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Szeretettel köszöntöm az olvasót, aki kezében tartja második elbe-
szélés kötetemet, mely témáinak változatosságával emlékeztet a ko-
rábban megjelent, Sorsok szilánkjai című könyvemre és az „A szere-
lem messengeren érkezik” című netkötetemre (mely az OSZK MEK 
oldalán olvasható). Írásaim önálló történetek – de egy-egy témára 
sokszor több változat született. A jó történet olvasásra és beszélge-
tésre késztet, összekapcsol, és áthidal, hogy ne maradjunk egyedül  
a gondolatainkkal. Vitákat indíthat el, és képessé tesz bennünket, 
hogy meglássuk azt, amit egyébként észre sem vennénk. A történetek 
gyakran kimondják, amit nem tudunk, vagy nem merünk kimondani, 
mert nem tudjuk, hogyan fejezzük ki magunkat. 
Vannak kétkedők, akik szerint a mai rohanó világban egyre kevesebb 
a létjogosultsága az írott szónak, mert szerintük az emberek csak 
vizuális élményekre vágynak. Én pedig hiszem, kell még lennie egy 
olyan rétegnek, akiket érdekel mások sorsa, pl. a társkeresés örök és 
kibékíthetetlen ellentétei, vagy éppen az együttélés minden öröme és 
kínja, vagy a múlt történései. Legyen szó akár szüleink vagy nagyszü-
leink életéről, a két világégésről – vagy éppen a szomszéd gyerekei-
nek sorsáról – vannak dolgok, amiknek nem szabad feledésbe me-
rülniük. 
Amikor valakivel beszélgetek az írásaimról, gyakran kérdi, hogy jut 
eszembe ennyiféle történet? Számomra leginkább az ötlet, a téma  
a fontos: egy kép, egy hangulat, pár szó – amit a különféle pályázato-
kon az a három alkotócsoport, melyeknek tagja vagyok, közzétesz – 
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és nekem máris „beindul a fantáziám”. Az írásaim valójában min-
dennapi – és mégis nem mindennapi történetek, szinte mindnek 
van valóságalapja. Lehet az egy korábbi olvasmányélmény, vagy  
a gyerekkoromból felvillanó emlék, vagy az elmúlt több mint hatvan 
év tapasztalata – igyekszem fordulatos, olvasmányos történésé szőni. 
Hiszem, helyem van azok között, akik nem megélhetési gondoktól 
vezérelve azzal szeretnék tölteni az idejüket, hogy olvasmány él-
ményt adjanak az embereknek. Ezt teszem akkor is, amikor irodalmi 
klubot szervezek, vagy közzéteszem az írásam a közösségi oldalon, 
és akkor is, amikor a családi kasszát „fosztogatva” könyvet adok ki 
az engem ismerő és szerető emberek örömére. 
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Andrea álmából felriadva, izzadó homlokkal és lüktető halántékkal 
zihált a gyűrött vánkoson. Álmában megint átélte azt a borzalmas 
éjszakát, amely örökre megváltoztatta az életét. Autóban ült, pár 
hetes ismeretség után most először indult Bélával és annak barátaival 
kirándulni. A zamárdi disco volt a cél, ahol nagyon jól szórakoztak, 
egészen hajnal négy óráig. Nem sokkal később kocsiba ültek, a fiú jól 
vezetett, kellemes zenét hallgatva, sebes tempóban hajtottak az autó-
pálya felé a 112-es úton. Az andalító ritmusra Andi lassan álomba 
szenderült. Hatalmas csattanásra és rázkódásra ébredt: az autó elejé-
be vágódó óriási test pontosan a vezető melletti jobb oldali ülésre – 
vagyis az ő ölébe zuhant. A testén érezte a kivénhedt őzbak vonagló 
haláltusáját, melynek emléke még most is – öt év után – viszolygásra 
készteti. Iszonyatos fájdalom hasított a gerincébe, és mielőtt az esz-
méletét elveszítette volna, még érzékelte, hogy az autó a fák közé 
csapódik: a lámpa fényénél örvénylő zöld lombot látott és egy hatal-
mas fatörzset, mely pontosan a mellette lévő ajtónál fogta meg a 
kocsit a további zuhanástól. 
 
A többit már csak a társak elbeszélésből tudja. Azt, hogyan találtak 
rájuk reggel a favágók, amint a verőfényes nap megvilágította a zu-
hanás nyomait, azt, hogy bár mindenki eszméletét vesztette és súlyos 
sérüléseket szenvedett, a többiek lassan felépültek. Ő viszont nyaktól 
lefelé béna maradt. Örökre.  
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Szülei minden lehetségest megpróbáltak: amikor a magyar orvosok 
tehetetlenül tárták szét a karjukat, hogy ennél többet ők már nem 
tehetnek, vitték Berlinbe egy jó nevű professzorhoz, próbálkoztak 
őssejt beültetéssel is, de hiába, az a zuhanás tönkretette az életét. Az 
ábrándjait, hogy majd külföldi turnékon zongorázik, a sikert, mely-
nek már soha nem lehet részese. 
 
Béla – aki az autót vezette, és ezért felelősnek érezte magát a lány 
sorsának alakulásáért – mellette maradt. Most is itt fekszik vele kö-
zös szobában – de külön ágyban, mert Andrea forgatásához speciális 
fekhelyre van szükség – és csak szólnia kellene, igazítson a párnáján, 
mert teljesen elgémberedett a nyaka, de nincs szíve felébreszteni. 
Annyit dolgozik, hogy a terápiák és a gyógyszerek árát előteremtse és 
élhetővé tegye az ő hétköznapjait – hadd pihenjen. Andi nem várta el 
tőle, hogy vele maradjon, hiszen iszonyatos teher lehet neki nap mint 
nap szembesülni a baleset következményével, és lemondani arról, 
hogy egyszer majd apa legyen – de a kedves, hallgatag fiú kitartott 
mellette. 
A baleset után fél évvel Béla és Andi szülei egy földszinti lakást vásá-
roltak meg, melyet úgy rendeztek be, hogy a teljesen lebénult lányt 
egy emelőszerkezettel még a fürdőszobáig is el tudják vinni. Nappal 
– amíg a fiú dolgozott – két ápolónő váltja egymást Andi mellett: 
Évi, aki az évek során a legjobb barátnője és lelkitársa lett, és Olga, 
egy idősebb, szakavatott betegápoló, aki rendszeresen tornáztatja, 
mozgatja a teljesen magatehetetlen lányt. Amikor viszont Béla haza-
ér, azonnal elkezd vacsorát készíteni és ellátni kedvesét, akinek egyet-
len végtagja sem mozdul a baleset óta. Az évek során a lány megta-
nulta a szájába adott speciális tollal a tablet érintő képernyőjét kezel-
ni, így legalább olvasni vagy zenét hallgatni tud „önállóan” is. Az 
orvosok néha biztatják: rohamos léptekkel fejlődik az orvostudo-
mány, hátha egyszer az ő bajára is kifejlesztenek valamit… Ebben 
kell hinnie, különben a körülötte élőket is csak keseríti bánatával. 
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Andrea itt tartott a gondolatiban, amikor a párja megmozdult és ki-
nyitotta a szemét. Az ablakon át beszűrődő napfény megvilágította a 
lány párnán szétterülő szép szőke fürtjeit, és a fiú mosolyogva lépett 
hozzá, hogy megigazítsa a párnáját, és egy jó reggelt puszival kö-
szöntse kedvesét. Ezután az ágya mellől elővarázsolt egy csodás tűz-
piros flamingó csokrot: 
- Ez a tiéd szerelmem. Boldog Valentin napot! 
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Szeptember másodikán vonattal indultam Budapestre a kórházba, az 
Esztergomból érkező fél hetes vonatot vártam Magdolnavölgy meg-
állónál. Sokan várakoztunk. Munkába indulók, fehér inges kisdiákok: 
mivel az első tanítási nap volt, ami valószínűleg sok helyen tanévnyi-
tóval kezdődött. Mellettem épp egy BKV sofőr állt, aki munkába 
sietett. Még morfondíroztam is magamban, hogy ha neki a buszra 
van ingyenjegye, miért egy másik tömegközlekedési eszközzel megy 
dolgozni, de azután lelki szemeim előtt megjelent a 10-es út reggeli 
forgalma, és megértettem, miért nem a távolsági busszal araszol. 
Hiszen a vonat pontos, mert kötött pályán halad… Itt tartottam a 
gondolataimmal, amikor megszólalt a hangosbeszélő és közölte, 
hogy „Kérem, vigyázzanak, a megállóhelyen Esztergom irányába 
vonat halad át!”. Micsoda? Nem Budapest, hanem Esztergom irá-
nyába? Máris hívtam telefonon a mozdonyvezető fiam, aki épp szol-
gálatban volt ezen a vonalon, tudja-e miért nem az én vonatom érke-
zik, hanem az ellenoldali? Mondta igen, épp most akart hívni, mert 
gondolta, hogy itt várakozok: 
 
- A te vonatod anyukám még el sem indult Esztergomból, mert egy 
nagy dög kutya felszállt kísérő nélkül a vonatra, és nem akart lemen-
ni. Már három kalauz próbálta letuszkolni, de végül ellenük fordult. 
Most várják, hogy kiérjenek a rendőrök, mert amióta az a szamár  
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história volt a vonaton, parancskönyvbe kapták, hogy kit kell ilyen-
kor értesíteni. 
- Micsoda? Szamár a vonaton? 
- Miért, nem meséltem múltkor? Augusztus 20-án két ember egy 
felmálházott szamárral meg egy kecskével valahogy feljutott a Flirtre 
(villamos motorvonat), ami Székesfehérvárra tartott, és mivel a kalauz 
csak két megálló múlva ért abba a kocsiba, ahová ezek bekvártélyoz-
ták magukat, egy darabig el is vitte a vonat őket. Na, azóta írásba van 
adva, hogy „az ilyen méretű állatok szállítása nem megengedett, a 
kisebb kedvenceket – akár kecskét vagy szamárcsikót is – a kézi-
poggyász méretét meg nem haladó nagyságú szállítóeszközben kell 
elhelyezni”. Most már az is ki van a jegyvizsgálóknak adva, hogy 
minden ilyen esetben ki kell hívni a rendőröket. Állítólag valami vi-
lágjáró fazon volt, akinek a szamarát Rosinanténak hívják. Hat éve 
egyedül indult útnak az El Caminora, útközben vette a málhahordó 
szamarat. Egy nő meg az úton csapódott hozzá és együtt szerezték a 
Bolhás nevű kecskét: egy szlovéniai vágóhídról mentették meg. De 
ezt már a neten olvastam, ez nem volt a parancskönyvbe – tette hoz-
zá nevetve. 
- Elképesztő! Erről jut eszembe, amikor még újak voltak ezek a mo-
torvonatok, egyszer mintha azt mesélted volna, hogy egy ló is fel 
akart szállni. 
- Igen, igen! De az egyedül volt, valahonnan elszabadult, és valószí-
nűleg lószállító utánfutónak nézte a Flirtet, azért akart felszállni. A 
Kolozsi Pali látta, hogy a vonaton utazó gyerekek többször kinyitot-
ták neki a kocsiajtót, de mire rászánta volna magát a beszállásra, és 
bedugta a fejét, az automatika – ami a lábakat érzékeli – mindig visz-
szacsukta az ajtót. Végülis valaki lóhoz értő utas odament és kivezet-
te szegényt a sínek közül. Na jó, anyu, le kell tennem. A kalauz köz-
be megkérdezte az esztergomiakat: 25-30 percet fog késni a vonatod. 
 
A frissen szerzett információt a közel harminc perces késésről meg-
osztottam a körülöttem állókkal, mire szegény buszsofőr elindult  
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haza, hogy valami kölcsön autóval dolgozni mehessen. Útközben 
még megjegyezte, hogy: 
- No, a pasaréti utasok is joggal szidhatják ma a BKV-t, mert mire én 
Budára beérek, a váltótársamnak rég lejár a szolgálati ideje. Vajon 
elhiszik nekem a főnökeim, hogy egy kutya miatt nem tudtam mun-
kába menni? 
 
A vonatom végül fél óra késéssel megérkezett, és vele a kedvenc 
kalauzom, Erzsike. Miután megbeszéltük a késés okát, elmesélte, 
hogy neki is van kutyás sztorija. Nagy kutyarajongó, és egy tündéri 
hófehér kutyusnak, Lokinak a gazdája, aki időnként – amikor ő van 
szolgálatban – a kisfiával, Kristóffal együtt szokott vele utazni a vo-
naton. De igazából nem is róluk akart mesélni, hanem egy idős há-
zaspárról, akik egyszer egy félős vizslával szálltak fel. 
 
- Persze simizés, ismerkedés után „picit” ott ragadtam mellettük be-
szélgetni. A kutyus ritkán utazott, így nehezen viselte, minden állo-
másnál le szeretett volna szállni. A néni nagyon aranyos volt, hogy 
megnyugtassa, mindig magyarázott neki „Nézd Buksi, már Leány-
vár!” – mutatott az állomásépületre, mintha a kutya értené a beszédet 
–, majd amikor egy vonat elhaladt mellettünk: „Látod, itt a másik 
vonat, lehet hogy azon is utaznak kutyusok.” – mondta, és arra is 
rámutatott. Kicsit összeszorult a szívem, mert arra gondoltam, talán 
nem volt gyerekük, azért magyaráz úgy a kutyának, mintha a kisgye-
reke lenne, akit minden érdekel. Hát igen – tűnődött el mielőtt indult 
a jegyeket kezelni –, épp húsz éve dolgozok vonaton, sokféle utassal 
hozott már össze a sors! 
 
A kórházba beérve volt időm gondolkodni ezeken az „állati utazó-
kon”, és eszembe jutott még egy – jóval régebbi – történet is. Az 
1970-es évek elején sok magyar fiatal ment ki dolgozni az NDK-ba, 
köztük az én unokanővérem is. Textilgyárban dolgozott három mű-
szakban, és közben felvételizett a külkereskedelmi főiskolára.   
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Zsikéről tudni kell, hogy imádta a cicákat, így aztán egy idő után már 
a munkásszálláson a szobájában is „rejtegetett” egy cirmost, akit a 
munkatársaktól kapott születésnapjára. A kis jószág szépen csepere-
dett és már szép felnőtt cica volt, amikor a főiskola megkezdése mi-
att haza kellett költöznie. Próbálta Zsike a német munkatársainak 
ajánlgatni Mónikát, de nem akadt gazdája. A hazahozáshoz állator-
vosi papírok kellettek volna, és több hét karantén várt volna a cicára 
az út előtt. Erre Zsikének már nem volt elég ideje, ezért végül csel-
hez folyamodott. 
 
Indulás előtt írt egy lapot az anyukájának: „Három nap múlva indu-
lunk. Nem egyedül megyek.” Erzsike néni alaposan meglepődött a 
képeslapon, fejében cikáztak a gondolatok. Nem egyedül? Sose emlí-
tette, hogy lenne kint egy barátja… tán csak nem azt jelenti ez a töb-
bes szám, hogy terhes? De azután elhessegette ezt a gondolatot, és 
kíváncsian várta lánya érkezését, aki az ígért napon két nagy bőrönd-
del és egy sporttáskával meg is érkezett. 
 
- Szia lányom! Hát hol az útitársad? – nézett szét a nénikém, amikor 
a taxi elment. 
 
Zsike válaszképpen a táska cipzárját húzta szét, ahonnan a cica fé-
lénken, de érdeklődve nézett szét. 
 
- Ó, te lány! Hát ezt jelentette a többes szám? Hogy sikerült Mónikát 
hazalopnod? 
 
Zsike ezután tüzetesen elmesélte, hogy indulás előtt megpróbáltak a 
cicának egy kis altatót beadni, de azt ugye mindig kiköpte. Ezután a 
barátnője némi konyakot csempészett a tejes tálkájába, amit a cirmos 
gyanútlanul megivott, és ettől picit elbódult. A baj csak az volt, hogy 
a vonaton a csehszlovák határig kialudta magát, szépen kitágította a 
táskán a cipzárnál a levegőzés miatt hagyott rést, és a lányok legna-
gyobb ijedelmére egyszer csak ott dorombolt elégedetten Zsike mel-
lett az ülésen. Szinte abban a pillanatban a fülkébe lépett két német 
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vámos: „Reisepass wird überprüft!” (útlevél-ellenőrzés) felkiáltással, így 
már nem maradt arra idő, hogy visszatömködjék szegény cicát a 
sporttáskába. Ezért Juci egy hirtelen ötlettől vezérelve a ballonkabát-
ját „leverte” a fogasról, ami a cicára esett. Mire a vámosok odaértek, 
és szúrópróbaszerűen épp a sporttáskába meg egyikőjük bőröndjébe 
néztek bele, addigra Mónika elégedetten elnyújtózott a kabát alatt, és 
már csak attól kellett tartaniuk, hogy a kocsiban felhangzó dorombo-
lástól gyanút fog a vámos. De szerencsére pont jött egy ellenvonat, 
aminek a zaja elnyomta a cicazenét, így a lányok megúszták a leleple-
ződést. Ez a potyautas azután a család kedvence lett, és még jó né-
hány évet élt Kecskeméten. 
 
Elgondolkodtam ezeken az állati sztorikon, azután írni kezdtem: úgy 
gondolom, olyan érdekesek ezek a történetek, kár lenne értük, ha 
elnyelné őket a feledés homálya. 
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Tibor megdöbbenve ült sivár albérleti szobája asztalánál, kezében  
a végzéssel, mely határozatban tiltja meg, hogy egykori szerelmét, 
akivel több, mint tíz éven át alkottak egy párt, a jövőben háromszáz 
méternél közelebbről láthassa. A végzés kitért arra is, sem telefonon, 
sem levélben nem keresheti, mert ez a jövőben zaklatásnak minősül, 
és büntetőjogi eljárást von maga után. 
Ahogy ott ült, döbbenten és értetlenül, hogyan juthattak el idáig, lelki 
szemei előtt megjelent Bella törékeny és arányos alakja, a mozdulat, 
ahogyan hosszú fekete hajkoronáját hátra vetette – és szemében 
gyűlni kezdtek a könnyek, miközben végiggondolta közös életüket: 
 
Egy borsodi bányászvárosban laktak mind a ketten, és már a közép-
iskola bejfejezés óta egy párt alkottak. Tibi nem tanult tovább, ha-
nem a barátjával egy horgászboltot üzemeltettek, és mellette hobbi-
jának, a csillagászatnak hódolt. Idővel a helyi Csillagvizsgáló üzemel-
tetését is rábízták: ha iskolai csoportok jelentkeztek, lelkesen kalau-
zolta őket, és közben azon álmodozott, ha Bella befejezi a tanárkép-
zőt – ahol matematika-testnevelés szakra járt –, és nem kell anyagilag 
támogatnia, majd ő is tanulni fog. Azután másként alakult: a lány 
nem tudott helyben elhelyezkedni, ezért még tovább tanult, aerobik 
edző akart lenni – abban bízva, hogy ezzel majd tud pénzt keresni. 
Hét év telt el így, közben Tibi édesapja meghalt, anyukája egyedül 
maradt. Kérlelte a fiatalokat: költözzenek ki hozzá Kazincbarcikára  
a családi házba, de Bella hallani sem akart az „anyóshoz” költözésről, 
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és a Tibor által időnként felvetett házasságkötést is feleslegesnek 
tartotta. A fiú végtelenül szerette a párját, mindenben alkalmazko-
dott hozzá, és szó nélkül vette tudomásul ezeket. Fizette az albérle-
tet, és törte a fejét, hogyan lehetne megfelelő állást találni az alkalmi 
edzői munka helyett szerelmének? 
 
Újabb két év telt el anélkül, hogy a lány megfelelő munkát talált vol-
na, ezért elhatározták: a fővárosba költöznek, hátha ott több lehető-
ség van. Igaz, taníthatott volna matematikát egy kisegítő iskolában 
Tiszaújvárosban, de ehhez is költözni kellett volna, és igazából ez idő 
tájt már nem akart gyerekekkel foglalkozni: vonzotta a csillogó edző-
termek világa. Tibor tehát elkezdett Pesten albérletet keresni és ma-
gának munkát. Hamarosan talált is, egy bank Pénztárszolgáltatójánál 
alkalmazták egészen tisztességes fizetésért. Ehhez igazodva már mert 
egy teljes lakást bérelni kettőjüknek, édesanyja pedig a kicsi apai 
örökségből tudott adni annyi pénzt, ami a kéthavi kaukcióra elég 
volt. A fiatal pár életében új korszak kezdődött: élvezték, hogy szín-
házba, koncertekre járhatnak, és Tibor titkon azt remélte, ha Bella is 
talál munkát, 1-2 éven belül már gyermeket is vállalhatnak. Nagyon 
vágyott arra, hogy igazi családdá váljanak. Bella hamarosan egy kert-
városi lakóparkban, egy fitnesz komplexumban talált munkát, végre 
azt csinálhatta, amit szeret, és ettől szinte kivirult. Két műszakban 
dolgozott (az edzőterem 10-22-ig tartott nyitva), kis idő múlva már túl-
órákat vállalt. Ha Tibi kérlelte, ne vállaljon annyi pluszt, az volt a 
válasz: „Sok éven át Te kerestél többet, én csak tengődtem, miért ne 
dolgoznék most én? Inkább takaríts, lásd el a háztartást, én pedig 
megpróbálok sok pénzt keresni.” A fiú belenyugodott, akkor volt 
boldog, ha a lány jól érezte magát. 
 
Nem telt el több, mint 3 hónap, amikor egyik este Tibor elhatározta, 
hogy kimegy a fél tízes busszal a lány elé, meglepi azzal, hogy az 
edzőterem előtt vár rá. Elhatározta, azon az estén ismét szóba hozza 
a házasságkötést, szerette volna egy szép gyűrűvel megajándékozni a 
lányt, de mivel tudta milyen kényes az ízlése, nem akarta nélküle 
megvenni. Pár perccel tíz előtt állt meg a szalon előtt. Belátott:  
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a teremben már csak egyetlenegy kigyúrt férfi edzett. Látta amint 
Bella helyére pakolja a felszereléseket, majd az ajtóhoz lép, belülről 
bezárja, és elmegy átöltözni. Gondolta, mindjárt visszajön, de legna-
gyobb megdöbbenésére nem ez történt: a férfi felállt a nyújtópadtól 
és utánament, és több mint negyedórán át a dolgozói öltözőben ma-
radtak, majd összeölelkezve közelítettek az ajtó felé. Tibor gyorsan 
hátrább lépett, de az oszlop mögül még látta, hogy a lány beül a férfi 
terepjárójába, és elhajtanak. A döbbenettől pár percig csak állt ott a 
fitnesz szalon előtt, majd arra eszmélt, hogy a fél tizenegyes busz 
bekanyarodik a sarkon, és elhajt – mivel a megállóban nem tartózko-
dott senki. Tibor tudta, ez volt az aznapi utolsó járat, de kétségbe-
esésében eszébe sem jutott, hogy utána rohanjon, hátha megállíthat-
ja. Csak állt ott, a döbbenettől bénán. Szóval ezért voltak a túlórák, a 
késő esti hazatérések az utóbbi másfél hónapban! Nem tudta, nem 
akarta felfogni, hogy a lány félrevezette, inkább magát akarta meg-
győzni, hogy rosszul látott, hátha csak véletlenül fogta át a férfi Bella 
derekát… Hinni akarta, hogy a társa hűséges, és ő csak fantáziál. 
Végül taxit fogadott, hogy hazaérjen, még mielőtt a lány rájön: meg-
leste, de elhatározta, hogy ezután jobban figyel, van-e esetleg valami 
áruló jele annak, hogy Bella el akarja hagyni. 
 
Amikor hazaért, megkönnyebbülten látta, hogy a lány még nincs 
otthon. A gyűrűvásárlást ezután nem hozta szóba, és amíg a lány 
fürdött, igyekezett Bella telefonját megnézni: vannak-e rajta gyanús 
üzenetek. Nem voltak. Ezen megnyugodott – egészen addig, míg a 
lány táskájából meg nem hallotta a jellegzetes hangot: sms érkezett 
egy másik telefonra! Arra már nem volt ideje, hogy megnézze, mert 
Bella kilépett a fürdőszobából, de nem bírta ki, hogy meg ne jegyez-
ze: „Neked két telefonod van?” A nemleges válasz hallatán a lány 
táskájához lépett, és kiemelt egy – a legújabb trend szerinti – elegáns 
készüléket: „És ez?” – Bella kikapta a kezéből, és közölte ez Annáé, 
valószínűleg véletlenül az ő táskájába dobta bele, és gyorsan elvonult 
a két telefonnal a hálóba, hogy telefonál neki otthonra, ne keresse  
a készüléket. 



 
18 

 

Tibor ezt nem hitte el, de ráhagyta, viszont másnap este a ház előtt 
várta a lányt: látni akarta, hogy a buszról száll-e le vagy a kék terepjá-
róval tér haza? Sejtése beigazolódott, a kocsi az utca elején parkolt le, 
és Bella csak percekkel később szállt ki belőle. Amikor a férfi elhaj-
tott, Tibor kilépett a bokrok takarásából a meglepett lány elé, aki 
viszont rögtön támadott: mi az, hogy leskelődik utána? Vegye tudo-
másul, a tulaj hozta haza, és csak azért maradt kicsit még a kocsiban, 
mert a következő heti csapatépítő wellness hétvégét beszélték meg, 
amire a szalon minden dolgozóját elviszi Gábor. De Tibor már nem 
hitt neki. Elmondta, egy nappal korábban is látta, hogy az a férfi 
utolsónak maradt az edzőteremben, és bement hozzá a dolgozói 
öltözőbe, és azt is: összeölelkezve jöttek elő. A lány nem tagadott, 
hazaérve összepakolt, közölte, ezt az éjszakát még itt tölti, de reggel 
beviszi a cuccait az edzőterembe, és ott fog aludni, amíg nem talál 
megfelelő albérletet. 
 
Fél év is eltelt már a szakítás után, de Tibor nem tudott belenyugod-
ni párja elvesztésébe. Hívogatta, sms-ekkel bombázta, találkozót 
próbált tőle kicsikarni. Amikor a lány nem válaszolt, kocsit bérelt és 
este az edzőterem előtt várta, követte az autójukat, hogy lássa, hol 
lakik a lány. Megdöbbenve látta, hogy már nem a sötétkék terepjáró-
ba száll be, hanem egy szőke, hórihorgas ifjonc sport Mercédeszébe. 
Követte őket a közeli lakópark egyik szép házáig, ahol még legalább 
két órát várakozott, de a lány nem jött ki onnan. Egyre zavarodot-
tabb lett: mi történhetett? Pár hónap alatt már a másodig férfival 
csalja őt a lány? Mert arról, hogy Bella hozzá tartozik, nem tudott 
lemondani… betegesen féltékeny lett rá és egyre többször követte. 
Ha bent voltak a házban, többször becsöngetett és követelte, hogy 
jöjjön ki a lány, mert tisztázni akarja vele a történteket. 
 
Egyetlenegyszer végül szóba állt vele Bella. Megkérte, hagyja békén, 
és felejtse el őt, neki már van új párja, új élete. Arra próbálta Tibort 
rábeszélni, keressen ő is új társat, még nem késő, mással még boldog 
lehet. A férfi azonban nem akart mást szeretni, megalkuvásnak érez-
te volna, ha a több mint tíz évi kapcsolatot sutba dobva, mással pró-
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bálna új életet kezdeni. Amíg hallgatta a lány érveit, amint az meg 
akarta neki magyarázni, az ő kapcsolatuk tulajdonképpen nem szere-
lem volt, hanem csak „szövetség a bajok túlélésére”, folyton az a pár 
sor járt az eszében, amit egyszer munka közben a rádióból hallott: 
„Szomorú, ha a szív megalkuvást keres; szeretni szomorú felényi 
szeretetért, vagy annyiért se, mást.” 
 
A lány végül megunta a zaklatást, és feljelentette. Mivel az idézést  
a bírósági alkalmazott véletlenül az állandó lakcímére, Miskolcra 
küldte, arról a férfi nem értesült, így a tárgyaláson sem jelent meg, 
csak a végzés volt az, amivel szembesült… Éppen Valentin napon! 
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Egy hölgy – nevezzük Ritának – a „társkeresők” oldalán böngészett, 
amikor szeme megakadt egy hirdetésen: „Én egy 42 éves, több nyel-
ven beszélő diplomata vagyok – szinte folyton úton. Kérlek, szülj 
nekem egy gyereket, és bőségesen megjutalmazlak. Jelige: Nem fele-
séget keresek!” 
 
Először alaposan meglepődött, de elgondolkodott ezen a hirdetésen. 
Ő maga is közel járt a negyvenhez, túl egy rossz házasságon. Imrével 
még az egyetemi évek alatt házasodtak össze: első szerelem, közös 
barátok, közös érdeklődési kör – azt gondolták annak idején, ennél 
több nem is kell. A diplomaszerzés után mindketten Baján helyez-
kedtek el: Imre egy bankban, Rita pedig a szakközépiskolában taní-
tott. Két év telt el, mire saját lakásuk lett, ekkor említette meg elő-
ször a férjének, hogy ő már szeretne gyereket szülni. Imre kifogása 
az volt, hogy eddig csak „güriztek”, még nem is éltek, ő előbb sze-
retne egy autót és azzal kicsit utazgatni, ráér még az a „trónörökös”. 
Rita belenyugodott, és keresett egy új munkahelyet: egy jól fizető 
pénzügyi csoportvezetői állást vállalt el egy multinál – bízva abban, 
hogy a magasabb fizetése hozzásegíti őket a férje álmainak megvaló-
sításához, és utána jöhet a baba. 
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Öt év telt el így, mire Rita rászánta magát, hogy a férje időhúzása 
ellenére elmegy egy nőgyógyászhoz kivizsgálásra. Tudni akarta, 
rendben van-e minden, alkalmas-e egy terhesség kihordására? Elha-
tározta, ha az orvos azt mondja: nincs egészségügyi akadálya a gyer-
mekvállalásnak ő, ha kell, kész tények elé állítja a férjét. Ha már út-
ban lesz a gyerek, csak nem mondja azt, hogy még ráérnek. 
 
Az orvos a magánklinikán alaposan elkeserítette: kiderült, a méhében 
több mióma van, és valószínűleg már hosszabb ideje fennálló 
Chlamydia fertőzése is van, ami szintén akadálya lehet a teherbeesés-
nek. Több hónapos kezelés, és több műtét következett, és ezután az 
orvos még gyógyszerkúrát javasolt. A sok orvoshoz járás megviselte 
a kapcsolatukat, a férj egyre többször kimaradt este – arra hivatkoz-
va, hogy a bankon belüli előre lépése miatt kapcsolatépítésre van 
szükség. Végül: amikor Rita elutazott egy parádi szanatóriumi utóke-
zelésre, hazatérve az üres lakást találta. Imre – aki éveken át nem 
akart gyereket – elköltözött egy kétgyermekes elvált asszonyhoz. 
Mint kiderült, jó ideje már vele „építette a csapatot”, miközben  
a felesége azzal volt elfoglalva, hogy végre gyereket tudjon szülni. 
Mire gyógyultnak nyilvánították, már nem volt kinek. 
 
Rita eleinte nem akart új kapcsolatot. Azt mondta: ha az, akivel 18 
éves koruk óta együtt voltak, egymást alakítva „öregedtek meg” el 
tudta hagyni, akkor mit várjon egy mások által már elrontott közép-
korú férfitól? 
 
Azután ahogy az évek teltek, egyre jobban vágyakozott egy gyermek 
után, és egyre elkeseredettebben keresett egy olyan társat, aki mellett 
babát vállalhat. Mostanra túl volt már vakrandin, főzős találkán, csa-
patépítő tréning kapcsán átmulatott éjszakán, jó néhány egy éjszakás 
kalandon, és sok-sok csalódáson – amikor a hirdetésre rátalált a társ-
keresőn. 
 
Rita a válása óta mindig egy „negyvenes öltönyösre” vágyott, akitől 
majd okos és szép gyereke születik, így hát rászánta magát a válaszle-



 
22 

 

vélre – gondolta ad maguknak egy esélyt. Találkoztak. A férfi jóképű, 
okos és öntelt, az ellentét pedig kibékíthetetlen: szükségük van egy-
másra, de mindkettő magának akarná a megszületendő gyermeket! 
Hogyan tovább? Ha aláírja, hogy megszüli neki a gyereket, akkor ő 
újra magára marad? Szülje meg a gyereket és próbáljon vele külföldre 
menekülni a férfi elől? Vagy létezik kompromisszum, és mégis együtt 
nevelik fel? 
 
Néhány beszélgetés során kialakult köztük egyfajta kölcsönös szim-
pátia, de a férfi ragaszkodott hozzá, kapcsolatuk maradjon meg ezen 
a szinten. Indoklásképpen azt hozta fel, egy rettenetesen rossz há-
zasságban nőtt fel, számára intő példa anyja és apja folytonos mara-
kodása, ezért ő elhatározta, ha születik gyereke, abbahagyja a jelenle-
gi munkáját, és maga fogja felnevelni. 
 
- Nézd, azt nem tudom elképzelni, hogy valakit csak azért feleségül 
vegyek, hogy legyenek gyerekeim, majd egy hosszú válási procedúra 
kapcsán elvegyék tőlem őket, és hétvégi apukaként kuncsorogjak  
a szeretetükért. Akkor már sokkal nyíltabb és becsületesebb, ha szer-
ződést kötök a gyermek kizárólagos láthatósági jogáért – mondjuk 
hat hónapos korától. 
- És gondolod, hogy ez bármelyik nőnek is megoldás? Hogy miután 
szoptatta és gondozta a babáját, elbúcsúzzon tőle örökre? Ha találnál 
ilyen nőt, mit gondolsz, milyen géneket örökölne a gyereked tőle? 
Egy önző, pénzéhes perszónától, aki képes pénzért lemondani  
a gyerekéről? És ha majd egyszer az a gyerek megkérdezi, hol az any-
ja? Hazudni fogsz neki, vagy megmondod, hogy pénzért vásároltad 
őt? 
 
A férfi válasz helyett egy újságcikket adott át Ritának: olvasd el, kér-
lek, majd utána folytatjuk. 
 
„A pénz beszél, a gyerek felsír” ez volt az angolból lefordított cikk 
címe, melyet Márk átadott: 
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„De hát mi is ez a „kereskedelmi béranyaság”? Nos, mint a nevéből 
is következik, itt pénz cserél gazdát gyerekért cserébe. A béranyaság 
eredeti koncepciója az volt, hogy a vér szerinti nőrokonok jószívű-
ségből, ingyen és bérmentve a segítségére sietnek a gyereket akaró, 
de azt valamiért kihordani nem tudó nőnek. A tapasztalat viszont azt 
mutatja, hogy az esetek túlnyomó többségében – egyes becslések 
szerint 95 százalékában – vadidegenek kötnek szerződést, melynek 
tárgya a gyerek, és természetesen pénzt fizetnek érte. Az egymáson 
merő altruizmusból segítő nők utópiája már végképp szertefoszlott, 
a béranyaság kőkemény üzlet lett, egyes becslések szerint évi 6 milli-
árd dolláros forgalommal. És ahol ennyi pénz mozog, azt nem lehet 
egyes emberek jó szándékára bízni, ott szerződésben kell szabályozni 
a feltételeket. Annál is inkább, mert a jogi helyzet eleve elég kusza.  
A megszületendő gyerekre nem kevesebb, mint hat szülő tarthat 
igényt a legkülönbözőbb permutációkban. Elsőként ugyebár a meg-
rendelő apa és anya, aztán a bérapa és a béranya, aztán ezekben  
a helyzetekben gyakran fordul elő, hogy petesejt-donort is igénybe 
vesznek, aki nem feltétlenül a béranya, hanem egy harmadik nő, aki-
nek szintén lehet párja. De nem csak petesejtet, hanem idegen sper-
ma donort is választhat a megrendelő, akivel egy újabb genetikai 
szülő lép a képbe. Jelenleg egyetlen ország jogrendje sincsen felké-
szülve arra, hogy igazságot tegyen egy olyan helyzetben, amikor 
mondjuk mind a hat szereplő igényt tart a gyerekre. Ezért kell a szer-
ződés, és a legtöbb béranyasággal foglalkozó ügynökség vállal bizo-
nyos minőségi garanciát is, hogy a megrendelők biztonságban érez-
hessék a pénzüket. 
És mivel nagy az anyagi kockázat, a béranyának jelentkező nőket egy 
rendkívül részletes kivizsgálásnak és kikérdezésnek vetik alá. Nincs 
olyan rejtett epizódja egy nő életének, amire ne kérdeznének rá. Ez 
lényeges is, hiszen minden ügynökség garantálja, béranyái teljesen 
egészségesek és büntetlen előéletűek.” 
 
Rita döbbenten ült, kezében az újságcikkel. 
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- Na látod, külföldön ez már üzlet, Amerikában elfogadott dolog. De 
én ismerni akarom a gyermekem anyját, nekem ne a lombikbébi 
program válasszon béranyát. Egyébként hidd el rajtad kívül legalább 
10-12 ember jelentkezett még, de nekem Te voltál szimpatikus. 
Okos, vezető beosztású nő, elég idős ahhoz, hogy józanul tudjon 
mérlegelni, és ha dönt, menet közben ne másítsa meg az adott sza-
vát. Egyébként, ha ellenedre van ez az egész, egyáltalán miért vála-
szoltál? Annyira kell a pénz? 
- Nézd, nem tagadom, a pénzre szükségem lenne, mert egy műtét 
költségeire kölcsönt vettem fel – ezt el is akartam mondani neked, 
még mielőtt végleg döntenénk –, de én elsősorban mégis anyává 
akarok válni. Éppen eléggé megküzdöttem érte – mondta nagy só-
hajjal Rita, és belekezdett egészségügyi kálváriájának részletezésébe. 
 
A történet végén Márk gondolkodási időt kért – ami érthető is, hi-
szen megvan az esélye, hogy a születendő baba esetleg örökli az anya 
MRKH szindrómáját – és Rita örült az időkérésnek. Maga is végig 
akarta gondolni mire vállalkozna, mi lenne a helyes – ezért megálla-
podtak egy újabb találkozóban. 
 
A férfi a következő találkozóra egy különleges orchidea csokorral 
érkezett. A lányt meglepte a csokor, hiszen éppen Márk hangsúlyozta 
az „üzleti alapon” történő találkozások jelentőségét – vagyis hogy 
nem akar érzelmileg függeni ettől a kapcsolattól. 
 
- Nézd Rita, én gondolkodtam, és mielőtt meghallgatnám a döntése-
det, engedd meg, hogy felvázoljam az újabb elképzelésemet. Megér-
tettem, hogy anya akarsz lenni, akarsz egy saját gyereket. Mi lenne, ha 
két gyerek születésére szövetkeznénk? Legyen egy első babád, neveld 
őt mondjuk egyéves koráig, és akkor vállalj egy új gyereket: ha má-
sodszorra is teherbe esel, akkor az első gyerek legyen az enyém – így 
a kisebbnek nem is kell tudnia arról, hogy van egy bátyja vagy nővé-
re. Mintha válás után mindketten tovább nevelnénk egy-egy gyereket. 
Ígérem, ha lemondasz róla, elköltözöm vele külföldre, és ott nevelem 
fel, te pedig boldog lehetsz a másik gyerekeddel. 
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Rita elgondolkodott. Harminckilenc éves. Mekkora az esélye, hogy 
záros határidőn belül talál egy rendes pasit, akinek szülhet, amíg nem 
késő – mikor már közel tíz éve keresi? Márk – eltekintve ettől az 
őrülettől, amibe épp most akarja belerángatni – épp olyan, amilyen 
apától gyereket akart. 
- És mondd, addig az egy évig mi lesz? A gyerek nem fog veled 
menni, ha nem ismer. 
- Gondoltam erre is – felelte Márk. – Tartjuk a kapcsolatot végig  
a terhesség alatt, gondoskodom rólad, hiszen lehet, hogy pl. veszé-
lyeztetett terhes leszel, esetleg végig feküdnöd kell. Utána is látogat-
lak benneteket, a babának tudnia kell, hogy én vagyok az apja. És 
egyévesen már el tudom majd látni, hidd el. A húgomat is jóformán 
én neveltem, mert a depressziós anyám csak magával volt elfoglalva. 
- Jól van, elfogadom. És szerinted van az a közjegyző, aki ezt itt Ma-
gyarországon írásba foglalja? 
- Nem tudom, de én úgy gondoltam, utazzunk ki Amerikába, ahol 
van egy ügyvéd barátom, aki ezzel is foglalkozik. A szerződéskötés 
után tovább utaznánk Kubába – mintha csak nászúton lennénk –, 
hátha az út során meg is foganna az első baba. Beleegyezel? – nézett 
reménykedve a lányra. 
 
Rita nem válaszolt rögtön, fejében cikáztak a gondolatok. Eljutni 
Amerikába… és Kubába? Az ő anyagi helyzetében ez elképzelhetet-
len lenne, főleg a műtét utáni adósság miatt. Úgy tűnt, Márk minden-
ről gondoskodott, és ha most nemet mond, talán a lehetőségről 
mond le, hogy valaha is anya legyen. Végül is kinyújtotta kezét a férfi 
felé: 
 
- Rendben, vágjunk bele. A szüleimnek és a kollégáknak mondhatom 
azt, hogy egymásra találtunk, és elutazunk elő-nászútra? 
- Természetesen. Ha kell, veszek neked egy gyűrűt, amit jegygyűrű-
ként viselhetsz, csak kérlek, az egyezségünkről ne beszélj senkinek. 
Legyen ez a mi kettőnk ügye. Jó? 
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A megállapodás tehát megszületett, az utazásra három hónap múlva 
került sor. Az ügyvéd mindent elrendezett, a szerződés megköttetett. 
Márk másnap elutalta a pénzt a több millió forintos tartozás kiegyen-
lítésére, Rita bankszámlájára. A nyaralás jól sikerült, bár külön-külön 
szobájuk volt, naponta sort kerítettek az együttlétre. Ezután Rita 
hazautazott, Márkot pedig várta a munkája. A lány kb. hat hét múlva 
felhívta a férfit: megnyugodhat, úgy tűnik, a nyaralás alatt sikeresen 
teherbe esett. A barátnők persze kérdezgették a gyémántgyűrű láttán: 
honnan vette ezt a pasit, és hol rejtegeti, hogy sehol sem jelennek 
meg együtt – de a válasza az volt, az angliai kiküldetés alatt ismerte 
meg. A külszolgálat miatt a fiú ritkán jön Magyarországra, ami tulaj-
donképpen igaz is volt. Orvosa a biztonság kedvéért a harmadik 
hónaptól ágynyugalmat rendelt – tekintettel a korábbi beavatkozá-
sokra –, bár Rita tulajdonképpen nem érzett semmi rendelleneset. 
 
Már az utolsó trimeszterben járt, amikor Márk hazatért: bejelentette, 
be kell vásárolni a babának – akiről már ez idő tájt lehetett tudni, 
hogy fiú. A névválasztást Rita a férfira bízta, hiszen a megállapodás 
szerint az első gyerek az övé, bár a gondolatra, hogy azt a kis ember-
két – akinek most esténként az ágyon fekve énekel, miközben az 
vidáman rugdalózik a pocakjában – egyszer majd el kell engednie, 
egyre gyakrabban szorult össze a szíve. 
 
Márk tehát itthon maradt, elvállalt egy kurzust a külkereskedelmi 
főiskolán, így esténként be tudott vásárolni Ritának, és naponta el-
ment vele sétálni. Egy ilyen séta során Rita hirtelen rosszul lett, Márk 
gyorsan bevitte a klinikára, ahol közölték: a szülés beindult, a baba 
valószínűleg nyolc hónapra meg fog születni. Nehéz szülés volt, hi-
szen a lány méhizomzata nem volt olyan rugalmas a műtét utáni he-
gesedés miatt, mint az átlagos anyáknak, de végül 12 óra vajúdás 
után, természetes úton megszületett Gergő. 
 
Az apa öröme határtalan volt, hatalmas hálával és szeretettel vette 
körül a gyermeke anyját, aki eleinte elég gyengének bizonyult, pedig 
az erejére nagyon nagy szükség lett volna, mert a harmadik napon 
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bekövetkezett egy tragédia. A kisfiú hirtelen belázasodott, légzési és 
keringési problémák léptek fel, kómába esett, és az orvosok napokig 
küzdöttek az életéért. Mindkét szülő kétségbeesett. Mint kiderült, az 
anya szülőcsatornájában Streptococcus B-vel fertőződött meg a baba 
(sajnos a nők közel negyven százalékának a nemi szervein jelen van ez a bakté-
rium, és szülés közben a gyermekek megfertőződhetnek). Előbb tüdővérzést, 
majd gennyes agyhártyagyulladást diagnosztizáltak nála, intenzív osz-
tályra került, ahol 8 napon át küzdöttek az életben maradásáért. 
 
Az orvos elmondta a kétségbeesett szülőknek, hogy kilencvenezer 
szülésből Magyarországon mindössze évente pár száz esetben fordul 
elő ilyen fertőzés, de közülük sajnos szinte minden negyedik baba 
belehal a fertőzésbe. Utólag Rita azt is megtudta, ez a baktérium 
okozhatta az idő előtti burokrepedést és ezáltal a koraszülést is, ezért 
azonnal erős antibiotikumos kezelésben kellett volna részesíteni őt 
már a vajúdás alatt – mert a méhlepényen át kb. 4 óra alatt átjuthat a 
gyógyszer a baba szervezetébe – vagy legalább is a picit a születés 
után azonnal ilyen kezelésben kellett volna részesíteni a fertőzésve-
szély miatt. 
 
A kisfiú túlélte az életveszélyes lázas állapotot, de sajnos nagyon erős 
epilepsziás rohamokkal küzdött szinte a nap minden órájában. Az 
orvos elmondta, a Streptococcus fertőzés olyan agresszív, hogy az 
ilyen fertőzéseknél szinte mindig fellép az agykárosodás is. Lehet, 
hogy a későbbiek folyamán ez csak tanulási nehézségeket okoz, de 
előfordulhat maradandó tüdőkárosodás, mozgáskorlátozottság vagy 
szellemi visszamaradottság, esetleg autizmus is. 
 
Végül két hét után Márk és Rita hazavitték a babát, aki időnként 
ijesztő rángásokat, nyálcsorgatást és eszméletvesztéseket produkált, 
így aztán felváltva figyelték őt a nap huszonnégy órájában (mert ilyen-
kor azonnal oldalára kellett fordítani, nehogy a képződő nyáltól megfulladjon). 
Ott ültek az ágyánál, nézték a gyereküket, és szinte együtt sírtak vele, 
amikor jött a roham. Az egyik ilyen átvirrasztott éjszaka után, amikor 
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Gergő végre elaludt, Márk leültette Ritát, és kezébe adta az ügyvéd-
nél kötött szerződésüket. 
 
- Kérlek, tépd szét ezt a papírt, mert már érvényét vesztette. A babát 
együtt vállaltuk, együtt kell ápolnunk is. Én soha nem foglak elhagyni 
benneteket, együtt fogjuk felnevelni a fiunkat. 
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Mindig vannak történetek, amelyek happy enddel végződnek. Sze-
rencsére. De amíg az ember odáig eljut… 
 
Józsiék családja majdnem átlagosnak volt mondható: apa, anya, két 
gyerek. Egy nagyfiú és egy kisebb lány – úgy tizenhat éves forma –, 
csak éppen ez a kislány mozgássérült volt, járásképtelen és a szellemi 
szintje nagyjából a tízévesekének felelt meg. 
 
Én először munkahelyemen, a postán találkoztam velük: az apa tolta 
be Annát az ügyféltérbe, ahol ő pillanatokon belül beszélgetni kez-
dett az alkalmazottakkal. Elmesélte, voltak Hévízen gyógyulni, meg 
hogy nagyon sok barátja van ám, akikkel interneten szokott ismer-
kedni. Látszott, élvezi, hogy vele foglalkoznak, tegezett minden fel-
nőttet, és nagyon-nagyon megörült, amikor egyik munkatársamat 
felismerte: „Veled már nyaraltam együtt a Balatonnál! A lányod is ott 
volt, ugye?” 
 
