, folyamatosan fékez, mert állandóan villognak a 
féklámpái. Szépen, higgadtan megy a nyomban végig, 
észre sem veszi az idő múlását, csak már azt, hogy szür-
kül. Nem gondolkodik, megy, se lát, se hall, csak a kami-
on kerekeinek nyomát figyeli, sűrűn jobbra, majd balra, 
ritkán egyenesen, miközben érzi, a bokája fel akarja adni, 
már nem érzi azt, és a háta is beszakad. Úgy figyel, csor-
gó, könnyes szemekkel, hogy észre sem veszi, már leér-
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tek a hágóról, és megszűnt az a hatalmas havazás is, a 
Nap lemenőben, de amott, valami csodálatos fény de-
reng, telihold van. Jókora udvara van a Holdnak, de oly 
csodás, oly szép, Istenem! – kiállt fel magában. – Köszö-
nöm, hogy megmentettél. A legszívesebben megcsókolná 
ennek a fiatal idegennek a kezét, mert nélküle nem tudott 
volna lejönni a hegyekből, de komoly asszony lévén, 
semmi butaságot nem tehet. Kihúzza magát, megköszö-
rüli a torkát, kiszáll a kocsiból, csak úgy, egy szál blúz-
ban, ahogy amaz is egy szál pólóban. 

– Isten áldja meg magát! – mondja neki az asszony há-
lásan, és nyújtja jobb kezét, hogy kezet fogjon az idegen-
nel. 

– Ne tessen haragudni, mifelénk nem illik asszonnyal 
kezet fogni – majd jól körülnéz, és látja, senki sincsen az 
úton, hát mégis nyújtja a kezét, és jól megrázza az asszo-
nyét, majd’ kitépi a helyéből, de teszi ezt úgy, hogy a má-
sik kezét ráteszi a kettőjükére. Az asszony érti, jelzi amaz 
felsőbbrendűségét, olyan nemzet sarja lehet, ahol a férfi 
az úr, az asszony nem számít. – Szívesen segítettem, in-
nen magától is boldogul, olyan két kilométerre van egy 
benzinkút, és olcsó szobákat adnak ki, nem akarok bele-
szólni, de amilyen állapotban maga most van, pihenjen 
meg, csak utána menjen tovább. Semmi közöm, de bizto-
san család várja magát, jó lenne hazaérni épségben. 

Választ nem vár, máris felpattan a vezetőülésbe és 
megy is tovább, őt otthagyva, szinte lebénulva a megle-
petéstől, és csak ekkor látja a kamion oldalán a jelzést, 
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török volt a fiatalember, milyen kedves volt, nem pimasz, 
csak egyszerű felebaráti szeretetből segített. Mégiscsak jó 
lehet ezek asszonyának lenni, hiszen tisztelik a másik 
nemet. – Otthagyhatott volna, nyűg voltam neki, lassan 
tudott haladni miattam, mert nem mertem gyorsabban 
jönni, és ő türelemmel vezetett le, egyetlen percre sem 
vette le a szemét a tükörről, hogy el ne veszítsen. Én meg 
azt mondtam neki, hogy Isten áldja meg. Talán csak nem 
rosszul köszöntem meg? Nekik is ugyanaz az Istenük? – 
gondolkodik az asszony, majd a gondolatmenete egy is-
meretlen könyvre téved – A Korán, nem ismerem, de, ha 
Isten hazasegít, az lesz az első dolgom, megszerzem, el-
olvasom, el fogom olvasni.  

Visszaül a kocsiba, elindul, elér a benzinkútig, ott tele-
tankol, dühösen veszi tudomásul, hogy az otthoninál is 
többe kerül a benzin arrafelé. Végigfut az agyán, hogy 
tovább kellene mennie, de akkor érzi a térdeit, remegnek, 
annyira elfáradt a megerőltető vezetésben. – Kérem, van 
itt valamerre kiadó szoba egy éjszakára? – kérdi a kés-
zségesen segítő benzinkutast, aki szépen megtankolja a 
kocsit, még a szélvédőket is letörli, látszik, maszek a kút, 
nem sok alkalmazottja lehet ott fent a hegy lábánál, nem 
túl sokan járnak tankolni hozzá.  

