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Ajánlás

H

oléczi Zsuzsa (Zsanna) történetei változatosak, izgalmasak. Ezt már tudtuk akkor is, amikor egy éve,
2017-ben elkészítettük netkötetét, amiben 25 rövidpróza szerepel. Pályázatainkra is mindig érdekes írásokkal nevez,
ahol már több ízben szerepelt sikeresen és helyezést is ért el. Az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez két éve csatlakozott, új színt hozva
ezzel prózaíróink gárdájába.
Öröm számunkra, hogy ennek a kötetnek a szerkesztését is ránk
bízta, hiszen nagy lelkesedéssel olvassuk történeteit. Nemcsak szerkesztőként, hanem olvasóként is megfog bennünket. Történetei jól
felépítettek, hamar megragadják a fantáziát, ezért úgy érezzük mintha
saját szemünkkel látnánk a történeteket, vagy mintha egy filmbe
csöppentünk volna. Együtt sírunk, együtt nevetünk a szereplőkkel,
olykor megdöbbenünk a váratlan fordulatokon, s azon kapjuk magunkat, hogy aggódunk a sorsukon, sőt az is el kezd érdekelni bennünket, hogy az alkotás lezárását követően mi történhet még velük.
Így válik egy alkotó szemünk előtt íróvá, aki különböző életeket tár
elénk. Adjuk át magunkat a következő háromszáz oldalon sodródó
emberi sorsok árjának, s ne lepődjünk meg azon, ha felvetődik bennünk a „Mi lett volna, ha…?” kérdése.
A szerkesztők
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A legjobb sztorikat
az élet írja
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Szelleműzés