Azt is elmondta, hogy itt laknak ám nem messze, csak az a baj, nem 
kertes házban, így nem lehet kutyája, pedig a papa biztos venne ne-
ki… és így tovább, kedvesen és vidáman, gyermeki naivitással. 
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Bevallom, szívembe zártam ezt a kislányt, aki boldogan és gátlások 
nélkül fecsegett velünk és csak nevetett édesapja azon igyekezetén, 
hogy őt lecsendesítse. 
 
Amikor elmentek, Zsuzsi kolléganőm elmesélte: Anna egy munka-
társunk lánya, aki az egyik kerületi fiókunk osztályvezető helyettese, 
és miközben Angéla dolgozik, a kislányt édesapja látja el. Hétvége-
ken pedig az apa fuvart vállal a mikrobusszal, amelyet a kislány köny-
nyebb szállítása érdekében vásároltak. Emlékszem, még gondoltam 
is: ezáltal néha kicsit kikapcsolódik az otthoni monoton körforgás-
ból. 
 
Nem tudom pontosan mennyi idő telt el Józsi és Anna postai látoga-
tása óta, de egy napon, amikor éppen együtt dolgoztam Zsuzsival, 
bejött hozzá egy megtört arcú, talpig feketébe öltözött asszony – 
mint utóbb megtudtam, Angéla volt az, Anna édesanyja. Elmondta, 
hogy rettenetes dolog történt: Józsi egy napon délután átment a kö-
zeli SZTK-ba, hogy gyógyszereket írasson fel magának. A kislányt 
otthon hagyta, megígérve neki, 1 órán belül otthon lesz – és az orvo-
si váróban infarktust kapott, összeesett és meghalt. A kislánnyal az-
óta nem lehet bírni: zokog, ha az anyukája el akar otthonról menni: 
attól retteg, ő sem jön vissza. Most átmenetileg a bátyja van vele, de 
mivel Márk éppen állást kapott Németországban szakácsként, nem 
várhatja el tőle Angi, hogy itthon maradjon. Kérdezte, nem tudunk-e 
a közelben üresedő postai vagy banki állást, mert a város túlsó végé-
ből nem tud délben hazaszaladni a kislányhoz. Sajnos ebben nem 
tudtunk segíteni neki. 
 
Eltelt vagy egy év, mire ismét hallottam felőlük: egy értekezletről 
jöttem épp haza, mikor Angéla rám köszönt a buszon. Boldogan 
újságolta, miután nem tudott munkahelyet váltani, elköltöztek. Arra 
az elhatározásra jutott, meghirdeti cserére a lakást, hogy a XVI. kerü-
letben, a munkahelyéhez közel lakhassanak. Sajnos nem volt egysze-
rű megfelelő cserét találni, mert mindenképpen egy földszinti lakást 
keresett kertkapcsolattal – de végül sikerült. Bár a ház jóval lelakot-
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tabb, mint az ő elegáns, szép otthonuk volt, Annának végre lehet 
kutyája. A postán feladta a vezetői pozícióját, és a napi hat órás 
munkáját úgy végzi, hogy közben a déli órákban elviheti Annát  
a fejlesztőpedagógushoz. 
Kissé félve kérdeztem, vajon a lánya hogy viseli édesapja hiányát, de 
ő mosolyogva válaszolt: semmi baj, az én Annám talált egy 
„Józsipótlékot” nekünk! 
 
Csodálkozó tekintetemet látva elmesélte, miután a kislány a földszin-
ti lakásból már ki tudott gurulni a kertbe a kutyához, egyre többször 
otthon lehetett hagyni egy-két órára egyedül. Egyik ilyen alkalommal, 
amikor az anya hazaért, nem találta Annát se a kertben, se a lakás-
ban. Miután a telefonja is ki volt kapcsolva, Angéla kétségbeesetten 
hívta a rendőrséget, és kereste a lányát a környéken – mindaddig, 
amíg meg nem látta, hogy a közeli moziból egy magas, középkorú 
férfi tolja kifelé a kislányt, nagy egyetértésben beszélgetve. Az anya 
persze kérdőre vonta a „párost”, mire a férfi szabadkozva elmesélte, 
a környéken lakik, és már sokszor beszélgetett a kerítésen át Anná-
val, aki ma megkérte, hogy kísérje ki őt a parkba. Fogalma sem volt, 
hogy a kislány nem szokott egyedül kijárni a házból, és mivel neki 
épp nem volt semmi dolga, együtt találták ki, elmennek moziba – 
ahol Anna természetesen kikapcsolta a mobilját –, így aztán édesany-
ja hiába hívta őt. 
 
A nagy ijedtségből nagy barátság lett: Angéla behívta a férfit a házba, 
és a beszélgetés során kiderült, egy jóravaló, de balszerencsés ember-
ről van szó: Ferenc korábban Ausztriában dolgozott, és amikor vég-
leg hazajött, elkövette azt a hibát, hogy magával hozta vonaton kész-
pénzben az összes keresetét. Hazatérve első útja Kecskemétre, az 
édesanyjához, a Platán otthonba vezetett, de mire a vonatról leszállt, 
a csomagtartóról a dzsekije alól eltűnt a táskája. Az otthonig gyalo-
golt, ahol Erzsi mama mindössze háromezer forintot tudott neki 
adni, amivel a visszaútra megvette a jegyét, hogy a pályaudvari rend-
őrségre feljelentéstétel végett bemehessen. Mint kiderült, rajta kívül 
egy Angliából az eljegyzésére hazautazó, Szegedre tartó diáklányt is 
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megloptak – valószínűleg mindkettőjüket még a vonat indulása előtt. 
A tettes sohasem került elő, Feri pénz és iratok nélkül végül egy haj-
léktalan szállón húzta meg magát. Idővel talált munkát és albérletet 
Annáék új otthona közelében – és a kislány barátságának köszönhe-
tően végül családtag lett: „Józsipótlék”, ahogy Anna szokta őt tréfá-
san nevezni. 
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Volt a tanyánk végében, a nagy diófa alatt egy krumplisverem, olyan 
félig a földbe ásott kátránypapírral és homokkal fedett, ólajtóval le-
zárt tároló helyiség, amit még a nagyapám készített. Mesélte, hogy 
amikor az olasz hegyekben katonáskodott (az első világháborúban), 
akkor ehhez hasonló bunkerekben húzódtak meg a fagyhalál elől. 
Hazatérve úgy gondolta, a krumpli, cékla, káposzta és leveszöldségek 
tárolására itthon is jó lesz egy ilyen verem. Praktikus volt, mert a 
kamrában könnyebben fonnyadtak télen a zöldségek, mint ott a föld 
alatt. 
 
Nekem tetszett, hiszen nyáron – amikor üresen állt – be lehetett 
kuckózni oda egy pokróccal és a babáimmal, és a hűvös veremben 
jókat játszottunk Pannival, az unokahúgommal. Télen viszont ve-
remként funkcionált, ahová mindig apu ment ki, ha zöldséget vagy 
krumplit kellett behozni. Egyszer megkérdeztem az édesanyámat: 
 
- Anyuka sose megy ki a veremhez? Miért várjuk meg mindig az 
aput, hogy hazaérjen a munkából, ha pár krumplit kell behozni? 
Nem lehet az olyan nehéz, talán még én is elbírnám. 
- Nem kislányom, jobb, ha apu megy, ő tudja, hogyan kell visszatá-
masztani az ajtót, nehogy megfagyjon benne a télire eltett zöldség. 
Annak meg, hogy én nem megyek le… annak története van! 
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Kicsit kérleltem, hogy hagyja abba a mosást, pihenjen meg, és mond-
ja el. Végül ráállt és elmesélte, hogy amikor ő még csak úgy 7-8 éves 
lehetett, és a közelben egy másik tanyán éltek, az anyukája hiába kér-
te az otthon lévő nagyobb fiúk valamelyikét, hogy hozzon krumplit  
a kumpér laska sütéséhez. A kicsi lány viszont gyorsan fogott egy 
szakajtót, és ment az istálló alatti pincéhez, ahová néhány létrafokon 
kellett lemenni. Esteledett, nem volt a múlt század harmincas évei-
ben még villany a tanyán sem, nemhogy egy veremben, így inkább 
csak tudta, mint látta, hogy hol van a krumpli rakás, amiből találomra 
elkezdte szedegetni a kisebb-nagyobb krumplikat. Egyszer csak érez-
te, hogy valamelyik puha, de gondolta: azt is beleteszi, majd anyukája 
kidobja, ha azért puhább, mint a többi, mert rothadni kezdett. Két 
ilyet is talált, sietve rádobálta a többit, aztán fölcipelte a létrán a sza-
kajtót, és ment vele befelé a konyhába. Beérve anyukája mondta, 
tegye csak le oda a sparhelt mellé, nem baj ha kicsit átmelegszik mie-
lőtt pucolni kezdik. Anyukám így is tett, majd kisvártatva eszébe 
jutott, hogy megmutatja anyukájának a puhább krumplikat – mintegy 
várva a dicséretet, hogy a sötétben is megtalálta –, de legnagyobb 
rémületére, ahogy a szakajtóhoz lépett és belenyúlt, abból vartyogás 
hallatszott. A puha krumplinak nézett nagy varangyos béka – ami 
valószínűleg a téli álmát aludta a krumplisveremben –, kissé felmele-
gedett a tűzhely mellett, és felháborodottan tiltakozott, amint Ilonka 
a kezébe vette. Persze ő óriásit sikoltott, és menekült a szakajtó mel-
lől, a bátyjai pedig jót nevettek rajta. Sőt még csúfolódtak is, hogy 
Ilának abból a puhábból főzzön ám a mama, de aztán az édesanyjuk 
jól összeszidta a fiúkat. Nem elég hogy lusták, és jobban szeretnek  
a kemencepadkán melegedni, de még piszkálják is azt a szegény kis-
lányt. De anyun ez már nem segített. Az emlékezetes békás nap óta 
irtózott még a legkisebb leveli békától is, és soha többé, még felnőtt-
ként sem mert lemenni a verembe. 
Ahogy anyukám a történetet befejezte, a konyhában üldögélő Tóth 
nagyapám megszólalt: 
 
- Hát még akkor mit szóltál volna Ilkám, ha úgy jársz, mint én! Tud-
játok, jó időben anyuska szerette jól átszellőztetni esténként a lakást, 
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sokszor sötétedés után is nyitva volt még az ajtó. Aztán egyik hajnal-
ban, amikor mentem volna ki az árnyékszékre, érzem, hogy a papu-
csomba valami puha van. El nem tudtam találni a sötétben mi az, 
először még arra gondoltam, tán a macska belepiszkított? Így hát 
meggyújtottam a petróleumlámpást, aztán kiráztam a papucsból azt  
a puha valamit, ami bizony felháborodottan arrébb ugrált. 
- Jesszusom! Csak nem egy varangyos béka költözött apuka papu-
csába? – sikkantott föl anyu, akit már a gondolattól is kirázott a hi-
deg. 
- De bizony az volt. Kerítettem egy söprűt meg egy lapátot, oszt 
szépen kitessékeltem őt a szobából. Biztos a kis kacsaúsztatóról jött 
föl téli szállást keresni. Tudod Zsuzsikám – fordult oda hozzám –,  
a varangyos békák télen nem a tóban laknak, hanem keresnek egy jó 
kis üreget és elvermelik magukat. Hát ez bizony az én nagy, öreg 
bőrcsizmából csinált papucsomat találta alkalmas szállásnak. 
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Az emberek kíváncsiak arra, mi zajlik a zárt ajtók mögött. Nézek egy 
fotót a neten egy szép vasveretes, fából készült ajtóról… vajon ez az 
ajtó hová nyílik? Egy zárdába? Egy ódon házba, mely tele van tit-
kokkal? Vagy csak „újgazdagék” flancának része, és a hozzá képzelt 
terméskőkerítésen túl, az ajtó mögött csak a kukatároló lakozik? 
 
A házunkkal szemben is van egy ház zárt kőkerítéssel, vasalt kapuval, 
és ott sem lehet tudni, mi rejlik az ajtó mögött. Szóbeszéd szerint egy 
Erdélyből áttelepült házaspár él benne két autista kisfiúval és egy 
egészségesnek mondott kislánnyal – hiszen mint tudjuk, az autizmus 
a fiúknál sokkal gyakoribb, és ha az ikrek egyike autista, valamilyen 
fokban a másik is az. A kerítés mögül – a szóbeszédet megerősítendő 
– időnként éles, artikulálatlan hangok hallatszanak, vagy heteken át 
monoton ismétlődő szavak. Lehet ugyan látni, amint néha kinyílik az 
a míves kapu, és kitolat rajta egy autó, benne több gyerek – és az 
egyik kisfiúnak folyton a fülén van egy hatalmas fülhallgató. Valószí-
nűsíthető, hogy érzékeny a hangokra, vagy talán van valami zene, 
ami őt megnyugtatja. 
 
A család soha, senkivel sem kommunikál. A férfit néha hetekig nem 
látjuk – valószínű, olyankor dolgozik. A kis törékeny, szőke asszony 
néha egyedül tér haza a kocsival – gondolom, ilyenkor valamilyen 
foglalkozásra viheti a gyerekeket. Vajon mit érez, amikor visszatér  
a kapu mögé, ebbe a zárt világba? Soha nem jön hozzájuk senki, nem 



 
38 

 

látni, hogy valakivel megosztaná a gondjait. Pedig talán volna segít-
ség, az ember annyi mindent olvas, hall erről a betegségről is. Élel-
mezési módszerekről, mely a gyermekek értelmi fejlődését meggátoló 
méreganyagok ellen hatnak, segítő csoportokról, ahol személyre sza-
bottan adnak tanácsot az ilyen gyermekek szüleinek. 
 
Ennek a kicsi asszonynak is lehettek egykor álmai a boldog nagycsa-
ládról, arról, ahogy a három gyermek önfeledten futkos majd a ját-
szótéren – miközben ő vidáman traccsol a többi kismamával a pa-
don ülve, fél szemmel a gyerkőceit vigyázva. Elgondolom: micsoda 
bátorság kellett ahhoz, hogy az autista ikrek után még egy terhessé-
get vállaljon! A sors kegyes volt hozzá, kislánya született, aki talán 
egészséges, és aki támasza, a lelkitársa lehet, ha majd fogy az ereje  
a két fiú mellett. Én nagyon becsülöm ezt a kicsi asszonyt így isme-
retlenül is. Élni a zárt ajtó mögött… iszonyú nehéz lehet! 
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Még alig múlt húsz éves Valéria, amikor Tibor – a szomszéd fiú – 
feleségül kérte. A köztük kibontakozó csodaszép kapcsolat már az-
előtt elkezdődött, mielőtt Tiborék háza felépült a mellettük lévő tel-
ken. A fiú munka után mindig sietett ki az építkezésre – előbb csak 
azért, hogy édesapjának minél többet segítsen –, de amikor az épülő 
ház emeleti ablakából meglátta a csodaszép, karcsú, fekete hajú lányt 
abban a passzos fehér forrónadrágban, melynek zsebét egy piros 
strassz szívecske díszítette, azonnal tudta: meg kell őt hódítania. Ti-
bor meglehetősen félénk volt, ezért nem nagyon tudta, hogyan is 
kellene ismerkednie. De azután a szerencse melléje szegődött: egyik 
délután elromlott a busz, amelyikkel Valika hazafelé tartott, így a srác 
– amikor meglátta a motorjáról, hogy gyalog bandukol – azonnal 
melléje kanyarodott, és hazafuvarozta. A ház előtt azután hosszan 
beszélgettek, majd megegyeztek, másnap estefelé érte jön és elmen-
nek autósmoziba. Hát így kezdődött… 
 
Tibor harminc éven át ápolta odaadóan a feleségét, végignézte a le-
épülését, és közben felnevelte fiukat Andrist, akinek a szülése köz-
ben kapott agytrombózisból szerelme sohasem épült fel. Ott ült  
a szülői értekezleteken, kísérte a fiát az osztálykirándulásra, és mindig 
megbeszélték a gyermeklét kis és nagy dolgait. 
 
A fiúnak sem volt könnyű: amíg az osztálytársai közös családi kirán-
dulásról, boldog tengerparti nyaralásról meséltek, csendesen hallgatta 
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őket. Mivel soha senkit nem hívott születésnapi zsúrra, egy idő után 
már őt sem hívták. Azt hitték, beképzelt és magának való, pedig csak 
nem akarta senkivel megosztani, hogy ők bizony másként élnek, és 
miközben diáktársai moziba mennek a szüleikkel, ő esti programként 
anyukája kimosott fáslijait tekeri föl, hogy másnap reggel még mun-
kába indulás előtt apukája könnyebben visszatekerhesse azt Valika 
lábára. 
 
Három hónapja, hogy eltemették Valériát. Andris már felnőtt, és bár 
megviselte édesanyja halála, lelke mélyén tudja, megváltás volt már 
számára a távozás. A két férfi most együtt üldögél a szobában, Tibi 
szeretne előhozakodni azzal, neki van valakije – akivel már évek óta 
szeretik egymást – és be akarja mutatni Andrisnak. Tudja, a fia sze-
relmes, bízik benne, hogy ebben a lelkiállapotban megérti őt. 
 
- Olyan jó benneteket együtt látni Flórával – mondja mosolyogva. – 
Örülök, hogy volt egy kedves és tüneményes lány melletted azokban 
a nehéz napokban. 
- Igen apu, ő nagyon jól tudta kezelni a hangulatváltásaimat. Érezte 
mikor kell hozzám bújnia, mikor tud a csókjaival vigasztalni, de ha-
gyott időt nekem a gyász feldolgozására is. Neked ez jóval nehezebb 
lehet. 
- Hát igen, kisfiam… egy férjnek eltemetnie azt, aki az első szerelme 
volt, aki fiút szült neki… nagyon kegyetlen dolog. Te tudod, milyen 
régen tisztában voltam vele, hogy nincs visszaút, hogy csak idő kér-
dése mikor veszítem el őt. Tudtam, rád számíthatok, de mégis voltak 
helyzetek, amikor nagyon magamra maradtam a bánatommal. Téged 
lefoglalt a tanulás, azután megismerted Krisztit, majd Flórát… Na-
gyon meglepődnél, ha azt mondanám, nekem is volt valakim, aki 
segített elviselni ezt a hosszú agóniát? 
- Mi? Miket beszélsz? Hogy értsem ezt? – kérdezte Andris emelt 
hangon. 
- Hát… nehéz erről beszélnem, de szeretném, ha megértenéd… 
amikor harmadikos voltál a Katonában… tudod, a Gábor anyukája, 
aki kétéves kora óta egyedül nevelte a barátodat… Szóval vele sokat 
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beszélgettünk a gyerekeink problémáiról, meg az itthoni gondok-
ról… és ez segített a hétköznapok elviselésében… Azután szinte 
észrevétlenül egyre közelebb kerültünk egymáshoz… 
- Mi? Azt akarod mondani, hogy miközben anyu ágyhoz kötött volt, 
és itthon szenvedett, te megcsaltad? És épp a haverom anyjával? 
Nem akarom elhinni! Neeem! Ez nem az én apám! – kiáltotta, és kis 
híján sírva fakadt. 
- Fiam… értsd meg… annyi éven át zokszó nélkül tettem a dol-
gom… anyukád többször is mondta, hogy ő megértené, ha lenne 
valakim… 
- Jézus! Te anyának is elmondtad??? 
- Nem, nem! Félreértesz! Azt mondom, ő engedte volna, néha még 
biztatott is… de mivel gondoltam, hogy ezt csak miattam teszi, soha 
egyetlen szóval se céloztam rá, hogy megtörtént… 
- Akkor is! Aljas, szemét dolog egy haldoklóval szemben! Ha bele-
gondolok, hogy én az „ő” palacsintáját ettem, és olykor még babus-
gatott is… mintha a fiam lennél – mondogatta. Nem, apa, ezt nem 
tudom elfogadni! Még ha egy idegennel tetted volna, azt is nehezen 
érteném meg, de ez olyan mintha… mintha engem is becsaptál vol-
na! Soha, de soha ne próbáld ezt velem megértetni, hallani se akarok 
róla! 
- De kisfiam! Legalább gondold át… mi szerettük volna Andival, ha 
ezt megértitek… ha már Karácsonykor együtt ünnepelhetünk… és 
Szilveszterkor pezsgőt bontunk a közös jövőnkre – és a tiétekre is 
Flórával. 
- Na de apu! Hogy képzelted ezt? Már most megmondom: 
Flóráéknál fogom az ünnepet tölteni, és soha nem akarom ebbe  
a házba, anyukám szobájában látni azt az asszonyt… többet a nevét 
se akarom hallani! Még hogy együtt pezsgőzzünk? Vedd tudomásul: 
többé az életben nem fogok pezsgőzni, nehogy arra a napra emlé-
keztessen, amikor ezt kérted tőlem!  
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Végre találtam egy megfelelő parkolóhelyet, és épp lezártam a kocsit, 
amikor a virágzó aranyvessző bokrok felől rohanó nőalakra lettem 
figyelmes. Fiatal lány volt futószerelésben, és látszott rajta, hogy tel-
jes erőből fut, ahogyan csak bír, utána pedig két tagbaszakadt alak 
lihegett, akik láthatóan utol akarták érni. A lábdobogáson túl az egyik 
üldöző ordibálása is visszhangzott a házak falán: 
 
- Ha utolérlek, széttéplek te büdös k…va! Ne hidd, hogy engem csak 
úgy, büntetlenül rugdoshatsz! 
 
Láthatóan a lány bírta jobban a futást, de azután megbotlott a füves 
részen, elveszítette az egyensúlyát, és bezuhant a virágzó tulipánok 
közé. A két férfi utolérte, és az, amelyik üvöltözött utána, a földre 
kényszerítette. A lány megpróbált kikászálódni a karmaiból. Mindent 
bedobott, ami erejéből telt, de láttam, hogy nem fog neki sikerülni, 
ezek ketten túlerőben voltak. 
 
Eddig a döbbenettől bénán álltam, de végre felfogtam, hogy segíte-
nem kell. Egyetlen ugrással a füvön voltam, és a következő pillanat-
ban sikerült lerángatnom az ordítozót a lányról. 
 
- Mégis mit képzelsz? Mit vétett nektek ez a lány, hogy így nekieste-
tek? – kérdeztem, miközben megpróbáltam kivédeni a másik táma-
dását. 
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- Tökön rúgott ez a szemét, amikor csak meg akartam simogatni – 
válaszolta a gusztustalanabb alak, akinek az imént egy jókora pofont 
sikerült kiosztanom. 
- Hát hogyne rúgtalak volna – válaszolta a lány, aki időközben talpra 
állt –, mikor futás közben el akartál kapni! Gondolod, azért futok, 
hogy közben hozzád hasonló alakokkal ismerkedjek? 
- Hát így állunk? Megtámadtátok futás közben, mert azt hittétek ez 
jó hecc? Tűnés innen, mert ha rendőrt hívok, abban nem lesz kö-
szönet! 
 
Az egyik láthatóan elgondolkodott, merre induljon, de a magasabb 
újra támadni akart, kénytelen voltam állon vágni. 
 
- Na, húzzatok el, mert akit lecsapok, azért mentő fog jönni és  
a kórházban ébred! – mondtam, és erre a köpcös elkezdte húzni ma-
gával az állon vágott haverját az út felé. 
 
Hallottam, amint hangosan szitkozódnak, de nem törődtem vele, 
inkább a lányt vettem szemügyre, aki még mindig pihegett az imént 
átéltek miatt. 
 
- Hogy vagy? Jó hogy eltűntek, ugye? 
- Kösz. Rendes srác vagy. A városban senki sincs, akitől segítséget 
kérhetnék. Mondták a haverok otthon, hogy itt egyedül ne menjek 
futni, de nem gondoltam, hogy ilyen durva lenne. Ki akartam enged-
ni a gőzt, eléggé felhúzott a becses család az imént mobilon. Nem 
jött össze, most még idegesebb vagyok! – mondta, és kezet nyújtott: 
– Kate vagyok. Nem lenne kedved velem futni? – kérdezte, aztán 
végignézett rajtam és nevetni kezdett – Hát ez nem az a kimondott 
futószerkó, ami rajtad van. Talán majd inkább máskor. 
- Tom vagyok – válaszoltam. – Sajnos csak három napra érkeztem  
a városba, a Boston College-ban oktatok holnap és pénteken, de 
közte – mondjuk csütörtök délután – szívesen futnék pár kört veled. 
Most viszont inkább hazavinnélek, szerintem elég volt az izgalomból 
mára. 
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- Igen, igazad van. Nem is gondoltam, hogy az ember ilyen sebezhe-
tővé válik egy nagyvárosban, ha egyedül van. Eddig falun éltem, ott 
minden este nyugodtan futhattam, még az erdő mellett is. 
 
Kinyitottam a kocsi ajtaját, elhelyezkedett mellettem, és ebben a pil-
lanatban kitört belőle a sírás. Valószínűleg itt bent – ahol már biz-
tonságban volt – döbbent rá, nagy baj is lehetett volna, ha épp nem 
mellettem rohan el, nyomában az üldözőivel. Ezek a férfiak nem 
kegyelmeztek volna neki. Beindítottam a motort, és hazáig fuvaroz-
tam. Csak miután elköszönt, és eltűnt a házban, akkor döbbentem 
rá, hogy nem cseréltünk telefonszámot – így a közös futásból nagy 
valószínűség szerint nem lesz semmi. 
 
Hihetetlen! Ha nincs Tom, most valószínűleg összeverve és megerő-
szakolva fekszem a bokrok alján a híres Common parkban… micso-
da alakok vannak itt Bostonban! Kellett nekem ide jönnöm? Még  
a végén anyáméknak lesz igaza, hogy féltenek, pedig hogy felhúzott 
vele délután! Sose féltem eddig senkitől és semmitől, és nem is fo-
gom hagyni, hogy megfélemlítsenek… Istenem, milyen sebezhetővé 
tud válni az ember egyik percről a másikra! De ezután minden más 
lesz. Keresek munkát, és majd biztos barátokat is fogok találni, és 
talán majd lesz kivel futnom… a holnapi napot kihagyom, aztán 
majd csütörtökön Tommal feltérképezzük merre érdemes kocogni, 
ahol nem ilyen alakok garázdálkodnak az úton. Mit is mondott? Csü-
törtök délután, de mikor? Szent ég, hiszen nem is állapodtunk meg 
semmiben, és telefonszámot se cseréltünk! Kár. Mellette igazán biz-
tonságban éreztem magam. Lám, így ér véget egy barátság, ami még 
el sem kezdődött – gondolta Kate szomorúan. 
 
Lefeküdt, de gondolatai még mindig az ismeretlen megmentője körül 
jártak, és végül arra jutott, másnap elmegy az egyetemre, és megtu-
dakolja, hol lehet egy Tom nevű vendég oktatónak előadása? Őrült 
ötletnek tűnt, de gondolta, ha meg sem próbálja, akkor biztosan nem 
fogja viszontlátni, így viszont ad egy esélyt magának. Ezzel a gondo-
lattal, megnyugodva aludt el. 
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Reggel csodálatos madárcsicsergésre ébredt, ami nem is csoda, hi-
szen a hatalmas bostoni füvészkert közelében bérelt lakást, ahol  
a madarak már hajnalhasadtával trillázni kezdtek. Hallgatta kicsit a 
madarak énekét, és boldogan ismerte fel az énekes rigó és a rozsdás 
torkú pityer hangját, melyeket otthon is szokott hallani tavaszi regge-
leken. Úgy érezte, szép napra ébredt, de amint megpróbált felkelni, 
sajgó térde figyelmeztette a tegnap este történtekre. Eszébe jutott, ha 
be akar érni kilenc óra előtt az egyetem területére, akkor igyekeznie 
kell. Arra gondolt ugyanis, valószínűleg ekkor kezdődhetnek az elő-
adások, és titkon remélte, hogy ha siet, esetleg még az aulában össze-
futhat Tommal. A józan esze persze tudta, hogy ennek nincs sok 
esélye, hiszen az egyetem hatalmas ódon épületének több bejárata is 
van, de meg akarta adni az esélyt maguknak. 
 
A ház kapuján kilépve a mobilja által megadott irányba indult, de 
mindössze két autó mellett haladt el, amikor egy ismerős hang meg-
szólította: 
 
- Merre, merre kedves Kate? 
 
Boldog mosollyal nézett a hang irányába, és meglátta Tomot a kocsi-
jának dőlve. 
 
- Hát te? – kérdezte meglepetten. 
- Rájöttem az este, hogy nem állapodtunk meg semmiben. Az egye-
temre csak tízre megyek, gondoltam álldogálok itt egy kicsit, mert 
emlékeztem rá, a Pinckney Strasse elején tettelek ki – hátha indulsz 
reggel valahová. Mintha mondtad volna, hogy munkát fogsz keres-
ni… 
- Igen, igen! – válaszolta gyorsan Kate, mert nem akarta elárulni a 
férfinak, valójában azért indult el, hogy őt megkeresse. – Munkát is, 
meg futópartnert is – mondta mosolyogva. 
- Nos, akkor az egyik teendőt már elvégezted. Itt van két névjegyem, 
az egyiknek a hátuljára írd fel nekem a mobilszámodat. Elméletileg 
négykor vége az előadásnak, beszerzek valami futószerelést, felhívlak 
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és érted jövök. Visszamegyünk a Common parkba, de elkerüljük azt 
a tegnapi virágágyást. Jó? – kérdezte pajkos mosollyal. 
 
Kate örömmel adta meg a számát, és elköszönt Tomtól. Nézte, 
ahogy a férfi ügyesen kikanyarodik a szűk parkolóhelyről, és megvár-
ta, amíg a kocsi eltűnik a sarkon. Elhatározta: visszamegy a lakásába, 
és telefonon próbál elérni egy-két munkaközvetítőt, és inkább csak  
a következő hétre beszél meg találkozókat. Hiszen Tom azt mondta, 
péntekig marad a városban. Szeretne addig minél több időt vele töl-
teni, nagyokat sétálni a füvészkertben a csodás tavaszi virágok kö-
zött, a szerelmes madárkák énekét hallgatva. Ábrándozott, hátha ez  
a tavasz számára is valami megújhodást hoz. Hátha ez a pár nap csak 
kezdete lesz valaminek. Valami csodának, amire már régóta vágyott. 
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Van egy öreg Pacsirta rádió a fiam szobájában, melyet a kereszt-
anyámtól örökölt. Ehhez a maga korában „világvevő”-nek titulált, 
gyönyörű, politúrozott bútordarabhoz kapcsolódik egy „Crystaltone” 
lemezjátszó is, melyen még gramofonlemezeket is le lehet játszani. 
Magányos téli estéken néha hallom, amint Holéczy lemezeket, Ákos 
Stefit vagy Karády Katalint hallgat rajta, és olyankor elszorul a szí-
vem. Ez az öreg rádió valamiért mindig magányos emberek társa 
volt, s nekem rossz tudni, hogy a fiam is közéjük tartozik. Ő régiség-
gyűjtő, a régi lámpák és gramofonlemezek szerelmese, akinek ez az 
öreg rádió érték, biztos vagyok benne, hogy nálunk soha nem fogja 
madárházként végezni a kert végi borostyánkerítés mellett. 
 
Miért mondom, hogy mindig magányos embereké volt? Első tulaj-
donosa – nevezzük Józsinak – egy hentesmester volt, aki sok éven át 
építette, szépítette a házát, mert azt tervezte, ha minden a helyére 
kerül és kedve szerint berendezi a szobákat, el fogja hívni azt a ked-
ves kis hölgyet, aki mindig nála vásárol. Nem merte ő kimutatni az 
érzéseit, de abban bízott, Katalin úgyis látja: mindig neki adja a leg-
szebb szűzérmét, félreteszi neki a kicsi tanyasi csirkét. Mert egyszer 
mondta, a kisfia – akit születése óta egyedül nevel – annak a húsát 
szereti legjobban, de nem vesz nagyobbat, mert ők mindig csak ket-
ten vannak. Arról is beszélgettek egyszer, hogy Katalin szereti a ze-
nét, de kis tanítói fizetéséből nem telik egy igazán komoly zenegépre, 
sőt még egy lemezjátszóra se. No, ekkor határozta el Józsi, venni fog 
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egy ilyen világvevő rádiót lemezjátszóval, hadd örüljön neki Katalin 
– ha majd egyszer meghívja magához. Mert elhatározta, hogy meg-
hívja, és a látogatás végén megkérdezi, tudna-e itt élni a kisfiával 
őmellette. 
 
Alaposan meglepődött az üzletben, amikor meglátta a rádió hátlap-
ján, hogy az ára 5.620 forint – ami ugye a hatvanas évek közepén 
még egy pedagógus 5-6 havi fizetése volt – és rögtön arra gondolt, 
akkor legalább két hónappal el kell halasztania a tervezett vendéglá-
tást, mert ennyi „felesleges” pénze neki sem volt. Annyira eltervezte, 
hogy ezzel – meg a fürdőszobába szerelt tükrös pipereszekrénnyel – 
fogja elkápráztatni Katalint, hogy nem mondott le a rádióvásárlásról. 
Augusztus vége lett, mire meglett a rádiós lemezjátszóra és a leme-
zekre a pénze, boldogan sietett hát az üzletbe, és tíz lemezzel együtt 
megvette a készüléket házhozszállítással. Amikor a selyemkárpitos, 
cseresznyefából készült bútor mellett felállította a négy karcsú lábon 
álló lemezjátszót, és a tetejére helyezte a rádiót, nagyon boldog és 
elégedett volt. Elhatározta, vesz még egy állólámpát is mellé, és oda-
tolja az egyik karosszéket – arra gondolva, milyen jól tud itt majd 
Katalin esténként zenét hallgatva olvasgatni. 
 
Alig várta a hétvégét, amikor is frissen vasalt fehér köpenyében tü-
relmetlenül figyelte a piaci forgatagot: várta kedves vevőjének a fel-
bukkanását. Fél kilenc táján fel is bukkant Katalin, de Józsi legna-
gyobb megdöbbenésére nem egyedül jött. Egy magas, szikár férfi 
cipelte a szatyrot mellette, akibe az asszony szorosan belekarolt.  
A pulthoz érve Józsinak bemutatta a párját, és vidáman elmondta, 
egy búcsúvacsorához vásárolnak, mert elköltözik a férfi szülőfalujá-
ba, és ősztől ott, az ország túlsó felén fog tanítani. Józsi alig bírt 
megszólalni. Kétszer is át kellett számolnia a pénzt, mert elvétette az 
összeadást. Nem jöttek búcsúszavak a szájára. Nem tudott elkö-
szönni és sok boldogságot kívánni, mert benne ott, akkor összetört 
valami. Nagy nehezen végigcsinálta a napot, majd hazament, és el-
kezdett inni. Késő este fogott egy fejszét, és összeverte a fürdőszoba 
berendezését, majd bement a szobába, feltette a „Szomorú vasárna-
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pot” a lemezjátszóra, keresett egy kötelet és fölakasztotta magát.  
A szülei másnap, a templom után meg akarták látogatni, és amikor 
nem nyitott ajtót, elővették a tartalék kulcsot. Ott találtak rá, a két 
szoba közti ajtóban lógva. A lemezjátszón még mindig sercegve for-
gott a gramofonlemez. 
 
És hogy honnan tudjuk mi ezt? Onnan, hogy a szülők a temetés után 
megpróbáltak pénzzé tenni mindent, amit egyetlen fiuk lakásában 
találtak, és a rádiót a lemezjátszóval, meg a selyemkárpitos bútort az 
én keresztanyám vette meg. A rádiót néha hallgatta, de miután tudott 
venni egy tévét, az öregedő készülék csak bútordarab lett a hálószo-
ba sarkában. Ő is egyedül élt 91 éves korában bekövetkezett haláláig. 
Volt ugyan egy idős barátja, egy szegedi primőrkertész, és mindig 
abban reménykedett, ha az majd megözvegyül, hozzáköltözik. De 
aztán az egyik tavaszon nem jött többé, és Mária a többi szegedi 
árustól megtudta, hogy Jani bácsi a tél folyamán szívrohamot kapott, 
és meghalt – nem sikerült túlélnie a betegeskedő feleségét. 
 
Lehet egy bútornak vagy egy készüléknek negatív kisugárzása? Va-
jon, ha a fiam meg tudna válni ettől az öreg rádiótól, megtörne az 
átok? 
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Kedves Andi! Elképzelni sem tudtam korábban, hogy egyszer majd 
azért fogok tollat ragadni, hogy a születésnapom miatt panaszkodjak 
neked. Nem baj, ha nem tudsz rögtön válaszolni, de egyszerűen meg 
kell osztanom valakivel a nyomorúságomat, mert belehalok. 
 
Képzeld el, már hetek óta vártam ezt a szeptemberi napot, a 44. szü-
letésnapomat, mert bíztam benne, hogy a férjem és a fiaim valami 
szép meglepetéssel fogják megünnepelni ezt a dupla négyest. Talán 
már nem emlékszel, de épp ennek a felénél, vagyis 22 évesen szültem 
az ikreket, ezért számomra az a régi nap, amikor anya lettem óriási 
csoda volt. Még mindig előttem van annak az égőpiros színű rózsa-
csokornak a szépsége, amit azon a reggelen a férjemtől kaptam és az, 
ahogyan fogta a kezem – miközben a folyosón az inkubátorokhoz 
sétáltunk, ahová pár napra a fiúkat helyezték. Máig emlékszem, mi-
lyen forrón és hálásan csókolt meg akkor, hogy két ilyen csodálatos 
fiúval ajándékoztam meg őt! 
 
De visszatérek a tegnapi napra. Reggel a fiúk virággal köszöntöttek,  
a férjem viszont egy kozmetikumokból álló csomagot adott át, benne 
legnagyobb megdöbbenésemre néhány ránctalanító, fiatalító kozme-
tikum és a megszokott parfümöm. Ezután elővette a whisky-t, és 
már reggel ivott az egészségemre, sőt még a fiúkkal is koccintott, és 
közölte: 
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- Te nem kapsz, mert este vacsorázni megyünk a Holdvilág Étterem-
be, úgyhogy neked kell vezetni. 
 
Nesze neked meglepetés, nesze neked különleges nap! Amikor fel-
ocsúdtam a keserves csalódásból, nekiálltam főzni az ebédet, mely-
hez a férjem „természetesen” több pohár bort ivott. Még remény-
kedtem abban, majd este, a vendéglőben jön a meglepetés. Hát jött 
is! Amikor az ismerős pincér udvariasan megkérdezte „Mit iszik  
a szép anyuka?”, az én kapatos férjem harsányan közölte: 
 
- Bizony csak anyuka, de még nem nagymama, pedig már 44 éves! 
Amúgy meg: nem iszik, mert vezet, hiszen mi ünnepeljük őt és nem 
fordítva. 
 
Drága Andi, én teljesen ledöbbentem! Mi az, hogy nem nagymama? 
És miért kellett a pincérrel a koromat közölnie? Így megszégyeníteni 
épp a születésnapomon! 
 
A szememből akaratom ellenére szivárogni kezdtek a megalázottság 
könnyei. A fiúk érzeték, hogy „vihar lesz”, ezért testvéri egyetértés-
ben, egyszerre húzták elő a zsebükből a mobiljaikat, és játszani kezd-
tek. A férjemben felmerülhetett, hogy rosszat mondott, mert magya-
rázkodni kezdett: 
 
- Anyám épp 44 volt, mikor nagymama lett a nővéremék által. Mi 
rossz van abban, hogy én ezzel tréfálkoztam? Nem azt mondtam, 
amit ilyenkor a kollégáim szoktak, hogy „most már lecserélhetlek két 
22 évesre”. Én ilyet nem mondanék. 
 
Mivel a könnyeimet nyeldesve egy szót se tudtam felelni, ő is elővet-
te a mobilját és nézegetni kezdte az e-mailjeit. A vacsora teljes néma-
ságban telt el! A fiaim időnként rám néztek, de a férjem fel sem pil-
lantott a mobiljából. Alig vártam, hogy mindenki befejezze az evést, 
gondoltam most gyorsan hazahúzunk, de ekkor jött az újabb meg-
alázás: az a kedves pincér – aki valószínűleg oldani akarta azt a fe-
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szültséget, ami az asztalunknál szinte tapintható volt – a számlával 
együtt egy takaros kerek tortát is hozott nekem, melyen ott világítot-
tak a 44-es számot formázó gyertyák. Az éttermi hangulatvilágításnál 
az ott vacsorázók persze mind látták, ahogyan a pincér a világító 
tortával, mint egy fáklyával egyensúlyozott az asztalok között, és 
amikor letette elém, tapsviharban törtek ki. Gondolhatod, nekem se 
kellett több: zokogva rohantam ki az étteremből, magam mögött 
hagyva a két értetlenkedő kamaszt, meg az én drágalátos uramat! Ők 
persze utánam kullogtak, és a kocsiban a fiúk még azon dohogtak, 
hogy „ugyan anyu, legalább a tortát megehettük volna”. 
 
Drága Andi, én a végletekig el vagyok keseredve! Engem a családom 
egyszerűen semmibe vesz! Egész este mobiloztak, föl se fogták, 
mennyire megbántottak. Vajon érezték a srácok: az fáj legjobban, 
hiába igyekeztem empatikus, szeretetre képes felnőtté nevelni őket, 
csak idő kérdése, hogy olyan bunkók legyenek, mint az apjuk? 
Mondd Andikám, ha született volna egy lányom, neki lelke is lett 
volna, és megvigasztalt volna? Akkor talán nem érezném most ma-
gam kivert kutyának a családomban. Így viszont egész életemben 
boldogtalanul fogom lesni: ki figyel énrám? Nagyon-nagyon várom 
őszinte válaszod: Ili 
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Van az én páromnak egy nagyon kedves barátja, az András, aki Egy-
házasrádócon született, és Vassurányba nősült. Nos, ez a barát az én 
nagy mesemondóm, nem egy történetét őrzi az előző könyvem is – 
így hát természetes volt, hogy disznóöléses sztorikért sem kellett  
a „szomszédba menni”, elég volt őt telefonon felhívni, és máris több 
tanulságos eset hallgatója lettem. 
 
Az első történet még az ötvenes években játszódott – ennél fogva 
ezt még ő is csak az édesapjától hallotta gyerekkorában. Szóval 
azokban az időkben ugye nem lehetett „csak úgy” levágni a disznót, 
be kellett jelenteni a tanácson, és be kellett szolgáltatni utána tetemes 
mennyiségű zsírt és húst a közösbe. Senkit sem érdekelt, marad-e 
elég élelem a 8-10 éhes szájnak! Aki az előírt beszolgáltatást nem 
teljesítette, bizony akár börtönbe is került, mint az én szegény nagy-
mamám, akit a tíz gyereke mellől vittek el, mert nem tudta teljesíteni 
a beszolgáltatást tojásból. 
 
Persze a magyar ember leleményes, megkezdődtek az ún. „feketevá-
gások” szerte a falvakban, és mivel az emberek ez idő tájt még szal-
mával pörzsöltek – aminek a lángja ugye a fél falut bevilágította –, 
kitalálták, megpróbálják fateknőben forró vízzel lekopasztani a disz-
nót, nehogy az udvarban világító máglya elárulja a disznóölést. No, 
most ez se ment egyszerűen, mert ugye akkora fateknője, amilyenbe 
egy 170-180 kilós mangalica elfért, jó, ha három embernek volt  
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a faluban, így azután csak a sötét éjszakába lehetett azt kölcsönkérni 
és hazacipelni, nehogy a falu besúgói meglássák. Mert mindenki tud-
ta, ahová a fateknő vándorol, ott bizony disznóölés lesz. Így hát  
a böllérrel megbeszélt napra András bácsi is szerencsésen beszerezte 
a teknőt, és egy-két jó szomszédot is beavattak a tervbe, mert ugye 2-
3 markos legény kellett a lefogáshoz. A megbeszélt reggelen át is 
jöttek a szomszédok, megitták a fogópálinkát – talán nem is egyet, 
hanem kettőt – és valamelyikük közben azt tanácsolta: ha nem akar-
ják, hogy a disznó sivalkodása és a bökést követő hörgés zaja felhívja 
a falu figyelmét a feketevágásra, jobb lesz, ha a böllér egy méretes 
fejszével homlokcsonton vágja a jószágot, mert az akkor biztos rög-
tön elterül, és nem fog sivalkodni. Ki is mentek az ólhoz, a fogók 
kívül maradtak – mondván, ha jól céloz, hát le sem kell a cocát fogni 
–, a böllér meg bement és lesújtott: egyenesen a jószág füle tövébe, 
amitől az úgy megvadult, hogy éktelen sivalkodással kitört az ólból, 
és rohant az utcára, a fogók meg utána. Nem telt bele sok idő, és 
már a fél falu András bácsi disznóját kergette, amit végül a falu 
túlvégén sikerült – épp a rendőr portájára – beszorítani. A gazda 
kénytelen-kelletlen hazakullogott a pányváért (hosszú lánc, amivel kikö-
tik a jószágot legelni), azzal visszavezette a disznót az ólba, és még az-
nap beballagott a tanácsra a vágási engedélyt megkérni. Nem merte 
ugyanis megreszkírozni ezután, hogy feketén levágják, mert biztos 
volt benne: az a disznótor igen sokba került volna. 
 
De ha már a szalmával való pörzsölést emlegettük, Andrásnak rög-
tön eszébe jutott egy másik sztori is abból az időből, amikor még 
nem fatüzelésű vagy gáz pörkölővel pörzsöltek. Ez már később,  
a hatvanas években játszódott, de még abban az időben, amikor 
Rádócon bőven akadtak zsúpfedeles házak. A pörzsölés úgy történt, 
hogy a szalmából jó nagy máglyát raktak a leszúrt disznó fölé, de 
előfordult olyan eset, hogy az erős szélben a láng tovaterjedt az ólra 
vagy a házra. Ezért szigorú rendelet írta elő: a pörzsölést sem a szal-
makazalhoz, sem az épületekhez nem lehetett közelebb elvégezni, 
mint 50 méter. Emiatt sokszor a leölt jószágot 4-5-en cipelték az 
ólból egészen a kert végébe, hogy ott majd mindentől kellő távolság-
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ban lehessen a disznó szőrtelenítését elvégezni. A történethez az is 
hozzátartozik, a disznóölést Vas megyében is, és nálunk, az Alföldön 
is „vakhajnalban” kezdték. Tudja Isten honnan származott ez a szo-
kás – lehet, még a feketevágások időszakából, hogy az a sötétség 
leple alatt történjen –, de tény az, a történetünk is egy téli hajnalon 
játszódott. Szóval az úgy volt, hogy amikor a „mázsás” (nagyapáék így 
nevezték a vágásra szánt kisebb disznót) már kint volt a kertben letakarva 
szalmával, és a gyerekek már őrizték a kis tüzet – melyet fagallyakból 
raktak, és onnan vitték át a lángot a szalmára –, hirtelen feltámadt  
a szél. A böllér látta, ekkora szélben nem lehet jól pörzsölni, ezért a 
gazdának azt javasolta, menjenek vissza a pajta ajtaját leemelni, és 
kivinni azt is a kert végébe: azzal enyhet tartani. Vissza is ment két 
fogó segítség meg a gazda, de nem bírták egyedül, így az egyik kis-
gyereket szalasztották a böllérért: jöjjön már ő is segíteni az ajtót 
leemelni. A böllér gyorsan ledobta a kecskeszőrrel bélelt nagy kabát-
ját a földre, és ment befelé. Ott azonban mielőtt a pajta ajtónak neki 
veselkedtek volna, a gazdasszony szemrevaló nagylánya megjelent  
a finom forralt borral, így hát az emberek előbb ezt megitták – köz-
ben évődtek egy kicsit a lánnyal –, majd egyesült erővel elmozdítot-
ták az óriási pajta ajtót, és nagy nyögések között kivitték és felállítot-
ták a kert végében. Ezután a böllér akkurátusan megszórta a földön 
fekvő mangalicát még egy adag szalmával, majd annak rendje s mód-
ja szerint alágyújtott, és kezében a vödör vízzel meg a súrolókefével 
várta, hogy a tűz lelohadásakor majd megkezdhesse a bőr megtisztí-
tását. 
 