– Van, csókolom, van, a saját benzinkutam ez, a háta 
mögött lévő ház is az enyém, máris szólok az asszony-
nak, rakjon tüzet a vendégszobában, ha az megfelel ke-
gyednek, nyolc euróért reggelivel is szolgálunk – vála-
szolja nemes egyszerűséggel. 
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– Volna lehetőség mosakodásra? – kérdi az asszony, és 
már számolja is a kezébe a pénzt. 

– Hogyne, nagyságos asszonyom – azonnal lehet für-
deni, azt nálunk mindig lehet, mert fürdőhenger is van a 
fürdőben, meleg vizünk van állandóan, van itt fa elég, 
mire meg tetszik fürdeni, el lesz készítve az ágya, jó me-
leg lesz a szobája is. Vihetem a csomagját? Tessék beállni 
az udvarba… vagy nem is, nyitva a kapu, majd én bevi-
szem a kocsit a garázsba, had olvadjon le ez a sok jég az 
aljáról. 

És már veszi is el a kocsi kulcsát, az asszony kiveszi 
csomagját, nem sok az, hiszen csak pár napra ment el.   

– Tessék csak beljebb fáradni, mondja az asszony, picit 
tört magyarsággal, de magyarul – tessen erre, és már 
nyitja is ki a fürdőszoba ajtaját, vezeti be a hölgyet, látja, 
össze van az fagyva teljesen.  

– De csodaszép itt minden maguknál! – ámuldozik el, 
amint a patikatiszta folyosón vezetik végig. Lakkozott 
vörösfenyő a padló, szépen be van érve, a mennyezet is 
fából faragva, csodálatos, szép pasztellszínek, süppedő 
szőnyegek, tele házi szőttesekkel a fal végig, mint egy 
igazi vadászlak, olyan ez a ház, és akkor meglátják köny-
nyes, fáradt szemei a hatalmas fürdőszobát. Tiszta a 
csempe, egyszerűség, minden vörösen ég, a kád is tiszta, 
már megengedték bele a vizet.  

– Nyugodtan maradhat benne, amíg csak akar, csak 
nehogy elaludjon, majd magára nézek, ha megengedi – 
mondja, és mondja az információkat az asszonyka egy-
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folytában. Egyértelművé válik, hogy magyar asszony az, 
csak valamilyen idegen hangzású tájszólást beszél, amit ő 
eddig még nem hallott mástól. Mire levetkőzik, még ab-
ban is segít neki a türelmes, cserfes fiatalasszony, már 
csobog is a víz, gőzölög, majd beleül.  

Érzi, már nagyon álmos, de a telefonja aggasztja, szól-
ni kellene a férjének, hogy nem tud hazamenni, megkérdi 
a gazdát, hátha tud segíteni. 

– Milyen a maga készüléke? – s már veszi is ki az asz-
szony kezéből a nemrégen kapott, ékszeres dobozra ha-
sonlító szép telefont – szerencséje van, ugyanilyen az én 
feleségemé is, máris felteszem töltésre. 

– Maga áldott jó ember! – tör ki a sírás az asszonyból. 
– Már hogyne lennék jó magához, mikor maga meg-

szenvedte a hágón való átkelést ebben az ítéletidőben. 
Hogy gondolt ilyet, hogy átkel rajta? Miért nem maradt 
ott, ahol előtte volt? Ilyenkor senki sem tudja személyau-
tóval leküzdeni a hóvihart, csoda, hogy le tudott jönni. 
Tudja, hogy azt beszélik fent a népek, hogy már megint 
vannak farkasok?  

– Farkas volt az, ahol voltam – fanyarul mosolyogja el 
magát az asszony, majd elhallgat, korog a gyomra, de 
nagyon, hiszen tegnap óta már ételt sem látott. 