A

budai villában Edit és Gábor legalább tíz perce vitatkozott
– illetve pontosítsunk: Gábor olvasni próbált egy helyzetjelentést, amit a munkájához hozott haza, felesége pedig azon
„rugózott” miért kell folyton a laptopot bújnia, és különben is „épeszű ember este vacsorázni viszi a feleségét ahelyett, hogy a főnökének nyal, és gürizik itthon is”.
A férj megpróbált tiltakozni, érvelni a tervbe vett lakásfelújítással,
meg a thaiföldi nyaralással, amit a felesége annyira szeretne – és hogy
ehhez bizony pénz kell, de ez csak olaj volt a tűzre. Végül az asszony
felpattant, majd „ez már tűrhetetlen” felkiáltással bevágta az ajtót és
elviharzott.
Lent a garázsban beült az új Lexus RC-be, és elgondolkodott: mi
lehet az oka, hogy mostanában olyan robbanékony? De nem törte
sokáig okos kis fejét, felhívta a legjobb barátnőjét, Annát, hogy átmenne hozzá. Neki persze nem mondta, de szeretné kiszedni belőle,
ki lehet az a titokzatos új pasi, akiről mostanában áradozik, de se a
facebookon, se az instagramon nem oszt meg vele közös képet.
Férfiakat meghazudtoló tempóban hajtott végig a városon, mit sem
törődve az esetleges sebesség túllépéssel, és nagy lendülettel lefékezett a 11. kerület egyik négyemeletes háza előtt. Soha se tudta megérteni, hogy élhet valaki ilyen helyen… jó-jó, kell egy pénzes pasi ahhoz, hogy az ember jobb környékek éljen, de hát Anna olyan okos és
szép, létezhetetlen, hogy ne találjon magának egy rendes pasit. Megcsöngette a lányt mire az kinyitotta a Baranyai téri ház bejárati ajtaját,
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és Edit orrát megcsapta az a meghatározhatatlan, de visszataszító
szag, ami ezeknek az öreg bérházaknak a sajátja. Gyorsan fújt egy kis
Bvlgari Omniát magára, hogy ne ezt a szagot érezze, és sietve felment a lépcsőn a harmadik emeletre. Dehogy is száll liftbe – gondolta – még hogy ő megfogja valaki után azt a borzalmas fogantyút?
Anna már várta. Szerényen, de ízlésesen berendezett kétszobás lakás
– kényelmes ágy és jópofa hófehér kanapé a nappaliban, és minimál
stílusú, alacsony, fekete szekrénykék szerte széjjel a fal mentén.
Az asztalon kis salátás tálak, benne ízlésesen elhelyezett „kertvarázs”
saláta, és egy kis Bacardi Mojito.
- Na gyere ülj le és mesélj! – invitálja barátnőjét a kanapéhoz, és már
nyomja is kezébe a bacardis poharat – Gáborral van baj?
- Jaj hagyd, ne is bosszants föl azzal, hogy felhozod! Őrület, hogy
mennyit veszekszünk az utóbbi időben! Régen olyan engedelmes
volt, szinte sohase mondott ellent – de most! Egyszerűen folyton
ellentmond, és nekem elfogy a türelmem. Állandóan haza
hurcolássza a munkáját, nem lehet beszélni hozzá, mert késő estig a
jelentéseit meg a táblázatait bújja! Tudod nagyon jól, hogy egész nap
magam vagyok, hazajövök a pilatesről vagy a jógáról, aztán csak várom, nem is eszek abban bízva, hogy majd együtt elmegyünk vacsorázni, ő meg közli, hogy sok a dolga, hozzak pár szendvicset, és az
neki elég! Még hogy szendvics! Az tele van szénhidráttal – mondja,
és látszik: most nagyon sajnálja magát.
- Jaj, kicsim ne vedd annyira a szívedre! Biztos van valami cél, amiért
úgy hajt – nem gondolod, hogy esetleg kinevezés előtt áll és bizonyítania kell?
- Hát lehet… most hogy mondod, de akkor is! Nehogy már azon a
másfél órán múljon, amit az Onyxban eltöltünk egy vacsorával! De
nemcsak ő: mostanában anyám is teljesen ki tud hozni a sodromból
– mondja mély sóhajjal. Képzeld, azt mondta, ha én ilyen nagyravágyó vagyok, meg örökké elégedetlenkedek, majd jól megcsal az uram,
aztán nézhetek! Még hogy engem? Hát el tudod te ezt képzelni??
- Ugyan Ditkém, azt Kati néni csak úgy mondta! Tudod, az anyák
milyenek: féltik a lányukat, más az értékrendjük. Számára a ti életetek
fényűzés, ő még tudja honnan jöttél, azért óv.
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- Á, az egész világ ellenem esküszik! Még jó hogy te vagy nekem,
édes!
Abbahagyta a panaszkodást, enni kezdte a salátát, majd Annához
fordul: szerinted is kiállhatatlan vagyok?
- Hogy mondhatsz ilyet! De tény, az utóbbi időben mintha megváltoztál volna – sokszor úgy érzem velem is türelmetlenebb vagy, meg
se hallgatsz, kinyomod a telefont a mondat közepén. Már Zsókával is
beszéltük, hogy talán téged is egy szellem szállt meg.
- Micsoda? – kérdezte Edit és kis híján leejtette a tálkát.
- Ő olvasta egy magazinban, a „Kitör a frász!” rovatban, hogy van
ilyen: ha valakin a környezete váratlanul változást észlel, annak nagyon sokszor az az oka, hogy a lakásában negatív erők vannak jelen,
vagy őt magát megszállta egy vagy akár több szellem – magyarázta
lelkesen Anna, és felállt. Gyere át a másik szobába, épp töltőn van a
tabletem, meg akarom neked mutatni azt az újságcikket, amit átküldött a Zsóka.
- Komolyan mondod? Lehet, hogy ezért veszek össze mostanában
mindenkivel? A húgomat is elküldtem a minap a fenébe, mert pénzt
akart kölcsönkérni, pedig máskor mindig elhiszem neki, hogy elfogyott az ösztöndíja, és elsején megadja.
- Hát sajnos lehet, de olvasd el a cikket, és meglátod: van segítség.
Átmentek hát a hálóba, és Edit az újságcikkbe mélyedt. Pár perc
múlva felkiáltott:
- Hallgasd csak! „Amikor a környeztünk visszaigazolja, hogy szinte
egyik pillanatról a másikra megváltoztunk, akkor nagy valószínűséggel el nem távozott lélek lehet rajtunk. Főleg az a gyanús, ha magunkhoz képest szöges ellentétünkké válunk. Mondjuk egy hallgatag,
visszahúzódó, családszerető ember hirtelen agresszívvé válik, sőt,
még kocsmázni is kezd…” Te Anna! Lehet, hogy ezért akart a múltkor a Gábor elmenni a kollégáival bowlingozni? Lehet, hogy szellemek vannak a lakásunkban, és mind a kettőnkre rossz hatással vannak? Jaj, mindjárt elájulok! – mondta és tovább olvasott. Képzeld,
azt írja ez a radiesztéta segítő, hogy egyszer magán is tapasztalta ezt,
azért tudja miről van szó! Neki is úgy hívták föl rá a figyelmét, hogy
nem olyan, mint szokott lenni!
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- Olvasd csak tovább. Ott lesz majd, hogy mit kell tenni, hová kell
írni, hogy elvégezzék a szelleműzést.
Edit folytatta az olvasást, majd átküldette barátnőjével az e-mailt,
hogy másnap reggel írhasson a magazinnak. Ezután már nem is időzött sokáig Annánál – még azt is elfelejtette, hogy az új pasiról akarta
faggatni, annyira izgatottá tette az újságcikk. Hazafelé tartva engesztelésképpen vett egy pizzát a férjének, mert most már abban bízott,
csak a szellemek okozhatják az otthoni légkörváltozást, és úgy határozott, megpróbál kedves lenni, amíg ki nem derül, mitől van a feszültség közöttük.
Hazaérve a férje éppen telefonált, és látszott rajta, hogy már régen
elszállt a rosszkedve. Edit belépett a konyhába – gondolta, beviszi
neki tálcán a pizzát mire befejezi a telefont – de a jókedve rögtön
füstbe ment: az asztalon egy félig megevett pizzát és egy felbontott
sört talált.
- Te képes voltál pizzát hozatni és nélkülem enni amíg odavoltam? –
üvöltötte az éppen belépő férjnek.
- De kicsim, hát honnan tudtam volna, hogy hová mentél és mikor
jössz haza? – próbált védekezni. Még hívtalak is, de nem vetted fel…
- Micsoda? Ne keress kifogást! Ahogy kitettem a lábam biztos rögtön
sörözni kezdtél! Csak alibi volt azt a hülye munka, hogy menjek el
itthonról! – dühöngve vágta be a hálószoba ajtaját, rég megfeledkezett az útközben tett fogadalmáról, hogy türelmes lesz, amíg nem
beszél a „szellemirtóval”.
Duzzogva feküdt le, és csak nehezen aludt el. Másnap, amikor felébredt a férje már nem volt sehol: valószínűleg lement futni és utána
elhúzott dolgozni – gondolta – és első dolga volt, hogy bekapcsolja a
telefont: jött-e valami üzenet. Megörült Anna e-mailjének, rögtön
elolvasta a cikket újra, megtalálta a címet ahová az üzenetet és fotót
kell küldeni a lakásbelsőről, ahol a rossz szellemek létezését gondolja.
Gyorsan csinált néhány fotót – azért igyekezett, hogy ne csak a berendezés, hanem a komód üvegajtajában visszatükröződve hibátlan
alakja is jól látsszon, hátha valami jó hapsi az a radiesztéta. Végül
elküldött egyet a férje íróasztaláról is, hátha kiderül, hogy Gáboron is
vannak szellemek.
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Az elkövetkező egy hét türelmetlen várakozással telt el. Naponta
százszor megnézte a postafiókját, még fel is hívta a szerkesztőséget,
hogy megkapták-e a levelet, de ott úgy tájékoztatták, a segítő munkatársat nagyon sokan keresik, és ő naponta csak legfeljebb három
hölgynek tud tanácsot adni, mert különben lemerül az energiája és
nem lesz hatásos a szellemek elvezetése. Végül egy hét után jött a
válasz: a segítő megvizsgálta a lakásukat, és igenis tele van a szoba
feszültséggel, idegességgel, boldogtalansággal. Nyitott dimenziókaput
ugyan nem talált benne Ernő, de Editen három el nem távozott lélek
is lakozik, nem is csodálja, hogy felbolydult az élete. Lehetséges,
hogy a ház, amelyben élnek egy régi villa, amelyben akár több ismeretlen is elhunyt az évek folyamán? Edit megborzongott a sorok
olvasása közben: Úristen! Én ragaszkodtam ehhez a házhoz a nagy
kert meg a kilátás miatt! Lehet, hogy nem kellett volna? Végigolvasta
a segítő válaszát, aki közölte vele, három napon belül sor fog kerülni
a szellemek elvezetésére, és meglátja, utána minden megváltozik.
Gyorsan felhívta Annát, és elmesélte neki a választ. A barátnője nagyon megértőnek bizonyult, és azt javasolta, szerinte nézzen ki egy jó
kis wellness szállót, foglaljon egy szobát, és menjen el otthonról,
amíg a rontás meg nem szűnik.
- Hidd el, pár finom kényeztető masszázs, meg egy remek tisztító
kúra, és mire megjössz, a házban sem lesznek már szellemek, új életet kezdhetsz. Te! Szerintem Gábornak ne is szólj semmit, csak
üzend meg a titkárnőjével, hogy pár napig ne keressen, mert meditálnod kell. Aztán majd meglátod, mennyire más lesz minden itthon
mire visszajössz!
Edit hálás volt a barátnőjének a jó tanácsért, gyorsan megkereste azt
a Kőkapu Hotelt, amit egyszer Gábor barátja ajánlott: azt mondta a
zempléni vadászkastély maga a csoda: nincs térerő, senki sem fogja
utólérni, teljes lehet a kikapcsolódás. Gyorsan lefoglalta a szállást –
nem volt olcsó, de gondolta, ez a pihenés mindent megér. Összecsomagolt néhány holmit, aztán firkantott pár sort Gábornak: gondolta nem zavarja a munkahelyén, ha majd hazaér nagyot néz, hogy
ő nincs sehol. Legalább elgondolkodik, hogy mi lehet velem, biztos