Azonban ahogy a tűz leégett, legnagyobb megdöbbenésükre a disznó 
nem volt sehol! De nemcsak a disznót nem találták, hanem a böllér 
kecskeszőr kabátját sem, ami nem is csoda, mert a téglasoron, amire 
a disznót fektették, a böllér kifordított szőrös kabátja feküdt és így 
azt pörzsölték meg. Tanakodtak: hogy történhetett meg ez? Hát úgy, 
hogy a szomszéd fiú – akit eltiltott a gazda a lányától – bosszút for-
ralt a barátjával, és amíg a böllér a fogó segítségekkel az udvaron 
forraltborozgatott, szép csendben elvitték a leszúrt jószágot a kert 
másik részébe, a helyére pedig kifordítva odakészítették a kecskeszőr 
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kabátot, ami a sötétben a sok szalma alatt egészen disznóformájúnak 
látszott. A gazda pedig mit tehetett? Túl azon, hogy kifizette a böllér 
kabátját, még éveken át hallgathatta a macerát a „hamuban sült” 
nagykabátról. 
 
Andrásunk kifogyhatatlan volt a régi disznós történetekből, így a vasi 
meséknek van folytatása, de ezeknek a sztoriknak már ő és a családja 
volt a főszereplője. Tudni kell, hogy a barátunk végtelenül szerette az 
édesanyját, akit – miután megözvegyült – minden télen magukhoz 
költöztettek Vassurányba: ne kelljen Erzsi mamának a rossz lábával  
a kályhába a tűzrevalót hordani, meg havat lapátolni. Persze ez a 
költözés sosem ment egyszerűen, mert a néni mindig talált valami 
dolgot, intéznivalót odahaza Egyházasrádócon. Történetünk idején 
pl. azzal húzta az időt, hogy szerinte a malacka nem akart elég nagy 
lenni, annak a levágását és feldolgozását pedig csak ott, az ő megszo-
kott fészkében lehetett jól elvégezni. De az is hátráltatta ezt a költö-
zést, hogy ezen az őszön volt a csípőprotézis műtétje, ami után 7-8 
hétig bizony nem lehetett a disznóvágást megejteni, mert Erzsi ma-
mának gyógyulnia kellett, és újra meg kellett tanulnia járni. 
 
Végül december elején sor került a disznóölésre. Munka közben  
a rokonság fölemlegette a régi disznóvágásokat, azt az időszakot, 
amikor még András apukája is élt, és több disznót is tartott. Ezek 
közül a régi vágások közül az volt a legemlékezetesebb, amelyik ’83-
ban történt. A disznóölés mindig nagy családi összejövetelt jelentett, 
és ugye kellett a bölléren és András barátunkon meg a sógorán kívül 
még egy fogó segítség is – ez pedig nem más volt, mint Tibi, a szom-
széd festőlegény, aki egyben unokatestvére is volt Andrásnak. Szóval 
az ominózus napon összejött a család, megérkezett a böllér és a fogó 
segítség is, és annak rendje és módja szerint 2-3 kupica „fogópálin-
ka” mellett megbeszélték: milyen jó nagy lett a disznó, harap-e vagy 
sem, ki hol fogja, ki tartsa a tálat – és persze azt is, jobbra vagy balra 
döntsék a jószágot, hogy a böllérnek majd a szúrás jól kézre essen. 
És mivel pálinkát inni ugye legjobb egy cigaretta mellett, Tibi – hogy 
rágyújthasson – a pufajkáját ráakasztotta az akol oszlopára (ez a disz-
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nóól előtere, ahol a jószágok szabadon járhatnak, és ott van kint a vályú is, 
amelyből a moslékot eszik). 
 
Az ólban ekkor 5 disznó volt még, hiszen a papa eladásra is, meg  
a fiataloknak is nevelt hízót. Közülük kellett a fülénél fogva kihúzni 
szegény „áldozatot”, amit a fogók tévedésből – vagy a jóféle pálinka 
hatására – mégse jó oldalra döntöttek, így a szúrás után a jószág 
hosszasan visított, az ólban maradt társak pedig éktelenül sivalkodtak 
félelmükben. András rögtön meg is jegyezte „tücsök” Laci bácsinak 
– akire ez a név azért ragadt rá, mert András kislányát Verocskát 
mindig úgy szólította meg: „Hogy vagy kis tücsköm?” –, hogy „Most 
leölöd, vagy csak visíttatod?” Mire a böllér mérgében még egyszer 
szúrt, majd visszakézből – mint egy szamuráj – úgy rántotta végig az 
éles kést, hogy majd lefejezte a jószágot, de legalább csönd lett. Az 
incidens után a férfiak újabb pálinkával vigasztalódtak, majd még 
mielőtt a pörzsölést megkezdték volna, sorra került a jó forralt bor 
is. Talán fél óra is eltelt addig, míg Tibi, a fogó segítség elköszönt 
tőlük, mondván hogy neki ideje munkába menni. Ezek után odalé-
pett az ólhoz, ahol a kabátját hagyta, és megdöbbenve látta, hogy  
a pufajkát az ólban lévő disznók félig berángatták az akolba, és ami 
még jobban megdöbbentette: a disznóürülékes szalmán ott hevert  
a félig szétrágott pénztárcája, meg a vadonatúj bankkártyája. Ez 
utóbbin sajnos nem is egy fognyom volt látható, így aztán Tibor 
munkakezdés helyett a bankba tekert el a biciklivel, ahol elmondása 
szerint „a kiskisasszony el se akarta hinni, hogy az a szerencsétlen 
bankkártya a disznók bosszújának az áldozata lett”. 
 
A nap folyamán ezután minden rendben zajlott, említésre méltó ta-
lán csak az volt, hogy amikor András felesége, Andika kivitte a for-
ralt bort a böllérnek az udvarra, az „köszönetképpen” a malac pör-
zsölés után egyetlen mozdulattal lecsavarintott körmöt észrevétlenül 
a köténye zsebébe csúsztatta. Beérve vette csak észre, és persze el-
dobta, de ettől kezdve még legalább háromszor fordult meg az em-
berek között az udvaron – és utána mindig talált valamelyik zsebé-
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ben egy körmöt –, míg végül felháborodva meg nem kérdezte, hogy 
ezeket miért kapja? Apósa aztán nevetve felvilágosította, hogy: 
 
- Hát kislányom ez az úgynevezett meleg gyűrű, amit azért kapnak  
a fiatalasszonyok, hogy estére ők is azzal várják az urukat az ágyban. 
Hanem most már vigyázz, mert a böllérnek még az is szokása, hogy 
amikor kész lesz a véres hurkának való, odahívnak majd, hogy kós-
told meg, és ha csak lehet, vagy a homlokodat, vagy az arcocskádat 
bemaszatolják. 
 
No, ezután Andi kerülte a böllért, és nem is történt semmi különös, 
ha csak az nem, hogy Andrásék kisfia – az akkor még csak kétéves 
Andris, aki előző nap nagyon készült a szülőkkel együtt a cocaölésre 
– koránál fogva átaludta az ölés és a pörzsölés idejét, és csak akkor 
ébredt fel, amikor a disznó már több darabban feküdt a konyhában. 
Persze rögtön kérdezgette az anyukáját, hogy „De hát hol a coca? 
Mit csinál a coca?” Édesanyja megmutatta a fellógatott sonkákat, 
meg a kolbászhúsnak valót, hogy „Látod, ez is a coca egy darabja, 
meg az is a coca egy darabja, és amott a mama épp most teszi be  
a cocadarabokat sülni a tepsibe.” Ebbe a kisfiú bele is nyugodott, de 
amikor leültek a vacsorához és a mamája mondta, hogy mindjárt 
esznek hurkát meg kolbászt, közölte: ő csak „darab cocát” akar va-
csorázni céklával. Ezen persze mindenki jót derült, azon pedig még 
inkább, amikor a vacsora végén kijelentette: 
 
- Ha én nagy leszek, olyan nagy bácsi, akkor olyan nagy pocakom 
lesz, mint apusnak, megiszom a sört és cocát fogok vágni! 
 
Azóta is szállóige maradt a családban, hogy akkor leszel férfiember, 
ha ezt a három dolgot teljesíted. 
 
No, de térjünk vissza Erzsi mamára, akivel ez a történet elkezdődött. 
A disznóölés másnapján végre meg tudták győzni, hogy össze kell 
pakolni, Béla jön a Trabant kombival, és majd elviszik a mamát, meg 
a csomagját Egyházasrádócról Vassurányba. Erzsi mama ugyan még 
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ki akarta sütni a szalonnát zsírnak, és el akarta a lesütött húst is ott-
hon készíteni, de András meggyőzte, azokat majd a zsírosbödönbe 
meg ládába rakják, felkötik a Trabant tetejére, és náluk, Andikával 
kisütik. Esteledett már, mire a mama a szomszédoktól is elbúcsúzott 
– lelkükre kötve, hogy ha zajt hallanak a házából, feltétlenül telefo-
náljanak ám Andrásékhoz – és ha rajta múlott volna, még a temető 
felé is odakanyarodtak volna, hogy egy imát mondjon az ura sírjánál. 
 
Fagyos decemberi nap volt, korábban már a hó is esett, de az út tel-
jesen száraz volt. Ment is a Béla jó ütemben a Trabant kombival, 
András még meg is jegyezte, hogy: 
 
- Azért ott Söpte és Salköveskút között vigyázz ám komám, tudod 
még az időjárás-jelentésben is szokták emlegetni, ott szokott legelő-
ször hóátfúvás lenni. 
 
Lehet, hogy nem kellett volna Andrásnak az „ördögöt a falra feste-
ni”, mert alighogy átértek Söptén, bizony voltak jégbordák az úton, 
és az egyik kanyar után a Trabant orra keresztbe fordult és elindult 
az árok felé, ahol bizony szép bukfencet vetett, és megállt a szántá-
son, éppen kerekekkel az ég felé. Eltelt tán pár másodperc, mire 
András – aki az akkori kb. 150 kg-os termetével a háromajtós kocsi 
hátsó ülésére volt beékelődve – félve megszólalt: 
 
- Él édesanyám? 
- Élek fiam – jött a válasz. 
- Eltörött valamije? 
- Nem tudom, fiam. Nem bírok megmozdulni, mert fog a biztonsági 
öv. 
 
El lehet képzelni, hogy nem volt egyszerű „tornamutatvány” amíg  
a sofőr, majd az ő ülésén keresztül András is kikászálódott a felfor-
dult kocsiból, és szerencsésen kiszabadították Erzsi mamát, akit a 
frissen műtött combprotézisével, a két mankóval, valahogyan mégis 
felsegítettek a kövesút szélére. Ekkorra persze már volt „nézőközön-
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ség” is, legalább négy autó megállt, hogy „Mi történt, hogy segít-
sünk?” Volt köztök vassurányi srác is, András őt kérte meg, vigye 
már haza a mamát, nehogy még meg is fázzon itt az út szélén, aztán 
a többi autóssal visszatértek a Trabanthoz, amely körül ekkorra már 
benzinszag terjengett. Gyorsan elhatározták, hogy azt bizony vissza 
kellene fordítani, nehogy kigyulladjon. Egy Skodás keresztbe állt az 
úton, hogy legyen világítás, aztán nekiveselkedtek a kocsinak és talp-
ra állították. Behorpadt ugyan a teteje, de a gazdája megpróbálta be-
indítani – ott a szántóföldön – és sikerült! Ezután szerencsésen kitol-
ták az útra, és úgy gondolták, ők bizony megpróbálnak vele haza-
menni, de előbb még András felkiáltott: 
 
- Várjál komám! Hát a hús meg a zsírszalonna ottmaradt a hóban! 
 
És valóban, a vindöl és a láda tartalma szanaszét hevert a fagyos 
hóban, de szépen összeszedték, visszarakták az edénybe, és betusz-
kolták a kocsi hátsó ülésére. Ezután szép lassan hazagurultak baj 
nélkül. Otthon úgy látták, Erzsi mamának az ijedtségen kívül semmi 
baja nem lett, de azért András a biztonságért kihívta a falu orvosát is: 
ugyan vizsgálja már meg anyukát. A doktor úr jött is, megnézte mind 
a hármójukat, aztán annyit mondott: 
 
- Hát Bankdiám, áldott nagy szerencsétek volt! Én azt mondom, 
most már nincs más teendő: a nagy ijedtségre igyatok meg egy felest 
abból a híres körtepálinkádból. 
- Még egyet doktor úr? Megittunk mi már vagy hármat a komámmal 
mire ide tetszett érni! 
 
Hát eddig tartottak a vasi mesék. Jó volt felidézni a múltat, moso-
lyogni ezeken a régi történeteken, melyeket kár lenne elfeledni. 
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Ha az ember kórházba kerül – pláne fogyókúra miatt – minden fala-
tot, minden morzsát megbecsül, és igyekszik felcsipegetni. De ha 
kórházban van, az ideje is jóval több a beszélgetésre – így aztán tör-
ténet-morzsákat is csipegethet, ahogy tettem én is az elmúlt napok-
ban. És ha már felcsípte azt a morzsát, hát megpróbálja tovább is 
adni, mielőtt az egészet elfelejtené. Épp ezért nézzétek el nekem, 
hogy ezek az apró, meghökkentő történetek nem függenek össze, de 
külön-külön is meglehetősen tanulságosak. 
 
Mindjárt az első napon értesültem a szobatársaktól, hogy a helyemről 
távozó hölgyet – nevezzük Marikának – milyen szerencse érte:  
a közösségi oldalon bejelölte őt egy angol úr, akivel hetek óta levelez 
(nyelvtudás híján egy fordítógép segítségével), és máris nagyon nagy szere-
lembe estek. Mivel jómagam is többször tapasztaltam már olyat kö-
zösségi oldalakon, hogy számomra tökéletesen idegen emberek beje-
lölnek – amit persze azonnal elutasítok –, bennem azonnal megcsör-
rent a vészjelző, és igyekeztem Mucikától minél többet megtudni 
erről a csodás lovagról. 
 
Nos, a szobatárs ezek után örömmel elmesélte: ezt a szegény asz-
szonyt és a fiát az első férje verte, a második, aki józan életű volt, és 
eleinte teljesen normálisnak tűnt, valójában játékfüggő, és még a fia 
perselypénzét is ellopta, hogy a félkarú rablóba dobálhassa. De most, 
mivel ez a nagyon jóképű ember bejelölte, vette a bátorságot és kiad-
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ta a második férj útját – pontosabban ő költözött el annak albérleté-
ből a felnőtt fiával egy másik albérletbe –, tehát innen a kórházból 
már nem a régi otthonába fog hazamenni. 
 
- Jó, jó – mondtam én –, de hát honnan biztos benne, hogy ez a férfi 
valóban az, akinek mondja magát? 
 
A mesélő erre nem tudott határozott választ adni, de tovább részle-
tezte, a John megírta neki, hogy ő egy özvegy építészmérnök, aki 
Londonba él a 12 éves kislányával, aki Marikát máris édesanyjaként 
szereti, és alig várja a találkozást. Nagyon izgul, mert biztos benne, 
hogy Marika ajándékokkal fogja várni, mivel most lesz a születésnap-
ja. Úgy volt, hogy már két héttel ezelőtt ideutaznak, de Johnnak el 
kellett utaznia Afrikába, ahol valamilyen fúrótorony átadását bonyo-
lítja. De készüljön, mert ha utazik vissza Angliába, eljön Budapestre, 
egy csodás szállodában fognak találkozni, és már alig várja, hogy  
a karjaiban tarthassa. 
 
- Képzeld – mondta Mucika –, ez a szegény asszony azon izgult, 
hogy nincs egy szép csipke bugyija és hálóingje, amit magával vinne  
a szállodába, de megsajnáltam és adtam neki kölcsön ötezer forintot, 
és elmentem vele a szentendrei kínaiba és vettünk neki szép holmi-
kat. Majd ma, ha hazaérnek, és kap a fia fizetést, át fogják utalni  
a számlámra a pénzt, mert neki nem maradt semmi pénze miután 
megvette azt a szép láncot a kislánynak. 
- Milyen láncot? – kérdeztem vissza. 
- Hát azt, amit ki is küldött Londonba a megadott címre, a kislány 
születésnapjára, mert amikor február 27-én hiába várta John érkezé-
sét, a férfi azt írta neki, baleset érte a kislányt és azonnal Londonba 
kellett szállítani kórházba. Nem tudom biztosan, de valószínűleg az 
ideutazásnak anyagi akadálya is lehet a sok kórházi kiadás miatt, mert 
egyszer azt mondta nekem a Marika, hogy „Én lefényképeztem  
a számlakivonatomat és elküldtem neki, hogy nézd, nincsen pénzem, 
mert a férjem tartozásai miatt a közös számlánkon csak 200.000 fo-
rint hiteltartozás van.” Most, hogy erről beszélünk, rájöttem: akkor 



 
64 

 

ezt biztos arra föl mondta, hogy a pasi pénzt kért tőle. Sőt azt is 
mondta, hogy ez után napokig nem is írt a John, de ő többször meg-
írta neki, mennyire szereti és várja, ezért most már újra leveleznek és 
hamarosan jönni fog. 
 
Lelki szemeim előtt megjelent a ma délelőtt megismert ötven feletti, 
foghíjas, meggyötört arcú nő, abban a maga kötötte egyszerű kis 
piros kardigánban, aki elhitte, hogy az élete egy csapásra ily módon 
meg tud változni. Igaz, ha az újságban hirdető jósnőtől képes volt  
a rokkantnyugdíja utolsó fillérjeiből 10.000 forintért csodakarkötőt 
rendelni, hogy gazdagság, boldogság és szerencse álljon a házhoz, 
akkor mire gondoljak? 
 
- Mondd, miért nem próbáltátok neki elmondani, hány és hány ha-
sonló szélhámos létezik a földön? Az én fiam is kapott már e-mailt 
egy „szép fiatal néger lánytól”, aki fogságba esett, és útiköltségre 
kérne pénzt, meg ügyvédre, hogy a repülőbalesetben meghalt szülei-
től örökölt gyémánt bányákat visszaperelhesse, és abból majd boldo-
gan élhessenek. 
- És? Küldött? – kérdezte Mucika őszinte lelkesedéssel. 
 
Nos, én ennél a mondatnál jöttem rá, hogy a mesélő is hasonlóan 
naiv, mint a Marika, ezért nem is forszíroztam tovább a kérdést. 

 
-o- 

 
Tegnap kellemes idő volt, így sétálni indultam két másik szobatár-
sammal. Kis idő múlva a beszélgetés a családunkra terelődött, és 
Vera elmesélte, hogy a fia négy évig járt együtt a barátnőjével – abból 
másfél évet együtt is laktak. 
 
- Mikor elkezdtek beszélgetni a házasságról, Józsikám fogta magát, és 
vett egy szép gyűrűt, és elhatározta magát, hogy júliusban – Zsófi 
születésnapján – megkéri a kezét. Egy héttel a szülinap előtt arra 
ment haza, hogy a barátnő és a közös kutyájuk eltűnt a lakásból. 
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Mint kiderült, a lány már hónapok óta megcsalta, és most visszaköl-
tözött a szüleihez. Egy cetlit hagyott neki: „Ha akarsz, felhívhatsz.” – 
szöveggel. A fiam felhívta, kibékültek, Józsika elmondta Zsófinak, 
hogy már megvolt a gyűrű, de elhatározta, hogy azonnal nem bízik 
meg benne, ezért elhalasztja a lánykérést egy évvel. Épp letelt volna 
az egy év, mikor a lány újra elköltözött, mondván hogy megunta  
a várakozást – de legalább a kutyust most nem vitte magával. Pedig a 
fiam épp azt tervezte, hogy a következő hónapban egy wellnessben 
fogja megkérni a kezét. Nos, ezúttal nem hívta fel, de azóta már lett 
a gyűrűnek gazdája: boldog párkapcsolatban él a legjobb barátjával. 
- A fiad? A legjobb barátjával? – kérdeztem meglepetten. 
- Hát igen. Azt mondta, nőnek ő többet az életben nem hisz, de 
Ákosban még sohasem csalódott. 
 
A meglepetésem miatt beállt csendben a velünk sétáló kedves, kissé 
molett lány is mesélni kezdett: 
 
- A harmadik randinkon voltunk a sráccal. Egy étterembe mentünk, 
és a desszertnél letérdelt, elővett egy gyűrűt (ami szerintem már tök rég 
megvolt neki, mert véletlenül sem az én méretem volt, és a dobozán is látszott, 
hogy régi) és megkérte a kezem. Körülöttünk mindenki szuper izgatott 
lett. Kértem, hogy beszéljünk odakint, de nemet mondott, úgyhogy 
én is nemet mondtam. A pasi sírva rohant ki az étteremből, a pincér-
csaj pedig lesújtóan megkérdezte, hogy tehettem ilyet vele. Néhány 
órával később, a srác megjelent a házamnál könyörögni. Megjegy-
zendő, hogy még sosem járt nálam, és még csak meg sem adtam neki 
a címem. Ijesztő volt! Valószínűleg rég lesett rám, és mindent tudott 
rólam. 
- És mi történt? – kérdezte Vera. 
- Rendőrséggel fenyegettem meg, és még aznap este elköltöztem  
a nagymamámhoz Szegedre. Szerencsére nyári szünet volt a suliban, 
megtehettem, hogy ott maradok. A szomszédok mondták, hogy na-
pokig járőrözött a ház előtt, végül fekete festékkel összefirkálta  
a falat, és ragasztóval eltömítette a kapu zárszerkezetét. 
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Ámor! Ámor! Mi lesz ezzel az őrült világgal? – fordultam a kórház 
parkjában elénk bukkanó kis nyilas pasihoz. De mivel kőből volt, 
kérdésem megválaszolatlan maradt. 
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Ez a történet több mint tíz éves, de még mindig emlékezetes a fiam 
számára. Robi éppen végzett az éjszakai szolgálattal, lejelentkezett  
a felvigyázó irodájában, és a Nyugati pályaudvaron baktatott a kettes 
vágány felé, mert onnan indult a vonatja haza. Az Eiffel csarnok 
közepe táján – ahol a nagy kijelző táblán sorban jelennek meg az 
induló és érkező vonatok adatai – egy idős házaspárra lett figyelmes: 
két alacsony emberke, régimódi, de elegáns ruhában, lábuknál vul-
kánfíber bőröndökkel. Mintha az ötvenes évek divatmagazinjaiból 
léptek volna ki. Ha a néni csomagja mellett nem díszelgett volna egy 
viszonylag új és modern hűtőtáska, azt hihette volna, hogy valami 
kosztümös filmet forgatnak a pályaudvaron, és abból csöppentek 
ide. A nénin csinos tweed kosztüm, csipkegalléros blúzzal, és trottőr 
sarkú cipő, fején kiskarimájú kalap, a bácsi pedig kétsoros gombolású 
gyapjúöltönyben, kezében oroszlánfejes bottal, melyet igyekezett 
sétapálcaként tartani, de amikor megindult Robi felé, látszott a járá-
sán, hogy a bot inkább támasztékul szolgál. 
 
- Jó napot, fiatalember! – szólította meg a vasutas egyenruhát viselő 
magas fiút, akinek az idős úr jóformán csak a melléig ért. – Mondja, 
ugye maga itt dolgozik? 
- Igen, uram, mozdonyvezető vagyok. Segíthetek valamiben? 
- Hát tudja, nézem én már egy ideje ezt a fránya táblát, amin csak úgy 
cikáznak a feliratok, de sehol se látom kiírva a békéscsabai gyorsot… 
pedig már negyed óra múlva indulnia kellene. Direkt kijöttünk egy 
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órával előbb az állomásra, nehogy útközbe elromoljon a villanyos – 
mert tudja az én fiatal koromba még így hívtuk ezt a sárga masinát, 
ami itt a Teréz körúton vágtat. Szóval itt vagyunk már egy jó ideje, 
de se be nem mondják, se ki nem írják a mi vonatunkat. 
- A békéscsabait? De hát az nem innen indul, hanem ha jól tudom  
a Keletiből… 
- Ha jól tudja? De hát nem maga mondta, hogy mozdonyvezető? Ha 
igen, akkor pontosan tudnia kell, melyik vonat honnan indul, külön-
ben hogy jelentkezik szolgálatra? 
- Kedves uram, nekünk nem kell az összes menetrendet fejből tudni 
– válaszolta türelmesen Robi –, minden mozdonyvezetőnek van 
szolgálati helye, ahol a felvigyázók elkészítik a beosztásukat egy hó-
napra előre, hogy mikor melyik vonalon teljesítenek szolgálatot. Tet-
szik tudni, nagyon sokan vagyunk ám mozdonyvezetők, ezt csak így 
lehet megoldani. 
- Jó ezt értem, de akkor se hiszem el magának, hogy a mi vonatunk 
nem innen indul, hiszen 25 éve is, amikor szegény anyámat búcsúz-
tattuk – mondja, és kissé elfátyolosodik a tekintete –, innen utaztunk. 
Maga fiatalember félre akar engem vezetni! 
- De kedves uram! Miért akarnám félrevezetni? Tessék nekem elhin-
ni, hogy 25 év alatt változott a menetrend, ésszerűsíthették a pálya-
udvarok vonatelosztását. De ha nem tetszik nekem hinni, keressen 
egy kalauzt, akinek a jegykiadó gépén meg lehet nézni a vonatokat. 
- Szóval le akar rázni? Becsap, és utána itt hagy? Értse meg, hogy 
nekünk el kell érnünk a 10:25-ös vonatot, mert egy nagyon jó kollé-
gám, a battonyai körorvos temetésére megyünk, és minket otthon 
Békéscsabán ennél a vonatnál várnak. 
- Tessék elhinni, hogy én segíteni akarok, ha kell még a 72-es troli-
hoz is elkísérem önöket, hogy át tudjanak menni a Keletibe… 
- Fiatalember! – szólította meg ekkor a néni, aki eddig csak csendben 
figyelte a párbeszédüket. – Én a múlt héten itt, ezen a pályaudvaron 
kérdeztem meg a jegypénztárnál, hogy valóban igaz-e, hogy a ko-
runknál fogva ingyen utazhatunk, és akkor, az aranyos kisasszonytól 
azt is megkérdeztem, mikor megy délelőtt vonat Békéscsabára?  
Ő belenézett abba a masinába, ami előtte volt, keresgélt egy kicsit és 
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azt mondta, minden óra 25-kor megy a lőkösházi vonat, és arról le 
tudunk szállni a csabai állomáson. De arról egy szót se ejtett, hogy az 
a vonat nem innen indul! Ha maga szerint mindenkinek csak a saját 
állomás helyének a vonatait kell ismernie, akkor az a kis hölgy csakis 
azért tudhatta a pontos indulást, mert a vonat innen indul. 
 
Robi tanácstalanul nézett szét. Senkit se látott, akin kalauz egyenruha 
lett volna – ők meg tudnák mutatni az országos menetrendet. Nem 
akarta magára hagyni az időseket, valahogy segíteni akart. Végül az 
jutott eszébe, felhívja a mozdonyirányítókat, és odaadja a telefont az 
idős úrnak, hátha az ügyeletesnek elhiszi, hogy át kell menniük  
a másik pályaudvarra. 
 
- Tetszik tudni, mit gondoltam? Ha már nekem nem hiszik el, hogy  
a jegypénztáros látja az egész ország menetrendjét a számítógépen – 
sőt, ha akarja, akkor más országokét is – és még jegyet is tud adni 
bármelyik vonatra, kiinduló állomástól függetlenül, akkor felhívom  
a felettesemet, tessék tőle telefonon megkérdezni, igazat mondok-e? 
 
Ezután választ sem várva tárcsázta az irányítókat, és gyorsan felvá-
zolta, hogy ő már sietne haza a szolgálatból, mert röviddel jön vissza 
(vagyis estére újra dolgozik), de nem akarja magára hagyni az idős utaso-
kat, akik nem hiszik el neki, hogy a békéscsabai vonatot a Nyugatiba 
hiába várják. A vonal túloldalán a kolléga persze élcelődni kezdett, 
hogy mert olyan „kis becsapós vagy”, de azután komolyra fordította 
a szót, és mondta, hogy rendben, „add oda az úrnak a telefont, meg-
próbálom megértetni vele, hogy már legalább 20 éve a Keletiből 
mennek a Békés megyei vonatok”. A bácsi egy ideig méregette  
a kezébe adott mobiltelefont, majd hallva, hogy a túloldalon szólon-
gatják, megpróbálta a Robitól látott módon a füléhez tartani. Egy kis 
ideig csak értetlenkedő hümmögéseket hallatott, majd magyarázko-
dásba kezdett, hogy „értse meg az úr, hogy mi eddig mindig innen 
utaztunk haza”, és csak nagy nehezen fogadta el az irányító magyará-
zatát. Ezután visszaadta a telefont, rebegett egy köszönöm-félét, és  
a feleségéhez fordult: 
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- Hát Lídiám, minket „jól megvezettek”, ahogy az unokánk monda-
ná! Most hogy fogjuk elérni azt a vonatot, aminél várnak? Fel kéne 
hívni Annuskáékat, hogy ne várjanak feleslegesen az állomáson. 
- Mondja fiatalember – fordult ekkor ismét Robihoz –, van még itt 
az állomáson valahol a falon vezetékes telefon? Tudja, amibe olyan 
tantuszt kell beledobni. 
- Hát nem hinném, hogy olyan még létezik, de ha el tetszenek indul-
ni a Podmaniczki utca felé a trolihoz, útközbe van egy posta. Onnan 
biztos lehet telefonálni. 
- Jól van kedves, induljunk – fordult a feleségéhez –, ha már így jár-
tunk… csak tudnám, miért kell mindig, mindent megváltoztatni! 
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A hosszú vonatozás után fáradtan dőltem le a tengerparti szálloda 
földszinti szobájában. Késő délután volt, gondoltam: a vacsoráig 
pihenek egyet, és csak utána csomagolok ki. Kellemes csilingelésre 
ébredtem. A szoba teraszán elhelyezett szélcsengők szólaltak meg, 
ahogy a késő délután feltámadó szél meglibbentette őket. Elbóbis-
koltam – tudatosult bennem – és az ágyról félig felemelkedve kikém-
leltem a függöny résein át a vízpartra. Odakint sötétedett. A szürke 
árnyak már előbújtak rejtekükből, és egyre nagyobb teret hódítottak 
el a fénytől. A víz sejtelmesen suttogott, és csendesen fodrozódott  
a meg-megerősödő szél által keltett hullámok miatt. Ezen a környé-
ken hamar sötétedett, kis idő elteltével már csak a hold ezüstös fénye 
világította meg a vízpartot. Felálltam, és az erkélyajtóhoz sétáltam. 
Ahogy kiléptem, megborzongtam: hűvös volt az este. Már épp vissza 
akartam lépni a kardigánomért, amikor a hold fényénél megpillantot-
tam a vízimadarakat. Elfeledve a kardigánt, megbabonázva indultam 
a lépcső felé, hogy lejussak a vízpartra, ahol a madarak sziluettjét 
láttam. A hűs szellő felé fordított, kitárt szárnyaikkal szárítkoztak, de 
a hold szürreális fényében ez úgy tetszett, mintha szárnyaikkal át 
akarták volna ölelni az egész világot. 
 
Nem tudom, hogy az elém táruló látvány, vagy a víz megnyugtató 
morajlásának hatására, de lelkemet nyugalom járta át. Már tudtam: 
hazaérkeztem, itt az én világom. Mindig is itt volt, kár volt az élete-
met másra pazarolni, a nyugalmat másutt keresni. Elindultam a ha-
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bok felé: az esti tengerpart engem várt. Visszataláltam a vízhez, az 
éltető természethez, mely elhozza számomra a megnyugvást. 
 
Az esti nosztalgiázás után elhatároztam, nem csak pár napig mara-
dok itt, ahogyan eredetileg elterveztem, hanem megpróbálok egy 
kedves kis kiadó házat keresni, és megírom mindazt, amit már régen 
hordozok a szívemben. A reggeli után odaléptem az idős, mindig 
mosolygó portáshoz, és megérdeklődtem: tud-e valahol a faluban 
kiadó házat? Kis gondolkodás után felcsillant a szeme: van a domb-
tetőn egy régi ház nagy fákkal, melyet a tulajdonosa el szeretne adni, 
de lehet, hogy ha nincs rá vevője ki is adja. Ezután megmutatta  
a meredek ösvényt, mely a partról a házig vezet, és én reménykedve 
indultam útnak. Az öreg ház terméskőből épült, egyik falát már telje-
sen beborította a borostyán, és a valaha szép és gondozott kerten is 
látszott, hogy gazdája már jó ideje nem tud törődni vele. Kopogtatá-
somra egy halk, bizonytalan válasz érkezett csak, és én óvatosan 
nyomtam le a sárkányfejet formázó ódon kilincset az ajtón. Egy vi-
szonylag sötét előtérben találtam magam, réges-régi bútorok között, 
de az előszobán túl egy meglepően világos helyiségben, egy óriási 
karosszékben ott ült a ház tulajdonosa. Pici, törékeny alakja szinte 
eltörpült a hatalmas székben. Látszott, hogy nehezére esik felállni, 
ezért inkább odasiettem hozzá, hogy ne kelljen elém jönnie. El-
mondta, hogy már várta az érkezésemet – majd meglepődésemet 
látva elnevette magát, és elárulta, hogy a portás telefonált neki, hogy 
küldeni fog valakit. A bemutatkozás után körbevezetett a házba – 
melynek ódon, de szép berendezése és egészen jól felszerelt konyhá-
ja volt –, majd leültetett. Arra a kérdésemre, hogy kizárólag eladásra 
gondolt, vagy van lehetőség néhány hónapos bérbevételre is, moso-
lyogva válaszolt: 
 
- Az attól függ, kedves, hogy miért venné ki? Mert ha csak bérlő, az 
egyik földszinti szobában továbbra is meghúznám magam, viszont 
akkor nem lehet itt „dorbézolni”, mert én már a nyugalmat szeretem. 
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Megnyugtattam, hogy az ittlétemről senkit sem akarok értesíteni, 
nem akarok barátokat és társaságot fogadni, mert egyedüllétre vá-
gyom. 
 
- Elmondja, hogy miért? – kérdezte Lídia. – Én jó hallgatóság va-
gyok, nem adom tovább senkinek. Csak kíváncsivá tett, hogy miért 
választotta ezt az „önkéntes magányt”? 
 
Éreztem a hangjából áradó bizalmat és szeretetet, tudtam, hogy 
megbízhatok benne, de még nem jött el az ideje, hogy beszéljek  
a keserveimről. Ezért azt válaszoltam, regényt fogok írni, és hogy 
szeretnék előbb beköltözni, kissé belakni az otthonát, és majd utána, 
egy jó tea mellett beszélgetünk. Beleegyezett, és leszólt Samnek,  
a portásnak, hogy készítse el a számlámat, mert hamarosan érkezek a 
csomagjaimért, és hozzáköltözök. 
 
Napjaim csendben teltek. Reggelenként lementem úszni a tengerre, 
és visszafelé bevásároltam az aznapi konyhára valót. Lídia már az 
első nap felajánlotta, hogy főz rám is, csak vásároljak be, mert cipe-
kedni ő már nem bír. Remek szakács volt, igazán jóízű és egyszerű 
ételeket főzött. Élveztem a nagyszerű, provence-i ízeket: a dél-
franciaországi konyha alapja a sok gyümölcs, zöldség, olívaolaj, ha-
lak, friss fűszerek. Egyelőre nem árultam el neki, hogy jómagam 
nemrég még főzőműsorokat vezettem, és mivel tévé nem volt a ház-
ban, bíztam benne, hogy erre nem is fog rájönni. Délutánonként 
kiültem az öreg kerti padra, az én gondos Lídiám kerített a kamrából 
egy összecsukható kis asztalt – mely éppen elegendő volt a laptopom 
és egy üveg limonádé számára – és hagyott dolgozni. A hatalmas 
lombok között beszűrődő napfény éppen elegendő volt ahhoz, hogy 
jól lássak, de kellően hűvöset tartott még a forró nyári napokon is.  
A kertből levendulaillat áradt, körülötte méhek százai dongtak, és én 
e monoton „zene” mellett kalandoztam nap mint nap a múltba. Pró-
báltam írni, de egyelőre nem nagyon ment. Talán egy hét is eltelt 
ebben a csöndes magányban, amikor egyik délután Lídia megállt  
a padom mellett, kezében egy kancsó hideg teával: 
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- Nem gondolod kedves Ella, hogy eljött a tea ideje? – kérdezte ha-
miskás mosollyal. 
 
Tudtam, hogy a beköltözésemkor tett ígéretemre gondol, ezért így 
válaszoltam: 
 
- De, azt hiszem, igen. Lehozom a teraszról neked a fonott karos-
széket két párnával, mert amit mondani fogok az olyan hosszú lesz, 
hogy ma estig talán a végére sem érek. 
- Nem baj, kedvesem, szeretem a folytatásos regényeket – válaszolta 
mosolyogva –, lesz időnk mindenre. 
- Lesz időnk mindenre… ez akár a regény címe is lehetne, Lídia! 
Mert ezután úgy fogok élni, hogy ez lesz a jelmondatom – mondtam, 
és indultam a kényelmes karosszékért. 
 
Útközben gondolkodtam, hogy is kezdjem? Mondjam talán el, hogy 
az én gyermekkorom csak a magazinokban tűnt tökéletesnek? Hi-
szen az én szép és híres anyám, és pénzügyminiszter apám látszólag 
gondtalan életet biztosított a három testvéremnek és nekem… Csak 
épp ami a felszín alatt volt! Vagy beszéljek a házasságaimról?  
A pletykákról, a kudarcaimról, az összeomlásokról? Anyám híres 
mondásáról, hogy „addig ütlek, amíg bőgsz”, vagy arról hogy ennek 
hatására igazán még felnőttként sem mertem sírni, hogy nem mer-
tem soha őszinte lenni, mert akkor megbüntettek… 
 
- Lídia! Tényleg hallani akarsz mindent, ami eddig velem történt? – 
kérdeztem visszatérve. 
- Mindent, kislányom. Tudom, érzem, hogy sokminden nyomja  
a lelkedet, és tudom azt is, hogy ha még mindig nem mered kimon-
dani mindazt, ami benned van, nem tudod leírni sem. Én itt vagyok, 
jó hallgatóság vagyok, gyere, ülj mellém és mesélj. 
 
Leültem hát, és azzal kezdtem, hogy elmondtam kik voltak a szüleim, 
és hogy ki vagyok valójában. A gyermekkorommal kezdtem, azzal, 
hogy miközben a kívülállók szemében egy irigylésre méltó középosz-
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tálybeli angol család voltunk, anyám öröksége kapcsán jelentős va-
gyonnal (egy neves étteremlánc örököse volt), és az újságok számára készült 
fotókon mosolyt erőltetve pózoltunk a nővéremmel, a húgommal és 
az öcsémmel. A hétköznapok anyám pszichés problémái miatt poko-
liak voltak. Ha apánk nem volt a közelben, rendszeres ordibálás és 
verés közepette megkövetelte, hogy az ételt az utolsó morzsáig együk 
meg, és ha mégis hagytunk valamit, másnap csak azt kaptuk hidegen 
és megszáradva ebédre. Számunkra az étel ellenséggé vált, és felnőtt-
ként is sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy örömömet találjam az 
evésben – majd később a főzésben. Lídia őszinte megdöbbenését 
látva lelkem megnyílt, és elmeséltem, hogy míg más gyerekek az isko-
lában a szülőkkel együtt töltött gondtalan órákról, közös játékokról 
és kirándulásokról meséltek, én legfeljebb azt mondhattam volna el, 
hogyan térdeltünk este a hideg kövön, miközben anyánk pofozott és 
azt üvöltötte a fejünk felett: addig ütlek, amíg bőgsz! Hát csoda, 
hogy ezek után sírni se mertem, és mindig szorongó, közösséget 
bomlasztó gyerek voltam az iskolában? Érettségiig kilenc különféle 
intézménybe jártam, volt, hogy anyám beadott egy apácák által veze-
tett konzervatív bentlakásos iskolába, ahol a szó szoros értelmében 
éhségsztrájkba kezdtem, és végül megszöktem. A feltoluló emlékek-
től még most, ennyi év után is könnybe lábadt a szemem. Lídia hoz-
zám tipegett és átölelt: 
 
- Sírj csak kicsim, az jót tesz neked. Meg fogsz könnyebbülni tőle. 
- Istenem, hogy miért nem lehetett nekem ilyen anyukám, mint te 
vagy! Vagy nagymamám… 
 
Meghatott a jósága, jól kisírtam magam, és folytattam a történetet. 
Mivel a sok iskolacsere ellenére is jól teljesítettem, Oxfordba men-
tem tanulni, így végre elszakadtam otthonról. Az egyetemi éveim 
alatt anyámék elváltak, mindkettőjüknek új családja lett. Öt évvel 
később anyám májrákban meghalt 48 évesen. Az utolsó időkben én 
ápoltam, mindent megtettem, hogy könnyítsek a szenvedésein, de 
lelkileg már nem tudtam közel kerülni hozzá. Tudom, hogy tragédia-
ként kellett volna megélnem a halálát, de én inkább fellélegeztem. 
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Ekkortájt kezdtem el főzni, először csak a kollégista társaknak, egy-
szerű dolgokat, olcsó alapanyagokból, és talán ekkor éreztem először 
jónak az étel ízét. A nyelvészetből szerzett diploma után újságírást is 
tanultam, étteremkritikusként dolgoztam. Így ismerkedtem meg 
Johnnal, egy újságíróval, egy évvel anyám halála után. Nagy szerelem 
volt, remekül kiegészítettük egymást, boldogok voltunk. Ha ő nem 
lett volna, talán belehalok a nővérem elvesztésébe… ő volt a táma-
szom gyerekként anyánk haragja ellen. Néztünk egymásra és össze-
szorított ököllel tűrtük a pofonokat – sokszor azt sem tudtuk miért 
kapjuk. Ő is rákos lett, alig érte meg a harmincat, amikor végső stá-
diumú mellrákot diagnosztizáltak nála. 
 
John egy csoda volt az életemben. Ő biztatott arra, főzzek és írjak 
szakácskönyvet, írjam ki magamból az evészavaromat. A könyvben 
nem csak receptek, hozzájuk kapcsolódó sztorik is vannak, történe-
tek, melyek felidézik az étel illatát és ízét, az otthon melegét. Ez volt 
az a többszázezer példányban eladott könyv, melyet a mai napig te-
rápia részeként használnak az étkezési zavarokkal küzdők gyógyítása 
során az erre specializálódott angol klinikákon. 
 
Johnny-val nagy társasági életet éltünk, gyakran jöttek hozzánk bará-
tok jókat enni. Sokat utaztunk, végül Velencében, a sóhajok hídja 
alatt, egy gondolában kérte meg a kezem – és én boldogan mondtam 
igent. Az esküvőnket is Velencében tartottuk, és úgy tűnt, nálamnál 
boldogabb ember nincs a földön, hiszen nem sokkal később megszü-
letett a kislányunk, majd két évvel később a fiunk. Csodálatos idő-
szak volt, boldogan főztem rájuk, és élveztem az anyaságot mindad-
dig, míg nem sokkal kisfiunk születés után a sors ismét iszonyatos 
próba elé nem állított: a férjemnél is rákot diagnosztizáltak. Torokrá-
kot, mely iszonyatos nyelési fájdalmakat okozott neki, és a négy év 
küzdelem alatt csont-bőrre lefogyott tőle. Volt olyan időszak, amikor 
már csak a kokain segített, melyet a kedvéért néhányszor én is kipró-
báltam. Tudom, hogy hiba volt, de ha olyannal élsz együtt, aki hosz-
szú ideig szenved egy halálos betegségben, akkor valahogy mohób-
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ban vágysz az életre, és kevésbé mérlegeled a viselkedésedet. Megér-
tesz engemet? – kérdeztem Lídiát. 
 
- Igen, Ella, tökéletesen. És én nem vagyok a te kritikusod, én csak  
a hallgatóságod vagyok. 
 
A párom betegsége idején keresett meg a könyvem sikerein felbuz-
dulva egy közismert TV csatorna azzal, hogy vállaljak el egy főzős 
műsort. Először erre nemet mondtam Johnny miatt, de ő csak bizta-
tott: ki kell mozdulnod mellőlem, élned kell az életedet, kell valami, 
amibe akkor kapaszkodhatsz, amikor én már nem leszek. És igaza 
lett. Bár amikor meghalt, a forgatás leállt, de azután rájöttem: meg-
bolondulok a fejemben kergetőző gondolatoktól, ha nem kezdek 
magammal valamit, ezért újra belevetettem magamat a munkába. 
Egyszerű recepteket, nem az aktuális trendet követve, de örömmel és 
stresszmentesen főztem. Ez nagyon pozitívan hatott a háziasszo-
nyokra, akik örültek neki, hogy nem egy „piszkafa” oktatja őket  
a konyhában. A férfiak is imádták a műsort, rajongó leveleket küld-
tek a gömbölyded, „asszonyos” alakomat dicsérve – csak éppen a 
kritikusok fanyalogtak, mert túl egyszerűnek találták a receptjeimet. 
De én nem törődtem a fanyalgókkal, egy konyhai eszközöket for-
galmazó cég megkeresésére az ő edényeiket kezdtem használni, és 
bombasiker lett: mindenki az én habverőimet, tálkáimat akarta venni. 
Újra utaztam: zsűriztem főzős műsorokban Amerikában és Ausztrá-
liában, és Olaszországban is többször jártam. Már ki tudtam menni a 
gyerekekkel sírás nélkül is Johnny-hoz a temetőbe, de Velencébe, a 
boldogságunk színhelyére még nem volt erőm elmenni. 
 
Itt tartottam, mikor láttam, hogy Lídia fázósan megborzong, és rájöt-
tem, hogy közben beesteledett, az öreg fák alatt hűvösre fordult  
a levegő. Felálltam, és azt mondtam: 
 
- Hagyjuk a többit holnapra, jó? Most eszünk egy kicsit – kivételesen 
én készítek vacsorát, hiszen mióta idejöttem még nem volt fakanál  
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a kezemben. Utána te lepihensz, én meg lemegyek egy kicsit nézni a 
vízimadarakat a lemenő nap fényében. 
- Jól van, szívem. De holnap folytatjuk, ugye? Mert nem hiszem, 
hogy életednek ennél a fejezeténél menekültél el a világ elől. 
- Nem, valóban nem. Tudod, van egy statisztika arról, hogy akik 
boldog házasságban éltek és megözvegyültek, hajlamosak az újra 
házasodásra… de ez már a holnapi történet – mondtam, és megfog-
tam a díszpárnákat. – Azt hiszem, csak ezeket viszem be, mert a ka-
rosszék holnapra is kell. 
 
A könnyű, olaszos vacsora után ruganyos léptekkel indultam a part 
felé. Mintha egy súlyos teher egy részétől szabadultam volna meg, 
úgy éreztem magam. Rohamosan esteledett, de még nem volt telje-
sen sötét. A vízimadarak már gyülekeztek a part mentén, a sirályok 
éles rikácsolással adták tudtára a társaiknak, hogy az általuk lefoglalt 
partszakaszt őrzik. Hűvös volt az este, felhők gyülekeztek, és amikor 
teljesen besötétedett, csalódottan vettem tudomásul: nem jön elő  
a hold, nem fogom a víztükrön végigfutó fénycsíkban meglátni a 
hattyúkat, amint fiókáikat vezetve úsznak a vízen – úgy mint azon a 
legelső varázslatos estén. Megfordultam, és az ösvényen felfelé lassan 
bandukolva akaratlanul is újra az életemen gondolkodtam. De jó, 
hogy rátaláltam erre a helyre, és itt van nekem Lídia. A gyerekeim 
felnőttek, és bár szeretetteljes a kapcsolatunk, már nem akarnak ve-
lem élni. Elhatároztam, ha majd túl leszek a válásom okozta trau-
mán, elhívom őket ide, hagy ismerjék meg Lídiát. Bárcsak egy ilyen 
nagymamát adott volna nekik a sors! Még szerencse, hogy anyámat 
nem ismerhették. El nem tudom képzelni milyen nagymama lett 
volna abból a híres és előkelő szépségből, aki nem akarta tudomásul 
venni hogy öregszik, és még a betegsége alatt is az volt a legfőbb 
gondja, két kemoterápiás kezelés között elég jól néz-e ki az új paró-
kájában? 
 