– Kér valami kis vacsorát? – kérdi a fiatalasszony, de 
már megy is, nem vár választ, és mire az asszony befek-
szik a szép habos, igazi dunnás falusi ágyba, máris ott 
egy ágytálca, rajta finom sonkás rántotta, egy csésze me-
leg tejjel, hatalmas nagy szelet házi kenyérrel. 
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– Nagyon szépen köszönöm. Fakad ki a sírás az asz-
szonyból – ez már sok neki, nem bírta megállni, hogy ne 
sírjon – ha maga tudná, milyen régen vagyok úton, mi-
lyen nagy csodákon mentem keresztül, és mennyire éhes 
vagyok, mert tegnap ettem utoljára, azóta csak úton va-
gyok folyamatosan. 

 
– Jó étvágyat, kedves! Majd tegye a tálcát ki az ajtó elé! 
Nem zavarom, ez a meleg kitart reggelig, nem fog fázni, 
hagyom, had egyen, és pihenje jól ki magát. Most semmi 
másra ne gondoljon, csak az alvásra. Majd reggel ráér 
hálálkodni –, azzal megy is kifelé, és csukja be az asz-
szonyra az ajtót. 

Gyorsan felkel, megeszi a pazar vacsorát, kitörli a tá-
nyért, még a morzsát is felszedi a tálcáról, olyan jólesik 
neki a parasztos vacsora, mint soha életében. Megissza a 
langyos tejet is, kirakja a tálcát, visszafekszik a pihe 
könnyű dunna alá. Jó meleg van, biztonságban van, oly 
sok minden történt vele mostanában, hogy szinte el sem 
hiszi, imádkozik, összekulcsolt keze a szájánál, valamit 
megcsókol, amit abban szorongat, de már alszik is, a keze 
lecsuklik, kiesik abból egy aprócska kis játék, a lánya régi 
kedvence, magával hozta, hogy meg ne feledkezzen róla 
egyetlen percre sem. 

Odakint sűrűn esik a hó, az égiek gyémánttal borítják 
be a tájat, a telihold eltűnik a felhők mögé, csend lett, ja-
nuár végi téli csend, végre biztonságban van, csak van-
nak jó emberek, csak ők vannak többségben, a rosszakat 
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elnyomja a végzet… hirtelen újra, meg újra belényilall a 
szívébe, mit is tett, most aztán vezekelhet érte egy életen 
át. Megérdemli, gondolja, s az elfogadás végül álomba 
ringatja. 

 
* 

 
Nehezére esik az ébredés, tudja, valami végleg elment, 

de azt nem tudhatja, mi lesz az, ami a helyére lép. Valakit 
örökre el kell engedni, el kell felejteni, ki kell törölni az 
emlékezetéből. Már nincsen veszélyben, már nem érheti 
az utol, akár kiengedik, akár börtönbe zárják, őt már soha 
többé nem fogja bántani. A kis pénzecskéje nála van, be-
levarrta a bundájába ügyesen, nehogy kirabolják útköz-
ben. Épp hazafelé tart, jaj, csak egyszer érje el a határt, 
soha többet nem lépi azt át, csak még egyszer meghall-
hassa a drága magyar szót az utcán. Már nem fél a mun-
kanélküliségtől, az öregedéstől, már minden poklot be-
járt… Viharedzett, csak innen jusson le a sík vidékre, on-
nan már nem lesz messze a határ. Csak pár órányira lehet 
az otthonától, a cél közel, nem hátrálhat meg, soha többet 
nem hagyja el a családját. Most telve van reményekkel, az 
elmúlt napokban olyan szívélyesen beszélgetett vele a 
férje. Sőt, már olyat is mondott neki, hogy majd megbe-
szélnek mindent, meg ráér a válás, csak érjen végre haza. 
Mielőtt elindult, azt is mondta, cseng a fülében a kedves 
szó:– Szeretlek – igaz, utána letette, de ez most minden-
nél többet ért. A felébredése óta tudja, semmi más nem 
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számít egy kor után, csak az igaz szeretet, a biztonság, és 
azt csak az ő kis otthonában lelheti újra meg. 

– Istenem! – kiállt hatalmasat, miközben nyújtózik a 
dunna alatt. Milyen finom, milyen puha, csak ne kellene 
kikászálódni belőle, mert amíg alatta fekszik, az nyuga-
lommal árasztja el. 