13

még sajnál is, ha azt írom, regenerálódnom kell, mert teljesen kivagyok az elmúlt hetek feszültségétől.
Négy nap telt el, mire Edit hazatért. Útközbe még beugrott a kozmetikába, és csináltatott egy új frizurát is, aztán odakanyarodott a házukhoz, be se ment a garázsba, hanem csak a kertbe állt be – gondolta így nem hallja meg Gábor hogy megjött, meg akarta lepni. Már
előre eltervezte, hogy most aztán nincs mentség: elmeséli neki a szelleműzést, és utána elmennek abba a Michelin csillagos étterembe
amiről Olgától hallott. Elfordította a kulcsot a zárban, belépett, és
tekintete Gábor dzsekijét kereste a fogason. Nincs még itthon – állapította meg csalódottan. Nem baj, akkor legalább kipakolok, előveszek egy üveg pezsgőt és várok – gondolta és belépett a nappaliba.
Hirtelen nem tudta, mi a furcsa a szobában, de aztán rájött: nem
voltak ott Gábor könyvei a polcon, se a hifi berendezés, sőt a tv is
hiányzott.
Jézusom! Ide betörtek?! – kiáltott fel. Berohant a hálóba, és meglátta
Gábor szekrényének nyitott ajtaját és benne a tátongó ürességet. Az
ájulás környékezte. Lerogyott az ebédlőasztal mellé, és akkor meglátta a levelet, amit ő hagyott itt. Át volt húzva, és az aljára pár új sor
került:
„Ne keress, én sem kereslek. Átköltöztem Annához és elutaztunk
Thaiföldre. Emlékszel? Megígérte: majd meglátod, mennyire más
lesz minden itthon, mire visszajössz!”
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A bross
udit épp hazafelé tartott a főiskoláról, amikor hirtelen ötlettel felszállt a 6-os villamosra, hogy meglátogassa a nagymamáját. Anci mama a nappaliban ült és olvasott, és időnként a
könyvet az ölébe ejtve tűnődött a múlton. Sokat volt egyedül, így
nagyon megörült unokája érkezésének, és azonnal keresett „valami
finomat”, amivel a lánynak kedveskedhetett. Judit elnézte idős
nagymamáját, és arra gondolt, szerencsére nem hagyja el magát: még
soha nem tudott úgy érkezni, hogy a mama ne legyen tipp-topp felöltözve – mintha csak mindig várná valakinek az érkezését. Most is,
ezen a télvégi napon, sötétszürke kötött szoknyát és mellényt viselt
krémszínű garbóval, melynek nyakán a bal oldalon egy nagyon szép,
míves bross díszelgett. Anci mama észrevette, hogy a lány rajta felejtette a szemét a különleges, szárnyas csikóhalat ábrázoló antik ékszeren, és mosolyogva csatolta le:
- Nézd kincsem, ezt már régen neked szántam, de amilyen
kótyalagos a fejem, ha nem tűzöm ma fel, megint elfelejtem. Vedd
csak el, ott a fiókos szekrényben találsz hozzá egy bársonydobozt is,
abban hazaviheted.
- De mami, hát miért adod ezt nekem? Hiszen ez egy nagyon különleges, értékes darab, miért válnál meg tőle?
- Ugyan, kislányom! Ha vizsgázni mégy, elegánsnak kell lenned. Kápráztasd csak el vele a történelem tanárodat – mondta huncut mosolylyal, mert eszébe jutott, hogy az unokája milyen rajongással beszélt
mindig imádott bölcsész professzora kutatómunkájáról – ne félj, ez
még őt is érdekelni fogja!

J
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Judit tehát szót fogadott, hátizsákjába rejtette az ajándékot, és némi
sütemény és tea elfogyasztása után felolvasott a mamájának – mert
Anci néni már könnyen elfáradt olvasás közben. Hazainduláskor
hálásan körbepuszilta még egyszer a becses ajándék miatt, és elhatározta, hogy megkérdezi az édesanyját: mit tud róla, hogyan kerülhetett ez a nem mindennapi darab a nagymama ékszeres dobozába?
Hazaérve megmutatta anyukájának a bársonydoboz tartalmát, aki
elmondta, hogy ezt a kitűzőt tudomása szerint Anci mama az édesanyjától kapta az esküvője napján. Ezután elővették a régi családi
albumokat, nézegették a fotókat: és valóban, az esküvői képen ott
volt a bross a nagyi ruháján, viszont korábban egyetlen képen sem
viselte senki. Egy kicsit tűnődtek rajta, hogy vajon 1952-ben hol vehetett ilyesmit a dédi, és főként miből, hiszen az idő tájt irgalmas
rendi ápolónőként dolgozott, és a szülei sem voltak vagyonos emberek.
- Mondd anyukám, a dédinek ki volt a férje? Nem lehet, hogy az ő
családjától származott?
- Nem kislányom, én úgy tudom, az én nagymamám az első világháborúban lett viselős az ő kis Annácskájával, de mire a nagyid megszületett, már özvegy volt, mert az a katonatiszt, aki a te dédapád
volt, meghalt Isonzónál. Semmit se tudok az ő rokonairól, még az is
lehet, hogy a Sári mama se ismerte őket. Tudod mit? Ha következőleg a maminál jársz, majd tőle kérdezd meg a bross eredetét, hátha ő
még tudja… valahogy sosem beszéltünk erről.
A napok teltek, Judit meg is feledkezett arról, hogy meg akarta kérdezni az ékszerről a mamáját. Azután egyszer, amikor bekapcsolta a
netet, hogy anyagot gyűjtsön a zárthelyihez, tekintete egy hírre és az
ahhoz tartozó fotókra esett:
„Mint arról korábban már hírt adtunk, a világon egyedülálló, az i.sz.
előtti 6. századból származó 160-200 millió forintra becsülhető összértékű közel-keleti műkincset foglaltak le az M5-ösön. A NAV munkatársai még tavaly szeptember 29-én nem sokkal éjfél előtt ellenőriztek egy kamiont az autópályán. Egy 50 éves török férfi volt a
sofőr. A vezetőfülke átvizsgálása közben egy zacskóban 14 darab
antik arany pénzérmét, egy arany karperecet és egy szárnyas csikóha16

lat ábrázoló melltűt, az ülés alatt pedig egy rézedényt és benne további réztárgyakat találtak. Az ellenőrzést végzők értesítették a kecskeméti rendőröket, akik összesen 101 db különböző alakú és méretű,
ábrákkal ellátott, antiknak vélt tárgyat találtak a kamionban. Az előzetes szakértői vélemény alapján a lefoglalt tárgyak ókori régészeti
leletek, amelyek a közel-keleti térségből származhatnak – asszír, sumér, perzsa eredetűek – így feltételezhetően műkincsnek minősülnek. A férfi a lefoglalt tárgyakat Isztambulban vette át szeptember
26-án azért, hogy 300 euróért Lengyelországba szállítsa őket. Az
ellenőrzés során kiderült, hogy ezek a tárgyak egyetlen nyilvántartásban sem szerepelnek, egyetlen múzeumból vagy magángyűjteményből sem hiányoznak… az antik arany ékszerekről felételezik, hogy
krisztus előtt 540 körül készültek, és a karumi kurgán sírokból származnak, melyben a régészek feltételezési szerint Krőzus fejedelem
kincseit találták meg… Az ügyben február 8-án befejezték a nyomozást, és kezdeményezte az ügyészség a lefoglalt tárgyak elkobzását. A
leleteket most a Szépművészeti múzeumban őrzik.”
Juditot megdöbbentette a melltű és a nagymamájáról kapott bross
kísérteties hasonlósága, gyorsan kinyomtatta hát az újságcikket, és
elrohant, hogy megmutassa Anna mamának, és rákérdezzen, hogyan
lehetséges, hogy az ő brossuk szinte a párja ennek a leletnek?
Anci nénit nagyon meglepte unokája kérdése, és az újságcikk, de
azután odalépett az ágyneműtartóhoz, melynek teteje alatt egy keskeny, hosszú fiók rejtőzött, és abból kivett egy nagyon öreg, csatos
füzetet:
- Nézd Juditkám, ez itt édesanyám naplója. Soha nem éreztem azt,
hogy nekem ezt el kellene olvasnom, de megőriztem, és most átadom neked. Kérlek, vigyázz rá, és ne mutasd meg másnak, mert ez
csak a mi kettőnk titka – még édesanyádnak se meséltem soha a napló létezéséről.
- Igen nagyi úgy lesz. Leülök itt nálad, és elolvasom, azután visszatesszük oda a szerkénybe, jó? – kérdezte, azzal leült a nagy virágos
fotelba, és kinyitotta a naplót.
Meglepte, hogy a napló németül volt írva, de szerencsére nem okozott neki gondot a fordítása – annál inkább a régies betűk, és az
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írásmód. De azután lassan ráállt a szeme, és olvasni kezdett. A napló
abban az időben keltezett, amikor a dédije – Sári mama – még csak
jegyben járt az ő főhadnagyával, és hosszasan írt arról, ahogyan levelezett vele, és ahogyan várta a frontról a híreket. A naplóból kiderült,
hogy még nem voltak házasok, amikor ő – minő szégyen – egy eltávozás alkalmával engedett vőlegénye csábításának. Teherbe esett, és
bizony mire az esküvőt kitűzték volna, a dédpapa elesett a fronton.
Sári mama szégyene nagy volt, de szegény szülei visszafogadták, és a
kis Anna a keresztségben az anyai nagypapa nevét kapta – így nem
vette szájára a falu a kicsi lányt, hogy zabigyerek.
Amikor Judit ennél a résznél tartott, könnyek szöktek a szemébe, és
valamiféle szégyent érzett: hogy jövök én ahhoz, hogy a rég halott
dédnagymamamám titkait olvassam? Ijedten felnézett, hogy Anci
mama meglátta-e a könnyeit, de mivel nagymamája épp elszundított,
így megnyugodott, hogy nem vette észre a meghatódottságát. Kicsit
abbahagyta a fordítást, de aztán erőt vett rajta a kíváncsiság, hogy
vajon a brossról szó esik-e majd, így tovább olvasott.
Nehéz évek következtek Sári mama életében: házaknál takarított, és
piacon árult hétvégeken, hogy pénzt tudjon küldeni szüleinek Annácska iskoláztatására – majd rátalált az irgalmas rendi nővéreknél az
ápolónői állásra, és lehetősége nyílt rá, hogy bábának tanuljon. Azután a negyvenes években szabadnapjain nagybetegek mellett házi
gondozást is vállalt – ezzel tehermentesítve egy kicsit a családtagokat
és a személyzetet az alól, hogy éjjel-nappal a beteg mellett legyenek.
Így került egy régész professzorékhoz is, ahol az asszony tbc-s lett –
ami bizony a negyvenes években még gyógyíthatatlan betegségnek
számított – és éjszakánként ápolta a halálosan beteg fiatalasszonyt.
Emma asszony hónapokon át szenvedett, majd heteken át haldoklott, és addig kérlelte Sári nővért, hogy segítse őt a halálba, míg a
dédi megkönyörült rajta, és azt mondta, ha következőleg jön, hoz
egy olyan injekciót, amitől végleg elalszik. Emma ekkor megkérte,
adja oda a szekrényből a bordó bársony ridiküljét, melyből kivette a
selyempapírba csomagolt, dédi által sárkányosnak nevezett brossot,
amit elmondása szerint a férje keletről hozott neki ajándékba – hogy
ezzel szeretné meghálálni a kegyes szolgálatát. Nehezen bár, de elfo18