Másnap reggel esőre ébredtünk. A szél dühöngött, rázta a spalettákat 
az öreg ablakkereteken, időközönként már attól tartottam, egyik-



 
79 

 

másik megadja magát és kiszakad a zsanérja. Lídiával a reggeli után 
bekuckóztuk magunkat a nappaliba, és itt folytattuk a beszélgetést. 
 
- Mondtam neked, hogy amíg a férjem élt, nagy társasági életet él-
tünk, sok híres ember is megfordult nálunk, köztük Charles is, egy 
milliárdos műgyűjtő, aki éppen akkor volt túl a válásán. Eleinte csak 
a többi vendéggel érkezett, dicsérte a főztömet, és ugratta a páromat, 
hogy elszeret tőle. Azután már akkor is jött, amikor John betegsége 
miatt elmaradtak a nagy lakomák – hiszen kín volt nézni, ahogy enni 
próbál, de a falat nem megy le a torkán. Segítőkész barátként mutat-
kozott, és néha elvitt magával egy-egy tárlatra. Azzal kért el a férjem-
től, jó a szemem a műtárgyakhoz, és Johnny nem haragudott rá ak-
kor sem, amikor úgy érezte, közelebb kerültünk egymáshoz Charles-
al, mint a többi barátjával. Örült, hogy néha elszabadulok a beteg-
ágya mellől, bízott benne, hogy akkor is mellettem áll majd, ha ő 
elmegy. A halálos ágyán azt suttogta – mert beszélni az utolsó hetek-
ben már nem bírt –, abban reménykedik, talán jó apja lesz a gyereke-
inknek. Ez idő tájt már a gyerekek is nagybácsiként szerették, gyak-
ran jött értük és vitte őket állatkertbe, vitorlázni, evezni. Elsőként 
rohant hozzánk, amikor zokogva hívtam, hogy Johnny nem lélegzik, 
és segített intézni a temetést, féltő társként óvott azokban a nehéz 
időkben. Igaz, néha megjegyezte, nem kellene visszamennem a stú-
dióba forgatni, de én ennek akkor nem tulajdonítottam jelentőséget. 
Tudtam, éreztem, szükségem van a megszokott közösségre, amely-
ben dolgoztam, hogy a forgatás gondjai elterelik a figyelmemet  
a mérhetetlen fájdalomról, melyet imádott férjem halála miatt érez-
tem. A gyerekek – akik mindvégig csak pozitív képet őriztek az ap-
jukról, és akiket Charles továbbra is agyonkényeztetett – viszonylag 
jól dolgozták fel a szeretett személy elvesztését. 
 
A gyászév elteltével megható pillanat következett: beállított hozzánk 
egy hatalmas lufi csokorral, és a gyerekeimtől megkérte a kezemet. 
Mimi és Brúnó imádták őt, persze hogy igent mondtak. Ezután le-
térdelt elém, és a világ legszebb antik briliáns gyűrűjét felém nyújtva 
megkérdezte, leszek-e a felesége. Mit mondjak? Meghatott és elvará-
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zsolt, örültem, hogy a gyerekeim is elfogadják őt. Boldog voltam.  
A barátaink szerint ragyogó szép pár voltunk, mindenki engem iri-
gyelt a remek partiért, és senki sem figyelt az ő időnkénti furcsa 
megnyilvánulásaira. És mivel a szerelem vak, én se vettem rögtön 
észre, hogy míg John imádta a főztömet, és folyamatosan támogatta 
a szakácskönyv írói karrieremet, az új párom lekicsinylően nyilatko-
zott a szakácstudományomról. Kijelentette például, őt bizony nem 
hatja meg az én főztöm, ő ezután is kizárólag vajas pirítóst hajlandó 
vacsorázni, még ha ezzel engem az őrületbe kerget is. Az ismerősök 
ezt játékos cívódásnak vették, és csak én tudtam az igazságot. Azt, 
hogy engem rabként szeretne tartani az „aranyketrecében” – így hív-
ta azt a csilli-villi, értékes gyűjteményekkel telezsúfolt házat, amelybe 
a házasságkötésünk után költöztünk. Megtiltotta, hogy nélküle bará-
tokat fogadjak, és megbüntetett, mert el mertem menni az egyik ba-
rátnőm születésnapi bulijába. Sok-sok éven át folyamatos érzelmi 
terrorban tartott, és amikor egyszer egy kávézó teraszán ebédelve 
megláttam egy babakocsit, és azt merészeltem mondani, milyen jó 
lesz, ha majd felnőnek a lányok – ez idő tájt az én gyerekeimen kívül 
az ő előző házasságbeli két lánya is velünk élt – nagymama leszek, és 
az unokákat fogom kényeztetni. Felugrott a székből, és szó szerint  
a torkomnak esett, hogy mit képzelek? Ezt felejtsem el, egy asszony-
nak csak az a dolga, hogy a férjével törődjön! Azt hittem, megfulla-
dok, mert éppen egy falatot nyeltem, amikor fojtogatni kezdett, mire 
ő tiszta erőből megfogta az orromat és megcsavarta. Utólag ezt úgy 
magyarázta, arra gondolt ettől lenyelem a falatot. Zokogásban törtem 
ki és fuldokolva rohantam a mosdó irányába. És mivel a paparazzik 
nagyon szeretik az ilyen jeleneteket, másnap legalább öt újság cím-
lapján viszont láttuk az esetet. Őrjöngött, és követelte, azonnal adjak 
ki nyilatkozatot, és álljak ki mellette, védjem meg őt, mert ha nem, 
tönkretesz. 
 
- És te megtetted? Hajlandó voltál megszégyenülten azt nyilatkozni, 
ez csak egy vidám vívódás volt a házastársak között? 
- Hát nem. Összecsomagoltam és elköltöztem a régi házunkba, me-
lyet szerencsére még nem adtam el. A tettlegesség miatt benyújtott 
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válóper során elárultam a bíróságon, hogy megfenyegetett: tönkrete-
szi a jó híremet, ha nem mosom tisztára a nevét. Azt is őszintén el-
mondtam, folyamatosan érzelmi terrorban éltem mellette. A válóper 
során mindvégig tartottam tőle, hogy odajön a házamba, és megpró-
bál kibékülni – akár erőszak árán is –, de nem így történt, és a bíró-
ság végül tetemes asszonytartást ítélt nekem. 
 
De ezzel még nem ért véget a kálváriám. Még azon az őszön újra  
a bíróságon találtam magam. A férjem ugyanis feljelentette azt a két 
alkalmazottat, akik a házában dolgoztak, hogy jogosulatlanul használ-
ták a cége bankkártyáját, és a konyhai bevásárlásokon felül a saját 
céljaikra is tetemes összeget – többszázezer fontot – költöttek. Az 
alkalmazottak – egy olasz testvérpár – úgy nyilatkoztak, én biztattam 
őket, költsenek nyugodtan, cserébe azért, hogy ők hallgatnak az én 
rendszeres kábítószer használatomról. A tanúvallomás hatására, az 
ügyészi kérdések kereszttüzében elismertem, valóban fogyasztottam 
már kábítószert, de ez még akkor volt, amikor az első férjem élt. 
Ezután már senkit sem érdekelt a két testvér pere, mert a férjem 
visszavonta az ellenük felhozott vádat, viszont ellenem gyermek-
elhelyezési pert indított. Azon mesterkedett, hogy az akkor még kis-
korú fiam felügyeletét bízzák rá, mert én drogfüggő vagyok! A két 
olasz cseléd közül az idősebbet rávette, valljon ellenem, hogy én  
a házasságunk utolsó évében a gyerekeknek is megengedtem a can-
nabis szívását, mivel magam is újra a kábítószerhez folyamodtam, 
mert a férjem terrorizmusát így tudtam elviselni. Amikor az „egy 
állítás, egy tagadás” elve alapján ez nem volt elég ahhoz, hogy  
a rendőrség vizsgálatot kezdjen ellenem kiskorú veszélyeztetése 
ügyében, Charles újabb cselhez folyamodott. Pár nappal a tárgyalás 
után a legnagyobb angol napilapban, a Daily Mailben az előző fele-
ségének a nyilatkozata volt olvasható, mely szerint, amikor még az ő 
lányaik is velünk éltek, a 18 éves Kayt is megpróbáltam bevonni  
a kábítószerezésbe. A nyilatkozata szerint kérni fogja, hogy a gyer-
mekvédelmi hatóságok is eljárást indítsanak az ügyben. A lavinát – 
melyet a volt feleség nyilatkozata okozott – nem lehetett megállítani. 
A brit sajtóban ezek után szinte naponta jelentek meg egyre vadabb 
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és cifrább beszámolók az én drogos ügyeimről, valamint arról, hogy 
a Scotland Yard fontolóra veszi a vádemelés lehetőségét kábítószer-
birtoklás gyanújával ellenem. Nemhiába fenyegetett azzal, hogy tönk-
retesz, mindent meg is tett érte. 
- És most? Hol tart az ügyed? – kérdezte Lídia. 
- Úgy tűnik, vége. Találtam egy jó ügyvédet, aki azt javasolta: vessem 
alá drogtesztnek magamat, kérjem, az időközben nagykorúvá vált 
gyerekeim is tanúskodhassanak mellettem. És ha kiderül, tiszta va-
gyok – márpedig én tudom, hogy tiszta vagyok –, helyezzünk kilá-
tásba egy jó kis pert becsületsértésért az újságok és a TV ellen, ahol 
az én megkérdezésem nélkül, egyoldalú vádak alapján támadtak en-
gem. 
Megtettem. Bebizonyítottam: még az utóbbi idők botrányait is el 
tudtam józanul és tisztán viselni, nem akartam az elviselhetetlen hét-
köznapokban sem a droghoz nyúlni. A teszt eredményét az én nyi-
latkozatommal minden sajtó lehozta, nyilvánosan bocsánatot kértek. 
Így nem került sor arra, hogy a gyerekeimet a bíróságra citálják  
a mostohaapjuk ellen. Én viszont az elmúlt közel két év viszontagsá-
gai után kis híján összeomlottam. Már nem akartam a volt férjemmel 
még egy kontinensen se élni, nemhogy egy városban. Egyik este talá-
lomra a térképre böktem, és az ujjam alatt Dél-Franciaországot talál-
tam. Becsomagoltam, megírtam a gyerekeimnek, ne keressenek, ha 
megtalálom azt a helyet, ahol élni tudok, hívni fogom őket. 
- És most úgy érzed, itt megtaláltad ezt a helyet? – kérdezte öreg 
barátnőm. 
- Igen, úgy hiszem ez az a hely, de még várok a telefonnal. Holnap 
nekifogok a regénynek, és ha befejeztem, megmutatom nekik a he-
lyet, ahol megszületett a „Lesz időnk mindenre”. 
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Amikor 17 éves voltam, édesanyám elkísérte kártyavetőhöz az uno-
kanővéremet, mert az nagyon szerette volna tudni, hogy egy bizo-
nyos fiú lesz-e a párja. És ha már ott volt, természetesen ő is vette-
tett kártyát – előbb rám, majd saját magára. Ez a jós akkor azt mond-
ta: 
 
- Egyenruhás lesz a férjre, és olyan ember, akit ismer, de nem tudja 
róla, hogy ismeri, és előre lesz a gyerek. 
 
Ezen anyu nagyon megdöbbent, és kérte, hogy neki is vesse ki a la-
pokat. Ezt a jós meg is tette, de amint anyu elemelte a kártyát és 
azokat a kártyavető szétterítette, pár pillanatig csak nézte, majd ösz-
szekeverte, és közölte: 
 
- Elfáradt a kártya. 
 
Pár hónappal később motorbalesetben meghalt az édesapám. Anyu-
kát rettenetesen megviselte, hónapok teltek el, mire kicsit jobban lett, 
és egyedül kiment a piacra vásárolni. A harmadik sorban szembe jött 
vele a cigányasszony, aki félbehagyta a kártyavetést. Ránézett a talpig 
feketében járó anyámra, és csak annyit kérdezett: 
 
- Ugye meghalt az ura? Ezt láttam, azért nem vetettem tovább. Na-
gyon sajnálom. 
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Ezt hallva anyu elmesélte nekem a rám vetett jóslatot, és igyekezett  
a lelkemre beszélni, nagyon vigyázzak, ha majd lesz barátom, mert 
milyen nagy szégyen lenne, ha a jós minden szava beigazolódna. Ne 
felejtsük el, ez 1974-ben történt, és anyukám egy nagyon vallásos, 
prűd, falusi asszony volt. 
 
Majdnem két év telt el, amikor megismerkedtem egy mozdonyveze-
tővel – aki ugye a jóslatnak megfelelően egyenruhát hordott – és 
másfél év együtt járás után összeházasodtunk. Nem sokkal az eskü-
vőnk előtt kiderült, másod-unokatestvérek vagyunk, és egyszer – kb. 
három évesen – találkoztunk egy falusi búcsúban. Ez úgy történt, 
hogy az én nagymamám és az ő anyukája, mint távoli rokonok meg-
álltak beszélgetni, és mi ez alatt egy nagy vizesdézsánál – amelyből 
kis horgászbotokkal műanyag halacskákat lehetett kihorgászni – 
együtt játszottunk. Tehát valóban ismertük egymást – csak nem tud-
tunk róla. És hogy mi az igazság a jóslat harmadik részével kapcso-
latban? Hát csak annyi, hogy 8 hónappal az esküvőnk után egy több 
mint négykilós kisfiút szültem, akiről bizony egyik nagymama sem 
hitte el, hogy koraszülött – hiába bizonygatta a szülésznő. 
 
Szóval, ha tőlem azt kérdezi valaki, hiszek-e a jóslásokban és a kü-
lönféle mágiákban, nem merek egyértelműen nemet mondani. Bizo-
nyára léteznek „látók”, kell, hogy legyen valami magyarázata az ilyen 
és ehhez hasonló jóslatoknak. De hogy kik a csalók, és kik azok, 
akiket valamiféle természetfeletti erővel áldott – vagy vert – meg  
a teremtő, ezt bizony nagyon nehéz eldönteni. Volt egy ismerősöm, 
egy brókercég alkalmazottja, aki évekkel ezelőtt azt mesélte nekem, 
az ő szerelmi élete hosszú éveken át azért nem volt rendben, mert  
a régi barátnőjének az anyja – aki egy félig cigány nő volt – szerelmi 
kötéssel tette őt szerencsétlenné. Természetesen hitetlenkedtem en-
nek hallatán, de ekkor elmesélte az életének azt a szakaszát, és kellő-
en elbizonytalanított. 
 
A történet tíz évvel ezelőtt kezdődött, amikor Attila és Gyöngyvér 
egymásra talált. Az Erdélyből jött hölggyel eleinte nagyon szerették 
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egymást, de aztán úgy döntöttek, külön folytatják. Gyöngyvér édes-
anyja Mária, nagyon szerette volna, ha a kapcsolatuk tovább folyta-
tódik, és meg is próbált mindent annak érdekében, hogy újra össze-
boronálja őket. Imponált neki, hogy Attila „jó parti”, hiszen az ő 
szemében a bróker egy nagyon menő foglalkozás volt. Abban bízott, 
ha a lánya hozzámegy, ő is átköltözhet hozzájuk Magyarországra. 
Mindketten nevettek az egészen, nem tulajdonítottak neki jelentősé-
get. Elváltak útjaik, és Gyöngyvér hamarosan talált új társat, de kap-
csolatai sorra mentek tönkre. Attila pedig sehogy sem találta az iga-
zit. Időnként találkoztak, és ilyenkor ellenállhatatlan vágyat éreztek, 
hogy újra együtt legyenek, akárcsak egy éjszaka erejéig, pedig mind-
ketten tudták, ők már nem szeretik egymást. 
 
Végül megfogadták, bármi történjen, soha többet nem találkoznak. 
Gyöngyvér Németországba költözött és a Deutsche Telekomnál 
helyezkedett el, és Attila is munkahelyet váltott. Mindketten családot 
alapítottak, és amikor már úgy gondolták, minden rendben van, kide-
rült: ugyanazon a munkahelyen dolgoznak, és egy konferencián újra 
egymásra találtak. Kezdték azt hinni, többet nem kerülhetik el egy-
mást: Gyöngyvér otthagyta a férjét, és összeköltöztek, de folytató-
dott a „se veled, se nélküled” állapot, ami Attilát teljesen tönkre tette, 
már az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta. 
 
Gyöngyvér mindig is vonzódott az ezoterikus dolgokhoz, ezért úgy 
döntött, egy jóshoz fordul, hátha tud rajta segíteni. Ez volt Gyöngy-
vér életének legjobb döntése. A jóslás során kiderült, őket láncos 
szerelmi kötéssel kötötték egymáshoz, ami azt jelenti, egyik fél sem 
bír meglenni a másik nélkül, a másik hiánya fizikai fájdalmat és be-
tegséget okoz. Éppen időben vették észre, ugyanis Attilánál egy hét-
tel korábban daganatot diagnosztizáltak. Amikor kiderült, mi az, ami 
őket folyamatosan egymás karjaiba kergeti, közösen kérték a szerelmi 
kötés eltávolítását, és az is érdekelte őket, hogyan került ez rájuk.  
A tisztító mágia során kiderült, anno Gyöngyvér édesanyja szakem-
bert kért meg arra, hogy a kettőjük életét összekösse. Miután felsza-
badultak a szerelmi kötés alól, szinte egy teljes hetet átaludtak. Az 
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ismerősöm azt mesélte, olyan érzés volt, mint mikor valaki mázsás 
súlytól szabadul meg, egyik pillanatról a másikra. 
 
A történet vége, hogy Gyöngyvér kibékült a volt férjével, és azóta 
már két kisfia is született. Attila pedig végre megtalálta az igaz sze-
relmet, és a daganata néhány kezelés után nyomtalanul eltűnt. Ami-
kor az édesanyát kérdőre vonták, elismerte, hogy próbálkozott 
ilyesmivel, és mágus segítségét kérte, de ő maga sem hitte, hogy en-
nek hatása lenne, ezért már el is felejtette az egészet. 
 
A mágia nem játék, és sajnos nem csak jóra, de rosszra is használha-
tó. Életeket tehet tönkre, ha nem megfelelő módon alkalmazzuk a 
mágikus technikákat. Azt mondják, léteznek olyan mágiák, amelyeket 
nyugodtan kipróbálhatunk, ezek kevésbé veszélyesek, és mivel ezek 
fehér mágiák, kárt nem okozhatunk velük. De azért ha arra gondo-
lok, valaki az én életemben ilyennel próbálkozna… Hát nem örülnék 
neki. 
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Ültem a kongresszusi terem utolsó sorában, és büszkén figyeltem 
szerelmemet, Zoltánt, amint roppant precízen magyarázza a hallga-
tóságnak a természet örök körforgásának jelentőségét: 
 
„A természet közelsége a víz, illetve vízpart nélkül is fontos és jóté-
kony hatással bír az egészségünkre, ez nem vitás. A szakemberek 
szerint fontos, hogy minél több időt töltsünk a szabadban, sétáljunk 
nagyokat, élvezzük a fák közelségét, a szél zúgását, a madarak csi-
csergését. Ugyanakkor a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk már, 
hogy a víz hullámzása, morajlása, általában a látványa mennyire meg-
nyugtató lehet: feltöltődünk mellette, valamiféle egyensúly közeli 
állapotba kerülhetünk tőle – másképp, mint az erdőben, de a hatás 
talán hasonló lehet. Nem véletlen, hogy a nagyobb városok igyekez-
nek minél több olyan helyet kialakítani, ahol a zöld parkok mellett, 
illetve azok közepében megjelenik a kék víz, akár egy szökőkút for-
májában. 
 
Egyes új kutatások szerint a víz közelsége használható lehet terápiás 
célokra. A kutatások folyamatosak. Addig is érdemes tesztelni saját 
magunkat: töltsünk minél több időt a természetben, vízparton majd 
attól távol, és hasonlítsuk össze, melyik milyen hatással volt a mentá-
lis egészségünkre. És ne hagyjuk abba, legyen ez az életmódunk 
egyik fontos része, mert a természetben élni, annak időről időre ré-
szévé válni igenis jó!” 
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A befejező mondatot követően lelkes taps harsant, melyet ő halvány 
mosollyal a szája szegletében, szinte szégyenlősen fogadott. Ó, 
mennyire szerettem őt ezért a mosolyért! És mennyire boldog vol-
tam, hogy hozzá tartozhatok! Pártfogóm volt ő az egyetemi évek 
alatt, egy ember, akire mindig, minden körülményben számíthattam 
– akkor is, mikor édesapám halála után az anyagi helyzetünk miatt 
majdnem abbahagytam a tanulmányaimat. Diákmunkát talált nekem 
a könyvtárban, ahol volt időm készülni az órákra miközben kiszol-
gáltam a betérő diáktársakat – így teremtve elő a megélhetéshez 
szükséges pénzt, és a kollégiumban ingyenes lakhatást intézett ne-
kem. Kapcsolatunk az egyetem befejezését követően vált szorosab-
bá, és lassan két éve már, hogy egy párt alkotunk. Ha csak tehetem 
az előadásaira is elkísérem: tárgyalok a szervezőkkel, intézem a szál-
lodát, előkészítem a termet. Tudom, ez semmiség az ő munkájához 
képest, de szeretnék a válláról levenni minél több terhet, hogy min-
den idejét a kutatásainak szentelhesse. 
 
Nézem, ahogy az előadást követően körülveszik: kezet ráznak vele, 
kérdeznek tőle, van, akivel telefonszámot cserél – ilyenkor hagyom, 
úgy teszek, mintha csak az asszisztense lennék. Összecsomagolom  
a projektort, feltekerem a vetítővásznat, és csendben várom, hogy 
befejezze a beszélgetéseket. Miért lennék türelmetlen? Tudom, 
enyém az este, hogy együtt vacsorázunk, és majd nagyot sétálunk  
a tengerparton, és ha lesz hozzá kedve, talán csónakot is bérelünk, és 
a vízről nézzük majd a tengerpart fényeit, „mert a természetben élni, 
annak időről időre részévé válni igenis jó”. 
 
A szállodába visszatérve Zoltán még elintézett pár telefont, majd 
megkérdezte: van-e kedvem szaunázni a vacsora előtt. Mondtam, 
nem, menjen csak, csobbanjon párat a jéghideg vízben, addig én 
kipakolok és szétnézek az ajándékboltban. Mindig, mindenütt én 
szoktam a gyerekeinek ajándékot venni, mert ezzel ő nem bíbelődött, 
viszont – ahogy mesélte – hazaérve mindig boldogan kutatják át  
a bőröndjét „Mit hoztál?” felkiáltással. Ahogy elment – én a szobá-
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ban rendezkedtem –, hallottam, a telefonja rezeg, messenger üzenete 
jött. Gondoltam, a fiai, így megnéztem, hátha kell rá egy gyors vá-
laszt küldeni. Bár ne tettem volta! Az üzenetben egy fotó volt Laurá-
tól, az egyik „kis pártfogoltjáról”, a fotón pedig ők ketten, összeölel-
kezve a vízparton, egy hatalmas faderéknak dőlve! Az üzenet pedig 
egyértelmű: nagyon várja vissza a „kis fészkükbe”, nagyon szeretne 
már „leckét kapni” a tanár úrtól arról, hogy milyen az igazi szex. 
 
Abban a pillanatban elsötétült előttem a világ, reszketve ejtettem le  
a telefont, és kétségbeesett zokogásban törtem ki. Nem akartam el-
hinni, hogy ennyire galád: miközben velem a feleségét csalja meg, 
mellettem is szeretőt tart? Vajon hány ilyen „kis pártfogolt” van 
még? Hát nem lennék számára más, mint egy ingyencseléd, aki elő-
készíti az előadásait, aki szervez és futkároz körülötte, mint egy asz-
szisztens, akivel azért néha ágyba is bújik, ha nincs a közelben más! 
Mondjuk egy újabb kis növendék, aki felnéz a csodás tanár úrra? 
 
Első kétségbeesésemben arra gondoltam, kirohanok a szálloda mel-
letti sziklához, és a tengerbe vetem magam. Úgyis annyit hallom tőle, 
milyen fontos a természet, a tenger közelsége – hát tudja meg, ha 
visszatér a gondtalan felfrissülésről a szaunából, szó szerint vettem  
a tanítását: ha majd elsüllyed az élettelen testem a vízben, akkor egy-
gyé fogok válni a természettel. De azután mást gondoltam. Mivel  
a repülőjegyünk csak másnap délutánra szólt, gyorsan összepakoltam 
a saját holmimat, és kivettem egy szobát, a szálloda túlsó szárnyában 
és oda áthurcolkodtam. Ezután leültem a közös szobánkban, és vár-
tam vissza. Látni akartam az arcát, látni a kínlódását amint szembesí-
tem a galádságával, hallani, ahogyan magyarázkodik, vagy éppen el-
némul az üzenet hallatán. Elhatároztam: erős fogok lenni, le fognak 
peregni rólam a szavai, nem fogok meghatódni semmilyen magyará-
zattól, és ha megpróbál visszatartani, csak annyit mondok: eressz, és 
becsukom magam után az ajtót. 
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Eszter elmélyülten olvasta a legújabb „Szakmai Hírlevelet” a laptop-
ján, miközben munkába igyekezett az Esztergomból Budapestre 
tartó vonattal. Egy nagy kozmetikai cégnél dolgozott, melynek leg-
főbb profilja a női szépségápolás volt. Értékesítőket képzett a svájci 
termékek eladásához, akik azután Közép-Európa szerte vitték a ter-
mék jó hírét – igyekezve minél nagyobb piacot szerezni a cégnek. 
 
Eszter épp ott tartott az új termék, a „Fekete Gyöngy” termékismer-
tetőjének az olvasásában, hogy: „az aktív szenet tartalmazó kezelés 
abszolút világújdonság a professzionális bőrápolásban, kivételes mó-
don méregtelenít, kifejezetten a toxinokkal telt, szürke, megvastago-
dott és dehidratált bőrt kezeli, melynek új energiára van szüksége…”, 
amikor a vonat Dorognál fékezett. Pár perc múlva a fülkébe lépett 
egy hajlott hátú, ezer ránccal barázdált arcú, megtört tekintetű öreg 
néni, kinek viseletes ruháján, és zsineggel összekötött kis kofferján 
látszott, nagyon nehéz sorsa lehet. A néni szétnézett, és mély sóhaj-
tással letette Eszterrel szembe az ülésre a bőröndöt: 
 
- Ide ülhetek kedves? Ez olyan jó közel van az ajtóhoz, nem kell 
sokat cipekednem. 
 
A lány természetesen megengedte, sőt felajánlotta azt is, felteszi  
a csomagot a tartóba, de ez ellen a néni hevesen tiltakozott: 
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- Befőtt van benne kedves, még ki talál dőlni ott a magasban. Viszem 
a lányoméknak Pestre, nincs azoknak idejük ilyennel kínlódni, én 
meg szívesen elteszem – mondta, és igyekezett kényelmesen elhe-
lyezkedni az ülésen. 
 
Eszter megpróbált újra az imént olvasottakra koncentrálni: „a bőr  
a kezelést követően azonnal finom tapintású, ragyogó, fiatalos és 
energiával teli lesz. A ráncok és pórusok kevésbé láthatóak, a bőr 
friss, természetesen szép, visszanyeri életerejét” – majd felnézett az 
írásból, és tekintete a néni ráncos, májfoltos arcára tévedt, és önkén-
telenül is elnevette magát. Az jutott eszébe, amit édesapja mondott, 
amikor megtudta, mivel fog a lánya az új munkahelyén foglalkozni. 
Azt mondta, akkor hiszi el, hogy ezek a kencék érnek valamit, ha  
a falubéli Mariska néninek is kisimítják az arcát. Annak a Mariska 
néninek volt ilyen ráncos az arca, mint most az útitársáé, ezért neve-
tett. 
 
A néni persze – aki közben elkezdett beszélni, és épp ott tartott  
a monológjában, hogy milyen nehéz élete volt az ő bányász urának, 
hogy beleette magát a bőrébe a szénpor, le se tudta esténként rende-
sen mosni magáról – félreértette a lány jókedvét, és ijedten kérdezte: 
 
- Butaságot mondtam kedves? Csak locsogok itt össze-vissza… 
- Jaj, dehogy, aranyos néni! Csak azon nevettem, hogy bezzeg mi mai 
lányok, még a szenet is magunkra kenjük a szépség kedvéért, csak jó 
sokért sózzák ránk a kozmetikusok! 
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Esteledett már, amikor az alkotóházban egy könyvvel a kezemben 
elhelyezkedtem a teraszon. A fejem felett a nyári vihar utáni alko-
nyatban különösebbnél különösebb felhők vonultak: elől egy hosszú 
sárkány, utána egy söprűn ülő boszorkányt formázó felhő – hosszú 
lobogó palástja úszott mögötte az alkonyi égen. Ezt néhány kisebb, 
rózsaszín felhő követte, majd ismét sötétebb, fenyőfát ábrázoló for-
mációk vonultak tova. Tekintetem a felhőkről a pázsitra tévedt: két 
fiatal – Adrienn és Árpád – indult sétálni a tücsök-, és kabócaciripe-
léstől hangos parkon át a tóhoz, ahol egy öreg pad várta őket. Amint 
néztem távolodó alakjukat, gondolataim messzire kalandoztak – visz-
sza az ifjúságomba –, amikor holdfényes éjszakákon mi is így anda-
logtunk a párommal közös jövőnket tervezgetve. Sok idő telt el az-
óta, és azokból az álmokból nagyon kevés valósult meg. De mára 
már békét kötöttem a sorssal, megbékéltem a változó világgal. 
 
Kisvártatva a vár felől hűvös szellő támadt, de ettől még valószínűleg 
a helyemen maradtam volna, viszont a lámpás fényére körém gyűlő 
szúnyogok támadásba lendültek. Úgy döntöttem, inkább bent, a szo-
bámban folytatom az olvasást. A könyv izgalmas volt, egyik alkotó-
társunk krimijének a részleteibe bonyolódtam éppen, amikor kintről, 
a kastély elől rémséges, földöntúli hangok harsantak fel. Ijedten letet-
tem a könyvet, és füleltem, vajon megismétlődik-e ez a meghatároz-
hatatlan hang? Döbbenten ültem egy ideig, majd úgy döntöttem, 
odalopódzom az erkélyajtóhoz, és a kulcslyukon át megpróbálok 
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kilesni, hátha a telihold fényénél meglátok valakit vagy valamit. Ép-
pen az ajtóhoz értem, amikor a hang ismét felharsant, de ezúttal va-
lahonnan a tölgyfalomb magasságából, és leginkább olyan volt, 
mintha egy állat az életéért küzdve halálsikolyokat hallatna. Ezt köve-
tően marakodás hangja hallatszott, és ekkor már egyértelművé vált: 
nem a kezemben tartott krimi szereplői keltek életre és vívták oda-
kint haláltusájukat, hanem valamilyen éjszakai állat – menyét vagy 
nyest – védte a territóriumát. 
 
Elhatároztam, aznapra elég a borzongásból, abbahagytam az olvasást 
és lefeküdtem. Nagy nehezen elaludtam, és másnapra már el is felej-
tettem volna a történteket, ha reggel le nem mentem volna az au-
tómhoz, amelyen oda-vissza apró sáros talpnyomok, és néhány oda-
száradt vércsepp volt látható. 
 
No – gondoltam –, ezek szerint nemcsak a tölgyfán folyt a harc! 
Lehetséges, hogy az én autóm vezetékein osztoztak azok a szörnyek 
az éjjel? 
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Andrea hatvan éves lett. Nem tervezett különösebben nagy „csin-
nadrattát” erre a napra, lévén hogy már évek óta egyedül élt a szülei-
től örökölt öreg házban. „Velem soha nem történik semmi – szokta 
mondogatni –, miért éppen ezen a napon lenne bármi másként, mint 
eddig?” 
 
Nyugdíjazásáig könyvelőként dolgozott egy osztrák autógumikat 
importáló kft-nél, ahová még mindig bejárt napi négy órában kisegí-
teni. Munkatársaival nem volt különösebben rossz vagy jó a viszonya 
– nem jártak össze, a napi teendőkön kívül nemigen értekeztek más-
ról, ezért nem is tervezte, hogy ezen a napon meghívná őket vacso-
rára, és nem várta a felköszöntést sem. Meglepődött, hogy ennek 
ellenére egy virágcsokor várta az asztalán – zavarában majdnem le is 
verte, amikor a kezében lévő aktákat le akarta tenni, hogy megkö-
szönje a figyelmességet. 
 
Ahogy véget ért a munkaideje, gyorsan átment a szemközti pékségbe 
és vett némi aprósüteményt és üdítőt, amit kirakott a konyhaasztalra, 
és beszólt a könyvelői irodába: 
- Hoztam sütit, majd ha lesz időtök, vegyetek belőle! – mondta, és 
elindult haza. 
 
Otthon a postaládában értesítés várta: egy csomagküldeményről 
szólt, melyet – semmi kétség – neki címeztek, és édesanyja szülőfalu-
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jából érkezett. Ezen alaposan meglepődött, hiszen több mint húsz 
éve már, hogy a nagyszülői házat eladták, semmi sem kötötte már őt 
ahhoz az alföldi kis faluhoz. 
 
Tűnődött, mit tegyen? A posta a városközpontban volt, ő pedig kint 
élt a város szélén, több mint négy kilométerre onnan. Ahogy állt  
a postaládánál, fázósan húzta össze réklijét: csípős őszi szél fújt, 
semmi kedve sem volt biciklire ülni ilyen hidegben. Ugyanakkor fur-
dalta a kíváncsiság is: vajon ki és mit küldhetett neki olyan távolról 
épp ezen a napon? Mert nem lehet véletlen, hogy a csomag pont 
most érkezett, abban szinte biztos volt. Végül győzött a kíváncsiság: 
magára húzott egy steppelt kabátot – amelyben saját megállapítása 
szerint olyan volt, mint egy kötözött sonka – és sapkával, kesztyűvel 
felszerelkezve kitolta az öreg biciklit az útra. Odakint bosszúsan vet-
te észre, hogy a jármű hátsó kereke leengedett – hónapok óta nem 
ült már rajta –, így nagy sóhajtások közepette pumpát kerített. Köz-
ben arra gondolt, a guta fogja megütni, ha kiderül, hogy téves a cím-
zés, és nem is neki szánták a csomagot – mert el sem tudta képzelni 
ki és mit akarna onnan eljuttatni hozzá? 
 
Délután fél hat volt, mire a postára ért, javában tartott a délutáni 
csúcsforgalom, a nagy tömegtől alig látta meg, melyik sorba is kell 
állni a csomagról szóló értesítővel. Végül megtalálta, de mint utólag 
kiderült, nem jó sort választott: neki ugyanis nem nagy csomagja 
volt, hanem csak egy ajánlott levélként kézbesíthető kisebb doboz. 
Mély sóhajjal újra sorba állt, és összesen majdnem fél órás várakozás 
után kezébe került egy kb. 15x15-ös csomag, rajta a „fragile” – vagyis 
törékeny – felirat. 
 
„Ugyan mi lehet benne?” – kérdezte csak úgy, magától. Az egyedül-
lét éveiben megszokta, hogy néha hangosan, vagy félhangosan be-
szél, mintegy önmagával. Elhatározta, hogy csak otthon bontja fel, 
ezért óvatosan a maga varrta textilszatyorba helyezte, majd amikor 
rájött, hogy így még mindig hozzákoccanhat a kerékpárvázhoz, hirte-
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len ötlettel vezérelve vett két hetilapot, azokkal vette körül a csoma-
got. 
 
Szerencsésen hazaért, egészen a sarki boltig tekert. Itt megállt, vett 
két szelet süteményt, mert arra gondolt, ha már épp a születésnapján 
kapta ezt a csomagot, hazaérve ezzel ünnepeli meg ezt a kerek év-
fordulót. Megeszi, és csak utána bontja ki az ajándékot, amelynek 
feladójáról még mindig sejtelme sem volt, hiszen a név nem mondott 
neki semmit. 
 
Ősz volt, hamar sötétedett. Andrea átöltözött, tányérra helyezte  
a kakaós piskótatekercseket, és a csomaggal együtt a szobába vitte. 
Miközben evett, jóleső kíváncsisággal szemlélte a takaros kis csoma-
got, melyen akkurátus, öreges betűkkel állt a címzés, és a feladó: 
Konfár Katalin, Kakasd, Fő út 48. Igen, a mama háza is a Fő úton 
volt, villant emlékezetébe a takaros kis ház, mely az utcára merőlege-
sen, egy dáliákkal szegélyezett kis kertben állt… hányas szám alatt 
lehetett vajon? Nem jutott eszébe. 
 
Végül befejezte a süteményevést, keresett egy ollót, és nekilátott  
a csomag kibontásának. A barna csomagolópapír alatt egy nagy teás-
doboz lapult, benne pedig egy körte formájú, kissé ütött-kopott por-
celánbögre, lila ibolyás díszítéssel, ívelt füle tövén kisebb csömpü-
léssel. 
 
- Ó istenem! A kakaós bögrém! – kiállott föl Andrea, és könnyekre 
fakadt. 
 
Hirtelen rég elfeledett emlékek tolultak föl a lelkéből: a kisgyermek 
kora, amikor a nyári szünetekben a nagyinál hagyták pár hétre, mert 
szülei két műszakban dolgoztak a gyárban, és nem hagyhatták a vá-
rosban egyedül. Ilyenkor a mama vasárnap reggelente elővette ezt az 
ibolyás bögrét, és a sparhelten főzött kakaót a bögrébe szűrve, egy 
szép szelet kenyérrel Andika elé tette: 
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- Nesze lyányom, csipedd bele a kenyérkét, meglátod, milyen finom 
lesz, ha megdagad. 
 
Igen, igen az az íz, ahogy az ázott házikenyeret – mely ennyi év távla-
tából leginkább egy szép, foszlós kalácsra emlékeztette Andreát – ki 
lehetett kanalazni a kakaóból! Hát azt nem lehet összehasonlítani 
ezzel a manapság boltban kapható zacskós kakaóval, vagy az instant 
porból keverhető reggeli itallal! Hálával és szeretettel gondolt vissza 
a nagymamára, és boldogan forgatta kezében az öreg, kissé csömpe 
bögrét, melynek füléről ő törte le – teljesen véletlenül – a cirádát, 
amikor mosogatás közben visszaejtette a vájdlingba. Vajon ki küld-
hette? – jutott eszébe hirtelen. Ki az, aki tudta, hogy ez az övé volt, 
és azt, hogy ma van a születésnapja? Vagy csak véletlen egybeesés, 
hogy ez a becses kis csomag épp ma érkezett? 
 
Amint a csomagolást kezébe vette, hogy lenyírja róla a címet, melyre 
akart pár soros köszönőlevelet írni, egy kettéhajtott lapot vett észre 
benne. Izgatottan hajtotta szét, és látta, hogy egy rövid levél az, 
amely neki szól. 
 
„Kedves Andika! Te nem ismerhetsz engem, de én ott voltam a szü-
letésednél, mert hatvan évvel ezelőtt az édesanyád hazajött várandó-
san mindszentkor az anyukájához, és valószínűleg a hosszú vonaton 
történt zötykölődés miatt te akkor úgy döntöttél, nem vársz tovább  
a világrajövetellel. Akkoriban bábaként tevékenykedtem a környék-
beli falvakban, engem hívtak hát hozzá, de mivel éreztem, hogy far-
fekvéses vagy, hát gyorsan kórházba vitettük anyukádat – ezért nem 
Kakasd a születési helyed. Amikor aztán növögettél, és itt nyaraltál  
a nagyinál, sokszor láttalak, többször gyönyörködtem benned. An-
gyal szőke fürtjeiddel futkostál Anna néni kertjében a pillangók után, 
és a tornácon ülve jóízűen falatoztál ebből a kis ibolyás bögréből, 
melyet most elküldök neked. Ez a bögre akkor került hozzám, ami-
kor a házat eladtátok, és az új tulajdonosok minden berendezést az 
árvaháznak adtak. Én akkor már ott dolgoztam gondozónőként, és 
rögtön ráismertem a bögrére a mamád holmija között. Eltettem em-
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lékbe, aztán két hete, mikor a régi osztálytársad a Rácz Jancsi – akivel 
állítólag egy napon születtél – mondta, hogy hamarosan hatvan éve-
sek lesztek, elhatároztam, kinyomozom a címed, és elküldöm neked 
ezt a bögrét, mert ez téged illet. Nem kérek mást, csak azt, ha a ke-
zedbe veszed, jusson eszedbe a falu, ahol szerettek téged, és emlé-
kezz az öregekre, akik féltő szeretettel vigyázták minden léptedet. 
Szeretettel ölel: Kati néni” 
 
Eddig tartott a levél, melyet Andrea aznap este még kétszer elolva-
sott, majd kiment a kamrába, és keresett egy gyertyát, melyet meg-
gyújtott rég meghalt nagyszülei emlékére, és könnyes szemmel nézte, 
amint a huzattól meg-megrebbenő láng megvilágítja becses születés-
napi ajándékát, az öreg bögrét. 
 
  



 
101 

 

 

 
 
 
A június végi délelőtt könyörtelenül ontotta melegét. A levegő vib-
rált, a vidék szinte meghalt a nagy forróság miatt. Egy teremtett lélek 
sem volt rajtunk kívül az úton. A húgommal a vízpartra bandukol-
tunk, nálunk volt egy pléd és a piknik kosár. Anyu telepakolta szend-
viccsel és gyümölccsel. Azt mondta keressünk egy jó hűvös helyet  
a parton, a fűzfák alatt, és majd ebéd után ők is kijönnek apuval és a 
kicsivel, és estig a folyóban megülő homokpadok között, a lagúnák 
finom langyos vizében időzünk. A dűlőút mellett vastag, aranyszínű 
párnaként terült el a tündöklő aranysárga búza. A kalászosok szélé-
ben virító pipacsok tűzpiros ruhát viseltek, vidám csoportjuk végig-
kísérte utunkat egészen az ártéri elágazás mellett magasodó gátig. 
Némán kaptattunk fel az összetömörödött homokon a fűvel borított 
gáttetőre, és megkönnyebbülve fordultunk be a folyóhoz vezető 
széles földút lombokkal ölelt, árnyas kanyarjába: itt már nem volt 
olyan rekkenő a hőség. Alighogy felértünk, a nyárfákkal és füzekkel 
szegélyezett széles ösvényen zömök férfialak jött szembe. Fején 
szalmakalap, a hosszúszárú, kopott farmerjébe fakult pólót tűrve, 
hátán egy nagy málhazsák félével, gondolataiba merülve ért mellénk 
és haladt tovább. A gyomrom felől apró szúró érzések emelkedtek 
fel, egészen a torkomig. Nem először láttam őt a faluban, és hallot-
tam, hogy anyuék azt beszélték: attól a csavargótól félteni kell a gye-
rekeket, ki tudja, a világnak mely sarkából szalasztották. Az is lehet, 
hogy börtönből szabadult, ki tudja milyen szándék vezette ebbe az 
eldugott kis faluba. Gondolataimat nem akartam Ancsa húgommal 
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megosztani, inkább sürgetni kezdtem, ne bámulja már tovább a kis 
kék pillangók táncát, hanem siessen utánam, kanyarodjunk le a töltés 
oldalába, oda a fűzfabokrok mögé. Arra gondoltam: jó lenne eltűnni 
a fák közt, ha esetleg visszanéz az idegen, már meg se lásson ben-
nünket. 
 
Ahogy a fűzfák takarásába értünk, gyorsan leterítettem a pokrócot, 
ráültettem a húgomat, és kinyitottam a kosarat, amibe a szendvicsek 
voltak. Mondtam neki: egyen meg pár almát, az majd oltja a szomját 
– én pedig elindultam a bokrok mellett óvatosan visszafelé az útig: 
meg akartam lesni mit csinál az idegen. Alig tettem meg 15-20 lépést, 
amikor legnagyobb megdöbbenésemre egyszer csak előttem állt  
a szalmakalapos. Úgy tűnik, meggondolta magát és visszafordult, 
talán meg akarta lesni, hová és miért megyünk. Rettenetesen meg-
ijedtem, és hátrálni kezdtem, de ő kedves, érzelmes hangon megszó-
lalt: 
 
- Ne félj tőlem, kislány! Nem akarlak benneteket bántani, ne higgye-
tek a felnőtteknek, akik féltenek tőlem. Odahaza nekem is van két 
ilyen szép kislányom, mint ti, de a háború miatt el kellett szöknöm, 
lassan egy éve már, hogy nem láthattam őket. Csak azért nézek meg 
a faluban minden kislányt, mert nagyon-nagyon vágyakozom  
a gyermekeim után – mondta sóhajtva. 
 
Engem ezzel nem hatott meg, de Ancsa rögtön megkérte, meséljen  
a lányairól, és arról, hogyan élnek ők ott a határ túloldalán, és miért 
nem hozta magával őket? Az idegen pedig letelepedett a pokrócunk 
mellé, és miközben tekintete vágyakozva nézte a kosárban sorakozó 
akkurátusan becsomagolt szendvicseket, mesélni kezdett Danicáról 
és Angéláról, akik valamivel még kisebbek is, mint mi és nagyon 
szeretik egymást. Elmagyarázta a húgomnak, hogy neki katonának 
kellett volna bevonulnia, és harcolni a szomszéd bosnyák faluban élő 
emberek ellen, akik neki sohasem vétettek. Ő ez elől menekült el, de 
nem hozhatta magával a családját, mert együtt sokkal kisebb esélyük 
lett volna a menekülésre. Miközben beszélt, kioldotta a málhazsákjá-
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nak a száját, és kivett belőle egy rajztömböt, a farzsebéből pedig egy 
ceruzát, és azt kérdezte: 
 
- Megengednétek, hogy lerajzoljalak benneteket? Olyan szépek vagy-
tok így együtt! Menjetek nyugodtan fürödni, nézlek benneteket, és 
amikor a legszebben játszotok, azt a pillanatot fogom megrajzolni. 
Aztán a rajzot odaadhatjátok anyukátoknak. Ne féljetek, biztos na-
gyon fog neki örülni. 
 
Én még mindig nem bíztam benne, fülembe csengett a falubeliek 
pusmogása, az intések otthonról, hogy idegennel soha ne álljunk 
szóba, ezért így válaszoltam: 
 
- Még nem akarunk rögtön fürödni, előbb megebédelünk, és eszünk 
gyümölcsöt is… lehet, hogy majd csak akkor fürdünk, ha ideérnek  
a szüleink – mondtam, és a kosárból egy szendvicset Ancsának nyúj-
tottam. 
- Kérsz te is? – kérdezte a húgom a szalmakalapostól, és még mielőtt 
rászólhattam volna, kiemelt a kosárból még egy szendvicset és az 
idegennek adta. 
 
A férfi mohón kapott az étel után, látszott, hogy éhes, és gyorsan 
megköszönte a feléje nyújtott kenyeret. Gyorsan evett, majd elővett 
a hátizsákjából egy üveget, mely félig volt borral, és meghúzta. Mo-
hón ivott, bizonyára melege volt neki is. Miután a flaskát vissza-
csúsztatta a zsákjába, újfent elővette a mappáját, és azt kérdezte: 
 
- Köszönöm! Jól értettem, hogy hamarosan kijönnek a szüleitek is  
a partra? No, akkor gyorsan rajzoljunk, hadd legyen készen, mire 
ideérnek! 
 