Halk kopogtatás, majd egy női hang kérdése: 
– Minden rendben van, asszonyom? – a házigazda asz-

szonyság olyan bájosan, tapintatosan kérdi, biztosan 
meghallotta a hangos kiabálást. 

– Igen, köszönöm. Máris felöltözöm – válaszolja kissé 
zavartan, mert tudja, már megint meggondolatlan és fele-
lőtlen volt, pedig neki ezentúl ilyet nem szabad tenni so-
ha többet. Higgadtan nyújtózkodik, és akkor hirtelen szí-
ven üti a valóság. A dunna alól kibújva hideg a szoba, a 
cserépkályha nem duruzsol, még nem mertek abban tü-
zet rakni, hagyták aludni, élces a levegő, a lehelete is 
meglátszik, most olyan ez az egész, mint az élete maga. 

– Asszonyom, csak szólni szeretnék, hogy a telefonját 
a férjem feltöltötte, és folyamatosan hívja azon valaki – 
mondja, majd hallatszik, hogy elmegy az ajtó elől, visz-
szavonul a nappaliba, a konyhában szorgoskodik, és nem 
zavarja tovább a vendéget. Gyorsan kikászálódik az ágy-
ból, az öltözködéssel nem sokat bíbelődik, szokatlanul 
hideg a szoba, talán két percet sem tölt benne, máris ro-
han kifelé, keresvén valami melegebb helyiséget. A nap-
paliban szépen megterítve az aprócska kerek asztalka, 
rajta gőzölög a frissen lefőtt kávé. Kis tálkákban enniva-
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lók vannak, és friss házi kenyér, fantasztikus annak az 
illata. 

– Ma sütötte? – kérdi elképedve a fiatal, törékeny, 
kedves teremtést. 

– Persze, az éjjel bedagasztottam, ma hajnalban a fér-
jem bevetette a kemencébe, azt ő szokta, jól kifűti előtte, 
és beveti, mire felkelek, már általában ki is sül a kenyér. 

– Mindennap sütnek?– képed el a hallottaktól, hiszen 
az hihetetlen nehéz dolog lehet. Neki az lenne, ő ezt nem 
tenné még a szeretett férfiért sem soha. 

– Nem, csak másnaponként, és ha van rá igény, akkor 
a másét is a nagy kemencében. De van itt a kályhában is 
egy kicsi, azt hátulról, a színből fűti az uram, abba csak 
egy kenyér fér bele, egy nagy, ami nekünk elég két napra, 
sőt, van, hogy egész hétre is. 

– De ügyesek maguk. Elkérhetem a telefonom? – kérdi. 
Az asszony kimegy a konyhába, és behozza a mobilt, 

ami mutatja, hogy nyolc hívása volt, míg ki volt halva a 
szufla belőle. A férje és a lánya kereste közben. 

– Köszönöm, fordul az asszonyhoz, majd megnyomja 
a zöld gombot, és már cseng is az a vonal másik felén. 

– Jó reggelt! – köszön haza, mintha semmi sem történt 
volna. 

– Jól vagy? Nem történt semmi baj? Hol vagy? – zúdít-
ja rá kérdéseit a kellemes, nyugodt férfihang a vonal má-
sik oldalán. 

– Ne haragudj rám, majd mesélek, egy panzióban va-
gyok, fennragadtam a hegyekben, sikeresen át tudtam 
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jönni a hágón, de nem mertem éjjel tovább menni, na-
gyon havazott, itt vagyok egy kedves fiatal házaspárnál, 
de azt meg ne kérdezd, merre? Nem tudom, egy biztos, 
útban hazafelé. Otthagytam a töltőmet, lemerült a tele-
fon. Aggódtál értem? – csicsereg, mintha mi sem történt 
volna, mintha nem is lett volna veszélyben az este az éle-
te, az elmúlt hónapok kiestek, mintha nem is ő csalta 
volna ily sokáig a férjét, mint aki már nem akar tudomást 
sem venni a történtekről, csak hazamenni hozzá. Még 
egyszer visszamenni, és soha többé el nem jönni tőle. 