gadta a kitűzőt, és hazament. Egész éjjel nem tudott aludni a lelkiismeret furdalástól, hogy mire vállalkozott, de mire két nap múlva
elindult, hogy teljesítse a haldokló kívánságát, a portás már azzal a
hírrel fogadta, hogy fel se menjen, a nagyságos asszony meghalt, nem
kell már az éjszakai ügyelet.
Sári mama tépelődött, hogy mit tegyen? Azt írta a naplójába, valószínűleg nagy fájdalmat okozott volna a gyászoló családnak, ha megmondja, hogy mit kért a beteg az ékszerért cserébe – talán még börtönbe is jutott volna érte, még akkor is, ha az asszony halála miatt
nem kellett megtennie azt, amire vállalkozott – de hogy az állását
elveszítette volna ha feljelentik, az biztos. Így aztán hazament, elrejtette az ékszert, soha sem viselte – viszont amikor Anna lánya férjhez ment, mint egyetlen hozományt ezt tudta adni neki.
Judit döbbenten ült, kezében a naplóval. Ezek szerint a dédi így jutott az ókori kincs birtokába? Lehetséges, hogy Krőzus sírját – amit
az interneten olvasottak szerint valamikor 1960-ban találtak meg egy
autópálya építése közben a mai Törökország területén – már legalább harminc évvel korábban is fosztogatták? Mert az meggyőződése volt, hogy a két ékszer összetartozott. Talán egy hadvezér palástját
tartották meg a két vállán ezek a kilenc aranyfonattal és azok végén
egy-egy kék színű kővel díszített szárnyas, farokuszonyos lovak?
Lassan fölállt, és a naplót visszahelyezte a fiókba. Ébredező nagymamájától azzal búcsúzott, hogy mivel a napló német nyelven íródott, pár oldal kisilabizálása után abbahagyta az olvasást, így a brossról nem olvasott semmit. Közben arra gondolt, elmegy ő a levéltárba, hátha talál korabeli újságot, amelyből megtudja, hogy kereste-e a
család az ékszert, vagy – mivel valószínűleg nem „hivatalos úton”
került a bross Magyarországra – jótékony homály fedi az elvesztését?
Másnap a Levéltárban sikerrel járt: hírül adták az újságok, hogy az
asszony halála után a család bizonyos ékszerek eltűnését jelentette, és
meg is gyanúsították a garamszentbenedeki szobalányt – bizonyos
Kollár Ilonát – a lopással, de mivel rábizonyítani nem tudták, hát
elbocsátották az állásából. Azt, hogy milyen ékszerek hiányoztak, a
korabeli újságok nem írták, Judit mégis úgy érezte, fel kellene keresni
ezt a szlovákiai falut, hátha nyomára bukkan az ártatlanul megvádolt
19