Ancsának nem kellett kétszer mondani: szinte azonnal levetette a kis 
pántos ruhát, és egy szál bugyiban megállt a pokróc szélén: 
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- Jössz fürödni Klári? Biztos jó a víz, és anyu nem mondta, hogy 
addig nem úszkálhatunk, amíg ide nem érnek. 
 
Legszívesebben nemet mondtam volna, de azt se akartam, hogy  
a húgom ott álldogáljon az idegen előtt egy szál semmiben, ezért 
kelletlenül bár, de kibújtam a ruhámból. Áldottam az eszem, hogy 
indulás előtt felvettem alá a fürdőruhát – a világ minden kincséért se 
lettem volna hajlandó átöltözni itt a fák alatt, a szalmakalapos szeme 
láttára. Kézen fogtam hát a húgomat és futottunk vele a víz felé.  
A szemem sarkából még láttam, hogy a férfi egy ideig követ a tekin-
tetével bennünket, majd a rajzmappájába mélyed. Egy pillanatra 
megálltunk a folyó partján, figyeltem, ahogy a kacsák úszkáltak a 
nádas szélében – a víz csendesen fodrozódott a madarak keltette 
örvényben –, majd beugrottunk a vízbe, és fröcskölni kezdtük egy-
mást. Láttam, a férfi feláll, és tekintetével a vizet pásztázza, figyeli, 
ahogy játszunk, és engem megint elfogott az a rossz, szorító érzés, 
amit akkor éreztem először, amikor megpillantottam. Tudtam, a szü-
leim engem fognak megszidni, amiért levetkőztünk előtte, de fogal-
mam sem volt, mit csinálhattam volna, hogyan küldhettem volna el 
őt. Hiszen még csak tíz éves voltam, a húgom meg hét – nem is ér-
tettem, mi az, amitől a szüleink féltenek. A férfi közelebb jött a part-
hoz, leplezetlenül bámult bennünket, és időnként rajzolt is valamit. 
Én igyekeztem a húgomat bentebb csalni – bár tudtam azt is, anyuék 
a lelkemre kötötték, csak a víz szélében úszkáljunk. De az akartam, 
mielőbb a nádas takarásába kerüljünk előle. Közben imádkoztam 
magamban, hogy az öcsénk gyorsan kialudja magát, és a szüleim 
minél előbb lejöjjenek a partra. A víz a nádason túl gyorsan mélyült, 
és meglehetősen hideg volt. Valószínű, Ancsának görcsöt kapott  
a lába a hideg vízben, mert egyszerre csak felkiáltott, hogy ő mindjárt 
elsüllyed, és éktelen kapálózásba kezdett, majd felsikított: valami 
fogja a lábát, és lehúzza őt. Nagyon megijedtem, és fogalmam sem 
volt, mit tegyek. Nem voltam rossz úszó, de arról, hogyan kell egy 
kapálózó, fuldokló gyereket a vízből kimenteni, fogalmam sem volt. 
Igyekeztem hozzá közel úszni, de ekkor belém csimpaszkodott, és 
érzetem, le fog rántani. A kiáltást persze a férfi is meghallotta, és 
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valószínűleg azonnal ledobálta a ruháit. Én csak a hatalmas csobba-
násra lettem figyelmes, amint vízbe vetette magát, és odaúszott hoz-
zánk és kiemelte Ancsát a vízből. A húgom kétségbeesett zokogással 
csimpaszkodott a nyakába, és egész testében reszketett. A férfi kar-
jába vette, és próbálta vigasztalni. 
 
Ebben a pillanatban kiáltás hallatszott a partról, és én azonnal felis-
mertem az apám dühödt hangját: 
 
- Ki maga és mit csinál a lányaimmal? 
- Éppen megmentem őket a vízbe fulladástól – felelte az idegen. 
- Azonnal engedje el őket! Ti meg gyertek rögtön ki a vízből! 
 
A férfi közben kiért vele a mélyvízből, így elengedte Ancsát, aki az 
átélt sokk hatására őrült tempóban rohanni kezdett kifelé, és resz-
ketve bújt anyámhoz. Apám a parton állt, kezében a faragott botjá-
val, melyet a balesete óta hordott magával, és fenyegetően az idegen 
felé lépett: 
 
- Mit keres maga az én gyerekeim közelében? És hogy került ide 
egyáltalán?  
- Nézze meg a rajzom – mutatott a férfi a parton heverő rajztömbre 
–, csak meg akartam örökíteni őket fürdőzés közben – mondta, és 
gyors tempóban öltözni kezdett, mit sem törődve azzal, hogy vizes  
a teste. Igyekezett összeszedni a holmiját.  
 
Apám látta a földön a félig kész rajzot, fölvette, és kitépte a rajz-
tömbből, majd összegyűrte: 
 
- Maga csak ne rajzolgassa az én gyerekeimet, és tűnjön el a környé-
künkről, mert különben feljelentem! Mit képzel? Naiv kislányokat 
leszólítani és levetkőztetni? Hogy képzeli? 
 
Éreztem, apám most igazságtalan, hiszen ha nincs a közelben  
a szalmakalapos, a vízbe fulladtunk volna. De nem mertem megszó-
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lalni. A férfi pedig védekezés és magyarázkodás helyett sarkon for-
dult, és köszönés nélkül elkullogott. Hamarosan felért a töltés tetejé-
re, és távoldó alakja pillanatokon belül eltűnt a szemünk elől. Soha 
többet nem láttuk őt, és soha nem tudtuk meg az igazságot, hogy 
valóban csak egy szerencsétlen menekült volt-e, aki sóvárgott a csa-
ládja után, és rajzolással próbálta megkeresni az élelemre valót, vagy 
egy olyan ember, akitől a szülők méltán féltik a gyermekeiket. 
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Ma leesett az idei első hó, reggeltől estig megállás nélkül hullott. 
Nem nagy szélviharral, hanem csak úgy csendesen: fokozatosan bo-
rítva be kertünkben a fenyőfákat, majd szép lassan az egész tájat. 
Nem volt kérdés: itthon maradtunk, begyújtottuk a kandallót, készí-
tettünk egy-egy bögre finom fűszeres forralt bort, leültünk a tűztérrel 
szemben a kanapéra, és néztük a lángokat, melyek az otthon melegét 
adják, de a szemnek és a léleknek is tápláló energiát jelentenek. 
Amint testünket átjárta a tűz és az ital melege, sztorizni kezdtünk: 
felidézve azt az időszakot a férjemmel, amikor még a Tóth mama is 
itt melegedett velünk a kandalló mellett, és látva, milyen jóízűen kor-
tyolgatjuk a forralt bort – amit ő a világ minden kincséért sem foga-
dott volna el –, kicsit rosszallóan megjegyezte: „isztok ám, de rende-
sen”. Ezen még most is jót mosolyogtunk, hiszen igazán nem volt 
jellemző ránk az esti iszogatás, de egy-egy téli estén azért néha jóle-
sett egy kisebb bögre forralt bor, vagy egy pohárka tokaji. Erről  
a sztoriról persze egyre újabbak jutottak eszünkbe abból az időből, 
és én megígértem a férjemnek, alkalomadtán leírom őket, nehogy 
lassan elvesszenek az emlékezet homályában. 
 
Elsőnek az, az anyukám által mesélt történet jutott eszembe, amikor 
1951-ben ők friss házasok voltak apukámmal, és apu pedellusnak állt 
a jakabszállási faluban, a templommal szemben álló iskolában. Arra 
már nem emlékszem, hogyan sikerült neki, az egyszerű földműves-
nek egy ilyen állást kapnia, de azt tudom, az anyai nagyapámmal 
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együtt költöztek oda a szolgálati lakásba. Persze ha jól meggondo-
lom, a háborúban nagyon sok falusi férfi odaveszett, így talán nem 
volt olyan nagy csoda, hogy az én rövidlátása miatt a besorozás alól 
felmentett apukámat – aki mindvégig kitűnő tanuló volt, és nagyon 
szeretett olvasni – ajánlotta be valaki. Még az is lehet, az egykori 
tanítója. 
 
Szóval a lényeg az, hogy apuéknak volt a faluban egy kicsi, de takaros 
szolgálati lakása, ahol a következő tavaszon anyukám Kecskeméten 
lakó nővére két unokatestvéremmel, Emivel és Sárival meglátogatta 
őket. A lányok 7 és 9 évesek lehettek, és nagyon tetszett nekik, hogy 
a szomszéd gyerekekkel az iskola udvarán játszhattak. Játék közben 
kitalálták, milyen jó lenne tanító nénit játszani – ha már egyszer itt 
vannak egy hétvégén üresen álló tanterem előtt. Sári addig kérlelte 
aput, míg az beleegyezett, beengedi őket a tanterembe, ahol lehetett  
a táblára írni és rajzolni. Nagyon jót játszottak, a legnagyobb lány 
volt a tanító, feleltette őket, majd eszébe jutott: ha már egyszer felel-
tek, hova írja be a jegyeket? Hirtelen ötlettel kihúzta a tanári asztal 
fiókját – amelyben legnagyobb meglepetésükre ott találták az osz-
tálynaplót! Nocsak! Hiszen akkor meg tudja nézni a vele játszó két 
nagyobb gyerek osztályzatait is – mivel azok is ebbe az iskolába jár-
tak. Ki is kereste a naplóba Pista és Sanyi nevét, aztán gondolt egyet, 
és a nem túl jó osztályzataik mellé beírt nekik szinte minden tan-
tárgyból egy-két ötöst. A gyerekek előbb megszeppentek – nem lesz 
ebből baj? De Sári megnyugtatta őket, az ő írását nem ismeri az itteni 
tanító néni, ne izguljanak, ez nem olyan, mintha magukat osztályoz-
ták volna. Ezután a gyerekek „vérszemet kaptak”: elkezdték sorolni  
a jó tanuló – szerintük stréber – osztálytársaik neveit, akiknek vi-
szont Sári ezek után jó néhány egyest kiosztott, nehogy már azoknak 
ne lehessen egyesük! A naplót ezután szépen visszatették a fiókba, és 
kis idő múlva kisomfordáltak újra az udvarra játszani, ahonnan 
anyukám hamarosan be is szólította őket palacsintázni. 
 
A városi gyerekek másnap hazautaztak, és pár nap alatt el is felejtet-
ték a csínytevést. Nem így a falusiak! A tanító néni előbb a jó tanu-
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lóknak beírt egyeseket vette észre, majd végig lapozva az osztály-
könyvet, könnyedén rátalált az ő írásától jóval eltérő, gyerekes írással 
beírt ötösökre Sanyi és Pista jegyei között. Vallatóra fogta a fiúkat – 
akik bízva abban, ha megmondják, nem maguknak írták be a jegye-
ket, nem kapnak annyi körmöst. Szépen elmesélték, hogy a pedellus 
bácsi városi rokonai voltak a tettesek. 
 
Hogy ezután mi hogyan játszódott le, arról már nem értesültek  
a városi gyerekek, de tény az, apukámat alaposan megrótták, amiért 
beengedte a gyerekeket, és ősztől már más volt az iskola pedellusa. 
Amikor anyukám ezt elmesélte, persze megkérdeztem, ez miatt kel-
lett visszaköltözniük a tanyára? De anyu azt válaszolta: 
 
- Tudod, kislányom, nehéz idők voltak azok az ötvenes évek. Én 
nem hiszem, hogy csak ezért elküldték volna apukádat. Azt hiszem 
az sokkal többet nyomott a latba, hogy szegény nagyapád kérésünk 
ellenére is többször belógott a szemközti templomba a misére, és 
áldozott, amit kétszer is meglátott az a „véresszájú kommunista” 
párttitkár… szerintem biztos feljelentett ezért bennünket, és így let-
tünk nemkívánatos személyek abban a „bizalmi” állásban. 
 
Jó volt ma a kandalló előtt ülni, és emlékezni. Talán holnap is lesz 
időnk felidézni a múltat és új mesék születnek – amik ugyan nem 
mesék, de mára azzá szépítette az emlékezet. 
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A közelmúltban disznótorost készítettünk a férjemmel. Csak egy kis 
hurka-kolbászt és némi májast – nem úgy, mint gyerekkoromban! 
Hiszen az volt az igazi, amikor a saját nevelésű, gömbölyűre hízott 
„mázsást” vágta le a család, általában fogadott böllérrel, mert sem az 
apukámat, sem a nagyapámat nem vitte volna rá a lélek, hogy azt  
a szép és szelíd jószágot maga szúrja le. 
 
Gyerek voltam még, talán 8-9 éves, amikor az az emlékezetes eset 
történt, amelyről most mesélni szeretnék. Mivel az ölést én magam  
a világ semmi kincséért meg nem néztem volna – legtöbbször az 
ágyból, a dunyha alól se bújtam ki, amíg szegény disznó ki nem múlt 
–, a reggel történteket csak elmondásból tudom. Az történt ugyanis, 
hogy az egyik fogó segítség – Sándor bátyám kisebbik fia, a Pista – 
véletlenül nem csukta be az akol ajtaját, így a koca ki tudott mene-
külni. Pista pedig – látva, hogy a jószág el fog szaladni – megpróbálta 
hátulról elkapni a füleit. Ennek aztán meglett az eredménye: a másfél 
mázsa körüli ártány úgy vágtatott ki az ólból, hogy a fiú a hátán ha-
salt – a rokonság nem kis derültségére. A disznó vitte egészen a kú-
tig, ahol viszont a vályú alatti pocsolyába ejtette, és elmenekült  
a bekerített gyep túlsó végébe. Persze, ugratták szegényt, ugyan mit 
akart úgy hasmánt a jószággal, tán bizony lovaglóleckét akart venni 
rajta? 
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Ha jól tudom, a végén az ólban lévő másik kocát vágták le, azt, ame-
lyik még hízhatott volna, mert a kiszemelt áldozat talált egy rést  
a kerítésen, és azon át úgy elment, hogy csak az esti moslékos vödör 
zörgetésére került elő. 
 
A disznóvágás maga rendben zajlott, a környékbeli tanyákon élő 
rokonok mindig összefogtak, hogy estére kelve még a zsír is kisüljön, 
és a disznótorra legyen kész az orjaleves, a savanyúhagymás májpör-
költ, töltött káposzta, és a sült hurka-kolbász. Sőt a levágott disznó 
hájának felhasználásával még a diós és lekváros hájas is elkészült. 
Nálunk az ilyen disznótorok mindig nagyon vidám hangulatban foly-
tak: a fiatalok egymást ugratták, az elfogyasztott forralt bor és jóféle 
pálinka hatására pajzán vicceket meséltek egymásnak a szomszédok. 
Arra is emlékszem, hogy ebben az évben a böllér az unokanővérem 
vőlegénye volt, és vacsorára az apósjelöltet, Móczár Matyi bácsit is 
meghívták. És hogy ez miért vált olyan emlékezetessé, hogy még 
most, ötven év távlatából is felemlegettük kolbásztöltés közben? Hát 
a vacsora miatt, amelyen – annak rendje és módja szerint – szépen 
feltálalták előbb a levest, majd a pörköltet, és utána a mi Juliskánk 
odapattant a töltött káposztás tállal a vőlegénye elé: 
 
- Nézd csak drága Lajoskám, azt a jó nagy töltést vedd ki a tetejéről. 
Te voltál a böllér, téged illet a legnagyobb szárma. 
- Köszönöm szépen kincsem, de én inkább apukámnak engedem át 
az elsőbbséget: vegye csak ki apám, maga a rangidős – mondta, és 
tovább tolta a tálat az apja elé. 
 
Látszott Juliskán, nagyon meglepődött, sőt meg is ijedt, de nem mert 
tiltakozni. Így aztán Matyi bácsi átvette a nagykanalat, és a tányérjára 
helyezte a felkínált szép nagy töltést, majd némi aprókáposztát merve 
hozzá, elkezdte bontogatni a töltelék bundáját, amiből ettől: huss, 
ijedt szárnycsapásokkal egy veréb repült ki, egyenesen a fény felé.  
A következő pillanatban a petróleumlámpa burája hangos csöröm-
pöléssel tört össze a konyha kövezetén, a szárnyak keltette huzat 
pedig eloltotta a lámpát. 
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- Jaj Istenem! – sikított Juliska – Bizony Isten nem Matyi bácsinak 
szántam azt a szármát! Nem is tudom, Lajos, miért nem fogadtad el? 
Most szégyenbe maradtam! – mondta szegény a sötétben már pitye-
regve. 
 
Nem tudom ki, és mikor találta ki, de állítólag drága édesapám volt 
az egyik kivitelezője a tréfának: esteledvén, amikor a verebek a nádte-
tő alatt elültek, ő volt az, aki létrával oda lopakodott, és megfogott 
egyet közülük. Betették a szakajtó alá, és amikor kész lett a töltött 
káposzta, egy szép nagy főtt káposztát kibontottak, abba csomagol-
ták tálalás előtt szegény ijedt verebet, és a tál tetejére helyezve még 
egy kis szafttal is meglocsolták, ne tűnjön föl a turpisság. A fiatal 
böllérnek szánták, eszükbe sem jutott, hogy rosszul sülhet el a tréfa. 
 
Néhány percet várni kellett, amíg édesanyám az ún. „nyári konyhá-
ból” felhozott egy másik lámpát és azt meggyújtotta, csak ezután 
lehetett az üvegszilánkokat összesöpörni, és a szégyenkező Juliskát  
a vőlegényének össze-vissza csókolni, miután az apósjelölt is meg-
erősítette:  
 
- Nem dől össze a világ ettől a tréfától lányom, tudom én hogy nem 
nekem szántad! Láttam én már hasonlót, csak ott két nagy nyers 
krumplit csomagoltak bele a szármába. Azt kínálták oda a Kis Sanyi-
nak (a falu hivatalos hentesének), az meg mohón ki is vette mind a két 
nagy káposztát, aztán csodálkozott, miért nem bírja a villát beleszúr-
ni. 
 
Sok éve már, hogy elköltöztünk a jakabszállási tanyavilágból, nagyon 
kevesen élnek már azok közül, akik még emlékezhetnek a „repülő 
káposztára”. Azért is vetettem papírra, hogy ne nyelje el teljesen  
a feledés homálya az ehhez hasonló falusi történeteket. 
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Ha a régi ünnepekről, ünnepi készülődésről van szó, nekem az  
a történet jut eszembe, amelyik a legkedvesebb nagynénémhez fűző-
dik. Egy húsvéti történet. 
 
Erzsike néniék az ötvenes évek végéig éltek a jakabszállási tanyavi-
lágban, és ez a történet akkor játszódott. A tanyán élő emberek szá-
mára a Húsvét fontos ünnep, mely a nagyböjt végén készülődéssel 
jár: az asszonyok ilyenkor kocsonyát és sonkát főztek, fonott kalá-
csot és piskótát vagy zserbót sütöttek – hiszen az ünnep másnapján 
érkező locsolkodókat vendégül kellett látni. Történetünk idején nem 
volt még nagy bőség, nem vásároltak a locsolkodóknak csokitojást 
meg nyuszit és báránykát: a fiúknak maguk festette főtt tojással meg 
kora tavaszi virágok kabát hajtókára tűzésével kedveskedtek a lá-
nyok. Esetenként a felnőttek pár forintot is adtak a kisebb gyerekek-
nek – aminek ők nagyon örültek. A férjem mesélte – aki ugyanabban 
a tanyavilágban nőtt fel, ahol mi az unokatesóimmal –, hogy ő ezen  
a locsolópénzen mindig Delfin könyveket vett a falusi boltban, és az 
évek során egész kis könyvtára lett ezekből a puha borítós ifjúsági 
regényekből. 
 
Erzsike néni két kislánya is készült az ünnepre: a mamától tanult 
módon a főtt tojások egy részére petrezselyem levelet kötöttek, és 
úgy mártották bele a piros festékbe, amivel pár percig főni hagyták. 



 
115 

 

Így a zöldségzöld helyén nem fogta be a festék – mintás lett a főtt 
tojás. A majorban, ahol éltek, volt virágoskert, és abban lila jácint 
meg hófehér pipavirág (azt a fehér nárciszt nevezték így, melynek közepében 
kis piros karika volt a bibe körül) –, abból is szedtek egy csokorral  
a betérő vendégek kedvéért. Zsike titkon remélte, hogy egy-két osz-
tálytársa is eljön. Muci ekkor még nem járt iskolába, neki nem voltak 
fiú barátai – de azért együtt izgult a nővérével. 
 
Az ünnep első napján templomba mentek, ahol találkoztak a Tóth 
nagymamáékkal, akik ebédre voltak hivatalosak hozzájuk. A falu 
több mint három kilóméterre volt a majortól, a lányokat az apukájuk 
– Feri bátyám – hozta haza biciklivel: Muci elöl ült a vázra szerelt kis 
ülőkében a kormányba kapaszkodva, Zsike pedig hátul, édesapja 
derekát átölelve utazott. Az ebédre főzött finom tyúkhúsleves, pör-
költ és sütemény után borozgatni kezdtek a férfiak. Régi Húsvétok-
ról – vödörrel, szódavízzel való locsolkodásról adomáztak. Jól telt  
a nap, bár Feri bácsi estefelé fájlalni kezdte a zápfogát – de ezt nem 
említette apósáéknak, nem akarta a vendégséget elrontani. Miután 
elmentek, felesége tanácsára kis pálinkával öblögetni kezdte, és az 
alkohol némileg csillapította is a fájdalmat – de csak átmenetileg. 
Mindenesetre a lányokat – akik eddigre már kikészítették az anyuká-
juk által varrt legszebb ruhácskájukat és a Karácsonyra kapott mas-
nikat, mellyel másnap a locsolkodókat akarták ámulatba ejteni – 
gyorsan ágyba parancsolták. Feri – vagy, ahogy őt a lányok nevezték: 
apuci – is megpróbált lefeküdni, hátha akkor enyhül a fájdalom. 
Nem nagyon volt akkortájt a házaknál Kalmopyrinnál egyéb gyógy-
szer, abból pedig hiába vette be az utolsó hármat, az a fránya fog 
csak nem akart megnyugodni. A faluban nem volt még akkor orvosi 
ügyelet, a biciklinél egyéb jármű híján pedig arra, hogy egy fogfájással 
a városi kórházba bejusson, nem volt esély. Járt ugyan reggel-este egy 
kis vicinális Bugac és Kecskemét között, de az esti vonat már réges-
régen elment, mire a fogfájás elviselhetetlenné vált. 
 
És hogy mi történt végül? Azt a lányok csak másnap reggel tudták 
meg – miután puccparádéba kiöltözve leültek az asztalhoz. Feltűnt 
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ugyanis nekik, hogy apuci nem eszi a finom kocsonyát, sonkát és főtt 
tojást. Anyuci ekkor mesélte el, hogy ő bizony az éjjel fogat húzott 
az apukájuknak, mert éjfél felé nem tűrte tovább a szenvedését. Fog-
ta az ezermester férje kicsi harapófogóját, előbb tűzbe tartotta, majd 
pálinkával fertőtlenítette, aztán kimentek a kamrába, nehogy a lányok 
felijedjenek az esetleges jajgatásra – és nekiveselkedett a foghúzás-
nak. Csak úgy, érzéstelenítés nélkül. Kicsit megküzdött vele, de  
a gyökerét is szerencsésen kiszedte. 
 
Bár a fog helye még mindig lüktetett, reggeli után Feri bátyám az 
illendőség kedvéért útnak indult a szüleihez, majd az apósáékhoz és 
hozzánk – hiszen Húsvét másnapja volt, locsolkodni kellett. Lehet, 
hogy aznap kicsivel többet „öblögetett” a rokonok pálinkájával, de  
a nagy kalandot túlélte, fertőzés nélkül, szépen begyógyult a fog he-
lye. 
 
A lányok sem készültek hiába az ünnepre, a locsolók fogadására: 
estére elfogyott minden festett tojás, és az összes sütemény. Sok év, 
sok húsvét múlt el azóta, hogy ez az „ünnepi foghúzás” megtörtént, 
de ha szóba kerül a falusi asszonyok talpraesettsége és leleményessé-
ge, nekem mindig ez a régi történet, és az én drága nagynéném jut 
eszembe. 
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Lehettem vagy tíz éves, amikor elkezdtem természettudományi és 
útikönyveket hazahordani a Kecskeméti Ifjúsági Könyvtárból. Ta-
nyán éltünk még a hatvanas évek végén, villany sem volt nemhogy 
televízió, édesapámmal esténként a petróleumlámpa fényénél olvas-
tunk. Mivel ez a fény nem volt elég erős, és könnyen elfáradt a sze-
münk, volt, hogy felváltva olvastunk fel egymásnak: amíg az egyi-
künk szeme megpihent, a másik olvasott. Legjobban talán Kitten-
berger Kálmán vadászélményeit szerette, de szívesen olvasott bármit 
a távoli országok növényeiről, állatvilágáról. Emlékszem, egyszer 
kezembe akadt a könyvtárban Sthephan Schultz úti beszámolója, 
melynek címlapján egy általam addig nem látott állatról készített rajz 
volt látható, így azt is hazavittem. Akkor láttam életemben először 
kaméleont ábrázoló képet, lelkendezve meséltem hát apukámnak, 
hogy milyen könyvet hoztam, és azon az estén ezt kezdtük el olvasni. 
 
Schultz úr vendéglátójával, az angol konzullal járt az 18. század kö-
zepén a mai Haifa területén lévő angol gyarmaton hittérítés céljából. 
Lovaglás közben megálltak pihenni, és egy diófa alatt pillantotta meg 
az állatot, melyről így ír: 
 
„Találtunk egy fán egy kaméleont, s hagytuk, hogy különböző színű 
kendőkre másszon rá, zöldre, pirosra, kékre és fehérre, amely szí-
nekkel, a fehéret leszámítva, külsőleg azonossá vált. Például, ha kék 
kendőn feküdt, vagy azzal bebugyoláltuk, kékké lett, és így tovább  
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a többi színnel. Viszont ha fehér kendőre helyeztük vagy azzal terí-
tettük le, megőrizte természetes hamuszürke színét.” 
 
Miután ilyen jól szórakozott az állattal, Schultz úr a kaméleont Hal-
léba hazatérve is magával vitte, és az ottani árvaháznak ajándékozta. 
Lehetséges, hogy így került Európába az első kaméleon? 
 
Nos, nekem ez a történet jutott az eszembe, amikor megláttam  
a Verslista pályázatát, illetve erről azok az évek, amikor ott a tanyán 
gondtalanul élhettem szüleim védőszárnya alatt. Nem volt teher az 
iskolába járás a több kilométeres gyaloglás meg a hajnalonkénti vo-
natozás ellenére sem (ötödik osztályos koromtól már nem a tanyai iskolába 
jártam, hanem be a megyeszékhelyre, Kecskemétre), mert nap mint nap az 
édesapámmal beszélgetve tettem meg az utat, és közben sok-sok 
mindent tanultam tőle a természet szeretetéről és a történelemről. 
Nem járattak engem 5-6 féle különórára meg edzésekre, mint a mai 
„versenyistállós” világban a gyerekeket, nem volt ekkora verseny és 
törtetés, mint ma – de nem voltak körülöttünk „kaméleon” típusú 
emberek sem, akiknek a színeváltozásától vagy a ragadós nyelvétől 
tartani kellett. Mert kaméleonok igenis vannak, és nemcsak Afrika 
vagy Eurázsia erdeiben, vagy az állatkerti terráriumban: sajnos közöt-
tünk, emberek között is. És hogy ez mennyire igaz, álljon itt egy tör-
ténet, egy kedves kis kolléganőm esete, akinek sikerült egy kaméleon 
áldozatául esnie! 
 
A hölgy – nevezzük Évának – Zala megyéből került a fővárosba, 
ahol a főiskola elvégzése után egy bank vezérigazgatóságán talált 
munkát. Idős szülei úgy döntöttek, vesznek egy kis lakást a lányuk-
nak, ne kelljen albérletre költeni az ekkor még nem túl magas kerese-
tét. Évi tehát berendezkedett, és elkezdett lelkesen dolgozni. Eleinte 
hétvégeken sűrűn hazajárt, mert magányos volt a nagyvárosban.  
A látogatásainak a szülei nagyon örültek: elhalmozták a visszaútra 
mindenféle finom hazaival, de anyukája azért folyton biztatta, pró-
báljon barátokat, társakat találni, hiszen „az az élet rendje kislányom, 
hogy elszakadj itthonról”. 
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A változás akkor következett be, mikor Éva egy társosztályon dolgo-
zó korabeli lánnyal, Kingával megismerkedett: neki sok-sok barátja 
volt, biztatta Évát, tartson vele hétvégén az A38-as hajóra: mindig jó 
koncertek vannak, és „jó a felhozatal pasikból is”. Ettől kezdve Éva 
hétvégeken Kingával tartott, és egy ilyen alkalommal melléje sodró-
dott egy srác, aki megszólította. Mikor Éva elmesélte, hogy főiskolát 
végzett és marketinges egy banknál, a fiú azt válaszolta, ő még tanul 
a JATE-n, de épp ott tart, hogy kénytelen lesz otthagyni, mert apu-
kája – aki az édesanyja halála óta egyedül nevelte őt – munkanélküli 
lett, és így hamarosan az albérletre valót sem tudja már biztosítani. 
Miközben ezt mondta, Éva egy könnycseppet látott megcsillanni  
a szemében, és ettől teljesen meghatódott. Érdeklődött, mi történt az 
édesanyjával, és hol él az apukája – mire a fiú egy jó távoli szabolcsi 
kis falu nevét mondta. Az est folyamán Kornél egyre szimpatikusabb 
lett Évának. Úgy érezte, ez a fiú megérdemelné, hogy segítsen rajta, 
ezért felajánlotta, ha el kell jönnie az albérletből, átmenetileg lakjon 
az ő másik szobájában. A fiú hálálkodott neki, hogy ennyire aranyos, 
de nem fogadta el azonnal az ajánlatot. Viszont telefonszámot cse-
réltek, és randevút beszéltek meg az állatkertbe. „Tudod, csóró va-
gyok, nem vihetlek étterembe, de ha szereted az állatokat itt is jól 
fogunk szórakozni.” Évi – falusi ember lévén – örült neki, hogy 
Kornél is olyan állatszerető, mint ő, és végigjárták az állatkertet:  
a Pálmaháztól a Varázshegyen található terráriumig mindent jól 
megnézve. Amikor Éva ez utóbbiban lelkesedni kezdett a párduc-
kaméleonért, Kornél rögtön megígérte neki, hogy ha lesz pénze, vesz 
neki egy terráriumot egy ilyen banánzöld, piros csíkos hátú, piros 
alapon világító kék és fehér pöttyös hasú kaméleonnal. 
 
Hát így kezdődött. Találkoztak hetente többször, majd egyik este 
Éva azt ajánlotta, főzne Kornélnak a „hazaiból” egy jó kis zalai ételt, 
és közbe a fiú megnézheti a kis lakást, melynek szobájában nyugod-
tan ellakhat addig, amíg egyetem mellett is végezhető munkát talál 
magának. A fiú örömmel fogadta a meghívást, a vacsora utáni éjsza-
kát már a lánynál töltötte, és hamarosan megjelent a meglepően nagy 
csíkos bőröndjével nála. 
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Teltek a hónapok, Kornél szorgalmasan járt el reggelente az iskolába, 
Éva pedig nemcsak főzött és mosott rá, hanem egy idő után zseb-
pénzt is adott neki a fizetéséből, mert a fiú nem akart találni megfele-
lő tanulás mellett végezhető munkát. A lány boldog volt, már azt 
tervezte, Karácsonyra meghívja a fiút magukhoz, amikor egyik hét-
végén egy házibuliba voltak hivatalosak, ahol Kornél jócskán becsí-
pett, és egy szőke lányt kezdett ölelgetni. Évának ez rosszul esett, 
duzzogva vette a kabátját, hogy otthagyja a fiút, amikor hozzá lépett 
a szintén kapatos Imre – akit Kornél a legjobb barátjaként ismert – 
és azt kérdezte: „Most mit duzzogsz? Mi mindig ezt csináljuk: fo-
gunk egy hozzád hasonló buta falusi libát, azt mondjuk neki, amit 
hallani akar, elhitetjük vele, hogy főiskolára vagy egyetemre járunk, 
és eltartatjuk vele egy ideig magunkat! Aztán ha megunjuk, keresünk 
egy másikat. Nézz már magadra! Komolyan gondolod, hogy egy 
ilyen duci barna a Kornél esete?” 
 
Évával forogni kezdett a világ, és zokogva rohant ki a lépcsőházba, 
hogy elmenekülhessen megaláztatása helyszínéről. Az ajtóból még 
egy pillantást vetett a gondtalanul pezsgőző Kornélra, aki ekkorra 
már édes egyetértésben üldögélt a kanapén a szőke lánnyal, és észre 
sem vette a távozását. Elhatározta, mikor hazaér, azonnal kidobja  
a csaló, hazug kaméleon holmiját az ajtó elé, és ha bemer csöngetni 
ezek után, téli éjszaka ide vagy oda, le fogja önteni egy vödör felmo-
só vízzel. 
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A halászmacska elnevezést az Ozone Network-ön hallottam először, 
és nekem rögtön a mi cirmosunk: Berci jutott eszembe. Persze meg-
néztem a neten, és láttam, hogy egy nagyon ritka és nemes állatról 
van szó, aki nagyszerűen úszik, és főként hallal táplálkozik, de nem 
tudtam szabadulni a gondolattól: ezt a jelzőt mi már legalább két éve 
használjuk a cicánkra. 
 
Ez a kis cirmos mindössze öklömnyi volt, amikor egyszer a munká-
ból hazaévre ott találtam a garázsbehajtón az anyukájával együtt. 
Valószínűleg az ennivaló csalta oda őket, hiszen mi a saját két ci-
cánknak mindig hagytunk kint száraz tápot. Az anyamacskát koráb-
ban egy utcával lentebb láttam, ahonnan a gazda pár nappal azelőtt 
elköltözött, de a macskát – mint később kiderült két kicsinyével – 
„ottfelejtette”. 
 
Amikor megláttam őket, nem mertem a kocsival tovább menni, ne-
hogy a kiscica elém szaladjon. Kézbe vettem a kicsit, és bevittem  
a férjemhez, aki azonnal közölte: „Vidd innen, mert még itt ragad.” 
Valószínűleg élénken élt az emlékezetében, hogy a régi házunkban 
néha 4-5 macska is volt: én általában találtam, vagy valakitől elfogad-
tam őket. De volt olyan is: pénzt adtam az utcán egy embernek, hogy 
megmentsek tőle egy riadt, szürke kölyökcicát (később kiderült, hogy egy 
csodaszép kék krém perzsa kölyök volt, aki 11 éven át volt a család kedvence). 
Szóval, miután megcirógattuk a kicsit, szépen kivittem az anyukájá-
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hoz és amint eltűntek, beálltam a garázsba. Később még láttam az 
anyát, amint nyávogva járkált az utcán egyedül, de nem értettem, 
miért. Azután este 11 felé kiderült mi a baj: a kicsi – valószínűleg az 
autó motorjától megrémülve –, mialatt én beálltam, a garázsunkba 
menekült. A billenő ajtót lecsuktam, anyuka kint maradt, és hiába 
hívogatta a fiát. Nagyjából a fél garázst ki kellett üríteni, mire egy 
MÁV raklap alól előkerült a kis bestia. Jobb híján megfogtam, és 
hazavittem, rátettem a kerítés lábazatra: gondoltam az anya otthon 
lehet már, és megtalálják egymást. 
Nem sokkal később hatalmas dörgésre és villámlásra ébredtem: zu-
hogni kezdett az eső. Rögtön a cica jutott eszembe, és rettenetes 
lelkiismeret furdalásom lett. Mi lehet vele? Mi van, ha a szakadó eső-
ben ott ázkolódik szegény? Végül nem bírtam tovább, felöltöztem és 
egy esernyővel elindultam macskát keresni – de nem volt sehol. 
 
Már talán el is felejtettem ezt az éjszakai kalandot, amikor egyik dél-
után a férjem azzal hívott fel a munkahelyemen, siessek haza, mert 
látnom kell, mi van a farakásunk alatt. Gondoltam sünit, vagy siklót 
talált – mind a kettő előfordult már a kertünkben –, de arra nem 
számítottam, hogy az anyamacska a kis cirmost a fekete-fehér tarka 
testvérével együtt odaköltözteti hozzánk. Biztos gondolta, itt van 
kaja, ezek jó emberek, jobb lesz, ha átköltözünk… szóval megint öt 
macskánk lett, mint egykor Kecskeméten! 
 
Nőttek szépen, de nagyon vadak voltak. Annak, hogy meg tudjuk 
fogni őket, nem sok esélye volt, pedig a férjem egyik kollégája – aki  
a falunk túlsó felében lakott – azt mondta, olyan szép ez a kis cirmos 
lehet, hogy ők befogadják. 
 
Emlékszem, egyszer – amint épp virágot szedtem a ház előtt – ret-
tentő furcsa nyávogást hallottam. Odanézve azt láttam, hogy az 
anyamacska szájában egy egérrel hívogatja a kis vadócokat, majd 
elengedi a szédelgő egeret. Szent ég, ha ez beszalad a lakásba – gon-
doltam ijedten –, de a kicsi cirmos megoldotta: ő volt a bátrabb, oda-
rontott, és magával vitte a farakás alá! 
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Szóval a cicák nőttek, mi meg tanakodtunk mi legyen: öt macskát 
nem kellene vállalnunk, főként úgy, hogy ezeket amilyen vadak még 
télire se tudjuk becsalni, hol fognak kitelelni? Végül úgy döntöttünk, 
megpróbáljuk a kicsiket annyira megszelídíteni, hogy be tudjuk  
a cicahordó kosarakba tenni, és elvisszük a férjem kollégájához. Az 
anyamacska marad, hiszen azt úgyse fogadná már el senki, de a ki-
csiknek mennie kell. Ettől kezdve úgy adtam nekik enni, hogy nem 
hagytam ott a teli tálkát, hanem álltam mellette, és amikor mozdulat-
lan voltam, odamerészkedtek. Amikor már javába faltak, akkor simí-
tottam meg a hátukat, és lassan-lassan megszokták, hogy megérintem 
őket. Végül egy este sikerült megfogni mindkettőt, és elindultunk 
vele Klotildligetre. Csakhogy a kollégát nem találtuk otthon, és  
a telefont se vette fel. Ekkor a férjem rám parancsolt: engedjem be a 
kertjükbe, őt nem érdekli, hogy nincsenek itthon, mert ha ezeket 
most hazavisszük, még egyszer biztos nem tudjuk megfogni őket. 
Beláttam, igaza van, hát beemeltem a kerítésen a kosarat, és kinyitot-
tam. 
 
Öt nap telt el a cicadeportálás óta, amikor egy reggel vékony, nyávo-
gó hangot hallottunk a nyitott teraszajtó felől. Még feküdtünk, a fér-
jem rögtön kérdezte: szerinted a Mucika odakint? De én már akkor 
sejtettem, hogy ez nem a hétéves perzsacicánk hangja (ő volt az, akit 
pénzért vettem a virágos inges cigány embertől kölyökként). Ahogy felkeltem, 
a küszöbön megláttam a kis cirmost, aki előbb keserves nyávogással 
„elpanaszolta”, hogy ő „el volt veszve”, majd boldog dorombolásba 
kezdett, odajött hozzám, és ahogy felvettem, szó szerint a hónom alá 
bújt! Igen, hazajött: hegyen-völgyön, vasúti síneken át, legalább négy 
kilométert gyalogolt, és innentől kezdve olyan szelíd volt, mintha 
mindig is a házi kedvencünk lett volna. A kis fekete-fehér tarka ott 
maradt Zoliéknál, de jó egy évvel az eset után egyszer ő is hazaláto-
gatott: piros bolhanyakörve volt, látszott, hogy jó súlyban van, tehát 
nem elkóborolt, csak „megnézte” a tesóját: ahogy a kertben összeta-
lálkoztak, összedörzsölték az orrukat, kergetőztek egy kicsit, aztán 
újra eltűnt – úgy tudjuk hazament. 
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Nemsokkal ezután a férjem egyszer látta: az anyamacska átugrott  
a hátsó kerítésünkön – és azóta sem láttuk. Berci viszont nevet ka-
pott, és maradt, ma már ő az egyetlen cicánk (a 18 éves Vörcsit elütötték 
a földúton, Mucikát pedig a vesebetegségéből nem tudták kigyógyítani), de még 
mindig szétnéz, ha kitesszük neki az ételt: hátha jön egy nagyobb 
cica, aki elől félre kell állni. 
 
Bercivel azóta számtalan kalandot éltünk át: volt, hogy egy szép farka 
vesztett gyíkot hozott a teraszra – amit elvettünk tőle, de egy nap 
múlva már újra a szájában volt. Megtörtént, hogy siklóval játszott  
a gyepen – még szerencse, a fiam észrevette, mert szegény sikló már 
halottnak tettette magát, és vérzett az egyik oldala. Idén nyáron volt 
olyan reggel, hogy a küszöbön egy jó nagy patkányt őrzött. De ő volt 
az is, aki a madáretető alatt megfogta – majd az erélyes kiáltásra el-
engedte – a kiscinkét, és neki kellett kaktusztüskét kioperálni a lábá-
ból, mert szöcskét akart fogni az óriás kaktuszunkon. Egyszer bemu-
tatta azt is, hogy fog egeret: épp kint ültünk a szaletliben, amikor 
lopakodni kezdett a rézsű felé, amelyen terméskövekkel van kirakva 
és kecskerágó bokrok vannak föléje ültetve. Sokáig figyelt, majd be-
dugta a pofiját a kövek közé – és már hozta is a cincogó kisegeret. 
Persze csak játszott vele, és mivel úgy tűnt, el fogja engedni a tujafák 
felé, a férjem odalépett és a papucsával harcképtelenné tette az ege-
ret. Azt láttátok volna! Berci megsértődött, mert elrontottuk a játé-
kát. Otthagyta a mozdulatlan egeret, és elvonult – estig nem láttuk 
viszont. 
 
No de most már, hogy megismertétek Berci „viselt dolgait”, elmon-
dom azt is, miért neveztük el halászmacskának. Egyik délután a fér-
jem mérgesen jött be a ház elől: 
 
- Nem gondoltam, hogy ennek a Miklósnak ennyi esze van! Képzeld, 
egy halfejet találtam a gerinccel együtt a kertünkben. Biztos átdobta  
a Bercinek tegnap, amikor kint főzött a bográcsban. Az kell még, 
hogy szálkát nyeljen, aztán vihetjük megint a doktornőhöz. 
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Nem nagyon tudtam rá mit mondani. Talán azt válaszoltam: majd 
szólj neki, ha meglátod az udvaron. Nem telt el több mint két nap – 
épp rovancsoltam a bankban –, amikor egy MMS-t kaptam a telefo-
nomra a fiunktól. A fotón Berci volt látható, előtte egy méretes 
aranyhal feküdt, büszkén őrizte! Felhívtam a férjemet hamarosan, és 
megérdeklődtem: 
 
- Szerinted ezt is a Miklós dobta át? Gondolod, hogy aranyhalat is 
főzött? Az a gyanúm, a mi cicánk valahol felfedezett egy kerti tavat, 
és azt dézsmálja! 
 
Hétvégén körbesétáltunk a lakóparkban, és az egyik közeli zsákutcá-
ban egy kertben megláttunk egy halastavat. A házban épp nem lak-
tak, látszott, hogy a víz eléggé elpárolgott a tóból – hát gondolom 
Bercikének csak a megfelelő pillanatot kellet kivárnia, hogy a szélére 
kiúszó halakat szép sorban kiemelje. Azt hiszem, összesen öt alka-
lommal láttuk, amint a mi „halászmacskánk” zsákmánnyal tért haza. 
Ha törpeharcsát hozott, azt megette, de ezek a szegény díszhalak 
valószínűleg keserűek voltak, mert otthagyta nekünk a füvön. 
 
Bercike most már tizenhárom éves. Egyre ritkábban megy kapun 
kívül – nyugdíjas lett velünk együtt. Azért egérportyát még vállal  
a rézsűnél, de a madárkák már nincsenek veszélyben: termetes hátsó-
jával már nem mászik fel az etetőre, és nincs veszélyben tőle a fahá-
zon lévő költő odú se. Kiül a lábtörlőre napozni, majd komótosan 
odasétál a táljához, és körömmel felszedi a falatokat (szinte mindig bal 
„kézzel” eszik), ezután lenyalogatja a tálka széléről a szaftot és utána 
az „evőeszközét” is megtisztítja. Desszertnek nyávogva követeli  
a tejszínhabot – de csak a valódi tejszínest hajlandó megenni, holmi 
növényi eredetűeket nem –, majd elvonul a bokrok alá hűsölni. Azt 
hiszem, nálunk jó macskának lenni. 
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Ha az ember családjában két mozdonyvezető is „akad”, nem kell  
a szomszédba mennie bizarr vasúti történetekért. Most nem a vasúti 
balesetekre gondolok – sajnos abban is volt már része mindkettőjük-
nek –, hanem a „kedves utasokra”. 
 
Elsőként Misi történetét mesélem el, hogy kronológiai sorrendben 
haladjak. Közel tíz éve történt, amikor még felénk a Desiró elneve-
zésű, diesel hajtású motorvonatok jártak. Egy ilyen szerelvénnyel ért 
be a férjem a Nyugati pályaudvarra, egy olyan vágányra, ahol már állt 
két ilyen motorkocsi. Miután az utasai leszálltak, neki le kellett zárnia 
azt a vezetőállást, amin tartózkodott, és a motorkocsin végigmenve  
a vonat elején lévő vezetőállásra kellett bemennie, és várni a szabad 
jelzést, hogy a szerelvénnyel kihúzzon az ún. Állatkerti csonka-
vágányra. Ott azután ismét vezetőállást kellett cserélnie, hogy beme-
hessen a motorszínbe tankolni, majd onnan el kellett vinnie a vona-
tot napi vizsgára az állomáson kívülre, István telekre. Amikor elin-
dult hátrafelé a vonatban, legnagyobb megdöbbenésére a kocsiban 
ült egy kissé piperkőc öltözetű férfi, aki lábait keresztbe téve, az ab-
lakhoz fordulva bámult kifelé. Misi el nem tudta találni, vajon hogy 
került ide, hiszen percekkel korábban ő végigjött a vonatban az ülé-
sek között, és ott senki sem tartózkodott. Megszólította az utast: 
 
- Hát ön hogy került ide? Hiszen én lezártam a kocsit indulás előtt! 



 
128 

 

A férfi előbb válaszra sem méltatta, de mikor Misi közölte vele, hogy 
ezt a vonatot el kell hagynia, mert ez nem fog mostanában Eszter-
gom felé menni, teljesen felháborodott, és azt kiabálta, hogy: 
 
- Maga most emberrablást követett el! Vegye tudomásul, hogy én 
ezért fel fogom jelenteni! 
 
Misi erre a maga nyugodt modorában azt válaszolta, jelentse fel nyu-
godtan, ezt a vasúton nem fogják emberrablásnak tekinteni. Ekkor  
a férfi kissé lehiggadt, és azt kérdezte, hogy: 
 
- Akkor most hogy fogom a 18:20-as vonatot elérni? 
- Hát azt már sehogy, mert az már elindult. Nézze: épp ott húz kifelé 
az első vágányon! (Ők a 15. vágányon túl, az Állatkerti Madárház közelé-
ben álltak.) 
- És akkor most mi lesz velem? Hogy kerülök vissza innen a pero-
nokhoz? – kérdezte tanácstalanul. – Képes lenne itt kitenni, hogy 
ebben a cipőben odagyalogoljak? – mutatott a hegyes orrú hófehér 
velúr cipőjére. 
- Megtehetném, hogy leszállítom – válaszolta a párom –, de ha jó úgy 
önnek, amikor jelzést kapok, hogy mehetek tankolni, vissza fogok 
gurulni a motorszínhez, onnan már van járda a dolgozóknak, azon át 
nem kell túl sokat gyalogolnia az állomásépület felé. 
 