Amaz roppant higgadt, türelmes ember, fel sem hozza 
aggodalmát, szívesen fogadja az asszony közeledését, és 
megkérdi: 

– Ma hazajössz? 
– Természetesen, iszom egy kávét, és máris indulok. 

Remélem, délre otthon leszek, vagy később, ne aggódj, 
kérlek, jól vagyok, odahaza mesélek, a tied vagyok örök-
re, kérlek, bocsáss meg. Nem akarom rád erőltetni ma-
gamat, csak fogadj be, a többit majd nekem kell bizonyí-
tanom, tudom. Elfogadom a döntésed, bármi legyen is 
az, csak most az egyszer érjek még haza épségben – csak 
kimondta, talán így vannak a dolgok rendjén, gondolja, 
majd picit elgondolkodik azon a szörnyűségen, amiket az 
elmúlt hónapokban átélt. 

 
Az asszonyka, bár hallotta minden szavát, nem kér-

dez, diszkréten lesüti a szemét, és kedvesen tölti a kávét 
a csészébe. – Milyen kellemes porcelán – gondolkodik, 
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néz a semmibe, a kávéscsészére, és akkor látja, hogy az 
asztal telve roskadásig minden földi jóval, van ott házi 
kolbász, szalonna, sonka, kis tálkában vaj, zsír és valami 
ragacsos zöldes izé, amiről fogalma sincs, hogy mi lehet. 
Kíváncsi ugyan rá, de megkérdezni nem meri. 

– Tessen fogyasztani! – kínálja szívélyesen az asszony-
ka, így szóba elegyednek. Bent finom meleg, gőzölgő 
friss kávé illata keveredik a kenyér illatával, a lekvár ér-
dekes, sötét, arról már csak megkérdi, miből készült. 

– Áfonya az erdőből, a férjem szedte – jön az egyér-
telmű válasz –, ha nem ízlik, van barack is, csak ez jel-
lemzőbb itt fent a hegyen, mint a sárgabarack, amit a fér-
jem a városba menet szokott venni, azt is elteszem télire, 
de ez nekem jobban ízlik, amazt inkább a süteményekhez 
használom el. 

– Igaza van, köszönöm, szeretem, ismerem –, mondja, 
s máris megken egy jókora szelet kenyeret vajjal, rá egy 
kis lekvárt, nehogy elhízzon tőle, de ezt azért meg kell 
kóstolni, ha utána koplalnia is kell. – Minek? – kérdi egy-
ből magától –, hiszen kiéheztem az úton épp eléggé. Jó-
ízűen megreggelizik, szinte mindenből eszik egy falatkát, 
csak abból a ragacsos valamiből nem, de szégyelli meg-
kérdezni, mi az. Az asszonyka észleli, és mondja anélkül, 
hogy kérdezné: 

– Zöldségpüré – úgy szoktam, hogy lecsónak lefőzöm, 
majd ledarálom, és meleg dunsztba rakom, eláll egészen 
kora tavaszig, finom, tessen megkóstolni, jó zelleres. 
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– Még sohasem ettem ilyet – válaszolja neki, de csak 
kíváncsi, vesz a kése hegyével egy falatot egy letört da-
rabka kenyérre, majd megízleli. 

– Finom – mondja elismerően az asszonynak, de csak 
udvariasságból, mert olyan furcsa annak az íze, keser-
nyés, fanyar, tudja, azt nem fogja megszeretni, elég volt, 
alaposan jóllakott, talán elérkezett a búcsú ideje, odahaza 
őt már nagyon várják, menni kell. 

– Köszönöm a nagyon finom reggelit, a szállást, a ked-
vességüket, tartozom még valamivel? – kérdi teljesen 
természetesen, hiszen a pénzt kifizette, amit az ember 
kért, a kocsit feltankolta, útra készen áll, már csak picit 
megmosni kellene a szemét és a fogát, fürödni ráér oda-
haza is, menni akar, nem tarthatja vissza senki. Ideje visz-
szatérni az ő kis meleg, jól megszokott életébe.  