cselédnek – aki talán olyan idős lehet mint Anci mama –, hogy legalább most, ennyi év után bocsánatot kérjen tőle a családja nevében.
Hazaérve gondolt egyet, és a facebookon rákeresett a Kollár névre
Garamszentbenedeken. Ezzel a névvel három fiatalt látott és egy
hatvan év körüli asszonyt, akinek a „névjegyében” pontos címet is
talált. Megkérte évfolyamtársát, hogy a hétvégére tervezett komáromi
erődbeli kirándulást toldják meg egy kis szlovákiai túrával – megígérve, hogy a plusz 2x90 kilométeres utat természetesen ő fizeti. A kérdésre, hogy miért akar ő épp oda menni, mikor a történelem zárthelyihez komáromi adatok kellenek, azt válaszolta, hogy a nagymamájának akar örömet okozni egy régi ismerős felkutatásával. Végül abban maradtak, hogy Bea ottmarad az erődben „kutakodni”, Judit
pedig menjen tovább a kocsival, és intézze el a dolgát.
A hétvége jól sikerült, Bea tudott egy helyi régésszel beszélni, aki
szívesen adott neki anyagot a dolgozathoz, Judit pedig a google térkép segítségével rátalált a facebookról kinézett címre, és megtalálta a
nénit, akinek a nővére volt Helena Kollárova – vagyis Kollár Ilona,
aki valamikor a negyvenes években Pesten szolgált. Ilona asszony
már nem élt, de a testvére elmondta, hogy bizony igaz volt, hogy egy
gyűrűt meg egy karkötőt elhozott abból a házból, de azért, mert azt
az asszonya neki adta a halála előtt, csak hát ezt az urak nem hitték el
neki. Azt is tudta ez a néni, hogy a professzornak és Emma asszonynak volt egy fia a Sámuel, akit sajnos 11 évesen, iskolából jövet elfogtak és elhurcoltak a theresienstadti táborba, és azután nem volt hír
róla. A professzor úr pedig a családja elvesztése után Svájcba emigrált, és ott is halt meg nem sokkal a háború után.
Judit – hogy hű maradjon a kitalált történetéhez – megkérte a nénit,
hagy készíthessen 1-2 fotót Ilonka néni szobában lógó fényképéről
Anna mamának, majd a testvér kíséretében kiment a néni sírjához,
hogy a nagymamája nevében virágot helyezzen el rajta.
A komáromi útról hazatérve azon gondolkodott, hogyan tovább?
Meggyőződése volt, hogy a brossot nem tarthatja meg, hiszen az egy
fontos régészeti lelet. Végül úgy döntött, beavatja a történetbe történelem professzorát. Időpontot kért a tanárától, majd fogta a bársonydobozt, és magával vitte. Elmesélt mindent, amit megtudott az
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ékszerről, megmutatta az újságcikket, és végül a brossot is. A tanár
alaposan megnézte a szép, antiknak tűnő ékszert, később nagyítót is
vett elő, azután mosolyogva visszaadta:
- Kedves Judit, ezt a kitűzőt nem kell leadni a Szépművészeti Múzeumnak, ahogyan azt ön eltervezte. Az ékszer ugyanis – bár arany, és
antikolt – csak utánzat. Nézze csak meg a csat alatt, ahol összekapcsolódik a felső résszel ott az arany jele. Márpedig ilyet krisztus előtt
400 évvel még biztosan nem csináltak! Ezt az ékszert – valószínűleg
egy Közel-Keleten látott rajz vagy freskó nyomán, mely a most elkobzott arany melltűt ábrázolta – készíttette a régész a feleségének,
és bár értékes, semmiképp sem való a most megtalált aranyleletek
közé.
- Köszönöm tanár úr. Ezek után nem nyomozok tovább, megtartom
az ékszert, de egyelőre nem viselem: a nagymamám azt mondta: „én
már túl öreg vagyok hozzá”, én meg még azt érzem, nem vagyok
elég öreg egy ilyen ékszer viseléséhez – mondta Judit megkönnyebbülten nevetve, és hazasietett.
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A tea csodája
risztina és Márk egy biztosításértékesítési tréningen találkozott először. Márk éppen álláskeresőben volt – a munkaügyi hivatalban ajánlották ezt a kurzust, amely után
elvileg „tuti” értékesítő lesz. Az előadás – melyet Krisztina tartott –
nem volt rá túlzott hatással, de a lány annál inkább! Az előadások
szünetében – ha csak tehette – körülötte lebzselt, elmondása szerint
máskor három hónap alatt nem ivott meg annyi teát, mint ezekben a
napokban – mert ez ürügy volt, hogy a lánnyal együtt lehessen.
Krisztina ugyanis mindig teát ivott, ellentétben a hallgatósággal, akik
minden szünetben „rávetették magukat” a kávégépre.
Minél közelebb kerültek a tanfolyam végéhez, a fiú annál jobban
érezte, hogy ez így nem érhet véget, hogy még találkozniuk kellene,
de nem tudta hogyan kezdeményezzen. Kérjen „korrepetálást”?
Olyan banálisnak tűnt! Így aztán az utolsó előtti délutánon elment
egy nepáli teaszaküzletbe, és vett egy különleges teásdobozt, melybe
Emerald Green teát csomagoltak (csekélyke munkanélküli segélyének közel a negyedéért) és abban rejtett el egy névjegyet a telefonszámával. A kártyára csak ennyit írt: „teázni sem jó egyedül”. Másnap
az előadás végén sok más részvevőhöz hasonlóan ő is megköszönte
az oktatást, és átadta a lánynak a dobozt – minden kommentár nélkül.
Teltek a napok, és Márk egyre reménytelenebbül nézegette a telefonját, nincs-e rajta ismeretlen számról hívás. A biztosításértékesítésre
még mindig nem érezte magát alkalmasnak, azt szokta mondogatni:

K
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„én sajnos még a részeg embernek sem tudnék eladni egy üveg rumot – nemhogy a nagymamáknak egy temetési biztosítást”.
Talán egy hónap is eltelt, közbe talált egy telemarketinges állást –
nem ez volt álmai munkája, de hát kellett a pénz, hogy továbbtanulhasson, így elvállata. Éppen a délutáni műszakból ballagott haza –
hogy spóroljon, nem vett BKV bérletet –, azt mondta erre: így legalább sportolok is. Tehát éppen a Lágymányosi hídon bandukolt és
Krisztinára gondolt, illetve arra: lehet, hogy rég továbbajándékozta
azt az elegáns teát, és sose fogja megtudni, hogy egy névjegykártya is
van benne – amikor megcsörrent a telefonja. Mintha csak bevonzotta volna: Krisztina hívta, és elmesélte, hogy épp most ért haza halálos fáradtan egy háromnapos konferenciáról, és elhatározta, hogy
most azonnal felbontja a Márktól kapott zöld teát – mert rajta már
csak az segíthet. Azután meglátta a névjegyet, és arra gondolt, menynyire igaz, „teázni sem jó egyedül”, ezért meghívta, hogy kóstolják
meg együtt az új teát. Kérdezte, el tud-e jönni most a Hunyadi úti kis
lakásba, vagy érte menjen?
Márknak repesett a szíve az örömtől: ezek szerint tudja, hogy nincs