Ezután sietve előrement a vezetőállásra – hiszen már bármelyik pil-
lanatba kaphatott szabad jelzést –, otthagyva az „áldozatát” a kocsi-
ban. Az pedig duzzogva bár, de követte a vonat elejébe, és amikor 
Misi megállt, és a kocsi ajtaját kinyitotta, lekászálódott. Az eset után  
a férjem várta a feljelentést, de az egészen a nyugdíjazásáig nem ér-
kezett meg. 
 
És most következzen a fiam története, amely szintén az Esztergom-

ból Budapestre közlekedő vonathoz fűződik, de már az új Flirt vil-

lanyvonathoz, és nem több mint két éves történet. Ahogy a vasút 
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egyre modernebb szerelvényeket állít munkába, a technika is válto-

zik, az utóbbi időkben már nem papír alapon kapják az utasításaikat 

a mozdonyvezetők, és nem kell kézzel utazási naplót tölteniük min-

den egyes szolgálat alkalmával. A mozdonyvezetőket – csak vasúti 

célra használható – notebookokkal látták el, ezen kell bejelentkezni-

ük szolgálatra, ezen követik nyomon a menetrendet, itt kapják az 

utasítást, ha pl. egy váratlan esemény miatt állniuk kell, és a munká-

ban töltött idejüket is ennek az okos eszköznek a segítségével rögzí-

tik a központban. 

 
Ezen az ominózus napon sem volt ez másként, Robi a vezetőálláson 
bekapcsolta a számítógépet, elvégezte az indulás előtti teendőket, 
majd gond nélkül elindult, és be is gördült a Nyugati pályaudvarra. 
Ott azonban a megállást követően csörgött a telefonja: a felvigyázó 
irodából a reszortos hívta: zárja le a gépet és menjen föl az irodába, 
mert feljelentés érkezett ellene. Mivel mást nem mondott, Robi még 
a kalauzt is megkérdezte: 
 
- Volt valamelyik „kedves” utasnak valami baja az úton? Fáztak, vagy 
melegük volt? 
- Nem, én nem hallottam morgolódást – válaszolta Csaba –, de miért 
kérded? 
- Mert most hívat a főnök, valami panasz van ellenem… csak tud-
nám, kinek van már megint valami hasfájása? 
- Hát nem tudom, én nem vettem észre semmit… tudod milyenek! 
Én hátul kezdtem, a második kocsiban, csak félúton szálltam át ebbe 
a motorvonatba, nekem senki se szólt. Na, menj, és ha kérdezik, 
mondd meg nyugodtan, hogy nekem nem jeleztek semmilyen prob-
lémát. 
 
Robi tehát ment a „Fehér házba” (így hívják az irodaépületet ott  
a Westenden kívül), és útközben morfondírozott: nagy baj nem lehet, 
mert akkor leváltót küldtek volna, és bosszankodott, hogy a mind-
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össze 35 perces pihenőjében ebéd helyett épp hogy meg tudja járni 
az oda-vissza utat az irodáig. Az irodában a főnökön kívül a felvigyá-
zó volt bent, és mindketten a számítógépüket bűvölték. 
 
- Hívtatok, itt vagyok – lépett be Robi. 
- Jó, hogy jössz! Nézd csak, itt van ellened egy írásbeli feljelentés – 
fordította oda a reszortos mérnök a laptopját Robihoz. – Még fotó is 
van hozzá mellékelve! 
 
Robi maga elé vette a gépet, melyen az alábbi e-mail volt olvasható: 
 
„Tisztelt MÁV! Igazán nem szeretném, hogy a mozdonyvezetőnek 
ebből kellemetlensége legyen, de úgy gondolom, be kell jelentenem 
önöknek egy szerintem nagyon helytelen viselkedést. A 09:05-kor 
Esztergomból induló vonaton írom ezt a levelet, és ott készítettem 
ezt a felvételt, melyet mellékeltem. 
 
Mivel közvetlenül a mozdonyvezető mögötti ajtó közelében ültem, 
láttam amint megérkezett, és azonnal elővette a laptopját, melyet 
bekapcsolt, és már az indulás előtt is – de ami még furcsább: vezetés 
közben is – gyakran nyomkodta rajta a billentyűket. Lehet, hogy en-
nek a fiatalembernek már nagy rutinja van a vezetésben, de ezt akkor 
sem tartom helyesnek: én még azt tanultam az én villamosvezető 
nagyapámtól, hogy „amíg vezetsz, szemed a pályán legyen”. Kérem, 
szíveskedjenek ezt a fotót megtekinteni állításom igazolásául. 
Tisztelettel: egy jó szándékú utas” 
 
Mire Robi a levél végére ért, és megnyitotta a fotót, melyen a válla 
mellett tisztán látszott a vasúti notebook kék-fehér háttere, rajta  
a menetrendnek legalább a fele, a főnöke és a felvigyázó már hango-
san nevetett: 
 
- Ejnye, ejnye Robika, hát te laptopozni szoktál munka közben? – 
mondta a reszortos – Most mit csináljak veled? Szerintem ezután 
mielőtt kinyitod a notebookot, mutasd föl a MÁV emblémát rajta az 
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utastér felé, hátha akkor megnyugszanak a nénik, hogy csak a mun-
kádat végzed. 
- Menjetek a francba! – dohogott Robi megkönnyebbülten. – Mehe-
tek vissza a dolgozni? 
- Hát persze! Én meg majd elmagyarázom a hölgynek finoman, hogy 
máskor inkább magát fényképezze utazás közbe, ne a mozdonyveze-
tők hátát! 
- Jut eszembe: szabad a vezetőállást fényképezni egyáltalán? 
- Hát tulajdonképpen azt hiszem nem, de majd utánanézek ponto-
san, és megírom neki. 
 
Robi ezután visszasietett a vonatjához, és útközben azon járt az esze, 
ennyire ráérnek egyesek?! Aztán eszébe jutott egy Hofi kabaré pár 
szava: „papírja van, ceruzája van, hát mért ne írjon feljelentő leve-
let?” 
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Ma láttam egy fotót egy rozsdavörös pillangóról, melynek szárnyain 
sok-sok apró fekete pötty volt látható. Ez a pillangó engem szép 
tarka szárnyain a múltba repített, egészen a gyerekkoromba. Kisisko-
lás voltam Jakabszálláson, azt hiszem harmadik osztályos, amikor egy 
reggel az iskolába érve nagy zsibongás fogadott. Az osztályterembe – 
valószínűleg a reggeli szellőztetéskor – bekeveredett valahonnan egy 
kis fehér alapon cirmos-foltos cica, akit persze mindenki simogatni, 
dédelgetni akart, sőt, volt aki az uzsonnára hozott margarinos kenye-
réből is falatokat tört neki. Azután a terembe lépett Erzsike néni, az 
osztályfőnökünk, és ő természetesen nem örült annyira mint mi, 
hiszen az osztály leginkább egy zsibongó méhkashoz hasonlított, 
mivel mindenki a cicát akarta kényeztetni. Végül kijelentette, ha 
csönd lesz, és valaki vállalja, hogy nap végén hazaviszi a kiscicát, 
akkor maradhat. A kérdés hallatán, a hirtelen beállt csöndben egyet-
len kéz emelkedett fel kissé bátortalanul: az enyém. Vittem én már 
haza törött szárnyú rigót is a galagonya bokor alól, meg fekete-fehér 
tarka kiskutyát is Síposéktól – akiknek a háza mellett bandukoltam 
reggelente iskolába, és akiktől a tejet hordtam kandliban a tanító néni 
kislányának. Ez a kutyus – a Morzsi – nagy kedvence lett az egész 
családnak, ezért arra gondoltam, talán megengedik, hogy a cicát is 
megtartsam. Ezután az óra annak rendje s módja szerint elkezdődött. 
Igaz, néha oda-oda sandítottunk a cicára, de ő szerencsére egy idő 
után elhelyezkedett az osztályterem végében, az ajtó előtti lábtörlőn, 
így nem láttuk tovább, tudtunk koncentrálni. 
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A nap folyamán az osztály egy rövid kirándulásra indult: környezet-
ismeret óra alatt elgyalogoltunk Gyenesné Irénke néniék konyhakert-
jét megnézni. Erzsike néni úgy gondolta, sokkal jobban be tudja mu-
tatni nekünk a különféle konyhakerti növényeket és a gondozásukat, 
ha Évi osztálytársunk anyukájánál megtekintjük a szép gondozott 
ágyásokat és az előnevelő fóliát. Foltost, a cicát – akinek addigra már 
neve is lett – az osztályteremben hagytuk, mert nem akartam, hogy 
megszökjön. Az osztály örült a kirándulásnak: szépen páros sorba 
álltunk a nagykapu előtt, és az 54-es út mentén elgyalogoltunk a kb. 
másfél kilométerre lévő takaros tanyára. Nem volt akkor még olyan 
nagy a forgalom a soltvadkerti úton mint most – kb. 1967-et írtunk  
a történet idején –, de azért csak amikor a kövesútról lefordultunk, 
akkor szóródhattunk kicsit szét. A dűlőút egyik oldalán kukoricás,  
a másikon rét terült el, sok-sok szép mezei virággal. A kertlátogatás 
után visszafelé volt, aki szedett is belőle, hogy majd az osztálytermet 
díszítsük vele. Mi pedig Évivel kézen fogva sétáltunk a sárga és lila 
színekben pompázó mező szélében. Séta közben szinte ugyanabban 
a pillanatban láttuk meg az útszéli bogáncson billegő csodaszép pil-
langót: nagy vöröses szárnyán vékony fekete csíkokkal, azok között 
pedig apró fekete pöttyökkel díszítve. Falusi gyerekek voltunk, lát-
tunk mi már sárga káposztalepkét, oleanderszendert, meg fecskefar-
kú pillangót is eleget, de ilyen szépet és légieset még nem. 
 
- Álljatok meg! – kiáltottam az utánunk jövő és egymással birkózó 
fiúknak. – El ne zavarjátok! 
- Mit? Mit? – kérdezte Évi bátyja kíváncsian közelebb lépve, majd 
nevetni kezdett. – Mit néztek azon a bogáncson? Nem láttatok még 
lepkét? 
 
A pillangó persze – melyet csak mi lányok láttunk különlegesen 
szépnek – a fiúk közeledtére felrebbent és messzire repült. Az ő lel-
küket nem érintette meg különös szépsége. Azt hiszem lakatosnak, 
vagy autószerelőnek tanultak tovább. De mi lányok már akkor is 
mások voltunk. Épp a napokban hallottam, hogy Évi a Herendi Por-
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celánüzemben festette hosszú éveken át a virágokat és a pillangókat, 
én pedig, ha alkalom adódik rá, megírom őket. 
 
És hogy mi lett a cicával? Hát bizony, mire visszamentünk az osz-
tályba, mindenki őszinte megdöbbenésére az én iskolapadom alsó 
polcára fészkelte be magát! Hogy honnan érezte vagy tudta, én le-
szek a gazdasszonya, nem tudom. Mert az azért eléggé hihetetlennek 
tűnik, hogy értette a tanító néni kérdését, és megfigyelte ki nyújtja fel 
a kezét. 
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Jani alig várta, hogy vége legyen a szolgálatnak. Gyorsan lefizette  
a kalauztáskában található pénzt, és sietett az öreg Skodához – no 
nem azért, hogy mehessen haza, hanem azért, mert nagyon izgatta a 
fantáziáját az a hely a Holdvilág-árokban, amiről kollégája, Lajcsi 
előző este a váltás során mesélt. Jani ugyanis szabadidejében „kincs-
vadász” volt, afféle amatőr régész, mely tevékenységét a törvény nem 
tartotta legálisnak – de jó lehetett vele egy kis „mellékest” keresni.  
A kocsiban rendszerint ott lapult egy jó nagy katonai málhazsákban a 
fémkereső detektor, egy csákány és egy ásó szomszédságában – hi-
szen sohasem lehet tudni, mikor hall valami olyat, ami alapján kin-
csekre lel. 
 
Most is, hogy a Lajcsival beszélgetett – aki Kiskovácsiban lakik, és 
sokmindent hallott arról, hogy Szörényi Levente már majd’ húsz éve 
létrehozott egy régészeti alapítványt és azzal a Holdvirág-árokban 
kutatja Sicambria városát és benne Árpád vagy Attila sírját – rögtön 
beindult a fantáziája. Rajzoltatott is vele egy hevenyészett térképet 
arról, hogy merre induljon, így hát tudta, hogy a visegrádi hegység-
ben, Pomáz határától északnyugatra, kb. hat kilométernyi távolság-
ban kell figyelnie a földutat, amelyen át megtalálja a turistaösvényt. 
Az árok valójában egy patak medre, ami olvadáskor vagy nagy esők 
idején levezeti a hegyről a vizet. Azt is Lajcsitól hallotta, hogy a fel-
tárt terület – amelyben a zenész emberei dolgoznak – körbe van ke-
rítve, tehát oda nem merészkedhet. De azt is mesélte, hogy ha ezen  
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a feltárt részen túlmegy, mintegy kétszáz méterrel feljebb, egy nagy 
odvas tölgyfán túl lehet látni két nagy halmot – melyeken látszik, 
hogy nem természetes képződmények, mert a kövek, amiből össze 
vannak dobálva ahhoz túl szabályos alakúak. Jani tehát most ide 
igyekezett. 
 
Az autót a biztonság kedvéért a kiskovácsi kórház parkolójában 
hagyta, és elindult a piros keresztes turistajelzésen gyalog, hátára 
dobva a málhazsákot, melyben a szerszámok diszkréten csörögtek. 
Az út eleinte nem volt túl nehéz – járt ő már ennél nehezebb terepen 
is kincsek után, de azután amikor az út balra fordult, meredekebb 
emelkedő jött, és ott bizony a nedves falevelekkel borított, morzsalé-
kos köveken meg-megcsúszott a lába. Persze azért nem adta fel, in-
kább arra gondolt, még jó is hogy ilyen az idő: ezen a hideg őszi na-
pon már nem nagyon fog túrázókkal meg gombászokkal találkozni, 
így nyugodtan tud majd dolgozni, ha végre felér a halmokhoz. 
 
Este – miután az utolsó forduló is véget ért az éjszakai vonattal – 
kihasználta az időt arra, hogy az interneten rákeressen a Sashegyi 
Sándor által az 1900-as évek első felében folyatott Holdvilág-árok-
béli ásatásra, és a későbbi kutatásokra is, melyeket még Szörényi Le-
vente édesapja végzett. Olvasta, hogy a zenész munkásai édesapja 
nyomdokain haladva emberi kéz munkájára utaló csontokat, ólom, 
vas és szenes kőmaradványokat találtak, de előkerültek római kori 
cserepek és egy nem Bécsben készült tizenötödik századi mesterje-
gyes bronz fazék is. Azt is olvasta, hogy az egyik felhagyott kőbá-
nyában látható sietséggel visszatemetett üregek vannak, körülötte 
több szerszámot is találtak, melyek helyzetéből arra lehet következ-
tetni, mintha a korabeli régészek az ókorban elrejtett aranytárgyak 
utáni kutatás közben valamiért sietve, pánikszerűen menekültek vol-
na el a helyszínről. 
 
Nos, Jani fantáziáját pont az ilyen helyek foglalkoztatták: abban bí-
zott, hogy az új, modern fémkereső detektorral talán olyan itt felej-
tett középkori tárgyakra bukkan, melyeket jó pénzért értékesíteni 
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tud. Nagyon kellene a pénz, mert amikor a második asszony elhagyta 
– bosszúból, mert nem engedte neki a közös házat elkótyavetyélni –, 
feljelentette „kincskereső” párját, és a rendőrök alapos házkutatás 
után megszabadították pár szép és értékes darabtól – amelyek árán 
akár le tudta volna az öreg Skodát cserélni. Ráadásul a rendőrök még 
a detektort is elkobozták – mint elkövetési eszközt. Most aztán ügy-
védre, meg a perköltségre is kellene a pénz, mert az ügy még nem ért 
véget. Miközben ezen gondolkodott, megérkezett a Lajcsi által emlí-
tett öreg tölgyfához, így újult erővel kaptatott föl a Nagy Csikóvár 
oldalán, hogy eljusson a kettős kőhalomhoz amit a kollégája emlege-
tett. 
 
És megérkezett! Dobogó szívvel ált az alsó kőhalomnál – melyet már 
körbe nőttek a fák –, de azért lentről – ahonnan érkezett – jól kive-
hető volt. Igen, ez lesz az a hely, igaza volt Lajosnak, hogy ezek  
a kövek túl szögletesek és szabályosak ahhoz, hogy természetes kép-
ződmények legyenek: ezeket valaha, valakik kifaragták! Feledve  
a kaptató okozta fáradtságot, örömmel vette elő a szerszámokat a 
zsákból, hogy hozzáfogjon a kőhalom megbontásához. Először per-
sze megpróbálta az új detektorral körbejárni a kőhalmot, de nem járt 
eredménnyel. Sebaj – gondolta –, valószínűleg le kell bontanom róla 
a felső rétegeket, és majd utána kell újra mérni. Ezután a csákánnyal 
próbálta a halom oldalát megbontani, és a keletkező lyuktól kiindulva 
ásott és lapátolt. Jó fél óra telt el így, mire újra elővette a detektort – 
és ezúttal nem hiába. Határozottan jelzett a lyuk irányába fordítva, 
így Jani fáradtságot nem ismerve bontotta a rétegeket egészen addig, 
amíg a csákány egy fémes tárgyon nem koppant. Innentől már óva-
tosabban, inkább kézzel szedte el a törmeléket mindaddig, amíg rá 
nem bukkant egy törött mellvértre, és mellette pár kicsorbult nyíl-
hegyre. 
Nagyon megörült a leletnek, főleg akkor, amikor észrevette, hogy  
a mellvértbe jelek vannak karistolva. Most bánta csak, hogy az olva-
sószemüvegét meg a jegyzetfüzetet, amelybe az ékírás ABC-jét felje-
gyezte, lent hagyta a kocsiban! Izgatottan nézegette a számára kincset 
érő holmit, és megpróbálta tovább bontani a halmot. Abban bízott, 
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hogy talán egy kurgán sírhalmot fedezett fel: ezeknek a halmoknak  
a többségében mindig találtak emberi csontvázakat és a túlvilági útra 
melléjük temetett fegyvereket, edényeket, ékszereket. 
 
Óvatosan bontogatta tovább a kőhalmot, de semmi mást nem talált. 
Végül kifulladva leült a leletek mellé, és elgondolkodott. Vajon lehet-
séges lenne, hogy ezek itt valóban kurgán sírhalmok lennének? Hi-
szen azt olvasta korábban, hogy ilyeneket eddig csak az Alföldön 
találtak. Azért is nevezték el őket tévesen „kunhalmoknak”, holott  
a kunok csak a középkorban telepedtek be Magyarországra, a kurgán 
sírok pedig több mint hatezer évesek, és közelükben gyakran észlel-
nek paranormális jelenségeket – a furcsa fényeken, megmagyarázha-
tatlan eltűnéseken át a csodás gyógyulásokig. Jani beleborzongott  
a gondolatba, hogy itt áskál egyedül egy ilyen szent helyen, és talán 
valami bajt vagy átkot zúdít magára azzal, hogy megszentségteleníti  
e helyet. El is határozta, egyelőre nem ás tovább, inkább visszatemeti 
lazán a kiásott részt, és lefedi ágakkal meg avarral. Otthon megfejti 
az írást, és talán beavatja az egyik régész ismerősét is: megkéri, hogy 
beszéljen egy vallástörténésszel, mennyire valósak a kunhalmokról 
szóló mendemondák, és felajánlja, ássanak inkább együtt – mert egy 
kicsit tartott a kunhalmokban rejlő dimenziókapuktól, amikről ko-
rábban olvasott. 
 
Amikor végzett a tereprendezéssel, a mellvértet és a nyílhegyeket 
gondosan becsomagolta, és a málhazsákba rejtette a szerszámok 
mellé. Ezután sietve visszaindult a kocsihoz, alig várta, hogy odaér-
jen. Ahogy csúszkált visszafelé a vadrózsa és szederindák övezte 
ösvényen, a gondolatai egyre csak a lelet körül jártak. Elhatározta, 
hogy nem vár hazáig, ahogy visszaér az autóhoz, annak hátsó ülésén 
megpróbálja megfejteni az írást, amit a vérten talált. 
 
Az autóban igyekezett megtisztítani a mellvértet a felirat körül, és 
utána izgatottan kezdte silabizálni a szöveget, betűről betűre össze-
hasonlítva a jegyzetfüzetében lévő ABC-vel. Egymás után írta le  
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a megfejtett betűket, melyekből végül a következő szöveg bontako-
zott ki: „Elkéstél barátom” és alatta: „Sasi” 
Jani elképedve ült a kocsiban – ölében az egyre nehezebbnek tűnő 
törött vassal –, azután nevetni kezdett, mert rájött: valószínűleg egy 
ötvenes évekből származó tréfának esett áldozatául. „Sasi” minden 
bizonnyal Sashegyi Sándor régészkutató volt, aki így akarta megtré-
fálni barátját, Szörényi Gyulát, ha az rátalál az általa már feltárt sírha-
lomra. 
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Andi barátnőm a napokban mesélte, a múlt nyáron Balatonakaraty-
tyán nyaraltak a férjével és három lányával kedves barátaiknál, akik-
nek szintén három gyerkőcük van. A nyaralás során számtalan vidám 
percet töltöttek együtt, de a legeslegemlékezetesebb nap – melyet 
azóta is emlegetnek – az volt, amikor egyik ebéd után elhatározták, 
hogy elindulnak a „Katica vonattal” Balatonfüredre fagylaltozni. 
 
A lányok kiöltöztek csupa nőcis ruhába, fejükön kis kalappal, és 
büszkén vonultak a szüleikkel a vasútállomásra. Odaérve rögtön  
a pénztárhoz mentek, hogy megtudakolják, mikor megy a következő 
vonat arrafelé, és megvásárolják a két nagycsaládos jegyet. Legna-
gyobb meglepetésükre a jegypénztáros közölte: „Még ne tessenek 
megvenni a jegyet, mert egyelőre nem jön vonat, de maradjanak az 
állomás közelében, és ha megtudom, mikor hárul el a technikai aka-
dály, akkor kiszólok a peronra.” Mit volt mit tenni? A lányok előbb 
„balettoztak” a síneken, majd fogócskázni kezdtek, Andi barátnője 
pedig visszaszaladt a könyvéért, hogy ő akkor inkább olvas, amíg 
megjön a vonat. (Megtehette, hiszen a család a szomszéd utcában lakott.) 
 
Eltelt vagy fél óra, mikor Zoli megérdeklődte a jegypénztárostól: 
nincs még semmi fejlemény? Erre a pénztáros közölte, továbbra is 
bizonytalan a helyzet, mert a tegnapi vihar miatt fellazulhatott a talaj, 
és ma délben egy óriási fa dőlt a sínekre, éppen a Desiró motorvonat 
elé. Az a vonat pedig, melyet mentesítőnek küldtek Keszthelyről 
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helyette, menet közben kigyulladt. Így amíg azt el nem vontatják, az 
a vonat se tud eljönni Akarattyáig, amelyik elől időközben a kidőlt 
nyárfát eltávolították. 
 
Összeült a „családi kupaktanács”, hogy visszamenjenek-e, de a lá-
nyok úgy döntöttek most már csak azért is várják meg a vonatot, 
inkább menjen föl apu egy csomag kártyáért, meg vízért, mert idő-
közben kifogyott a kulacs. Várakozás közben még egy mondókát is 
fabrikáltak: 
 
„A jó fagyit csak az kapja, akinek van Akarattya!” 
 
Eltelt még vagy 30 perc, mikor a jegypénztáros újra felbukkant, azt 
mondta, már megvehetik a jegyet, jönni fog a vonat, de előbb elmegy 
majd a Pest felé tartó. Közben mások is szállingózni kezdtek, és  
a pénztáros be is mondta a hangosbeszélőbe: „a hamarosan érkező 
Pestig közlekedő vonatra mindenki szálljon fel, aki arrafelé tart, mert 
aznap ez lesz az utolsó – tekintettel arra, hogy sok a veszteglő vonat 
a délutáni fönnakadás miatt”. 
 
Az ígért pesti vonat két perc múlva befutott. Az emberek jöttek  
a környező utcákból meg a partról – volt ki futva, mert hallotta a 
hangosbeszélőt, volt ki lassabban. A kalauz már épp jelt adott volna 
az indulásra, amikor egy hölgy magas tűsarkúban, talpig érő nagyvi-
rágos ruhában, nagyszélű kalapban betipegett, maga után húzva pink 
színű bőröndjét, karjában tartva kis fehér kutyáját. A kalauz még oda 
is kiáltott: 
 
- Pestre jön hölgyem? Akkor tessék gyorsan sietni! Megvárjuk? 
- Mit sürget engem? – válaszolta kényeskedve. – Majd én eldöntöm, 
fel akarok-e szállni! 
 
A vonat ezután elindult, az erősen kifestett „madame” pedig kényes-
kedve odalépett a jegykiadó becsukott ablakához. Határozottan be-
kopogott, majd amikor a pénztáros kinyitotta az ablakot, ellentmon-
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dást nem tűrő hangon közölte, hogy kér egy jegyet Székesfehérvárra. 
A pénztáros közölte, most ment el az utolsó vonat Pest felé, miért 
nem szállt föl rá, adott volna a kalauz útközben jegyet… 
- Na, de kérem! – háborgott a szőke hölgy. – Az az ember azt kiabál-
ta, szálljon föl, aki Pestre megy! Én meg Székesfehérvárra akarok 
menni… engem félrevezettek! Hallatlan pimaszság! Hol lehet itt 
panaszt tenni?! 
 
A sztori hallatán persze Andiék családja jót derült, hiszen még a leg-
kisebb lányka is tudta, hogy a budapesti vonat Székesfehérváron át 
közlekedik. Amikor a hölgy füstölögve kivonult az állomásról, az 
egyik lány rögtön utánozni kezdte, hogyan billegett végig a peronon 
magas tűsarkakon, maga után húzva a bőröndöt és a kiskutyát. En-
nek persze újabb hahotázás lett az eredménye, és még az időközben 
megérkező – a lányok nagy csalódására nem piros – vonaton is azt 
nevették, hogy így jár az, aki addig sminkeli magát, amíg az utolsó 
vonat is elmegy. Amikor a kalauz hozzájuk ért, Emma elpanaszolta 
neki, hogy ők bizony piros „Katicával” szerettek volna utazni, de 
hiába vártak rá. A kalauz ránézett a népes gyerekseregre, és elárulta, 
hogy a következő vonat Keszthely felé már a piros Desiró lesz. És 
mit tesz ilyenkor akinek van „akarattya”? Gyorsan leszálltak Kenesé-
nél, és megvárták a „Katicát”, hogy teljesüljön a lányok kívánsága. 
Így azután a kaland jól sikerült, és állítólag a fagyi is finom volt! 
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„Kígyót, békát összehordott” – szokták mondani arra, aki mindenfé-
le sületlenséget beszélt. De nekem ez a mondás a közelmúltban azért 
jutott eszembe, mert a szomszédasszonnyal Berci cicánkról beszél-
gettünk, aki bizony volt, hogy valamelyik szomszéd halastavából 
hordta haza a szép nagy aranyhalakat, de tett már le a hálószoba tera-
szára döglött patkányt is, és egyszer a gyepen egy siklóval vívott épp, 
mikor Robi észrevette. Először alaposan meglepődött, amikor  
a macska előtt meglátta a már összegömbölyödött, több helyen vér-
ző, mozdulatlan kígyót – és első gondolata az volt, mi van, ha az 
valami mérges kígyó, és megmarta a macskát. Hiszen siklót ő még 
soha életében nem látott, legfeljebb fotón. Próbálta elcsalni onnan 
Bercit, de az persze rá se hallgatott, csak őrizte a zsákmányt, és azt 
leste, mozdul-e még? Gyorsan bement hát a kamrába egy nyeles la-
pátért, és miután lefényképezte a „zsákmányt” – hátha az védekezés-
képpen megmarta a macskát és esetleg meg kell mutatni az állator-
vosnak miféle kígyó volt –, kivitte a ház mögötti földútra. A látszólag 
élettelen kígyó persze tíz percen belül eltűnt, hiszen csak halottnak 
tettette magát. Miután a kígyót kitessékelte, szemügyre vette Bercit, 
de azon semmilyen harapásnyomot nem észlelt, így azután csak kí-
váncsiságból küldtük el a kígyós képeket az állatorvosnak, aki meg-
erősítette, hogy mindössze egy ártalmatlan, védett sikló volt az áldo-
zat. De hozott már nem egyszer szép zöld gyíkot is, egeret is a kü-
szöbre – és sajnos néha madártollat is találtunk a kerti garnitúra alatt. 
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- És békát? – kérdezte Muci, miután jót nevetett a most épp a fűben 
lustálkodó, látszólag teljesen ártatlan Berci cica sztorijain. 
- Nem, azt ő nem, de Robi – amikor még csak „pelenkás terrorista” 
volt és Szarvason sétáltunk az arborétumban – bizony huncut képpel 
mutatta meg nekem a tenyerében lévő kis zöld levelibékát. Máig nem 
ismerik be, de gondolom apukája biztatta föl, hogy hozza oda ne-
kem, hátha megrémülök tőle. De hát én tanyán nőttem fel, nem fél-
tem a békától, csak a hernyóktól irtóztam – de azoktól a mai napig! 
- No, látod most, hogy ezt mondod nekem is eszembe jutott, hogy 
amikor Imi és Csabi még kicsi volt, anyukámnak milyen kalandba 
volt része az unokái miatt! Elmeséljem? 
- Hát persze! Úgyis épp állatos sztorikat írok egy pályázatra, jöhet! 
 
Ezután helyet foglaltunk a szaletli alatt Berci cica mellett, és Muci 
elmesélte, hogy mikor már Szegeden laktak, a nyári szünetben a fiúk 
legtöbbször Juhász mamánál töltötték a napjaikat, mert ott a közel-
ben volt egy park, és benne egy kis tó, ami körül lehetett biciklizni. 
Persze néha vittek horgászbotot is, de hát abba a tóba több béka 
volt, mint hal, így aztán azt hamar megunták. Kitalálták viszont, 
hogy másnap visznek le bicskát meg zsinórt, és megpróbálnak a kör-
nyék bokrairól levágott ágakból kis tutajt építeni. Este otthon Imike 
meg is rajzolta a tervet, és a papácskától kunyeráltak hozzá egy ruha-
zsebkendőt vitorlavászonnak. 
 
Másnap reggeli után, amikor kiértek a tópartra, nagy bőszen nekilát-
tak az ágak beszerzésének, és közben azon tanakodtak: ki fog majd  
a tutajon utazni? Azt ma már az anyukájuk sem tudja, melyik találta 
ki végül, hogy a tutajon majd egy békát utaztatnak, de mindenesetre 
amint megláttak egy tavirózsa levélen sütkérező kecskebékát, az elő-
ző nap kint felejtett szákkal a nagyobbik fiú ügyesen kiemelte. Csak 
ekkor jöttek rá, nincs hová tenni, de aztán Csabinak eszébe jutott: 
neki jó nagy tépőzáras zsebe van a kantáros nadrág mell részén, hát 
tegyék abba, majd ő vigyáz rá. A tutaj lassan készült, mert gyakorla-
tuk ugye nem volt az ágak méretre vágásában, de azért derekasan 
dolgoztak a tóparton mindaddig, míg a kicsi hátralépve bele nem 
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pottyant a sáros, de egyebekben langyos tóba. Előbb ijedten felkiál-
tott, azután sárral kezdte dobálni a bátyját, aki ettől otthagyta a fél-
kész tutajt, és elkezdett sárgombócokat gyártani. 
 
Mire a nagybátyám dél felé arra járt, hogy behívja őket palacsintázni, 
mindkét gyerek fülig sáros volt. Még jó, hogy a közelben laktak, mert 
így csak a lépcsőházban keltettek kisebb feltűnést, amint a sártól 
cuppogó papucsban felbaktattak az első emeletre. Mamácska a lát-
ványtól kacagni kezdett, és úgy döntött, legjobb lesz, ha ruhástól  
a fürdőkádba állítja ezt a két sármanót, és lezuhanyoztatja őket, és 
majd utána kimossa a ruhájukat. Nos, a sok sártól majdnem eldugult 
a kád lefolyója, amit papácska azután szerencsésen le vízpumpázott. 
A mama pedig lavórba tette a ruhákat, hogy majd kimossa, amíg  
a gyerekek ebéd után a szobában játszanak, és talán meg is szárad, 
mire az anyjuk hazaér. Ezután a két srác jó alaposan belakott lekvá-
ros palacsintával, majd a szunyókáló nagypapa mellé telepedett mesét 
nézni. Erzsi mama viszont kis sóhajjal nekifogott kimosni a ruhákat. 
Gondolta, előbb csak hideg vízzel leöblíti, nehogy még a mosógépet 
is eldugítsa. Hát, ahogy öblögeti a kis nadrágot, látja, hogy a zsebe 
dudorodik. Nocsak – morfondírozott magában –, tán valami követ 
rejtett Csabi a zsebébe? Még jó hogy nem tettem rögtön a mosógép-
be, gondolta és ezzel kinyitotta a tépőzárat. De ami ezután követke-
zett, arra már a nagypapa is felébredt a szunyókálásból! A zsebben 
ugyanis ott lapult a kecskebéka, akarom mondani Tutajos, a leendő 
matróz – akinek a fiúk ezt a nevet adták. Elfeledkeztek róla a nagy 
sárdobálásban, így amikor a papi felparancsolta őket ebédelni, szépen 
magukkal hozták a zsebben kuksoló tólakót. Nagymama alapjában 
egyáltalán nem félt a békától, de azért arra nem számított, hogy épp 
az unokája zsebéből fog egy a lavórban landolni. Az első ijedtség 
után fogott egy kétliteres befőttesüveget, és Tutajost abban helyezte 
el mindaddig, míg a fiúk ruhája meg nem száradt, és vissza nem tud-
ták vinni a tóhoz. Persze azok először meg akarták tartani, de ma-
mácska biztos volt benne, hogy a lánya – vele ellentétben – valószí-
nűleg sikítófrászt kapna, ha hazatérve egy békát találna a gyerekszoba 
valamelyik íróasztalán. 
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És hogy mi lett a tutajjal? Hát az nagyapai segítséggel elkészült, vízre 
is lett bocsátva, fedélzetén Tutajossal, aki viszont az első adandó 
alkalommal leugrott róla. Hálátlan béka! Nemhogy büszke lett volna 
rá, hogy neki ilyen napozóágya van! 
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Családom 2012-ben nyolc csodálatos napot töltött egy izraeli kör-
úton, ahol Tel-Avivtól Eilatig bejártuk ezt a kicsi, de nagyon érdekes 
országot. A Szentföldet látni – ez férjem régi vágya volt – és ha  
a nyugdíjba vonulásakor nem is, de két évvel később sikerült sort 
keríteni erre az útra. Akkor még nem is reméltük, hogy három év 
múlva az „OTP-s dolgozók baráti köre” ismét szervez egy utat – ez 
esetben mintegy negyven százalékban más programokkal, és Betle-
hemmel kiegészítve, ami szintén vágyaink tárgya volt. A csoportnak 
több tagja „ismétlő volt”: részben a társaság, az úti cél, de főként  
a korábbi idegenvezetőnk hatására. Simonról tudni kell, hogy ő egy 
86 éves, nagyszerű humorú idegenvezető, akivel a 2012-es izraeli 
úton örök barátságot kötöttünk. Ez a kicsi ember, aki Székely Lász-
lóként Budapesten született, és egy nappal a tizenegyedik születés-
napja előtt az iskolából jövet a budapesti utcáról hurcolták el kon-
centrációs táborba, csodával határos módon túlélte a háborút, és 
1949-ben az országból távozva, Izraelben a Simon Segali nevet kap-
ta. (Elmondása szerint a hajóról leszállva mindenkit elláttak izraeli papírok-
kal, de csak a 12 apostol nevét használták, így jutott neki a Simon.) 
 
Simon közel 70 éve él Izraelben „magyar zsidóként”. Volt ő ott 
mindenféle: tisztviselő és madárijesztő egy kibucban (mert a sivatagi 
rigók reggel-este dézsmálták a paradicsomtermést, ezért egy dobbal és hangos 
kiáltásokkal üldözte őket), operaénekes, színész, amerikai turistahajón 
animátor (aki az utasok szórakoztatásáról gondoskodott), történész, és 
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immár több mint 45 éve idegenvezető. Kilenc nyelvet beszél – közte 
Jézus nyelvét az arámit is – és a magyart még ma is akcentus nélkül! 
A Simonnal töltött napok, a tőle hallott történetek mély nyomot 
hagytak bennünk. Különösen ez a két történet, melyeket most, a II. 
Világháború szörnyűségeire emlékezve jegyeztem le. 
 
Az utolsó Izraelben töltött napunkon előbb a Yad Vashemhez men-
tünk: a 6 millió áldozatnak emléket állító Holokauszt múzeumba – 
ahol Simon elmesélte az ő elhurcolását és a csodával határos életben 
maradását. Az egyetlen magyar volt a 93 túlélő gyermek közül, aki 
visszatért a theresienstadti táborból, ahová azon a napon, amikor őt 
elfogták 1241 magyarországi zsidó gyereket szállítottak el egy 4 na-
pon át tartó úton marhavagonokban. Hat és tizenhat év közötti 
gyermekek voltak, négy nap, négy éjjen át étlen-szomjan, wc nélkül 
utaztak százasával zsúfolva a vagonokba a márciusi hidegben. Már az 
utat sem mindenki élte túl. Amikor kiszálltak, őt az mentette meg, 
hogy amikor egy fiatal cseh zsidó színházi rendező megkérdezte: 
„Van-e valakinek színházi kötődése közületek?”, ő ezt megértette, 
mert a szlovák határon élő nagyszüleinél nyaralva megtanult tótul  
a vele ott játszó gyerekektől. Tehát Lacika jelentkezett, hogy ő ját-
szott a Lakner bácsi gyerekszínházában, így őt félreállították – a töb-
bi elgyötört kisgyereket viszont visszazsuppolták a vagonokba, és 
vitték valamelyik megsemmisítő táborba, a gázkamrába. 
 
Ez a theresienstadi ún. „minta tábor” volt – Simon következetesen 
csak „mintha tábornak” hívta –, mert a célja az volt, hogy a világ 
közvéleménye előtt bizonyítsák: milyen humánusan bánnak a zsi-
dókkal – vagyis mintha minden rendben lenne. Szóval ezen a helyen 
látszólag szabadon élhettek a zsidók: volt focicsapat meg színház. Ha 
jöttek a nemzetközi vöröskereszt ellenőrei, akkor el kellett játszani-
uk, hogy jól élnek itt, rendes utcai ruhájukban kiültették őket a cuk-
rászda teraszára meg a meccsre; de csak addig, míg az ellenőrzés 
folyt, egyébként ott dolgoztak a rabok a terezíni vár csaknem har-
minc kilométernyi kazamata rendszerében: a Harmadik Birodalom 
egyik legnagyobb és legfontosabb hadiüzeme működött ott. 
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Harminc kisgyerek volt a táborban – a gyerekszínház szereplői, akik 
Hitler propagandafilmjében szerepeltek annak bizonyítására, hogy itt 
minden rendben van –, egy óvónő: Irma néni felügyeletével, aki 
gondoskodott róluk. Aztán amikor a tábor valódi célja kitudódott,  
a gyerekeket és a nevelőjüket is elszállították megsemmisítő táborba. 
Lacika ekkor úgy maradt életben, hogy indulás előtt egy sváb katona-
tiszt hozzájuk lépett és németül megkérdezte: 
 
- Tud valaki közületek csizmát pucolni? 
 
Mivel ő az édesapjától megtanult németül, megértette a tiszt kérdé-
sét, és azt válaszolta: 
 
- Nem tudok, de meg fogok tanulni. 
 
Ezután a tiszt csicskása lett, takarított, mosott és néha még főzni is 
próbált – ahogyan otthon látta. Aztán amikor már jöttek a hírek  
a tábor felszabadításáról, ez a tiszt adott némi theresienstadti pénzt 
neki (ezzel persze csak itt lehetett fizetni, de megőrizte, és most a cfáti Magyar 
Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeumában őrzik), és azt mond-
ta: nekem menekülnöm kell, nem vihetlek magammal. Bújj el négy 
napra a ruhásszekrénybe, bárki szólongat, elő ne jöjj, és utána indulj 
el haza, Magyarországra. Így is tett, és majd négy hónap bujkálás, 
több mint 1000 kilométer gyalogolás után hazaérkezett. Édesanyja 
egy ún. „védett házban” vészelte át a háború utolsó hónapjait, apját 
és bátyját elvitték munkatáborba, de mire ő hazaért már mindketten 
kiszabadultak, mindenki otthon volt. Lacika hazament hát a régi 
otthonukba – amelynek egyetlen szobája volt csak romos: a gyerek-
szobát érte egyik éjjel bombatalálat. Tehát, ha akkor nem hurcolják el 
az utcáról, valószínűleg a romok alatt lelte volna halálát. 
 
A Yad Vashemben a legmegrázóbb élményünk a Gyermekek Háza 
volt: egy domb mélyén, egy föld alatti hatalmas sötét teremben tük-
rök segítségével 5 gyertya remegő lángját tükrözik a plafonra: olyan, 
mintha csillagok reszketnének az égen. Miközben a sötétben botla-
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dozva végigjárjuk a termet, magnóról sorolják annak az 1,5 millió 
kisgyermeknek a nevét, származási helyét és életkorát, akik a kon-
centrációs táborokban megsemmisültek. A névsor több nap alatt ér 
véget és kezdődik újra! Ennek az emlékháznak a története az, hogy 
egy orosz zsidó házaspár, akiknek a két és fél éves kisfia odaveszett, 
de ők a háború után Amerikába menekültek, engedélyt kért a Yad 
Vashem igazgatójától, hogy emléket állíthassanak a múzeum kertjé-
ben Uzielnek. Az igazgató azt mondta egyetlen gyermeknek nem, 
csak az összes elhurcolt kisgyereknek lehet emléket állítani. A szülők 
a saját vagyonuk mellé adományokat gyűjtöttek, és megépíttették  
a Children’s Memorialt, melynek bejáratában elhelyezhették a kisfiú 
márványportréját. Az épület bejárata fölötti dombon elhelyezett fél-
betört oszlopokból álló szoborkompozíció, a félbetört életeket jelké-
pezi. Higgyék el nekem, soha el nem felejthető benyomást gyakorol 
ez a hely a legtöbb látogatóra. 
 



 
151 

 

 
  



 
152 

 

A másik történetet Simon az utolsó estén, a vacsora után, a teraszon 
cigarettázva mesélte el – mert néhányan rendszeresen körbe ültük, 
hogy tőle újabb és újabb történeteket halhassunk „a ló szájából”, 
ahogyan ő tréfásan emlegette arra célozva, hogy egy csatában a ló 
feje van elöl, nem a lovasé, tehát a ló a leghitelesebb szemtanú. 
 
A második világháború idején Tampán lakott egy lengyel paraszt 
család. Volt egy kis földjük, meg egy olyan gebe lovuk, amely még  
a katonaságnak sem kellett. A férj olyan beteges alkat, aki még a be-
sorozást is „megúszta”, többet feküdt mint kelt, és a földeken se 
nagyon bírt dolgozni. Így aztán a feleség – dacára annak, hogy mind-
össze két hónappal korábban szült egy kislányt, és még nem volt 
ereje teljében – befogott a rossz kordéba, és ment szántani. Talpra-
esett fiatalasszony volt, nem fogott ki rajta a szántás, közben talán 
még dúdolgatott is, egészen addig, míg a vasúti töltéshez érve gyer-
meksírást nem hallott a bokor alól. Közelebb érve egy fehér csoma-
got vett észre és benne egy síró csecsemőt. Abbahagyta a szántást, 
megszoptatta a láthatóan éhes fiúcskát, és hazavitte. Otthon a férj 
döbbenten látja a „kis csomagot”: 
 
- Mi legyen vele? – kérdi a feleségét. 
- Megtartjuk – mondja a nő. – Majd az mondjuk, ikreket szültem. 
Tejem van elég, felneveljük mintha a sajátunk volna. 
 
A férfi beleegyezett, hogy a kislánya mellett a kisfiút is szoptassa az 
asszony, és testvéri szeretetben nevelték őket – annak ellenére, hogy 
a kislány szőke volt és kék szemű, a kisfiún pedig hamarosan kiüt-
köztek a „semita” vonások. Fekete göndör haját és barna szemeit 
látva a szomszédok hitték is, nem is, hogy a két gyermek testvér. De 
hát háború volt, mindenkinek meg volt a maga baja, ki törődött ak-
kor ilyesmivel? 
 
Négy év telt el mire a háború véget ért. Kitudódtak a rettenetes tör-
ténetek: 6 millió elpusztult ember árnyéka festette feketére Európa 
egét. Voltak persze zsidó túlélők is, akik keresték elveszett hozzátar-
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tozójukat, és voltak világszervezetek is, akik keresték az esetleg elbúj-
tatott, életben maradt gyermekek nyomát. Valószínű, hogy valame-
lyik szomszéd elbeszélése nyomán, de eljutottak a jószívű lengyel 
házaspárhoz is, akik fájó szívvel adták oda Jant – ahogyan ők a kisfi-
út nevezeték – és vele egy fotót, melyet a pólyájában találtak. A fo-
tón egy házaspár látható egy pólyás gyermekkel, minden valószínű-
ség szerint a kisfiú és a szülei. 
 
A gyermeket Izraelben egy Blau nevezetű család adoptálta, akik mint 
sajátjukat nevelték, elhalmozták minden jóval, és imádták a végtelen-
ségig. Amikor 18 éves lett, nevelőszülei átadták Joannesnek (a név  
a lengyel Jan héber megfelelője) a régi, szüleiről készült felvételt, és el-
mondták neki származása történetét. A fiú hálás szívvel megköszön-
te nevelőszülei gondoskodását, tárcájába helyezte a képet, és bejelen-
tette: katonatiszti főiskolára szeretne menni, hogy akár az élete árán 
is, védelmezhesse a zsidó embereket. 
 
Sok év telt el azóta, hogy Jant – akit zsidó szülei eredetileg 
Joszelének neveztek – megtalálta az a lengyel asszony. A férfi sok-
szor gondolt rá, vajon hol lehetnek a szülei, keresik-e, kerestetik-e 
őt? Honnan tudhatta volna, hogy az édesanyja Eva – aki túlélte 
Auschwitzot és végül a Bergen-Belseni táborból szabadult – kétség-
beesetten keresi egyetlen gyermekét? A felszabadítóik ugyan felaján-
lották neki az angol vagy az amerikai bevándorlás lehetőségét, de ő 
elutasította: 
 
- Angliában vagy Amerikában keressem Joszelét? Azon a rettenetes 
éjszakán, amikor a vonat lassított, én itt, Lengyelországban dobtam 
ki őt a marhaszállító vagon ablakán, a mellettem utazó tanító bácsi 
tanácsára – abban bízva, hogy valaki csak rátalál, és megszánja őt! Ha 
kell, gyalog járom be azt az útvonalat, ahol a vonatunk haladhatott, 
ha kell végigjárom egész Izraelt, de meg fogom találni. Tudom, ér-
zem, hogy életben van! Egy anya megérzi az ilyet… – tette hozzá 
kissé bizonytalanabbul. 
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Eva évtizedekig kereste, kutatta a fiát: mindenfelé kérdezősködött, 
újsághirdetéseket adott fel, hivatalos szervek irodáiban töltötte  
a mindennapjait… hiába! Senki se hallott Joszeléről, a vonatból ki-
dobott csecsemőről, de az anya megszállottan kutatott tovább. Egy 
nap épp Haifára utazott – hallotta a hírekből, hogy lengyel emigrán-
sok érkeztek hajóval. Eva fellelkesült: hátha valaki tud valamit a fiá-
ról? A gyorsvonaton egy idős, marokkói zsidó asszonnyal és két vi-
hogó csitrivel utazott egy fülkében – de ez utóbbiak félúton leszáll-
tak. A helyüket egy idősebb katonatiszt foglalta el, aki azonnal az 
újságjába temetkezett. Éva pedig folytatta a megkezdett – és már 
több milliószor elmondott – történetét a pólyásról, akit a megsem-
misítéstől mentett meg azzal, hogy kidobta a vonaton, és akit ő azóta 
is keres. 
 