– Semmivel sem tartozik, kedves – válaszolja az asz-
szonyka, és megigazgatja a kendőt a fején. A férjem már 
előállt az autóval, tiszta az idő, a havat is ellapátolták, 
jártak már kora hajnalban, s bár csúszós, de tiszta, szépen 
lassan le tud innen ereszkedni a városba, onnan hamar 
haza fog találni – adja neki az útmutatást.  

 
Odakint fogócskát játszik a Nap egy hópehellyel, mely 

makacs mód szálldogál erre-arra, de sehogyan sem akar 
betagolódni a többihez. Mindegyik játékos sorban követi 
egymást, csak úgy növekszik a habos fehérség, ropog a 
kocsi kereke alatt a tömény csoda, a tiszta fehér ékszer. 
Haza… haza… zengi ütemesen egy belső hang, mely oly 
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biztosabb annak igazában, mint talán még soha. Halkan 
sír egy rímpár a gondolatai között, írni kellene, mindent, 
tisztán, szabadon, őszintén, semmi álca, semmi kétkedés, 
magát adni, akkor is, ha ezért mások egész biztosan meg-
szólják abban a világban, ahová most óvatosan hajt, las-
san, nehogy megcsússzon. 

 
Írj, drága lelkem, írj, és ne félj, mostantól fehér marad a táj, 

mostantól csak víg nóta jár, mostantól színesek lesznek a na-
pok, mert tudom, mert akarom, hogy úgy legyen.  

 
 

* 
 
Ahogy ül a hintaszékében, hirtelen döbben rá, hogy ő 

mindezt átélte, megélte. Fülében csengenek annak az 
embernek korábbi szavai: 

 
„– Ne menj oda, kérlek, ne hagyj itt, nem kell elválni, 

nem az a vacak papír teszi a mi életünket. Boldogok va-
gyunk, ne tedd tönkre, elvesz tőlem. 

– Rémeket látsz. Egyetlen nap drágám – mondja hun-
cut mosollyal, és soha többet nem megyek vissza, csak 
most, még ez egyszer.” 

 
Ahogy visszaemlékszik arra a borzalmas napra, ami-

kor megtudta az igazat, már mindent ért, már mindent 
tud. Érti a levelek tartalmát. De könnyű is volt, míg nem 
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emlékezett semmire sem, de kár, hogy nem maradt min-
den ott a tudatalattijában. Most minden előtte hever, a 
szívében tőrként szúr a felismerés, s irgalmatlan súlyú 
köveket hengerget rá. Már mindent ért. Hirtelen megvi-
lágosodik benne az egész eddigi élete. Összekulcsolja 
kezeit, becsukja a laptopot, ami már megint az ölében 
hever, és messzire dobja az ágyára. – Soha többet – 
mondja, és tudja, ez nagyon komoly elhatározás. Az a kis 
szörnyeteg megölte a lelkét, tönkretette egész eddigi éle-
tét, pedig csak egy vacak kis gép. Milyen álságos is a vi-
lág… Merre haladnak a gyerekek, ha csak ebben hisznek? 
Neki ezt meg kell írni. Milyen szörnyű ez a gépek irányí-
totta mocskos, kegyetlen világ… De a szerelem él… Bár-
mi is történt, most tisztán lát, tudja, megélte, átélte, az 
övé volt. Ezentúl történhet bármi, mert egyszer az életé-
ben szerelmes volt, csak megijedt, csak megmételyezte a 
hazugság, és a szegénységtől való félelem. 

 
Döbbenet ül az arcára, ahogyan ott pihen a hintaszék-

ben, minden tisztán körvonalazódik benne, a férje, aki 
türelmesen kivárta az egész történet végét, nem hagyta 
el, pedig más rég megtette volna, hűséggel nevelte addig 
a lányát.  