kocsim, bizonyára még emlékezik rá, hogy csóró vagyok – mégis
felhívott! Gyorsan elkezdett fejben számolni, mennyi időbe telik, míg
innen odaér? Végül elhatározta, hív egy taxit – mégse a lány jöjjön
érte – hátha útközben még egy virágboltot is talál… de vajon mennyi
pénze van? Mindegy, ha hó végéig koplal is, most nem akart csórónak látszani! Így aztán biztosította a lányt, hogy nem kell érte jönni,
húsz percen belül ott lesz taxival, főzze csak meg addig a teát, úgy
hallotta a nepáli boltban, hogy ennek a zöld teának jót tesz húsz perc
áztatás.
A taxis szerencsére gyorsan odaért a híd lábához, és természetesen
tudott egy éjjel-nappal nyitva tartó virágboltot az első kerületben.
Márk kis hezitálás után hófehér szellőrózsát vásárolt: elegánsnak és
tisztának látta, mint Krisztinát, aki ezekben a percekben éppen azon
tűnődött, biztos jó ötlet volt-e ezt a majdnem ismeretlen férfit a lakásába hívni. De azután elhessegette a gondolatot: látta a tanfolyamon, hogy a fiú nem rámenős, és tulajdonképpen végig nagyon
szimpatikusan viselkedett az oktatás alatt.
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A tea épp elkészült mire csöngettek, és a fiú ott állt az ajtóban a csokorral: kedvesen és szerényen, szinte bocsánatkérően. A lány behívta, majd előrement: a virágokat egy vázába rakta, és körbevezette
Márkot a kicsi, de vidám színekkel berendezett lakásban. Azután
leültek teázni, úgy mintha mindig is összetartoztak volna, és csak egy
hosszú, fárasztó nap után ültek volna le beszélgetni.
Négy év telt el a megismerkedésük óta, és mindketten úgy érezték,
révbe értek. A fiú talált egy elfogadható állást egy orvosi műszereket
gyártó vállalkozásban, ahol felfigyeltek kreativitására, és hamarosan
már ő tervezte meg az új eszközök dizájnját. A lány továbbra is sokat
utazott a tréningek miatt, de mivel az utóbbi időben egyre többet
gondoltak a gyermekvállalásra, végül jelentkezett egy másik biztosító
céghez egy oktatást szervező munkára, mellyel sokkal kevesebbet
kellett utaznia.
Nem akartak nagy esküvőt, így egy szép őszi napon csak néhány
barát jelenlétében házasodtak össze – a lillafüredi Palotaszálló függőkertjében –, majd másnap a fiú szülőfalujában, a boldogkőváraljai
templomban is megerősítve fogadalmukat.
Nagy szerencséjükre Krisztina lakása mellett megüresedett egy másik
garzon, melyet gyorsan meg tudtak venni és egybenyitották a két
lakást, mely némi átalakítás után egy két és fél szobás otthon lett,
ahol még a babaszobának is jutott hely. Igen, a babaszobának,
amelynek lakója azonban nem nagyon igyekezett megszületni. Krisztina majd egy éven át türelmesen várt, azután felkerestek egy specialistát, aki mindkettőjüket megvizsgálta. Több kisebb problémát is
talált, melyeket kezelni kezdett, sőt egy műtétet is kilátásba helyezett.
A házaspár nagyon elkeseredett a hallottaktól, mert az orvos azt is
mondta, hogy esetleg nem fog természetes úton megfoganni a baba.
Márk azt sem tudta, hogyan vigasztalja kedvesét, igyekezett rábeszélni, hogy vegyen ki szabadságot, menjenek el pihenni, sőt ha úgy érzi,
hogy a munka frusztrálja, mondjon fel és lazítson, járjon el gyógyfürdőbe, ha ahhoz van kedve. Krisztina persze erről hallani sem
akart, számára fontos volt a hivatása, de a gyerekre egyre jobban
vágyott: már könnybe lábadt a szeme, ha a parkban egy babáját sétáltató boldog párt látott. Végül egy nap Márk azzal a hírrel jött haza,
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hallotta az egyik munkatársától, hogy az ő felesége azután lett terhes,
hogy elkezdte a füves Gyuri bácsi gyógyteáit inni. Gyorsan elő is
vette a laptopját és megnézte, mi ez a „babaváró tea” amiről Árpád
mesélt, és lelkesen olvasta fel a konyhában épp vacsorát főző Krisztinának:
„A babaváró program Sz. György találmánya. Egyre több olyan házaspár van, akik szeretnének gyermeket, de valamilyen oknál fogva
elkerüli őket a gyermekáldás. Ennek oka lehet betegség, de sokszor
azoknál is előfordul, akiknél semmilyen rendellenességet nem talál az
orvos. Az ilyen »meddőség« hátterében állhat a stressz, az egészségtelen életmód, a helytelen étkezési szokások, a kevés mozgás vagy a
szervezet elsavasodása.”
Krisztina abbahagyta a brokkolis grantin összeállítását, átvette párjától a laptopot, és végigolvasta a cikket. Azután csak ennyit mondott:
- A boldogságunkat is egy teának köszönhetjük, miért ne hinnénk
hát ebben is? Ma már késő van – pillantott a konyhai faliórára. – De
holnap reggel felhívom a megadott számot, és időpontot kérek.
Az est folyamán még egyszer elolvasták a teakúrát részletező cikket,
és izgatottan latolgatták az esélyüket. Hiszen az állt a cikkben, hogy
sokszor a kúra alatt már a második vagy a harmadik hónapban is
megfoganhat a baba! Elolvastak pár pozitív kommentet is a cikk
alatt, és Krisztina azzal a boldog tudattal fészkelte be magát Márk
karjaiba elalvás előtt, hogy nekik is sikerülni fog.
Egy héten belül kaptak időpontot, sor került a beszélgetésre Gyuri
bácsival, aki ellátta őket teakeverékekkel és jó tanácsokkal.
Márk elhatározta, hogy ő lesz az, aki minden reggel korábban kel,
elkészíti a teát mindkettőjük számára, és azzal ébreszti kedvesét. Miközben készítette a teát, néha arra gondolt, valaha hetek teltek el,
hogy eszébe jusson teát inni, de azután jött Kriszta – és nélküle meg
a tea nélkül már el sem tudná képzelni az életét.
Még nem voltak túl a teakúra első fázisán, amikor Krisztina egy reggel megjelent a fürdőszoba ajtóba a pozitív terhességi teszttel. Márk
fölkapta, összecsókolta, aztán féltőn letette az ágyra, és rohant tárcsázni a nőgyógyászt, hogy mikor mehetnek hozzá a teszt megerősítése végett. Krisztina csak mosolygott a nagy buzgóságon.
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A kismama pocakja szépen fejlődött, hamarosan már a névadáson
tanakodtak, és amikor kiderült, hogy kislányuk lesz, Márk előállt egy
őrült ötlettel:
- Tudod mit? Ha már egy teának köszönhetjük a boldogságunkat is
meg a babánkat is, legyen a kislányunk neve Menta! Teának ugyanis
nem anyakönyveznék – ezt már megkérdeztem.
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Élet a kétarcú házban