A katonatiszt – aki olvasás közben fél füllel az asszonyt hallgatta – 
hirtelen letette az újságot, és Evához fordult: 
 
- Hol történt mindez? – kérdezte. 
 
Eva megmondta, hogy valahol Varsó és Auschwitz között, talán 
félúton, mire a tiszt a tárcájáért nyúlt, és elővette a féltve őrzött, egy-
re halványodó képet, és odaadta Evának: 
 
- Ismeri ezeket? 
- Te jó ég, hiszen ez én vagyok meg a férjem és a pólyás Joszele! 
Honnan került ez a fotó magához? Hol szerezte ezt a képet?? 
- Anyukám! – ordított fel a tiszt, és teljes erejével magához ölelte 
Evát, aki csak annyit mondott: 
- Van Isten az égben! – és zokogva ölelte, csókolgatta a fiát. 
 
Pár perc elteltével a férfi érezte, hogy az édesanyja ölelése meglazul, 
így óvatosan leültette az ülésre. Az asszony karjai élettelenül lógtak, 
Joszele ezért lassan lefektette maga mellé, és zokogva csókolta édes-
anyja mosolygós, boldog, élettelen arcát. Az anya bevégezte küldeté-
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sét: megtalálta elveszett gyermekét, de fáradt és beteg szívének túl 
sok volt ekkora boldogság. 
Ui.: Az elbeszélés írása közben kaptam a szomorú hírt Izraelből, 
hogy Simon Segali 86 éves korában elhunyt. Hiszem, hogy a mi La-
cikánk azóta már Irma nénivel és a gyerekekkel van az égben! 
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Az este olvastam egy érdekes cikket varjútámadásokról: Budapesten 
egy asszonyt megtámadtak a varjúk, amikor egy park mellett álló 
autóba akart beszállni – amelynek visszapillantó tükrén egy dolmá-
nyos varjú üldögélt. A hölgy ijedten csapott felé, és ezt a környező 
fákon ülő varjúk támadásnak vették, és lecsaptak: össze-vissza kar-
molták a kétségbeesett asszonyt. Az eset kapcsán egy riporter a Ma-
dártani intézet egyik szakértőjét hívta fel, aki a következőket mondta: 
„Május végén, június elején a varjúfiókák kirepülnek vagy elhagyják  
a fészket, de még ügyetlenek, és gyakran a földre kerülnek. Ilyenkor 
bebújnak egy bokor alá, ám a szüleik nagyon pontosan számon tart-
ják, hogy hol vannak. Akár akkor is, ha megfogom a fiókát, és elvi-
szem 100 méterrel arrébb – nyilatkozta Morandini Pál. – Na, most 
ha az ember egy ilyen menedékhely felé megy, és ezt érzékeli a varjú-
szülő, félti a fiókáját és támadja az embert, az egyéniségétől függően. 
Mert lehet az is, hogy csak a »támadó« fölött röpköd és károg – fej-
tegeti a madarász – vagy akár támadásba is lendül, mely legtöbbször 
az arcra, fejre irányul. Ilyenkor egy esernyővel, vagy egy táskával si-
keresen háríthatjuk el a támadást”. 
 
Ó igen, Morandini úr! Bevallom: nem tudtam megjegyezni a veze-
téknevét három évvel ezelőtt, amikor előbb telefonon beszéltünk, 
majd személyesen is találkoztunk Budapesten, a Tétényi úti kórház-
ban. A találkozásunk apropója pedig az volt, hogy a kórház parkjá-
ban megmentettem egy épület tetejéről levitorlázó, de visszarepülni 
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még képtelen vörös vércsét, melyet az ott csapatosan portyázó dol-
mányos varjúk már körbevettek, és nagy valószínűség szerint el is 
pusztítottak volna. Igen, sajnos a varjú fészekrabló, és képes más 
madarak fiókáit is megölni, ha nincs más táplálék a közelében. Az 
újságcikk emlékeket ébresztett bennem, és gondolatban újraéltem  
a madár mentés minden pillanatát. 
 
2015 tavasza volt, nem sokkal a váll műtétem után egy fogyókúrás 
program részeként feküdtem a kórházban, és a délelőtti vizsgálatok 
után még felkötött karral sétáltam a „B” épület körül, amikor a hátsó 
– használaton kívüli – ajtó előtt, a harmadik lépcsőn megláttam egy 
galambnál valamivel kisebb madarat. Mivel feltűnt, hogy a közeledé-
sem ellenére nem repült el, csak hátrébb húzódott, gondoltam: meg-
nézem közelebbről, mert a tollazata alapján rögtön tudtam, hogy 
nem rigót vagy galambot, vagy más – a kórház parkjában előforduló 
– madarat látok a lépcső tetején. Amikor már nem voltam tőle mesz-
szebb, mint mondjuk 10 méter, a fióka meg-megrebbentve szárnyát 
elindult az épület hosszanti oldala felé, és ahogy haladtam mögötte, 
már biztos voltam benne, hogy nem tud felszállni, és abban is, hogy 
nekem valahogy segítenem kell rajta. Eszembe jutott, hogy a tornate-
remből rá lehet látni a felújítás nélkül hagyott „B” épület teteje alatti 
peremre, ahol már előző évben is megfigyeltem, hogy ott vércsék 
költenek: a fiókák éles hangja messzire szállt, amikor a szülők vissza-
térésekor ételt követeltek. Ugyancsak onnan láttam azt is, hogy  
a parkban élő – fészekrabló hírében álló – varjúk időnként károgva 
köröztek a vörös vércsék fészke körül, így amikor megláttam, hogy 
az előlem menekülő fiókát – aki időközben bebújt az oldalsó lépcső 
melletti fenyőfa ágai alá – észrevették a gyepen sétáló dolmányos 
varjúk, rögtön bevillant az agyamba: ha én most ezt a kis madarat itt 
hagyom, ezek a varjak elpusztítják. Mintegy gondolataim igazolása-
képpen megláttam, hogy a nagy fekete-szürke madarak már közelíte-
nek is kis madaram rejtekhelye felé, ezért az ellenkező irányból ke-
rülve megpróbáltam őt a borostyános rész felé terelni – hátha ott  
a sűrűben meg tudom fogni. 
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A nagy igyekezetben nem figyeltem arra, hogy már „nézőközönsé-
gem” is akadt: két mentős ott állt a járda mellett, és egy idősebb férfi 
beteg is engem figyelt. Amikor látták, hogy a kék szivacs kartartómat 
a nyakamból leakasztva megpróbálom azzal a madarat leteríteni, 
elkezdtek sápítozni, hogy meg fogok sebesülni, össze fog a madár 
karmolni – de hogy valamelyik is megmozdult és a segítségemre sie-
tett volna? Na, nem az eszükbe se jutott! Mindegy, a kísérlet bevált,  
a madarat a szivaccsal együtt tartottam – mit sem törődve a három 
hete műtött vállamba nyilalló fájdalommal, és ekkor felszólítottam az 
ott bámészkodó idősebb urat: ugyan próbáljon már valami dobozt 
szerezni a nővérektől, amibe én ezt a kis jószágot bele tehetem. 
Amíg vártam, hogy visszatérjen, ott éreztem a kezemben az ijedt kis 
madár szívdobogását, és elhatároztam, ha sikerül biztonságba he-
lyeznem, hívom a férjemet, aki a Madártani Egyesület tagja, hogy 
nézze meg az MME-s újságban a telefonszámot, amin értesíteni tu-
dom őket, mert tudtam, hogy ez a kis jószág elpusztul, ha hamarosan 
nem kerül vissza a társai közé a tetőre. 
 
Közben a mentősök – látva, hogy nincs már mit bámulni, és nem 
folyik a karomból a vér, szépen eloldalogtak a kocsijuk felé és inkább 
ott várakoztak tovább. Bátor férfiak! Sokára tért vissza a betegtárs 
azzal a rossz hírrel, hogy doboz nincs, pedig már hátul a kukáknál is 
szétnézett, majd szerencsére az az ötlete támadt, hogy kihozza a szo-
bájukból a fedeles fém szemetest, jobb híján tegyem abba. Így került 
a madár a szobámba, ahonnan azonnal telefonáltam a férjemnek. 
Elmondtam a madárbefogás részleteit, és hogy milyen szép vörös és 
barna tollai vannak, és ő megerősítette, biztosan a korábban a tetőn 
látott vörös vércsék egyik fiókája lehet a madaram. Hozzátette még: 
a vércsék hazánkban védett madarak, huszonötezer forintos eszmei 
értéke van egy ilyen fiókának, és megadta a telefonszámot. 
 
Az MME-nél rögtön kapcsolták a „vércse-szakértőt” – vagyis 
Morandini urat, aki ígéretet tett, hogy ahogy a munkájával végez  
a Költő utcában, kijön a madaramat meggyűrűzni és visszahelyezni. 
Nagyon örültem a hírnek, nem kevésbé a szobatársam, akit bizony  
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a madár mocorgása, kaparászása a fém „börtöne” aljában nagyon 
frusztrált. Több mint hat óra telt el így, de a madármentő ember csak 
nem akart odaérni. Végül újra tárcsáztam a számot, és az úr közölte, 
hogy aznap már hiába jönne, mert az épület tetejére vezető vasajtó 
kulcsát a gyógyszerraktárban őrzik, az meg délután kettőkor bezárt, 
oda már csak másnap fog bejutni. Megnyugtatott, hogy a madár ki 
fog bírni egy napot és egy éjszakát rabságban, fő, hogy ne tudjon 
nagyon ugrálni, hogy ne verje össze magát. Mit tehettem? Megpró-
báltam valamivel annyira kiékelni a szemetes tetejét, hogy levegőt 
kapjon a madárka – akinek persze az idős úr jóvoltából akkorra már 
híre ment az osztályon, és mindenki látni szerette volna –, de persze 
erről szó sem lehetett, hiszen biztos voltam benne, hogy azonnal 
kiröppenne a dobozból, ha a tetőt felemelnénk. 
 
Eljött az este, szobatársam belenyugodott, hogy lesz lakótársunk 
éjszakára, és azt hiszem egy idő után meg is feledkezett a madárról – 
így aztán nem csoda, hogy a vacsorára kapott kefir dobozát egy laza 
mozdulattal abba a szemetesbe dobta, ahol a madár tartózkodott.  
A vércse éles sikkantással fejezte ki méltatlankodását – nem elég 
hogy fogságban tartják, még piszkálják is –, én pedig törhettem  
a fejem, most aztán hogy szedem ki a dobozt onnan? Végül azt talál-
tam ki, hogy a törölközőmet a kezemre tekertem és azzal a kezem-
mel nyúltam be a hirtelen mozdulattal felnyitott szemetesbe. Szeren-
csére a madár annyira meglepődött, hogy meg se próbált menekülni 
vagy éles csőrével felém csapni – így aztán sikeresen megszabadítot-
tam a műanyag pohártól, mielőtt még a kefir maradványa hóbaglyot 
csinált volna a vércsémből. 
 
Másnap a madár-szakértő tíz óra körül megérkezett. Miután előkészí-
tette a gyűrűzéshez szükséges fogót és a 19369-es fémgyűrűt, egy 
vastag kesztyűvel, szakavatott kézzel kiemelte a madarat méltatlan 
helyéről, megsimogatta, és nagy szeretettel annyit mondott neki: „De 
szép vagy!”, majd a magával hozott puha pamutszatyorba csúsztatta 
úgy, hogy a lábai kint maradtak, és fél kézzel ráhelyezte a gyűrűt  
a lábára. Ezután a madarat teljesen beleengedte a szatyorba, és már 
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indult is a tetőre. Kérdésemre, hogyan lehet, hogy a madárka baj 
nélkül landolt a földön, de nem tudott visszarepülni, azt válaszolta, 
hogy a szárnytollai már elég hosszúak voltak a vitorlázáshoz, de  
a farktollai még rövidek, azért nem tudott magasba emelkedni. Bú-
csúzóul még adott egy-egy madaras könyvjelzőt a szobatársamnak és 
nekem is a „madár mentésért”, és energikus léptekkel ment fel az 
emeletre, onnan a tetőre, és visszatérve csak annyit mondott: „újra 
együtt vannak mind a négyen”. 
 
Még három napig maradtam a kórházban. Az utolsó napon felmen-
tem a „B”-vel szomszédos épület negyedik emeletére, oda, ahol egy 
függő folyosó kötötte össze a két épületet. Onnan elég jól lehetett 
látni, amint a lapos tetőből kiálló tárgyakon – egy kémény, egy hozzá 
épített vaslétra és egy antenna volt ott – illegette magát a négy fióka, 
éles kiáltozásba kezdve, ha az anyamadár visszatért a zsákmánnyal. 
Mindegyik az szerette volna, ha az anyja őt veszi észre először, és 
neki adja a jó falatot! Valószínű, hogy az én vércsém is egy ilyen ebé-
dért folytatott harc alkalmával vétette el a mozdulatot. Néztem őket, 
és örömmel hallgattam az élelmet kolduló kis vércsék éles kiáltásait: 
szívemet jó érzés járta át, hogy megmenthettem egyet közülük. 
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(…avagy mi történne, ha Dante Isteni színjátékából Francesca di Rimini esete 
napjainkban játszódna) 
 
Franciska, barátnői unszolására létrehozott magának egy profilt  
a legnépszerűbb társkeresőn. Nem nagyon bízott benne, hogy épp itt 
talál majd társat, de mivel a két évvel ezelőtti Gáborral történt szakí-
tásuk óta magányos volt, gondolta: megpróbálja – mit veszíthet? 
 
Talán három napja volt, hogy regisztrált, kapott számtalan „kedve-
lést” és jó néhány levelet is, de igazán kedvére valót nem. Végül 
mégis érkezett egy, amelyet többször is elolvasott, és ez a következő 
volt: 
 
„Kedves ismeretlen, szépséges Franciska! Amióta megláttam a fotó-
dat, azon tűnődöm hogyan lehetséges: egy ilyen szép lány is itt keres 
társat? Sorsszerűnek érzem, hogy én is pont akkor jelentkeztem föl 
erre az oldalra, amikor Te. Tudom, számtalan levelet kapsz majd, 
dicsekvőeket és hízelgőeket, ezért én úgy gondoltam, nem foglak 
ilyenekkel bombázni. Ha meg akarsz ismerni engem, tegyél fel kérdé-
seket, és én boldogan válaszolok – de nem akarlak untatni frázisok-
kal. Türelmesen várom válaszod: Giovanni.” 
 
Franciska többször is megnézte a férfi fotóját: hullámos fekete haj, 
világítóan kék, szép szemek, szabályos arc, határozottan kellemes 
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vonásokkal. Nem tétovázott sokat, válaszolt a bemutatkozásra, mely-
re szinte rögtön jött is a válasz, de most az e-mailjére. Ez kissé meg-
lepte, mert nem emlékezett rá, hogy nyilvánossá tette volna a társke-
reső oldalon, de aztán elfelejtett rákérdezni a fiúra, honnan volt meg 
neki a postafiók címe. A levelek jöttek-mentek, a fiú mindig okos és 
kedves leveleket írt, de nem sürgette a személyes találkozást. Amikor 
Franciska a saját bikinis fotójáért egész alakos fotót kért, a fiú azt is 
teljesítette – egy motoron pózoló, mutatós fotót mellékelve a levél-
hez –, majd telefonszámot cseréltek, és ezen túl szinte naponta hív-
ták egymást. Végül a lány úgy döntött: ha már a fiú nem kezdemé-
nyezi a személyes találkozót, majd ő lép először, és írt egy hosszú 
levelet, melynek végén feltette a kérdést: hol is laksz te tulajdonkép-
pen? Arra gondoltam, ha itt Pesten, összefuthatnánk. 
 
A férfi válaszában leírta, hogy most épp Ravennában van a családi 
vállalkozás ügyében, de majd az öccse Pali meglátogatja Franciskát, 
mert ő Pesten van. A lány beleegyezik, elmenti a másik fiú számát is, 
aki pár napon belül jelentkezik is, és találkozót beszélnek meg a Vár-
kert bazár bejáratánál. 
 
Franciskának arra a kérdésére, hogy miről fogja megismerni a fiút, Gi 
azt válaszolja: majd meglátod, nagyon hasonlít az általam küldött 
fotókra. A találkozó létrejön, a fiú nagyon kedves és szimpatikus, 
elmeséli, hogy a Dunántúlon élnek, hárman vannak testvérek, és 
mindhárman apjuk vállalkozásában dolgoznak. Nagyon jól elbeszél-
getnek, a lánynak fel sem tűnik, milyen sok időt töltenek együtt, las-
san beesteledik. A találkozó végén a fiú váratlanul kis csomagot va-
rázsol elő bőrdzsekije zsebéből: benne egy csodaszép gyűrű, és meg-
kéri a lány kezét bátyja számára. A lány teljesen meghatódik, és igent 
mond, majd felhívja Git és megköszöni neki a csodás ajándékot.  
A férfi nagyon boldog, arról beszél, hogy hamarosan visszatér 
Olaszországból, és arra kéri a lányt, utazzon le Palival vidékre, ismer-
je meg a szüleit és várjon ott rá a családi villájukban. Franciska nem 
kéreti magát sokáig: egy napot kér a fiútól, hogy összepakoljon és 
szabadságot vegyen ki, és már utaznak is. 
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A családi villa hatalmas, szőlőbirtok, présház, erdő is tartozik hozzá. 
Itt él az egész család: nemcsak a szülők és a három fiú, de a harma-
dik testvér, István, felesége és gyerekei is. Mindenkinek van önálló 
lakrésze, egy-egy különálló apartman a szülői ház körül. A szülők úgy 
fogadják, mintha mindig is a családhoz tartozott volna. Az apától 
ugyan tart egy kicsit – főként amikor megtudja, hogy övé az a fuva-
rozó cég, ami Franciska szüleinek a legnagyobb riválisa volt a bor-
szállításban –, de Gyuri édesanyja (itt tudta meg, hogy ez Giovanni valódi 
neve) igazán kedves, bűbájos asszony, és látszólag jófej a sógornő, 
Beatrix is, István felesége. 
 
Miután elszállásolták őt Gi lakrészében, Pali érte ment egy dzsippel, 
hogy megmutassa a birtokot. A mintagazdaság, vadászásra alkalmas 
erdők, a borászat és a szállítmányozási cég telephelyének megtekinté-
se után a patakparton pihennek meg: Pali hozott magával egy köny-
vet és felajánlotta Franciskának, hogy napozzon nyugodtan a kocsi-
ban található pokrócon, ő majd felolvas neki. Már korábban megbe-
szélték, hogy mindketten szeretik a történelmi témájú könyveket, így 
meg sem lepődött, amikor a fiú Artúr király legendáját kezdte olvasni 
(Lancelot és Geneviéve beteljesületlen szerelmének történetét, amelynek olvasása 
közben Dante Isteni színjátéka szerint Francesca de Poleta és sógora Paolo 
Malatesta szerelembe esik egymás iránt). A lány hallgatja a megindító sze-
relmi történetet, a harmadik testvér árulását és a férj gyilkos haragját, 
közben nézi a fiú szép szabályos ívű száját, mellyel a szavakat for-
málja, majd hirtelen ötlettől vezérelve hozzá hajol és szájon csókolja. 
Pál viszonozza a csókot, majd zavarba jön: becsukja a könyvet, az 
órájára néz, és felugrik. Mennünk kell, nekem az irodából kettőkor 
fel kell hívnom Gyurit Ravennában. Beülnek a kocsiba, és anélkül 
hogy egyetlen szót is szólnának, vissza autóznak a házba. 
 
Estefelé az apa behívja az irodába Franciskát, és közli vele: ha össze-
házasodnak Gyurival, lemond a három legnagyobb megrendelőjéről 
a lány apjának javára. Franciska tudja, mit jelentene ez apja vállalko-
zásának: amióta a nagyobb megrendelőket a Ravenna Rt. átcsábította 
magához, az ő családi vállalkozásuk csak tengődik, gyakorlatilag 
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veszteséges, apja depressziós lett és inni kezdett, és a lány mindent 
megadna, hogy segítsen rajta. Mi mást tehet: megköszöni a lehetősé-
get és megígéri, tájékoztatni fogja édesapját. 
 
Este a vacsora után az anya bizalmasan közli a lánnyal, hogy a gyűrű, 
amivel Pál megkérte őt a bátyja számára, egy több száz éves családi 
örökség, még Olaszországból való, ahonnan az egész család szárma-
zik, és mindig az elsőszülött gyermek felesége viseli. A lány szabad-
kozik, hogy akkor őt meg sem illeti, hiszen még nem is tartozik  
a családhoz – de Anna néni azt válaszolja: a fiam választottja vagy, 
mi már úgy tekintjük, hogy a családhoz tartozol. Ezután magával 
hívta a gardrób szobába, és megmutatja a lánynak azt a csodaszép 
antik csipkeruhát, amelyet még az ő édesanyja viselt az esküvőjén. 
Arra kéri, fogadja el, legyen majd ez az ő esküvői ruhája is. 
 
Franciska nehezen alszik el, fejében szánkáznak a gondolatok: túl 
gyors ez így, túlságosan egyértelmű. Este beszélt az apjával, de az 
szinte meg sem lepődött a bejelentésen, mely szerint visszakaphatja a 
megrendelőit – ezért a lánynak az a gyanúja támadt, apja már tudott 
az alkuról, esetleg összebeszélt a háta mögött a két apa? Eszébe ju-
tott az is, amikor még gyakornokként az apjánál dolgozott, levelezett 
ő a Rimini Rt-vel, sőt egyszer talán járt is ott Gyuri bácsi egy sánta 
fiatalemberrel az apja irodájában… lehet, hogy azért tudta Gi az e-
mail címét, mert tudta, hogy partnerek voltak? Próbálta kitalálni, 
hogy említette-e ő az apjáéknak, hogy regisztrált a társkeresőn, de 
erre nem tudott visszaemlékezni. Eszébe jutott Pali és a délutáni 
csók, de tudta ezt mielőbb el kell felejtenie, a fiú a sógora lesz, és 
neki Git kell szeretnie, akinek kedves levelei, érzelemtől túlfűtött 
telefonjai elvarázsolták őt az első időkben. Itt tartott a gondolatai-
ban, amikor kopogtak az ajtaján. Pali volt az, bejött, hogy elbúcsúz-
zon: kora reggel Firenzébe kell utaznia egy családi ügy miatt, és utána 
leváltja Gyurit Ravennában. „Haza küldöm a vőlegényed, ne félj, 
hamarosan találkozni fogtok.” – mondta búcsúzóul, és sietve távo-
zott a lány szobájából. Másnap Gi telefonált, hogy két nap múlva 
érkezik, mire az anyja gyors estélyszervezésbe kezdett. Meghívta 
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Franciska szüleit is – aminek a lány külön örült, mert kezdte nyo-
masztani, hogy egyedül van itt, és tisztázni akarta apjával a két család 
vállalkozása körüli viszályt is. 
 
Felhívja munkahelyét és még egy hét szabadságot kért, majd felhívta 
legjobb barátnőjét, Krisztát: elmesélte neki a történteket és megosz-
totta vele kételyeit is. A barátnője nem osztotta aggodalmát, azt 
mondta inkább örülnie kellene egy ilyen szerencsének: jóképű vőle-
gény, gazdag család, apján is segíthet – mért aggodalmaskodik? 
 
Estefelé még egy telefont kapott: édesapja hívta, és tájékoztatta: le-
endő apósa felhívta őt, hogy már az estély után – amin bejelentik az 
eljegyzésüket – közjegyző előtt adja át a szállítmányozási területeket 
apjának. Cserébe csak azt kéri, írassa a céget Franciska nevére, hogy 
a házassági szerződésben azt már mint Franciska hozományát fel 
lehessen tüntetni. Nem akarja, hogy a szerződés egyoldalú legyen, és 
csak Gyuri hozza a házasságba a vállalkozás egyharmadát. 
 
Házassági szerződés? Hát már itt tartunk? Hiszen még csak a leve-
lekből és a telefonbeszélgetésekből ismerem Git! Mi lesz, ha mégsem 
szimpatikus? – gondolta elkeseredetten, de érezve apja hangján az 
örömöt, nem akart ellenszegülni, így inkább elbúcsúzott, és elment 
Anna néninek segíteni az estély szervezésében. 
 
Végül elérkezik az estély napja, a vendégek sorra érkeznek, köztük 
Franciska szülei is. Édesanyja egy csodaszép alkalmi ruhával lepte 
meg – jól is jött, hiszen amikor csomagolt, nem gondolt arra, hogy 
alkalmi ruhát is hoznia kellene. Édesanyja elmondja, apját mintha 
kicserélték volna: mióta felvetődött a lehetőség, hogy visszakapja  
a vállalat nyereségét biztosító üzleteket, nem ivott egy kortyot sem, 
nem ül esténként magába fordulva a pálinkásüveg előtt. Franciska 
örül, hogy ezt hallja: nagyon-nagyon szereti az édesapját, kínszenve-
dés volt látnia őt, amint tönkreteszi magát a sorozatos kudarcok mi-
att. 
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Esteledik, Gyuri még nem ért haza, de telefonált, úton van, és mire 
minden vendég megérkezik, ő is ott lesz. Franciska átmegy Gi laká-
sába, hogy megfürödjön és átöltözzön. Éppen az új estélyi ruháját 
igazgatja a tükör előtt, amikor nyílik a lakás ajtaja, és az a sánta, fél 
oldalára béna, és kissé torz arcú férfi lép be rajta, akit egyszer régen 
az apja irodájában látott Gyuri bácsival. Franciska meglepetten for-
dul el a tükörtől: 
 
- Keres valakit? – kérdi meglepetten. 
- Igen, a menyasszonyomat, drága Franci. Giovanni vagyok, velem 
leveleztél – mondja, és közelebb lép a lányhoz, hogy megölelje. 
- De hát… – a lány elhallgat és a szája elé kapja a kezét. 
- Ja, a fotó? Azon Pali van. Tudtam, hogy ha magamról teszek fel  
a társkeresőre bármit, biztos nem állnál velem szóba. Így van? 
- Jaj nem, de hát nem értem… – hebegi a lány. 
- Mit nem értesz? Én vagyok az, aki szerelmet vallott neked, akivel 
annyit beszélgettél telefonon, aki az öccse által megkérte a kezedet. 
Senki sem tudta itthon, hogy te nem engem szerettél meg, hanem  
a fotón látható „selyemfiút”. Azért jöttem fel, hogy tisztázzuk – még 
mielőtt az összes vendég megérkezik – meg akarod-e menteni az 
apádat az adósok börtönétől, vagy neked csak a külsőség számít? 
 
Franciska lerogyott egy székre, és csak ennyit mondott: 
 
- Adj néhány percet, hadd gondoljam végig. Hidd el, én azt a férfit 
szeretem, akit a levelekből és a telefonbeszélgetésekből megismer-
tem. Tudom, a bensőséges levelek, az ajándékok, a sok beszélgetés – 
az mind te voltál. De mégis: hogy higgyek neked? Vajon milyen tit-
kod van még ezen felül? Kérlek, menj átöltözni, és én közbe megho-
zom a döntésemet – mondta, de már ekkor tudta, az apja miatt igent 
fog mondani. 
 
Együtt vonultak le az ebédlőbe, ahol a család és a szomszédság már 
izgatott örömmel várta őket, mert Gyuri az apjával már tudatta, hogy 
megérkezett, mielőtt felkereste menyasszonyát. 



 
168 

 

Az estélyt követően apjáék addig el sem utaztak, amíg a közjegyzői 
nyilatkozatot és a házassági szerződést alá nem írták. Franciska ez-
után Pestre utazott: felmondott a munkahelyén, megvásárolta az 
esküvői fátylat és cipőt, de vőlegénye mindenhová elkísérte, mintha 
tartana tőle, hogy meggondolja magát, ha egyedül hagyja. 
 
A lány kérésére csöndes esküvőt tartottak – egy hónappal az eljegy-
zés után. Az esküvőre Pál nem tért haza – kimentette magát: a firen-
zei és ravennai sztrájk miatt nem tud hazautazni, mert a munkások 
csak benne bíznak. Külön felhívta Franciskát is, akitől bocsánatot 
kért, esküdözött, hogy sejtelme sem volt arról, hogy a bátyja az ő 
fotóit használta fel. Azt hitte, Franciska tudja kinek a nevében kéri őt 
feleségül, és becsülte érte, hogy így, bénán is el tudja fogadni. El-
mondta neki, a bátyja egy részeg motorozás miatt szenvedett balese-
tet, akkor torzult el az arca. A bénulást viszont még gyerekkorában 
kapta. Ekkor épp Olaszországban éltek, de Gyurit évekig kezelték 
Budapesten – ezért is költözött haza a család Magyarországra még 
Pál és István születése előtt, de a vállalkozás egy része megmaradt  
a ravennai tartományban, és a mai napig is működik ott a szőlőter-
mesztés és feldolgozás. 
 
Az esküvő után Gyuri viselkedése nagyon gyorsan megváltozik: ag-
resszív lesz, napokra eltűnik a vadász haverjaival, Franciska értetlenül 
nézi a tombolását. Megpróbálja ugyan magát hasznossá tenni a gaz-
daságban, kérleli az apósát, hogy adjon valami munkát legalább  
a szállításnál – mert ahhoz ért, nem csak az apja mellett, Pesten is 
ebben dolgozott –, de apósa válasza az, ő csak szüljön unokát mie-
lőbb, a férfimunkát hagyja meg a „nagyoknak”. 
 
Próbál a sógornőjével is barátkozni, felajánlja, hogy vigyáz az ikrekre, 
de onnan is elutasítást kap: „Hogyisne! Hogy István azt higgye, nem 
tudom őket ellátni?” Végül anyósa szánja meg: behívja a konyhába, 
segítsen sütni-főzni. Eleinte ügyetlen, de gyorsan beletanul. Elkezd 
recepteket keresni, elhatározza, hogy mire Gi előkerül, főz valami 
különlegeset a saját konyháján. De ez az igyekezete is kudarcba ful-
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lad: a férfi kijelenti, hogy ő csak az anyja főztjét szereti, nem akar 
„holmi gezemicét” vacsorára, mert arra nem esik jól a sör. 
 
Elkeseredésében sírva fakad, és ekkor a kisebbik sógora, István kezdi 
vigasztalni. A férfi heves udvarlásba kezd, elmondja mennyire örül-
ne, ha az ő felesége lenne ilyen tűzről pattant és házias, meg ilyen 
kívánatos – és hogy ő boldogan megvigasztalná. Hogy szavainak 
nyomatékot adjon, megpróbálja átölelni és megcsókolni Franciskát. 
Az asszony durván visszautasítja, és kétségbeesetten a szobájába 
rohan. Elkeseredésében levelet ír Palinak. Leírja benne, rabnak érzi 
itt magát és kétségbe van esve, mert tudja, ha megpróbál elmenekül-
ni apjának árt vele. Ha viszont marad, saját életét teszi tönkre. A férfi 
válaszában megírja, amint lehet, hazautazik, és megpróbál beszélni  
a bátyjával, de egyelőre ne szóljon senkinek, hogy ő otthagyja Ra-
vennát, mert apja kifejezetten megtiltotta neki a hazajövetelt. A lány 
ezt nem érti, de megígéri, és várja Pál hívását. 
 
Egy hét telik el az emlékezetes este óta, Franciska igyekeszik elkerül-
ni az Istvánnal való találkozást, ezért azt mondja, nincs jól, émelyeg a 
gyomra, inkább nem megy be a közös vacsorákra. Anyósa – aki tit-
kon reméli, hogy ez esetleg a terhesség jele – falaz neki, így napjai 
viszonylagos nyugalomban telnek. Leginkább az éjszakáktól retteg, 
mert erőszakos, durva férje egyáltalán nincs tekintettel az ő érzéseire 
és időnkénti ellenszegülésére, mindig kiköveteli az együttlétet. „Papí-
rom van róla, akkor fekszel le velem, amikor én akarom!” – ordítja 
egyszer – a házassági szerződésre célozva –, amikor az alkoholszag 
miatt Franciska ellenáll. 
 
Egyik reggel Franciska sehol sem találja a telefonját. Férje megint 
korán elment vadászni, így tőle nem tudja megkérdezni, látta-e a 
mobilját. Az asszony retteg, hogy esetleg magával vitte a telefont, és 
ha Pali hívja, a férje fogja felvenni. Tűvé teszi érte a lakást, megkéri 
anyósát hívja fel, hogy hallja ha a házban vagy a kertben csörög, de 
semmi. Már délután két óra van, amikor a házukhoz vezető úton 
feltűnik a sógora, István. Franciska ijedten nézi, tudja, hogy most 
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nem tud előle elmenekülni, mert meglátta őt a teraszon viráglocsolás 
közben. 
 
- Helló sógorasszony! Úgy hallom elérhetetlen vagy ma! 
- Nem találom a telefonomat, talán Gyuri tette véletlenül zsebre. 
- Sebaj, itt a küldönc: egy csókért cserébe megmondom mit üzent 
Pali bátyám – mondja hamiskásan. 
- Ugyan, István, hagyj már! A sógorom vagy, a feleséged a barátnőm 
– mondja Franciska a gondolattól is irtózva, hogy esetleg meg kell 
csókolnia a kissé kapatos Istvánt. 
- Francos egy nőszemély vagy te Franci! – kacag a saját élcelődésén 
István. Nem értem, miért nem elég neked egy Malatesta egyszerre… 
No, de remélem én is sorra kerülök a bátyáim után! 
- Jaj, István, ne bolondozz! Nincs én köztem meg Pali bátyád között 
semmi! – mondja elpirulva. 
- Akkor miért akar veled találkozni ma fél négykor a patakparton 
„ott ahol múltkor együtt voltunk”? – tette fel a kérdést gunyorosan  
a férfi, akit láthatóan bosszantott az asszony visszautasítása – Mert 
ezek szerint volt már máskor is ilyen! Nem tudom, mit szólnál ha 
elmondanám Gyurinak? 
- Félreérted István. Hidd el, félreérted. 
- Nem értek én félre semmit! Nagyon is értem én! – mondta morgo-
lódva, és kiment az ajtón. 
 
Franciska az órájára nézett: három óra elmúlt. Gyorsan fürödni és 
öltözni kezdett, mert tudta: gyalog az út a patakpartig majdnem ne-
gyed óra – nemegyszer sétált ő már arra, ábrándozni arról az egy 
csókról, amely ott elcsattant. Ilyenkor magával vitte a könyvet, 
amelyből akkor Pali felolvasott, vagy az Isteni színjátékot, amelynek 
ötödik fejezete figyelmeztette őt arra, hogy az a XIII. századi névro-
kona és annak szerelme – akikről Rodin az „A Csók” című világhírű 
szobrát komponálta – hogyan halt bele a beteljesületlen szerelembe. 
 
Amikor Franciska a tisztás szélére ért, a patak mellett már ott ált Pali, 
és a víz sodrását figyelte. Az asszony elnézte a férfi széles vállát és 
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arányos alkatát, és már épp szólni akart neki, hogy itt van, amikor az 
erdőből férje lépett ki, kezében egy vadászpuskával, és öccsére cél-
zott. Az asszony rohanni kezdett, hogy közéjük álljon, de a férjét ez 
nem érdekelte: torz arca még inkább eltorzult a gyűlölettől, miköz-
ben ezt ordította: 
 
- Mit képzelsz te fattyú! El akarod szeretni a feleségemet? 
- Ne, Gyuri, az isten szerelmére… – kezdte Franciska kérlelni. – 
Nem történt köztünk semmi… 
- Hát nem is fog, azt garantálom! István mindent elmondott! Hogy 
vele is kikezdtél, hogy Palival is találkád van… hát mindenki kell 
neked csak én nem?! – üvöltötte őrjöngve, és előbb a testvére vé-
delmére siető asszonyt, majd Palit is lelőtte. 
 
Hát így ismétlődött meg hétszázötven év után a tragédia, melyet 
Dante megénekelt. A rendőröket a férj maga hívta ki, azt mondta 
vadászbaleset, és mert a rendőrfőnök is az ivócimborája volt, hittek 
neki. Meg egyébként is: miért ne hittek volna egy, a fiatal feleségét 
mélyen gyászoló XXI. századi földbirtokosnak? 
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Idén száz éve, hogy véget ért az első világháború, melyet szerencsére 
családunk minden tagja túlélt, de azért ahogy a napokban kezembe 
került réges-régi családi albumot nézegettem, mégis elszorult a szí-
vem. Az egyik fotón az én Tóth nagyapám látható, amint a háború-
ból hazatérve fél térdre ereszkedve, egyik kezével a puskájára tá-
maszkodva néz a távolba. Azt, hogy ezen a képen nagyapa nem  
a szülőföldre visszatérés iránti hála miatt térdel, csak nemrég tudtam 
meg az unokanővéremtől: az akkor 24 éves fülöpjakabi parasztlegény 
olyan legyengült állapotban tért haza az olasz frontról, hogy a vonat-
tól egyenesen a szekszárdi hadikórházba vitték, és csak miután meg-
mentették az életét, öltöztették újra katonai ruhába a fotó kedvéért. 
Ha jól megnézzük a képet, a „T-TOL” felirat látható a falon: való-
színűleg abban a kórházi barakkban a betegek a T betűsektől kezdve 
voltak elhelyezve. 
 
Istenem! Mit tudhattam én erről az alatt a pár év alatt, amikor még 
velünk élt! Néha ugyan mesélt arról, hogy óriási hegyek között har-
coltak (ma már tudom: az Alpokban), hogy sokat éheztek, és télen ret-
tenetesen fáztak a hiányos felszerelésükben, mert nyáron vonultak be 
azzal, hogy télre már itthon lesznek a győztes csapatok újra. De per-
sze ebből nem lett semmi. Az utánpótlás persze a háborús övezetben 
egyre csak akadozott, az óriási hóban a nyári bakancsba egy lábujja 
meg is fagyott, és a vászonsapkában az egyik füle is – ez utóbbi élete 
végéig váladékozott. Mesélte, hogy a hideg és az ellenség elől maguk 
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építette bunkerekben rejtőztek el Isonzónál. És milyen a gyerek, aki 
csak azt érti, hogy a nagypapa félt, és bunkert épített? Máig él az em-
lékezetemben az az epizód, amikor megkérdeztem: „Papa, ugye ne-
künk is építesz bunkert mielőtt meghalsz, hogy el tudjunk bújni, ha 
jön az ellenség?” Felnőtt fejjel már szégyellem, hogy ilyet mondtam, 
de akkor még legfeljebb nyolc éves lehettem. Nagypapa nem hara-
gudott, mosolyogva azt válaszolta: „Látod kicsim: ott van a verem, 
amibe apuék a krumplit tartják, az is jó bunkernek, és még ennivaló 
is van benne.” 
 
Azt nem mondhatta szegény, hogy soha többé nem lesz olyan hábo-
rú, mint az volt, mert időközben már a második világégésen is túl 
voltak, legfeljebb néha ha mesélt, sóhajtva mondta: „Nem tanultak 
az emberek a mi keservünkből kislányom, a biztonság aranykora 
véget ért azzal a háborúval, amiben én harcoltam. Addig senki sem 
tartott háborútól, erőszaktól, forradalmaktól, de azóta… a mi fa-
lunkból (Jakabszállás egy alföldi kis falu) kiállított századból ketten jöt-
tek vissza a második világháború után. Milyen szerencse, hogy édes-
apádat a rövidlátása miatt nem sorozták be! A vele egyidősek vesztek 
oda sorba, alig maradt fiatal legény a negyvenes évek végére a falu-
ban.” Ma már tudom: édesanyám vőlegénye is az odaveszett áldoza-
tok között volt, ezért mondott igent hat évvel később ennek a rövid-
látó, de jó szándékú szomszéd fiúnak, az édesapámnak. 
 
Anyukám családjából – amennyire tudom – az első világháborúba 
nem vonult be senki: nagypapa negyven évesen nősült, és a tizenhá-
rom gyermek (akik közül tíz érte meg a felnőttkort) 1904 és 1926 között 
született, tehát a fiúk még nem, a Gere papa pedig már nem került 
besorozásra. De mielőtt valaki azt mondaná ők szerencsések voltak, 
akkor ellent kell mondanom: bár a háborúban nem voltak, de az 
1916-ban az országon átvonuló románok bizony végigtarolták az 
alföldi tanyákat – nem kímélve jószágot és embert. Lányokat és asz-
szonyokat erőszakoltak meg, ennivalót és értéktárgyakat zsákmányol-
tak – már amennyire az alföldi tanyavilágban élő embereknek voltak 
értéktárgyai. Arra viszont tisztán emlékszem, anyukám azt mesélte,  
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a szüleitől örökölt legszebb hímzett abrosz azért rozsdafoltos, mert 
az alpakka étkészletet abba csomagolták mielőtt a földbe ásták – 
valahová az udvarba a kút mellé, mert ott volt a legpuhább a föld –, 
hogy el ne vigyék a katonák. És azt is mondta, a 12 személyes Zsol-
nay étkészletünk azért hiányos, mert amikor elő akarták ásni, elvétet-
ték a helyet, és a Sanyi bácsi az ásóval épp az egyik sor tányért találta 
el. 
 
Keveset meséltek ezekről a nehéz időkről, hiszen a családok legin-
kább elhallgatással próbálták meg nem történté tenni az akkori bor-
zalmakat, de ahogy most felnőttként néztem a családi fotót, melyen  
a tíz életben maradt gyerek – anyukám és testvérei – láthatók a nagy-
szüleimmel, eszembe jutott egy régi beszélgetés. Arról volt szó, ki 
mennyi idős, melyik testvére mikor született, és hogy milyen fura, 
hogy a Józsi bátyám nem hasonlít a testvéreire, és mennyire más  
a természete is, mint a többieknek. Anyu akkor azt válaszolta: „Ami-
kor a mama a Józsikával volt viselős, akkor jöttek be a románok, és  
a mama nagyon megcsudált egy csúnya „szőrös talpú” román kato-
nát. Azt mondta neki a bába, ettől lett más az a gyereke: a megrökö-
nyödéstől elváltozott a magzat arca.” 
 
Ezt akkor talán még el is hittem, bár nehezen tudtam elképzelni, de 
egy gyerek amit nem ért, annak a magyarázatát általában elfogadja  
a felnőttektől. Most viszont számolni kezdtem: ez a nagybátyám épp 
az idő tájt fogant, amikor a román hadsereg egészen Budapestig be-
hatolt az ország területére. És ugye, azt a történelemkönyvekből is 
tudjuk, hogy a katonák nemcsak szexuális szükségletből, de a hódí-
tás, az elnyomás szimbólumaként is sorra gyalázták meg minden 
háborúban az útba eső falvak lányait-asszonyait?! 
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Istenem, milyen titkokat hordozhatott az én nagyanyám egészen 
haláláig? És mennyit tudott erről az én anyám? Vajon mit akart ne-
kem elmesélni, mi volt a „majd ha egyszer nagy leszel, mondok én 
erről valamit” szavak mögött? Mert erre a beszélgetésre – emlékeze-
tem szerint – soha nem került sor. Most arra gondolok, talán jobb is 
így. Azon tűnődöm: lehet-e, szabad-e bolygatni a múltat? Vagy csak 
ügyelnünk kell arra, hogy a jövőben soha, semmilyen körülmények 
között ne kerülhessen sor ilyen rémséges tettekre? Hogy lányainknak 
és asszonyainknak soha többé, semmilyen náció férfitagjaitól ne kell-
jen ilyen megalázást elviselnie?! 
 
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a hazánkra, ahol a családok béké-
ben élhetnek: soha többé háborút, soha többé megszállókat! 
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Ma otthon jártam a szülőfalumban, Jakabszálláson, virágot vittem  
a temetőbe. Amint odaértem a családi sírhoz, és megláttam a fejfán 
apukámnak és a nagyszüleimnek a nevét, elszorult a szívem. Megro-
hantak az emlékek: egy boldog gyermekkor képei, az az időszak, 
amikor az ő féltő gondoskodásuk mellett boldogan élhettem takaros 
kis tanyánkon. Nem volt akkor még villany a tanyavilágban, estén-
ként petróleumlámpa fényénél olvastunk, malmoztunk, vagy kártyáz-
tunk apukámmal, vagy nyári estéken kint ültünk a verandán a csillag-
fényes éjszakában, és hallgattuk a Tóth nagypapám elbeszéléseit. 
 
Egy ilyen estén kérdezte meg anyukám a papát, emlékszik-e még  
a falubéli Szent Rózsika történetére? Nekem ez újdonság volt, hiszen 
jártam hittanra, így tudtam, hogy vannak mártírhalált halt, és szentté 
avatott emberek, de a plébános úr nekünk sohasem említette, hogy  
a mi falunkban is élt volna egy ilyen ember. Gyorsan letelepedtem a 
nagypapa mellé a lócára, és vártam a történetet. 
 
- Hát tudjátok, a jakabi temetőbe nekem két kishúgom is el van te-
metve. Az Ilonka kis korában, tüdőbajban halt meg, a Rózsika pedig 
17 évesen véletlenül lenyelt egy jégcsapot és megfulladt tőle. Amikor 
anyuskával kimegyünk a sírjukhoz, mindig eszembe jut Kovács Ró- 
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zsika története, hiszen a mellettük lévő sírhelyben nyugszik az a lány, 
akit a köznép az 1940-es években szentként emlegetett. Ez a kislány 
most pont annyi idős lenne, mint te Pistám – fordult oda édesapám-
hoz –, de 24 éves korában sok szenvedés után meghalt. Azt mond-
ják, lehetett 18 esztendős, amikor először fordult elő vele, hogy 
hamvazószerdán (Húsvéthoz igazodva évente más időpontban van, a 40 
napos böjti időszak első napja) a két kéz és lábfején sebek jelentek meg, 
melyek aztán nagypéntekre mindig kivérzettek, és ez idő alatt min-
den áldott nap úgy dél tájban elájult, vagy önkívületi állapotba került, 
és sokszor órákon át csak feküdt aléltan. Amikor túljutott ezen az 
állapoton, még pihennie kellett – mint annak, aki egy nagy úttól telje-
sen kimerült –, de ezután felült az ágyán, vagy később kint az udva-
ron az eperfa alatt lévő asztalon, ahová a keresztszülei kivitték, mivel 
évről évre egyre többen voltak kíváncsiak rá, illetve az ébredése után 
mondottakra. Mert amikor híre ment a csodának, vagyis az évről 
évre ugyanakkor megjelenő stigmatikus sebeinek, és annak, hogy az 
eszmélése után prédikált – mivel szinte olyan szent beszédeket mon-
dott, mint amilyet a tanult papok szoktak –, messze földről is elin-
dultak látni és hallgatni őt. Tudnotok kell azt is, hogy ez még akkor 
volt, amikor dúlt a második világháború, emberek vesztek oda a har-
cokban, vagy estek fogságba, és a családtagok tudni akarták él-e még, 
hazatérhet-e valaha az ő elveszettnek hitt apjuk vagy fiuk. 
- Mert ez a Rózsika látó is volt? – kérdezte édesanyám. – Meg tudta 
mondani, kivel mi fog történni? 
- Hát hallottunk ilyen eseteket is, nem egyet Ilkám. Csodákról, általa 
megvalósult jövendölésekről sokat hallottunk abban az időben. Meg 
olyat is, hogy egy ötéves forma néma kisfiút – akit a szülei azért vit-
tek el a Szentkúti búcsúba Petőfiszállásra, hátha a csodatévő Szűz 
Mária segíteni fog rajta – a hazafelé tartó közel 30 km-es gyalogúton 
a monostori erdő táján Rózsika a karjaiba vett, és beszélt hozzá.  
A fiúcska csak nézte, nézte Rózsikát hogyan formálja a szavakat, és 
egy idő után kinyújtotta a karját az anyja felé, és tisztán és érthetően  
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azt kiáltotta „édesanyám”. Többet akkor nem szólt, de pár nap után 
megeredt a nyelve, és rövid idő múlva tökéletesen megtanult beszél-
ni. 
- És az egyház? A papok elhitték neki, hogy a révületben Jézussal 
beszélt, hogy isteni sugallatra mondta el az embereknek, kivel mi fog 
történni? 
- Hát fiam, ezt én nem tudom. Annyi biztos, hogy vizsgálták orvo-
sok is, sőt egyik Húsvét előtt két hetet Kecskeméten az apácáknál 
töltött a zárdában, ahol állítólag ugyanazokat a jeleket produkálta, 
mint otthon, de hogy ezek után a papok mire jutottak, nem tudha-
tom. De azt tudom, hogy volt év, amikor csendőrök kergették szét  
a népet, akik a Kovács tanyán gyülekeztek, mert Rózsikát akarták 
látni-hallani. Nehéz idők voltak azok, háborús évek, aztán ahogy 
szegény meghalt, feledésbe is merültek a tettei. Pedig a hozzá zarán-
dokolóktól a falu számára gyűjtött pénzt templomépítésre, és ha 
ajándékot kapott az elébe járulóktól, azt mindig szétosztotta a tanyá-
jukon rendszeresen vendégül látott árva gyerekek között. 
 