 
Míg az emlékeivel cibálózik, megáll egy autó a ház 

előtt. S ő hirtelen megrázkódik, kirázza a hideg. A lánya 
szóba sem állt vele még egyszer sem, pedig már hónapok 
óta itthon van. Csengetnek. Miért? Hiszen van kulcsa. 
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Újra csengetnek, valahogyan feltápászkodik. Most még 
gyengébbnek érzi magát, mint valaha. A nehéz gipsz 
húzza lefelé, a keretben való ugrálás egyre nehezebben 
megy, feltörte a járókeret a két tenyerét. Nehezen ér csak 
a kiskapuig. Egy rendőrségi kocsit lát, belényilallik, Iste-
nem, meghalt a férjem? – Ó ne, ez nem lehet. 

– Jó napot kívánok! – köszön halkan egy rendőrtiszt. – 
Nem szívesen jöttem, csak kellett, a férje kért meg rá, ő 
nem tud hazajönni. 

– Valami baj érte? – kérdi tágra nyitott szemmel, de 
valahogyan ott bent titkon mégis reméli, hogy nem érte 
semmi baj. 

– A lánya… 
– A lányom? – vág szavába hirtelen, ekkor jut a tudatá-

ig, hogy neki lánya is van – mi van vele – visítja, elengedi 
a keretet, és majdnem elesik. Úgy kapja el a rendőr. 

– Ne tessék megijedni, él, de majdnem meghalt, kábí-
tószer-túladagolás. Most éledezik, kérem, nyugodjon 
meg, meglátja, helyrejön, ha felöltözik, szívesen beviszem 
a kórházba, a férje barátja vagyok. 

– Nem, köszönöm, majd taxival, nem akarok magának 
bajt, csak arra kérem, mondja meg a kórház nevét, hol 
kereshetem, és ki az orvosa? 

– Természetesen, – mondja a tiszt, majd elővesz egy 
jegyzettömböt, egy másik papirost, amiről lemásol egy 
telefonszámot, egy nevet, azt odanyújtja a kétségbeesett 
asszonynak. 
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– Tessék – mondja, és választ nem várva elmegy. Az 
asszony lassan visszahúzódik, ennyi borzalom nem tör-
ténhet ily rövid idő alatt – gondolja –, és becsukja maga 
mögött az ajtót. Alig két év leforgása alatt ők már csak 
kórházról kórházra járnak, valahogyan ott mozognak 
otthonosan. 

Felhívja a kórházat, és miután beszél az orvossal, meg-
érti a történteket. A lánya majdnem meghalt, miközben ő 
azt sem vette észre rajta, hogy kábítószereken él. Miért 
nem volt óvatosabb? Azokat tette tönkre, akik szeretik őt, 
a férjét, aki még akkor sem hagyta el, amikor a szíve 
megingott, és a lányát, aki még gyerek. Taxit hív, beviteti 
magát a kórházba. – Egy betegszállítót tessék szerezni 
nekem – kéri a sofőrt, van erre lehetőség? Megfizetném 
szívesen.  

– Beviszem én, van a földszinten tolókocsi. 
– Köszönöm, hálálkodik – igyekszik összeszedni ma-

radék erejét, még mielőtt a szemébe kell majd nézzen a 
férjének, aki még nem is tudja, hogy visszatért az emlé-
kezete, és azt sem, hogy ő milyen undorral tud csak ön-
magára gondolni mindazért, amit tett. 

– Itt a tolószék, jöjjön, segítek beleülni, mondja udvari-
asan neki a taxisofőr, hová vigyem, melyik emeletre? 

– Nem kell, csak a földszintre, a lányomat ma este hoz-
ták ide a toxikológiára be, kérem, vigyen oda, ott már vár 
a férjem. 

– Rendben asszonyom. 
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Ahogy közelednek, hirtelen kirajzolódik a kép, vé-
konyka gyermek fekszik egy hatalmas ágyban, szája kö-
rül csupa feketeszén, kezét fogja egy megtört, hirtelen 
megöregedett férfi, ráborulva lábára. Ő lenne a férjem? 
Kérdi magában a nő. Igen, ő az, de mintha kicserélték 
volna. 

A gyermek alszik, de oly soványka, oly megtört, lát-
szik rajta a sok szenvedés. 