H

anna még óvodás volt, mindössze öt éves. Nagymamájával és édesanyjával élt egy „kétarcú házban”, egy olyan
házban, amely két utcára nyílt. Az egyik oldalon öreg,
szürke homlokzata volt, színtelenre fakult barnás ablakkeretekkel és
fekete lábazattal, a másik oldalon viszont egy modernebb házrész
állt, amely legalább ötven évvel az első megépítése után készülhetett:
a homlokzatán nagy üvegfelületek, a falak hófehérek, az ablakkeretek
és a lábazat pedig kék. Ebben a modernebb részben volt Hanna
édesanyjának a műterme, amelyben hangulatától függően vagy színpompás, vidám képeket festett, vagy csupa komor, vigasztalan mázolmányokat, melyeket aztán egy-egy kétségbeesett éjszakán szétszaggatott, vagy felgyújtott.
Ezekről a hangulatváltásokról persze a kislány semmit sem tudott,
mire felébredt, a nagymamája igyekezett Dórát megnyugtatni, és
minden romot eltakarítani. A lánya ugyanis bipoláris volt, hangulatváltásainak, kirohanásainak ez volt a magyarázata.
Anna mamának nem volt könnyű élete a lánya mellett, aki kiskorától
fogva az ellentétek embere volt. Okos, értelmes, csodálatosan rajzoló, tehetséges kislány, megmagyarázhatatlan dührohamokkal és hangulatváltozásokkal. Már középiskolás volt, amikor diagnosztizálták
nála a bipoláris elmezavart, ezt a gyakori hangulatváltásokkal járó, a
teljesen feldobott állapottól a súlyos depresszióig váltakozó hangulatot – melyet időnként normális periódusok is megszakítanak. Ilyenkor Dóra teljesen jól van, halkan csendben járkál az emberek között,
el tud menni a kislányáért az óvodába, és sokszor napokon át gond
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nélkül el tudja látni. A kislány ilyenkor boldog, együtt játszanak a
parkban, és ha édesanyja kedve úgy tartja, boldogan kergetőznek a
pocsolyákon át hazáig. Ilyenkor Anyci azért sem haragszik, ha a kislány távolról, páros lábbal ugrik bele a „tocsolyába”. Ezt a nevet még
Hanna adta a vízfoltoknak kiskorában, és bár mára már ki tudja rendesen mondani, nagyon jólesik anyával egy kicsit rosszalkodni, és
ilyen szavakat gyártani, mint „tocsolya” vagy „efelánt”.
A kislány nem érti, de érzékeli anyukája hangulatváltozásait, és kétségbeesett igyekezettel próbál megfelelni anyja pillanatnyi állapotának. Ha az óvodába a nagymama megy érte, már tudja, hogy ma a
szürke homlokzatú, szomorú házban fog aludni, nem szabad átmennie a függőfolyosón a túloldalra „zavarni a mamát”. Hiába vágyik rá
olyankor, hogy édesanyja puha karjaiba vegye és meséljen neki, ezért
igyekszik minden reggel úgy indulni el otthonról, hogy kis ovis táskájában magával vigyen valamit édesanyja finom parfüm illatú holmijából, hogy ha este magányosan kell feküdnie a nagymama vendégszobájában, legyen valami lágy, finom kelme, aminek az illata Anycikájára emlékezteti.
Vannak napok, amikor ugyan a nagymamamája megy érte, de később
megjelenik édesanyja a folyosóajtóban, és átkiált:
- Jöjj kicsi szentem, itthon van Anyci, és vár tégedet!
Hanna szeretné megfejteni, mért van mindez, vajon ő az oka, hogy
Anyci nem mindig tudja szeretni őt? Hiszen ő mindig jó, sosem
mond ellent, ha át kell mennie a nagyihoz éjszakára, pedig mennyivel
jobb otthon a vidám házban lefeküdni! Milyen jó is az, ha Anyci
piros ruhát ölt és vidám dalokat dúdol miközben színes pillangókat
meg tűzpiros virágokat festeget! Persze az ilyen boldog napok után
aztán eljön mindig az a reggel, amikor ott találja a lehorgasztott vállú,
zsibbadt asszonyt a konyhában, ajkai között a kávécsíkkal, amit nem
nyelt le. Nem volt rá ereje.
Hanna tudta, hogy kell lennie valami szabálynak, csak ő még biztos
túl kicsi, hogy megértse. Lehet, hogy két Anyci van? Először erre
gyanakodott, de a nagyi egynek látta őt, és igyekezett megnyugtatni
az unokáját, hogy nem ő az oka édesanyja hangulatváltásainak.
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- Tudod, anyukád művész, festőművész, akinek hangulatváltozásai
vannak az szerint, hogy mennyire elégedett azzal, amit fest. Látod,
most a pillangók meg a piros virágok nagyon jól sikerültek, és most
anyukád boldog. Ma délután biztos érted tud menni az óvodába.
Hanna egyik nap egy szobrot fedezett fel az édesanyja műtermében.
A szobor egy férfi fejet ábrázolt, akinek a feje mindkét oldalához
más arc tartozott, az egyik oldottan mosolygott, míg a másik szomorú volt és magányos. Hanna odament hozzá, nézegette: a férfi vonásai egyformák voltak, de vonásaira más-más arckifejezést gyúrt a
bennük lévő öröm és félelem. A kislány nézte egy darabig a kétarcú
embert, majd óvatosan felvette és magához ölelte a torzót, mert nagyon-nagyon megsajnálta. Arra gondolt, pont ilyen az ő anyukája is.
Elhatározta, megkéri Anycit, hogy keressék meg azt az embert, akit
ez a szobor ábrázol, hátha meg tudják vigasztalni ők ketten, és azután az anyukája sem lesz többé magányos és ez a bácsi se.
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Levélváltás
des Diám!
Bocsáss meg, hogy csak most válaszolok a leveledre, de
szinte minden energiámat felemészti a házasságom megmentése. Igen, jól érted, lassan már ott tartok, hogy feladom! Ezerszer megbántam, hogy egy zseniális és átlagon felüli jóképű férfihez
mentem hozzá öt évvel ezelőtt. Egyszerűen nullának érzem magamat
mellette, sem éjjelem sem nappalom – folyton azt figyelem mikor
csal meg, és ki miatt akar elhagyni. Nem, ne hidd, hogy fóbiás vagyok, volt már részem benne, tudom, hogy körüldongják a nők a
klinikán, mert olyan melleket senki se tud „eszkábálni” nekik, mint ő
– és mert a kívülállók szemében ő az álompasi! Tudom, ha itt lennél
most azt mondanád, hogy de hát én is átlagon felül csinos vagyok,
hogy van értelmes és jó munkám, hogy rendet tartok a házban, és
még főzök is ennek a hálátlan dögnek – jaj, dehogy dög, akarom
mondani ennek az imádnivaló pasinak, aki egyszerűen megőrjít! Tudod milyen rendetlen? Jaj, ne tudd meg: ha rajta múlna, halmokban
állna a mosatlan meg a koszos gatya – de ő még csak észre sem veszi,
hogy rakodok utána, annyira csak a saját zsenialitásával van elfoglalva! Lehet, hogy úgy érzi: a rendkívüli emberre más szabályok vonatkoznak? És még arról nem is írtam, hogy a nőügyein felül a whisky
és a póker iránti szenvedélyét is el kell viselnem!
Jaj, drága barátnőm, ha tudnád, mennyit szenvedek! Ha itt lennél
nekem, és nem háromezer kilométerre tőlem – talán még ezt is
könnyebben elviselném. Mit tegyek? Én rettenetesen kínlódok ebben
a kapcsolatban, de ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt, beleha-

É
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lok! És azt még nem is írtam, hogy már előre félek, ha elmegyünk
valahová társaságba egyszerűen megaláz: az én „hülyeségeimről”
szóló történetekkel traktálja a haverjait – és röhögnek az én káromra.
Ilyenkor persze legtöbbször sírva fakadok, de ez csak ront a helyzeten – a világból tudnék kirohanni miatta. És ha ezt otthon utólag
megpróbálom szóvá tenni, durván lehord, hogy miért képzelődöm,
és miért nyaggatom a „hisztijeimmel”, miért akarom korlátozni őt,
ha jól akarja érezni magát a barátaival? De miért akkor érzi jól magát,
ha rajtam gúnyolódik?! Van, hogy éjjel csak fekszem mellette, a beszűrődő holdvilágnál nézem a szép szabályos arcát, a kedves vonásait
– ilyenkor pont olyan vonzónak és szépnek látom, mint a kapcsolatunk elején, és a sírás fojtogatja a torkomat a gondolatra, hogy elveszíthetem! Én abba belehalnék, az biztos!
Édes Diám, válaszolj mielőbb, hátha Neked, mint kívülállónak van
jó ötleted: mit tegyek? Már gondoltam arra is munkát vállalok a klinikán, hogy a közelébe legyek – de erről persze hallani se akar!
„Hogyisne – mondta –, hogy ellenőrizgess? Nem fogom magam
azzal lejáratni, hogy engem az asszony gyeplőn rángat és pórázon
tart!” Pedig dehogy merném én korlátozni! Még a végén kitenné a
szűrömet. Szeretettel ölellek, és aggódva várom válaszod: Bea
@

Drága Beácskám!
Alig akartam hinni a szememnek, amikor elolvastam kétségbeesett
soraidat! Hogy juthattál idáig? Mi van az önbecsüléseddel? Hiszen te
egy értelmes és nagyon szép nő vagy, és ráadásul házias – Gábornak
össze kellene tennie a két kezét, hogy ilyen asszonyt talált! Még hogy
te buta vagy? Meg közönséges? Hogy veled nem lehet csillogni a
haverok előtt? Meg hogy ő rendkívüli meg zseniális? Szerintem a
zsenialitáshoz nem elég a jó beosztás és az előnyös külső, őt csak te
véled különlegesnek, és te aggatod rá a „dicsfényt” meg a „különleges díszeket” – de attól még kilátszik a lóláb. Szerintem a te férjed
inkább egy tehetséges, de gátlástalan és beképzelt fa…i.
Már ne is haragudj drágám, de az ilyet csak egy társfüggő szerelmes
nő látja rendkívülinek. Igen-igen, hidd el, hogy ez betegség, melynek
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legtipikusabb jelei: párunk kóros túlértékelése, önmagunk lebecsülése, kétségbeesett féltékenység – és rettegés attól, hogy elveszítjük.
Édes kicsi Beám! Nagyon kérlek, haladéktalanul menj el egy specialistához, mert mint minden függőségből, ebből is ki lehet gyógyulni –
ha nem is egyszerűen. Nem teheted tönkre az életedet egy olyan miatt, aki arra érdemtelen! Mondanám, hogy menjetek el párkapcsolati
terapeutához – de feltételezem, elutasítaná, mert ő nagyszerűen érzi
így magát: te kiszolgálod, körberajongod, akkor is megbocsátasz neki, ha bunkó, ha részegen jön haza a haveroktól vagy valami nőtől…
azt írtad, volt már részed ilyenbe is. Borzasztó!
Hidd el, ezen csak te tudsz változtatni, és ha túl leszel rajta, magad
fogsz legjobban csodálkozni, hogy maradhattál annyi éven át mellette úgy, hogy sárba tiporta az önbecsülésedet. Tudod, mikor leszel te
újra egészséges? Ha majd egy szép napon magabiztosan azt tudod
mondani neki: „Elég! Engem te többé nem alázol meg se itthon, se a
debil haverjaid előtt, találkozunk a válóperes tárgyaláson!”
Aggódva várom válaszod, ölellek: Dia
@