A papa történte itt véget ért, és mert késő este volt, mindenki aludni 
tért. Én még sokáig gondolkoztam azon, amit hallottam, és éjjel ez-
zel álmodtam. Egy hosszú copfos fekete hajú lány – amilyennek pa-
pa a Rózsikát leírta – integetett álmomban, mintha hívott volna va-
lami felé, de hogy miért, azt akkor még nem értettem. 
 
Másnap délelőtt két nagybátyám, anyukám, és néhányan a rokon 
asszonyok közül kimentek a tanyánktól kb. egy km-re lévő ún. 
Dubecz gyepre vályogot vetni. Ez úgy történt, hogy az ottani agyag-
gödrökből származó sárból és szalmából taposással összeállítottak 
egy masszát, amit fa keretekbe tömködtek, és a téglalap alakú for-
mákban hagytak kissé megszáradni, majd „kivetették” – azaz kiütöt-
ték belőle egymás mellé a földre, ahol napokon át száradtak. Mivel 
nehéz munka volt, és sok kéz kell hozzá, általában összefogtak  
a szomszédok – akik esetünkben anyukám testvérei voltak – és több  
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családnak is készítettek ilyenkor építőanyagot. Mi az unokahúgom-
mal, Pannival a házunk előtt játszottunk: a keménypapírból kivágott 
babákat sablonnak használva, vékonyabb papírból különféle ruhákat 
készítettünk rájuk, és azt kivágtuk ollóval, majd kiszíneztük. Ezeket  
a ruhákat a váll részénél meghagyott, hátra hajtható fülekkel rögzítet-
tük a babákra, és így lett nekik királyi palástjuk vagy téli kabátjuk 
éppúgy, mint fodros szoknyácskájuk. Ezeket a babákat azután „meg-
személyesítettük” és színházat játszottunk velük. Miután ezt megun-
tuk, úgy dél körül kitaláltuk, kimegyünk a rétre a vályogkészítőket 
megnézni, körülöttük játszani, és ha megengedik, mi is tapossuk ki-
csit a sarat. Jó mókának tűnt. Én – tisztán emlékszem rá a mai napig 
– egy hosszúkás, magas piros kartondobozba sok-sok magam varrta 
babaruhát, és a tetején egy gumiból készült hajas babát is cipeltem 
magammal. 
 
Tudni kell, hogy ezek a bányagödrök, ahonnan kinyerték az agyagot, 
legalább két-három méter mélyek voltak, és idővel megteltek vízzel, 
nádas alakult ki körülöttük, vízimadarak és békák lakták – no meg 
piócák is, így a fürdés ezekben nem volt nekünk megengedve. Meg 
nem tudom mondani, hogy a nagy réten, ahol ezek az elszórt mély 
gödrök voltak, nekünk miért épp a vízparton kellett bóklásznunk, de 
az tény, hogy én egy meggondolatlan hátra lépésnél belezuhantam az 
egyik vízzel telt gödörbe, a nád közé. Annyi időm még volt, hogy 
kiáltsak, és a babaruhás dobozt kidobjam a partra, majd – Panni el-
mondása szerint – elnyelt a víz. Ő persze az első rémület után ro-
hanni kezdett a szülei felé, jöjjenek, mert beleestem a vízbe, de arra  
a kérdésre, „És hol?” nem tudott pontos választ adni. Óriási szeren-
csémre Lajos bátyám meglátta a babaruhás dobozt, így annak irányá-
ban tétovázás nélkül beleugrott a vízbe, és meg is talált: valami hínár-
féle tekeredett a bokámra, azért nem vetett fel a víz. Ha nincs a ott  
a doboz, bizony ott fulladok meg, mire azt a jó nagy gödröt körbe 
kutatják. Azt hiszem, elég gyorsan magamhoz tértem, ott feküdtem 
csuromvizesen, testemen jó néhány piócával – amiktől azóta is irtó- 
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zom. Édesanyám szedegette le, majd ölbe kapott, és futott velem 
hazáig, hogy a feltámadó szélben meg ne fázzak az ázott ruhámban. 
Otthon aztán nagypapa gondjaira bízott, és amikor ketten marad-
tunk, neki elmertem mondani, hogy az éjjel álmomban Rózsikát lát-
tam, aki azt a kisfiút is meggyógyította, és hogy én biztos vagyok 
benne, hogy engem is ő mentett meg a vízbefulladástól. 
 
Ahogy most ott álltam a nagyszüleim sírjánál, tekintetem a jobboldali 
sírra vetődött, melyen Kovács István és neje, valamint Kovács Rozá-
lia neve állt, és rajta az évszám: 1922-1946. Hogy én ezt az elmúlt 43 
évben – amióta apukám is a nagypapáékkal közös sírban nyugszik – 
nem figyeltem meg? Hiszen emlegette anyukám, amikor a Tóth ma-
ma meghalt, hogy a papa testvéreinek a sírját váltják meg a paptól és 
abba fogják őt eltemetni, mert lejárt az az idő, amit az ő szüleik anno 
megfizettek, és így nem vadidegent temetnek föléjük. Nem hagyott 
nyugodni a gondolat. Lefotóztam mindkét sírt, és elhatároztam: ha-
zafelé menet megállok egy kedves egykori iskolatársamnál, a falu 
nyugdíjas könyvtárosánál, és megkérdezem: tud-e valamit a sírban 
nyugvó lányról, kutatta-e valaha valaki az ő történetét? 
 
Erika örömmel fogadott, és azonnal egy óriási tál aranysárga ősziba-
rackkal kínált. Kicsit csodálkozott, hogy az íz és illat hatására könny-
be lábadt a szemem, hiszen nem tudhatta, hogy én utoljára ilyen cso-
dás jakabi homokon nőtt „napsugár” barackot édesapám gyümölcsö-
sében ettem. Hogy szerettem én ott vele dolgozni – ami így utólag, 
felnőtt fejjel már csak játéknak tűnik –, én voltam ugyanis apukám 
„előkóstolója”, vagyis az, akinek a legszebb, érett, zamatos baracko-
kat azért „kellett” megennie, hogy jó lesz-e már a többi leszedésre? 
 
Miután előadtam jövetelem célját, és megmutattam a két sírról ké-
szült fotót, Erika szó nélkül odalépett a könyvespolcához, és levett 
róla egy dossziét. Benne volt Rózsika fotója a szüleivel, egy körülbe-
lül 40 oldalas, írógéppel írott könyvecske, és néhány egyházi feljegy-
zés fénymásolata is.  
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- Itt van drága Ilonkám (az általános iskolában az iskolatársak még így 
hívtak, csak a középiskolában kezdtem el az édesapám által választott máso-
dik nevemet használni), ezeket neked adom. A közelmúltban itt járt 
nálam a Megyei Levéltár egyik dolgozója, aki szeretné Kovács Rózsi-
ka történetét feldolgozni, tőle kaptam ezeket a másolatokat. Kérésére 
felkerestük a tanyát, ahol Rózsika a keresztszüleivel élt. (Azért velük, 
mert abban az időben szokás volt, hogy ha egy házaspárnak nem született gyer-
meke, de a testvérének 8-10 is, akkor tőlük egyet örökbe fogadtak, hogy legyen, 
aki öreg korukra ápolja őket, és megörökli a vagyonukat.) Azért mentünk 
oda, mert hallottuk, hogy a tanya udvarában a kilencvenes évek kö-
zepén egy idős kecskeméti ember kis kápolnát építtetett és keresztet 
állított Rózsika tiszteletére. Ez az ember – róla majd ebben a fény-
másolt kis könyvecskében olvashatsz – valaha nagyon jó barátságban 
volt Rózsikával, sőt udvarolni is akart neki. Elmondása szerint Ró-
zsika közölte vele, hogy ő „Krisztus jegyese”, így nem mehet hozzá 
feleségül. Megjövendölte neki, hogy háború lesz, ahová őt is beso-
rozzák, orosz hadifogságba esik, és mire hazaér őt már nem találja 
életben. A jóslat igaznak bizonyult. A bácsi Rózsika halála után két 
évvel hazatérhetett a hadifogságból, elhatározta, ha majd anyagilag 
megteheti, emléket állít az ő szeretett Rózsikájának. Közel ötven év 
telt el, amikor ezt a tervét megvalósíthatta. 
- És megtaláltátok a kápolnát? 
- Ó igen, de sajnos nagyon szomorú állapotban: gondozatlan, gazos 
környezetben, teljesen kifosztva, csak a falak állnak, és a tanya jelen-
legi román bérlői szeméttel, üres flakonokkal dobálták tele. Azt 
mondták a szomszédok, utoljára a kb. 20 kilós harangot vitte el  
a tanyatulajdonos narkós fia a MÉH-be, de szerencsére az átvevő 
értesítette a tisztelendő atyát, így az húszezer forintért visszavásárol-
ta, és most a templomon belül őrzik. A faluban felkerestünk két idős 
embert, akik rokonai voltak Rózsikának, de úgy tűnik, vagy nem 
nagyon emlékeznek már az akkor történtekre – a húga mindössze 
négy éves volt Rózsika halálakor –, vagy nem akarnak még ennyi idő 
elteltével sem beszélni róla. Tudod Ilonkám a háború utáni időkben 
a vallásos embereknek sok helyen üldöztetésben volt részük, az öt-
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venes években jobb volt letagadni a vele való rokonságot, és ez saj-
nos nagyon mélyen beleivódott az emberek lelkébe. 
 
Amikor elbúcsúztam Erikától, magammal hoztam a dossziét, mely  
a Rózsika rövid kis életét, megmagyarázhatatlan, rendszeresen vissza-
térő sebeinek, szenvedéseinek és példamutató jócselekedeteinek tör-
ténetét igazoló kordokumentumokat tartalmazza. Elhatároztam: amit 
lehet, közreadok majd belőle, hogy ne feledjük el, a hősök és jótevők 
köztünk járnak – még akkor is, ha nem viselnek stigmát, ami alapján 
egyértelműen felismerhetnénk őket. 
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Amikor többnapos rendezvényre megyek – például a Verslista szüle-
tésnapjára, vagy OTP-s nyugdíjas kirándulásra –, gyakran értetlen-
kednek, hogy a csoportnak megrendelt ebédet vagy vacsorát miért 
nem eszem meg. Ennek oka, hogy a legtöbb szállodában előszeretet-
tel adnak fő ételnek baromfihúst. De ugyanígy gondot okozok  
a kórház dietetikusának is, hiszen a fogyókúrás program szinte teljes 
egészében a csirkehúsra épül. Hiába minden érv, bennem olyan erős 
az ellenérzés, hogy felnőtt fejjel sem vagyok képes megkóstolni  
a mások által jónak tartott rántott csirkét. És hogy ez honnan ered? 
Elmesélem… 
 
A gyerekkoromat én egy alföldi tanyán töltöttem, ahol természetesen 
a tehéntől a disznóig, csirkétől a kacsáig mindenféle jószágot tartot-
tak a szüleim és a nagyszüleim is. Ahogy nőttem, nyaranta én vigyáz-
tam a kiscsirkékre, hogy a gyepen – ahová ki voltak eresztve szede-
getni – közéjük ne csapjon a héja, vagy be ne szökjenek a mama ve-
teményesébe kapirgálni. Azután mikor nagyobb lettem, a tehenet is 
rám bízták: mentem vele sokszor a tanyánktól jó messzire: a dűlőút 
szélén legeltettem, közben kukoricacsőből babát törtem magamnak: 
a bajuszt hajként befontam, úgy játszottam vele. Ott nőttem fel az 
állatok mellett, óvtam és szerettem őket. Nekem ez a munka nem 
terhet, hanem játékot, szabadságot jelentett. Hiszen közben virágból 
koszorút fontam, vagy anyukámnak árvalányhajat szedtem, és ha 
megpihentek, olvastam vagy kézimunkáztam mellettük. 
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Ezek a jószágok részben az élelmet jelentették ott a tanyán, de bevé-
teli forrást is. Hiszen hajnalonként jött a tejeskocsis: egy lovas kocsi, 
ahol a bakon ülő bácsi mögött óriási alumínium kannák sorakoztak, 
amibe anyukám a többi asszonyhoz hasonlóan a kifejt és lehűtött 
tejet „leadta”. Ezt bevitték a faluba, ahol nap mint nap összeírták, ki 
mennyit adott le, és azt a következő hónapban kifizették. Az ára 
aszerint alakult, hogy az időnként vett mintában hány százalékos volt 
a zsírtartalom. De nem csak a tejet adtuk el, hanem időnként a kis-
malacokat, vagy a nagyobb süldőket is elvitték a vásárra a nagybá-
tyám lovas fogatával, sőt olyan is előfordult, hogy anyukámmal  
a városban lévő piacra vittük a gyümölcsöt, tojást, kiscsibét vagy a 
tyúkokat eladni. Ha tyúkokat vittünk, akkor szegényeket vagy az 
apukám által telente font füles kosárba tettük – a lábukat szorosan 
összekötve –, vagy az általa eszkábált tyúkketrecbe zsúfolva, bicikli-
vel vittük ki a majdnem három kilométerre lévő vasúti megállóba, 
ahol a vonat poggyászkocsijába feladva utaztak tizenhét kilométert. 
Ha a ketreccel mentünk, akkor anyukám biciklijét is feladtuk a vo-
natra, mert a kisvonat végállomásától a piac több kilométerre, a vá-
ros főtere közelében volt. Én ilyenkor mindig nagyon sajnáltam  
a tyúkhálós ketrecbe zárt, levágásra szánt jószágokat, hiába próbálta 
édesanyám megértetni velem, erre szükség van, hiszen miből lesz 
őszre új ruhám, meg szép iskolatáskám, ha ő nem adja el a felesleget. 
Én csak azt láttam, hogy az általam tavasz óta szívvel-lélekkel őrzött 
és dédelgetett, szelíd jószágokat – egyik-másik szó szerint a tenye-
remből evett – most bezsúfoljuk egy szűk ketrecbe, és tudtam: ha 
eladjuk, a városi emberek majd elvágják a nyakukat. Zokogva mond-
tam az anyukámnak, hogy én ezekből soha se lennék képes enni, 
hiszen ezek az én barátaim voltak! 
 
Szóval így kezdődött: a ketrec zárt jószágokkal, azzal hogy ezek után 
megmakacsoltam magam, és tényleg nem ettem abból se, amit anyu-
kám vagy a mama levágott vasárnap ebédre. Már maga az a tény is, 
hogy azt a szerencsétlen jószágot miután kivérzett, forró vízbe már-
tották – amitől a tollnak borzasztó szaga lett, de könnyebben kiszed-
hetővé vált –, elborzasztott és nézni se bírtam. Anyukám megértett, 
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és nem erőltette a baromfihús evést. Mindig kitalált valami más ebé-
det olyankor nekem – mondjuk a csirkepörkölthöz készített nokedli-
ből, nekem tojásos nokedlit csinált, ha pedig sült csirkét vagy kacsát 
ettek, vett nekem elő a zsíros bödönből lesütött húst. (Mivel a tanyán 
nem volt villany akkor még, a télen levágott disznó húsának egyik tartósítási 
módja volt az, hogy a sült húst olvadt zsírral leöntötték, és az leszigetelte, így 
hónapokig nem romlott meg.) 
 
Az évek teltek, felnőttem – de az aprójószág sajnálata megmaradt 
bennem, és még a férjem biztatására sem voltam képes megkóstolni 
az általa oly jónak tartott rántott csirkét. Elkészíteni már hajlandó 
vagyok – de persze csak a boltban vett, konyhakész baromfit. Mert 
azt, hogy én valaha is elvágjam egy ilyen kis jószágnak a nyakát, tő-
lem ugyan ne várja senki! 
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Ahhoz, hogy meg tudjam magyarázni, milyen érzelmek fűznek Szi-
nyei „Szerelmespár” című festményéhez, el kell mondanom azt, hogy 
életem első 17 évében szüleimmel az alföldi tanyavilágban éltünk,  
a nagyapámék házához toldott szoba, nagykonyha, gang, kiskonyha, 
spájz elosztású házrészben. Egyszerű tanyasi lakás volt, a szobában 
dupla ággyal és hálószoba szekrényekkel, meg egy három részben 
összecsukható tükrös szekrénnyel, és egy ún. német konyhabútorral 
a „nagykonyhában” – amit ma talán nappalinak vagy ebédlőnek hív-
nánk. Természetesen nem ebben étkeztünk, itt csak akkor terítet-
tünk, ha esztendős ünnep, vagy disznóvágás volt és jöttek a rokonok 
vendégségbe. Az év nagy részét az ún. kiskonyhában töltöttük, 
melyben a sparhelton és az asztalon meg a hokedlikon felül még egy 
sezlon is volt, melyen apukám ebéd után néha megpihent. Itt főz-
tünk és étkeztünk, itt fürödtünk le esténként a zománcozott nagy 
lavórban, itt morzsoltuk a kukoricát téli délutánokon, miközben 
apukám a Terta típusú telepes rádiót hallgatta, melyre nekem időn-
ként rá kellett tennem a kezem, hogy jobban szóljon. (Azt hiszem, ma 
azt mondanánk, én földeltem az adást, két lábbal a konyha döngölt padlóján 
állva, karomat felnyújtva a polcon elhelyezett sárgás műanyag bevonatú, öreg 
rádióra.) 
Átlagosan berendezett lakás volt ez, anyukám testvéreinek a házában 
sem láttam más berendezést, mint a nálunk is látható sötétbarna há-
lószobabútort, kivéve anyukám büszkeségét: a tojáshéj színű fényes-
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re politúrozott ún. német konyhát, melyet egyik évben a bőven ter-
mő kajszi barack eladása után meg tudott vásárolni. 
 
A lakásban nem volt túl sok kép, de arra határozottan emlékszem, 
hogy a hálószobai ágyak fölött volt egy Szűz Mária és egy Jézus port-
ré széles aranyozott keretben – természetesen olcsó, vásári minőség-
ben – és a nagykonyhában két kisebb, vékony keretű olajnyomat:  
a Majális és a Szerelmespár. Nekem ez a két kép nagyon tetszett, 
tudtam, hogy Szinyei Merse Pál festette (hiszen a hátlapjára rá volt 
nyomtatva), és ahogy könyvtári tag lettem, rögtön ki is vettem a Dallos 
féle kétkötetes önéletrajzi regényt, melyek az „Aranyecset” és a „Nap 
szerelmese” címet viselték. Meghatódtam: milyen nehéz élete volt, 
kíváncsian kerestem a könyvben, mit írnak a nálunk látható képek 
keletkezésének körülményeiről, és ábrándoztam a képek előtt. Igen 
ábrándoztam, különösen a Szerelmespár láttán, melyen Szinyei képes 
volt egy alapvető emberi érzés, egy meghitt, önfeledten boldog,  
a valóságtól elszakadó emberi létállapot, a szerelem ábrázolására 
olyan nagyszerűen, ahogyan azt sem akkor, sem azóta nem láttam 
még festményen megjeleníteni. 
 
Munkácsy tökéletes boldogságot álmodott, azt a szerelmet festette 
meg, és a sors fintora, hogy az a Sven, akiről azt a csodás nőalakot 
mintázta, mégsem lehetett a felesége és sírig hű társa. Életrajzi regé-
nyéből tudjuk, hogy az a szerelem, mely őt ahhoz a bárónőhöz kö-
tötte, az asszony halálával sem hunyt ki, nem szűnt meg létezni, és  
a művész élete utolsó óráiban ismét őt látta, lázálmaiban hozzá be-
szélt, és az ő hívására hagyta itt ezt a szenvedésekkel teli világot. 
 
Valószínű, hogy azért is tűnt számomra olyan valósághűnek, olyan 
elérhetőnek a festményen látható pár élete, mert a képen épp olyan 
friss petrencéket és tavalyról ott felejtett két szénaboglyát láttam, 
mint amilyet a gang ablakon kitekintve a tanyánk előtt is. Ábrándoz-
tam, hogy egyszer majd lesz egy fiú, akivel én is ilyen meghitt együtt-
létben fogok évődni, ahogyan ez a lány ott a képen játszott a fiú ujja-
ival. 
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Szóval ez a reprodukció volt számomra a szerelem jelképe éveken át, 
még arra is emlékszem: szerettem volna a nagymamámmal olyan 
rózsaszín fodros aljú ruhát varratni magamnak, mint annak a hölgy-
nek volt ott, a petrencék között. (A nagymama ugyanis varrógép nélkül, de 
csodás apró öltésekkel vállalt varrást, és én emlékszem, hogy még a TSZ-elnök 
lányai is hozzá jártak ruhát csináltatni.) De sajnos a mama leukémiás lett, 
és meghalt mielőtt én felnőhettem volna – így a selyem kosztüm 
ábránd maradt. 
 
És a fiú onnan a vászonról, hogy vele találkoztam-e? Igen, már több 
mint negyven éve, hogy a munkahelyem budapesti központjából egy 
nőnapi rendezvényről hazafelé tartva, a vonaton megismertem egy 
fiút, aki másfél évvel később a férjem lett. Mindkettőnk részéről első 
szerelem volt, és azóta is szerető társam ő, a fiam apja. Igaz, a pet-
rencék tövében nem hevertem vele, de a szerelem, a festményről 
sugárzó meghitt és bensőséges kapcsolat épp olyan lett, mint amiről 
ábrándoztam. Az első és egyelten, aki utamon elkísér, most hatvan 
évesen talán már mondhatom: életem végéig. 
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„Párizsba tegnap beszökött az ősz”, de nem csak a „Szent Mihály 
útján suhant nesztelen”, hanem a Szajna parton is. November volt, 
amikor ott jártunk – életünkben először ültünk repülőn a párommal. 
Egy ötnapos jutalom utat nyertem a banki értékesítési versenyen, 
mely nagy-nagy örömömre házaspáros volt. Nagy izgalommal és 
nagyon boldogan szorítottuk egymás kezét a fel és leszállásnál – éle-
tünk egyik legszebb útja volt. 
 
Igaz, előtte is volt némi izgalom, mert egy Erdélyből áttelepült törte-
tő kolléganő szerette volna elérni, hogy a férjem helyett őt vigyem 
magammal. Képes volt szólni az igazgatónőnek, hogy neki élete álma 
Párizs, és ha már ő a biztosítás értékesítés termékmenedzsere, hadd 
utazhasson ő velem. Az igazgató asszony oda is küldte hozzám, hogy 
kérdezze meg: lemondanék-e a férjemmel való együtt utazásról az ő 
kedvéért? Én viszont úgy gondoltam, mivel ő ezért az útért egyálta-
lán nem dolgozott meg, ezt nem várhatja el tőlem, így nemet mond-
tam. Ezután írt a biztosító vezetőjének (amelynek a megbízásából a ban-
ki biztosításértékesítést folytattuk), hogy ő menni akar Párizsba. Nem 
tőle tudom, hanem a biztosító értékesítési főosztályvezetőjétől, hogy 
azt válaszolták neki: előbb talán dolgozzon meg érte, mivel a neve 
egyetlen biztosítási terméken sem szerepel, mint értékesítőé. Nem 
mondanám, hogy felhőtlen volt ezek után a viszonyunk – sőt azt is 
mondhatom, hogy részben miatta fogadtam el két évvel később  
a budapesti állásajánlatot. Most utólag úgy látom, tulajdonképpen 
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hálásnak kellene lennem neki, hiszen ha ő nem tör a pozíciómra, 
valószínűleg otthon maradtunk volna, és nem jártam volna Kreatív 
írástechnikára, nem találtam volna rá azokra az alkotói csoportokra, 
melyeknek most tagja vagyok – vagyis ez az írás meg sem született 
volna. 
 
És hogy miért jutott mindez eszembe egy őszi fotó láttán, melyen 
egy fémkeretes ablakon át a folyó vizében visszatükröződő ágakat 
láttam? Mert a párizsi program részeként a Szajnán hajókázva is va-
csoráztunk – méghozzá szakadó esőben – és így a város fényeit nem, 
csak a parton sorakozó fák csupasz ágainak tükörképét láttuk a víz-
ben, de azt is csak akkor, ha a párát letöröltük az ablakról. Az esti 
városnézést tehát ki kellett hagyni, de azért a vacsora jó volt, és ven-
déglátóink mindent megtettek, hogy a 25 fős csoport jól érezze ma-
gát. Volt revüműsor is kán-kánnal a végén, amely során a táncos 
lányok megkerülték az asztalokat, és az egyik kis hölgy váratlanul  
a piros stólájával megcsiklandozta az egyetlen kopasz útitársunk feje 
búbját – mindannyiunk nagy-nagy derültségére. 
 
Milyen érdekes, hogy húsz év távlatából épp ez a momentum maradt 
meg legélesebben az emlékezetemben a párizsi útról… és az az ér-
zés, ahogy ott a vízen ringatózva a páromhoz bújtam, és miénk volt  
a világ. 
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A fiunk két zöldséget utál igazán: a karfiolt és a kelkáposztát. A fehér 
káposztával is igen érdekes a viszonya – mert nyersen lereszelve salá-
tának, vagy savanyított aprókáposzta formájában minden mennyi-
ségben megeszi, de mondjuk székely káposztának vagy töltött ká-
posztának már nem (inkább a tölteléket jó tejföllel, kenyérrel). Máig szálló-
ige a családban az „ezt még az odobába se eszem meg”, melyet elő-
ször egy otthon elébe tett kelkáposzta főzelék láttán mondott, illetve 
ugyanezt jelentette ki a bulgáriai nyaraláskor a pincér által csalogató-
ként kínált rántott karfiol esetében is. 
 
Nem volt ő különösebben selypes, de voltak szavak, melyeket helyte-
lenül tanult meg, és azokat sokáig hiába javítottuk ki, következetesen 
elrontotta. Ilyen volt az „efelánt”, melyet az elefánt helyett használt, 
vagy az „Orvogány”, az Orgovány falunév helyett, ahol a nagymamá-
ja lakott. De következetesen „pácán”-nak titulálta a fácánt is. (Egyszer 
a férjem a vasútállomásról fácánt hozott haza neki, melyet heteken át etetett 
szemes kukoricával, és végül el kellett engedni az erdő szélen, mert nem engedte, 
hogy a lábosban végezze.) Hiába mondtuk neki, hogy fácán, közölte, 
hogy nem „pácán”, kacsa – mert a mamánál látott korábban fényes, 
zöld nyaktollú kacsákat, így őt nem lehetett félrevezetni: ez kacsa, és 
kész! 
 
De térjünk vissza a kelkáposztára, melyet semmilyen formában, még 
a levesben sem akart látni. Történt egyszer nyáron, hogy kialkudták 
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az unokatestvérével, hogy kétszer egymás után ott fog aludni náluk. 
Amikor aztán vasárnap érte mentünk, a keresztanyukája két történet-
tel várt: az egyik szerint az én kisfiamnak elkezdett fájni a feje, ami-
kor meglátta, hogy olyan borsóleves van náluk ebédre, amiben benne 
főtt a kelkáposzta – de azután szerencsére a sült libacomb láttán 
„megjavult a feje”, és abból meg a lúdláb tortából már jóízűen fala-
tozott. A másik napon megint volt leves, de akkor már vigyázott rá  
a sógornőm, nehogy lássa benne a kelkáposztát. Leültek enni, kér-
dezték tőle, hogy eszik-e a grízgaluska levesből, mire ő: ehetek, de 
remélem ezt már „elkelkáposztásítottalanítottátok”? 
 
Ugye milyen aranyos a gyerekszáj? Máig sok szeretettel emlegetjük az 
ilyen történeteket! 
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Érettségi bankett napja volt, az utolsó igazi nyár, „a nagy betűs élet” 
kezdete előtt. Mindenki átment mindenből, bár Irén esetében erre 
nem sokan fogadtak volna – de úgy látszik a magyartanár úgy volt 
vele, inkább átengedi, mint hogy még egy évet küszködjön a kisasz-
szonnyal. Ha sejtette volna, hogy a lány – leendő anyósa protezsálá-
sára – ősztől már napközis nevelő lesz egy falusi iskolában, és a taní-
tóképzőbe is „bedugják” levelezőre, biztos megvágta volna. De hát 
jövőbelátó képességgel nem rendelkezett a tanár úr. 
 
Karcsi és Csaba már az esti buli előtt „alapozott”: fejenként egy-egy 
üveg pezsgőt ittak meg, mielőtt a vacsorára indultak. Gyerekkori jó 
barátok voltak, nagyon készültek az utolsó nyári szabadságukra. Még 
elsőben elhatározták, az érettségi napján megpörgetnek egy föld-
gömböt, és ahová az érettségin jobban teljesítő srác becsukott 
szemmel rábök a glóbuszon, oda utaznak majd. Nos, ennek ma lesz 
a napja. Karcsi lett a „nyertes”, neki kell majd böknie. A döntés nap-
ja előtt nem sokkal kicsit „finomítottak” a célkitűzésen. Anyagi meg-
fontolásból csak egy Európa térképen fognak választani, mert az 
elmúlt 3 nyáron keresett pénzből jó esetben 2-3 hét vonatos-
hátizsákos túrára telik. De ez a tény nem szegte kedvüket, a lányok 
vidám éljenzése közepette vonultak be a Becsali Csárdába, melyet  
a 4/B erre az estére lefoglalt. 
Hiába volt a megható beszéd, az ajándék átadás Kriszta néninek, 
valahogy hihetetlennek tűnt számukra, hogy valószínűleg ez az utol-
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só alkalom, hogy valamennyien együtt üljenek. Persze, voltak fogad-
kozások, hogy nem így lesz, hogy évenként ezen a napon valameny-
nyien újra eljönnek majd ide. De tudták, érezték, a gondtalan évek-
nek vége. 
 
A lányok közül lesznek néhányan, akik tovább tanulnak, de a legtöb-
ben néhány héten belül munkába állnak. A nyolcvanas évek elején 
még teljes foglalkoztatás volt az országban, tehát attól nem kellett 
tartaniuk, hogy közgazdasági végzettséggel nem tudnak elhelyezked-
ni, itt legfeljebb az lehetett a kérdés, kinek milyen szerencséje lesz. 
 
A fiúk – mindössze öten maradtak a 4. év végére, mert Antinak meg 
kellett nősülnie, mivel az igazgatóhelyettes Panni lánya teherbe esett 
tőle – azt tervezték, az akkor induló számitástechnikai cégnél együtt 
próbálnak szerencsét. Nem volt ekkor még személyi számítógép, 
még a bankoknál is csak írógépet meg Ascota könyvelőgépeket 
használtak. Az adatok rögzítésére hozták létre ezt a SZÜV-öt, ahová 
a pénzügytanáruk akarta beajánlani őket. Most tehát körbe ülték 
Magdi nénit, és erről faggatták. Csaba és Karcsi arra szerette volna 
rávenni a többieket, várják meg az augusztus 1-et a munkakezdéssel, 
mert ők kicsit csavarogni akarnak. A kérdésre, hogy hová készülnek, 
Karcsi nevetve válaszolta: „majd amit a gép dob”, még nem dőlt el 
az útirány. 
 
Az éjféli záróra előtt még újabb négy üveg pezsgőt rendeltek, koccin-
tottak a boldog jövőre, majd lassan, kisebb csoportokba verődve 
hazaindultak. Volt, aki taxit rendelt, de a srácok gyalog indultak el. 
Először azt tervezték, még benéznek a közeli szálloda bárjába, de 
azután Karcsi és Csaba meggondolta magát. Közölték a többiekkel, 
hogy nekik még dolguk van, hiszen erre a napra tervezték a nyaralás 
helyszínének a kiválasztását. Elindultak hát a parkon át, a folyópart 
felé, mert Csabáék a folyón túli új városrészben laktak. Vidáman 
tréfálkozva, egymást ugratva haladtak, amikor a városkapunál, a bolt-
ív alól kibukkant a villamos. Karcsi – kezében egy félig tele pezsgős-
üveggel – épp a síneken egyensúlyozott, amikor a lába lecsúszott, és 
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beszorult a váltó meg a sínszál közé. Ijedt kiáltására Csaba visszafor-
dult, majd rohanni kezdett, hogy lerángassa a barátját a sínről, de 
elkésett, a fékező villamos ellökte. Mellkasával a peron szélére zu-
hant, lábfeje ottmaradt a jármű kereke alatt. 
 
Amikor Csaba odaért, fájdalomtól végletekig eltorzult arccal, de  
a pezsgősüveget szorongatva hasalt a peronon. „Csak meg akartam 
viccelni a villamosvezetőt…” – nyögte Karcsi, és elengedte az üve-
get, ami a lejtős peronon gurulni kezdett a Párizsi körút felé. 
 
- Látod? Térkép nélkül is választottam úti célt: Párizsba megyünk – 
mondta, majd elvesztette az eszméletét. 
 
Csaba a peron szélére rogyott, onnan nézte, amint a kiérkező tűzol-
tók nagy nehezen leemelték a villamos kerekét barátja szétroncsoló-
dott lábáról, hogy a mentő el tudja szállítani. Kétségbeesetten próbált 
érdeklődni az orvostól, mik a barátjának az esélyei? 
 
- Sorozatos bordatörést, és súlyos mellkasi zúzódásokat szenvedett, 
és szinte biztos, hogy a bal lábát bokából amputálni kell – válaszolta 
az orvos és becsukta a mentő ajtaját. 
 
A fiú kétségbeesetten nézett a szirénázva távolodó kocsi után. Fejé-
ben zakatoltak a gondolatok. Már tudta, ők ezen a nyáron biztosan 
nem utaznak sehová: a spórolt pénzüket valószínűleg barátja rehabi-
litációjára kell költeniük. A bankett okozta mámor szertefoszlott, és 
elkezdődött „a nagybetűs élet” – melyet úgy vártak, de nem gondol-
ták róla, hogy ilyen kegyetlen tud lenni. 
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Igen-igen, én azt hittem: csak folytatás lesz, de ez bizony kőkemény 
újrakezdés volt! 2002 októberét írtunk a történet kezdetén. Én – 
mint a bank sikeres csoporttagi termékértékesítője – épp akkor ér-
keztem haza Thaiföldről. A jutalomút után a biztosító – akinek  
a termékeit olyan nagy sikerrel értékesítettem a banki munka közben 
immár hatodik éve – fogadást rendezett Budapesten a jól teljesítő 
kollégáknak és vezetőiknek. Ezen az összejövetelen vetítéssel egybe-
kötött élménybeszámolót kellett tartanom az útról – aminek persze 
nem nagyon örültem, de mivel a régió igazgatóhelyettese akart elkí-
sérni, nemigen mondhattam nemet erre a hozzá érkezett felkérésre. 
 
Az előadás előtt az első sorok egyikében foglaltunk helyet, miközben 
a főnöknőm arra kért, hagyjunk egy helyet üresen magunk között, 
mert oda a korábbi régióvezetőnk szeretne ülni. Visszakérdeztem: 
 
- Hogy lehet, hogy az igazgató úr nem a többi régióvezető között 
foglal helyet? 
- Bizonyára nem tudod, de az új helyén elég sok a gond, azt mondta 
idejön inkább egy kicsit panaszkodni. 
 
Ebben a pillanatban hozzánk lépett a korábbi főnökünk, így a be-
szélgetés abbamaradt. A szünetben oda akartam menni a volt útitár-
saimhoz beszélgetni, de amikor felálltunk, az igazgató úr megkérdez-
te: 
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- Meghívhatom a hölgyeket egy kávéra? Lehet, hogy nem lesz olyan 
jó, mint amit a régi titkárnőm főzött (nyílt titok volt, hogy ha csak lehetett 
a főnök előszobájában kávéztunk, mert tényleg szenzációsan finom kávékat 
tudott az asszisztense készíteni), de szeretném hallani az otthoni pletyká-
kat – mondta mosolyogva. 
 
Ezután igazgató úr elment megrendelni a kávét és a süteményt ne-
künk, a főnökasszonyom pedig elkezdte mesélni, hogy milyen gon-
dok vannak a másik régióban, mert Pesten nem megy ám olyan jól az 
értékesítés, mint nálunk. 
 
- Nem sikeresek? Hát adjál kölcsön neki év végéig, mi már úgyis 
minden értékesítési tervszámot teljesítettünk – mondtam, de választ 
nem kaptam, mert időközben megérkezett az igazgató úr a tálcával, 
így főnöknőm hozzá intézte szavait: 
- Ha úgy gondolod, tudunk ezzel segíteni: Zsuzsa el tud menni év 
végéig dolgozni hozzátok. 
- Zsuzsanna megtenné? Felköltözne Pestre a kedvemért? – és felele-
tet sem várva máris tárcsázta jelenlegi régióvezetőmet – aki éppen 
külföldön tartózkodott –, hogy engedélyt kérjen tőle az átirányítás-
hoz. 
 
Ezután már gyorsan peregtek az események, és én egy hét múlva  
a bank oktatási központjában kaptam egy lakószobát, ahonnan csak 
péntekenként tudtam hazamenni. Hét közben két megyét jártam, 
hogy a régióvezető kérésének eleget téve oktassak, és tárjam fel: mi-
ért nem megy Budapest vonzáskörzetében a bankon belüli biztosí-
tásértékesítés. Év végére rájöttem egy súlyos visszaélés-sorozatra, 
amit épp az értékesítési osztályvezető helyettese és a privát banki 
tanácsadó követett el, akiket ezután természetesen elbocsátottak, sőt 
a felettesüket, az igazgatóhelyettest is lefokozták. 
A régióvezető az utolsó náluk töltött munkanapon ismét meghívott 
egy kávéra, hogy megköszönje a munkámat, és felajánlotta: maradjak 
náluk, lássam el az értékesítési vezetői posztot ezután én. 
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Ekkor még nemet mondtam, hiszen bíztam abban, hogy odahaza is 
kinevezés vár – ahogyan azt év elején kilátásba helyezték a legjobban 
teljesítő értékesítési munkatársnak. Azonban ez csak ígéret maradt, 
és amikor a régióvezető úr telefonon ismét felajánlotta a lehetőséget, 
kértem egy nap gondolkodási időt, hogy megbeszélhessem döntése-
met a családommal. A férjem a hír hallatára ezt válaszolta: 
 
- Úgy gondolom, ha nekem tennének egy ilyen előnyös ajánlatot, te 
sem mondanál nemet. Vasút mindenütt van, így én és a fiunk ott is 
ugyanazt tudjuk csinálni mint itthon, csak legfeljebb jobb mozdo-
nyokkal. Ezért tegyük inkább attól függővé a döntést, mint mond 
édesanyád. Ha ő is jön velünk, akkor rendbe van, vállald el. 
 
Anyukám előbb meglepődött, majd megörült a változásnak: nyolc-
van felé járt már, nem szeretett egyedül élni – bár csak kb. másfél 
kilométerre lakott tőlünk, de számára néha már ez is távolság volt. 
Így tehát azt mondta: 
 
- Ha veletek lakhatok egy fedél alatt, akkor rendben van, adjunk el 
mindent és menjünk oda, ahol ti boldogulni tudtok. 
 
Óriási áldozat volt ez tőle, hiszen otthagyta a megszokott életét: azt  
a néhány rokont, aki még élt a városban, az ismerős orvosokat, a 
boltost, akihez nap mint nap eljárt, a szomszédokat akiktől segítséget 
tudott kérni apró-cseprő ügyekben… szóval a biztonságát – de ez 
akkor és ott még senkinek sem jutott eszébe. 
 
Először egy többgenerációs házat akartunk venni a főváros vonzás-
körzetében, majd amikor nem találtunk megfelelőt, építkezésbe fog-
tunk egy gyönyörű helyen a Pilisben: egy kétlakásos házat építettünk 
– egy kisebbet édesanyámnak, egy nagyobbat magunknak, közös 
udvarral, de külön bejárattal. Bő egy évvel az új munkakör elfogadása 
után elkészült a házunk, és november elején be tudtunk költözni. Az 
örömünk azonban nem sokáig tartott: december végén a vezérigaz-
gató egyetlen tollvonással megszüntette azt a munkakört, amiért ezt 
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az áldozatot vállaltuk. Az általam úgy becsült régióvezető helyett 
mást nevezett ki – akinek viszont nem kellettek a régi főnök „bizalmi 
emberei”. 
 
Bár munkát egy másik területen kaptam a régión belül, az nem volt 
számomra olyan örömteli, mint a régi munkakör és nem is fizetett 
olyan jól – ami viszont az építéshez felvett hitel miatt bizony elég 
nagy gondot jelentett. Igen, alaposan megtapasztaltam milyen az 
újrakezdés: egy akkor nyíló vidéki bevásárló központban, egy új 
bankfiók vezetését bízták rám – csupa-csupa kezdő fiatallal. Amikor 
megkérdeztem a felettesemet, mégis hogy fogok én fióki tapasztalat 
nélkül, kezdőkkel egy bankfiókot működtetni, azt válaszolta: 
 
- Nem lesz könnyű, de te úgyis megoldod! 
 
És igaza lett: két emberemet kölcsönadtam tanulni más fiókokba, 
onnan pedig jött kéthetes váltásban 1-1 olyan ember hozzánk dol-
gozni, aki már látott fióki könyvelést, meg vállalkozói számlanyitást 
(én magam munkaügyes, értékpapír ügyintéző, majd értékesítési tanácsadó, ill. 
osztályvezető voltam, tehát a termékeket igen, de a banki ügymenetet bizony nem 
ismertem). Ezt a munkát tíz éven át – egészen a nyugdíjba vonuláso-
mig – becsülettel elláttam, a fiók forgalma szép lassan felfutott, az 
évek során egyre eredményesebbek lettünk, a fióki versenyekben is 
jól szerepeltünk, de bizony, ahogy lehetett elbúcsúztam a banktól, 
mert ezt a munkát csak feladatnak és nem hivatásnak éreztem. 
 
És ez még nem minden: nagyon is igaz az a mondás, „öreg fát nem 
szabad átültetni”. Édesanyám nem találta a helyét, elméje fokozato-
san elborult, kórházba került, ahol tévesen gyógyszerezték – ami 
visszafordíthatatlan károkat okozott az egészségében – és mi tehetet-
lenül néztük, ahogyan folyamatosan leépül. Három évvel a költözés 
után eltemettük szegényt, és nekem örök lelkiismeret furdalást jelent 
az ő gyors távozása. Fiam a költözés folytán elveszítette azt a baráti 
kört amelyben felnőtt, és nemigen talált magára itt, ezen az idegen 
helyen. Sok év eltelt azóta, hogy meghoztuk azt a döntést, de ő még 
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mindig egyedül él, és én sokszor ez miatt is hibáztatom magamat… 
ha én, akkor, azt az egy mondatot nem ejtem ki a számon, minden 
másként alakul… és talán ezek a történetek meg sem születettek 
volna. 
 
  



 
201 

 

 

 
 
 
Ambivalens érzések kavarognak bennem, ha azt kéritek, meséljek az 
„én kis falum”-ról. Mert számomra létezik egy „szülőfalu”: kicsi, 
kedves település, ahol ötven év után is szeretettel fogadnak, ahol 
ismeretlen emberek hónapokon át meglocsolják az édesapám sírjára 
ültetett virágot – mert én azt 150 km távolságból nem tudnám gon-
dozni. 
 
És létezik egy város, ahol a felnőtt éveim jó részét töltöttem: ott 
voltam diák, ott voltam szerelmes, ott toltam boldogan a babakocsit, 
és ott rohantam zokogva a kórházba, amikor orvosi hibából kis híján 
elveszítettük egyetlen gyermekünket. Ott értem el szép szakmai sike-
reket, melynek kapcsán „elcsaltak” a fővárosba – ahol dolgozni tud-
tam, de élni nem. 
 
És van egy falu – az én választott lakóhelyem –, melynek meg kellett 
küzdeni a szeretetéért. Volt idő, mikor a hozzáépített lakóparktól 
még a közvilágítást is sajnálták, és nem voltak hajlandóak az itt lakók 
adóforintjaiból ezt kifizetni, és soha, semmilyen támogatást nem 
ítéltek meg az „elit gettónak”. Szerencsére ez már a múlt. 
 
Így tehát nekem van szülőfalum, van otthon és van itthon… hát 
most melyiket meséljem? 
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Amikor nyugdíjas lettem, és párommal a pilisi erdőket jártam, és 
gombát, kökényt, csipkebogyót szedtem, úgy éreztem: mégis csak itt 
Piliscsabán vagyok itthon. És ezt érzem akkor is, amikor reggelente 
felébredve kitekintek a varázslatosan szép kertbe, melyet a férjem 
hozott létre – ahol tavasztól őszig mindig virágzik, és mindig érik 
valami. A táj szép, az erdő szelleme kegyes hozzánk – hát kit érdekel, 
hogy nem köszöntenek ismerősként az utcán, hogy nem számítok 
idevalósinak? Aztán elkezdtem írni, megjelent a könyvem, és szinte 
varázsszóra „népszerű lettem”: már vannak barátaim, felkértek egy 
irodalmi klub vezetésére, együtt tornázom néhány korombélivel, akik 
hívnak koncertre meg kirándulni. 
 
És mégis: ha megcsörren a telefon és a szülőfalumból, Jakabszállás-
ról hívnak: tartsak könyvbemutatót, vagy beszélgessek az egykori 
iskolatársakkal, esetleg segítsek a falut népszerűsítő kiadvány szer-
kesztésében, boldogan rohanok. Mert ott engem szeretnek. Olyan 
emberek vesznek körül, akik az első hívó szóra jó szívvel adakoznak 
egy tízéves kisfiúnak, aki idős és beteg szüleivel egy összedőlés előtt 
álló vályog épületben lakik, és munkával keresett kis zsebpénzéből a 
szomszéd gyerekeknek vesz üdítőt és a szüleiknek csokit – mert 
megengedték, hogy játsszon velük, és az apukájuk elvitte traktorozni. 
 
Az utam a szülőfalumba Kecskeméten át vezet, ahol még élnek ro-
konaim, ahol a sógornőm tárt karokkal vár, és finom ételekkel ké-
nyeztet. Ahol még örömmel vár kedves magyartanárom, akinek  
a legtöbb köszönettel tartozom az irodalom iránti szeretetem kialakí-
tásáért – így közvetve az írásért, mely időskorom szellemi elfoglaltsá-
gát jelenti, és sok-sok új barátot hozott nekem. Ahol még mindig 
akad olyan munkatárs, aki kocsival vár az állomáson, hogy hazavi-
gyen a szülőfalumba, vagy csak beüljön velem egy kávéra valahol  
a belvárosban. 
 
Mindezt végiggondolva, azt hiszem, boldog lehetek. Nem szabad 
azon keseregnem, hogy családtagjaim sorsa talán másként alakult 
volna, ha én nem fogadom el azt az állásajánlatot, és nem indulunk 
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útnak új otthont keresni. Boldog lehetek, mert van hová hazamen-
nem, és van hol élnem, és csak rajtam múlik, hogy ezt a nem is ket-
tősséget, hanem „hármasságot” hogyan viselem. 
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