– Mi történt? – kérdi a nő. 
– Meg akart halni. 
– Miattam? – kérdi halkan. 
– De kis buta vagy – mondja neki, majd gyorsan ma-

gához vonja, és átöleli. Elég volt a szenvedésből. 
Odamegy a taxishoz, kifizeti neki a fuvardíjat, majd 

visszamegy a felesége és a lánya mellé. 
– Mindenre emlékszem – mondja ki végre azt, ami a 

látványtól terhes kórteremben még sűrűbbé teszi a leve-
gőt. 

– Jaj, istenem – sóhajtja a férfi, miközben kezébe veszi 
felesége kezét, és megcsókolja. 

– Ő tudja?  
– Tudja, az imént magánál volt, kérte, hogy szóljak ne-

ked, akar beszélni veled, még mielőtt elvinnék. 
– Elvinnék? Hová? – kérdi kétségbeesetten 
– Vagy bemegy magától elvonóra, vagy eljárnak vele 

szemben. Sajnos ez a törvény – nem tudok mit tenni – 
vállalni kell az elvonót, most nem lehet másképp segíteni. 
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Utána összefogunk, segítünk neki, mint ahogyan mindig 
is kellett volna. 

– Köszönöm. 
– Anya, hallottam mindent – szólal meg a gyönge 

gyermek – nem akarok abba az intézetbe menni nélküle-
tek. 

– Haragszol? 
– Anya nem haragszom, csak szeretném, ha meggyó-

gyulnál végre. Magamat hibáztattam, azt hittem, azért 
mentél el, mert csúnyán viselkedtem veled, de már tu-
dom, hogy azért mentél el, mert szeretted azt az embert. 
Ne aggódj, több butaságot nem teszek. Anya! Becsaptak, 
elhagytak, meggyötörtek… 

– Nem hagylak többet el, már nem számít semmi, csak 
gyógyulj meg! 

– Ez nincs így jól, anya – nekem az nem jó, ha te bol-
dogtalan vagy. 

– De kicsim, az talán nem is volt igaz, az csak egy 
megálmodott világ volt, mert mindig arra vágytam, de 
nem is létezett, csak elhittem, hogy van olyan. 

– Jaj, anya! 
– De miért tetted ezt kicsim, miért büntetsz? 
– Nem akartam, bulizni voltam, nem akartam kábító-

szert bevenni, bár bevallom, mostanában rendszeresen 
füveztem, de kemény drogot sohasem vettem volna be. 

– Akkor hogyan történt, miért nem mondod el a rend-
őröknek az igazat? 
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– Mert nem hinnék el, azt mondanák, ez az én hazug-
ságom csupán, hogy megússzam, és hogy ne vállaljam a 
saját tetteim következményét. 

– Nem így van, az igazságnak egyszer győznie kell. 
– A te megálmodott világodban lehet, de az enyémben 

nem. Anya, sajnos ez nem így van. Ezt most nem én tet-
tem magammal, most nem én szedtem be ezt az erős 
szert, ittam, sokat ittam, arra emlékszem, valaki beletehe-
tett valamit a poharamba. Ne félj anya, semmi bajom 
nem lesz. Ha itt maradsz mellettem, és többet nem 
hagysz magamra, semmi bajunk nem lesz… 

– Soha többet… – s ekkor érzi csak igazán a súlyát e 
szónak. Istenem, hányszor is mondta ezt ő már ki az el-
múlt időszakban? Soha többet… 

Hirtelen belémarkol a férje ruhájába, és húzza azt ma-
gához, szinte hisztérikusan, görcsösen: 

– Soha többet. Megígérem, hazatértem, az útnak vége. 
Csak egy világ van, amit együtt élhetünk meg. Több esé-
lyünk már nincsen – de a szíve legmélyén tudja, ez nem 
igaz, mert azt a másikat ott, abban az apró lakásban, an-
nak ellenére, hogy hazudott neki, még most is nagyon 
szereti, örökké szeretni fogja, csak nem neki szánta a sors. 

 
S rendre, mint mindég, ha elérkezik, az Ember elmegy a bol-

dogsága mellett, mert valamiért így rendelte azt neki az Élet. 
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