Kedves Dia!
Nem hittem, hogy ekkorát fogok csalódni benned, legalább háromszor elolvastam a leveledet, és arra jutottam: megszakítok veled minden kapcsolatot! Mégis hogy gondolod, hogy én beteg vagyok, mikor
csak féltem azt, akit szeretek... talán irigy vagy, mert neked nem jutott ilyen gyönyörű és okos ember, mint az én szerelmem? Tudod
mit? Vedd tudomásul, hogy jól érzem magamat cselédként mellette,
hogy százszor inkább nevessenek ki, mint hogy egyedül legyek, mint
te Izraelbe, ahol – úgy tűnik – hiába várod, hogy egy gazdag zsidó
téged tegyen ilyen rabszolgává. Agyő! Maradok, aki vagyok: egy
„társfüggő” feleség! Bea
@

Sajnálom. Te tényleg menthetetlen vagy! Dia
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Kísérlet Rennesben

A

nyugat-franciaországi Rennesben az egyetem területén található klinika társalgójában hárman ültek: Vera és Gábor,
akik kétezer eurós „fájdalomdíjért” vállalták a gyógyszerteszteket, és dr. Márkus – aki a fájdalom- és szorongáscsillapítónak szánt
szer kipróbálása során a kísérleteket magyar részről figyelemmel kísérte. A klinika a Parc du Thabor területén, egy 19. századi tornyos,
egyemeletes épületben volt, melynek társalgója csodaszép virágoskertre nézett. A hatalmas félköríves társalgó nyitott ablakain át friss
virágillatot hozott a szél, és hangos madárcsivitelés hallatszott a fák
közül.
A klinika a Biotrial laboratórium megbízásából 84 emberen tesztelte
a gyógyszert, melyhez a hatóanyagot egy magyar cég állította elő –
ezért is vehetett részt a kísérletben megfigyelőként Márkus doktor.
Azt a hatóanyagot, mely az endokannabinoid rendszerre hat és orvosi kannabiszból állítanak elő, eddig egyetlen engedélyezett, forgalomban lévő gyógyszer sem tartalmazta, ennél a vizsgálatnál alkalmazták
először. A 84 önkéntest több országból válogatták össze, mert a portugál megrendelő úgy gondolta, fontos volna azt is megfigyelni, különböző korú és habitusú, más-más rasszhoz tartozó emberekre eltérően hat-e a szer?
A társalgóban üldögélő két fiatal itt, a klinikán ismerte meg egymást
– ők ketten voltak csak magyarok a csoportban – és szinte az első
napoktól forrt körülöttük a levegő. A doktor vette észre elsőként,
hogy a két fiatal vonzódik egymáshoz, de egyelőre még nem szólt a
kísérlet vezetőjének, inkább igyekezett a közös nyelv folytán a bizal33

mukba férkőzni, hogy megfigyelhesse viselkedésüket. Egyelőre ő
sem tudta, hogy közülük ki kap placebót és ki valódi hatóanyagot
tartalmazó gyógyszert, hiszen a kísérlet vezetője ezt még előtte is
titokban tartotta.
A fiatalok épp a tv-t nézték, miközben az orvos egy hetilapot böngészett a háttérben, de egyszer csak felkapta a fejét: a híradóban arról
volt szó, hogy egy franciaországi gyógyszerkísérlet során 5 ember
rosszul lett, akiket azonnal beszállítottak egy párizsi kórházba, és a
tudósító szerint egyikük állapota súlyos, életveszélyes. Gábor azonnal
felhangosította a tv-t és az orvoshoz fordult:
- Hallja doktor úr? Csak nem a mi klinikánkról van szó?
- Nem, nem hiszem, akkor már én is tudnék róla. Nem mondták
véletlenül a város nevét?
- Nem, azt nem, csak hogy Párizsba vitték őket!
- Doktor úr! Ugye itt nálunk nem lehet baj? – kapcsolódott bele a
beszélgetésbe Vera is. Otthon azt sem tudják, miért vagyok itt, azt
hiszik, csak a szakdolgozatomhoz gyűjtök anyagot. Anyám halálra
aggódná magát, ha tudná, mivel akarok a szünidőben pénzt keresni!
- Nyugodjanak meg, nem lesz semmi baj. Most megyek, megkérdezem Elisát, hallott-e valamit erről az esetről, és ígérem, beszámolok
maguknak – mondta, és kisietett a társalgóból.
Verát nem nyugtatta meg a doktor válasza, ahogy kilépett az ajtón
félve bújt hozzá Gáborhoz, és azt kérdezte:
- Te nem félsz? Mi lesz velünk, ha valami baj lesz? Ha abba kell
hagyni a kísérletet, akkor is megkapjuk a pénzt?
- Ugyan már, ne láss rémeket – felelte a fiú. Azért mert valahol, valakinek a szervezete rosszul reagált egy gyógyszerre még nem kell rémeket látni, te buta – tette hozzá sok szeretettel, és viszonozta a lány
ölelését.
Kettőjük közül Gábor volt az, aki lelkesedő és romantikus, a lányt
több csalódása realistává és óvatosabbá tette, ezért is aggódott jobban a jövőért és a kísérlet kimeneteléért…
- Te Gábor! Gondoltál te már arra, hogy ez a szer, amit kapunk
mennyire befolyásolhatja az érzelmeinket? Vajon akkor is egymásba
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szerettünk volna, ha nem itt találkozunk? Engem nem hagy nyugodni a gondolat, hogy talán csak a kísérlet része… vagy mellékhatása…
- Jaj, ne emészd már magadat ilyeneken! Hát persze hogy szeretnélek, hiszen ez szerelem volt első látásra! Hidd el: okos, szép és csinos
vagy, és én biztos utánad fordultam volna akkor is, ha az utcán találkozunk – mondta a fiú és megcsókolta a megszeppent lányt. Tudod
mit? Gyere, sétáljunk le a tóhoz, és bújjunk össze, nem szabad tovább idegeskedned ezen. Márkus doktor megígérte, hogy utána jár és
tájékoztat.
Vera valamennyire megnyugodott, elindultak hát sétálni az Orangerie
du Thabor-on át le a tavacskához, útközben gyönyörködve a Jardin
botanikus kert növény különlegességeiben és az őspark hatalmas
fáiban. Kicsit ugyan kótyalagosnak érezte a fejét, mint majdnem
mindig a gyógyszer után, de ezzel most nem akart előhozakodni,
mert tudta, hogy a fiút ez aggasztaná.
Már majdnem leértek a partra, amikor elég hangos, és kissé akadozó
francia beszédre lettek figyelmesek: a bokrokon túl, az egyik türkizkék pad előtt Márkus dr. járkált fel-alá, idegesen vitatkozva, gesztikulálva a telefonján. Vera és Gábor önkéntelenül is meglassította a lépteit, és a puszpángbokrok takarásában, de hallótávolságban megálltak. Gábor – aki jobban értette a francia beszédet – hamarosan megértette, hogy egy balesetről van szó, ami a kísérlet során következett
be, és az orvos azért dühöng, mert úgy érzi, előle is elhallgatták a
bajt, fel van háborodva, hogy a tv-ből kell megtudnia, hogy mi történt. Amennyire Gábor a gyors hadarásból meg tudta érteni, az itteni
betegek közül lett rosszul először egy, majd fél napra rá újabb négy
ember, és azt, aki a telefon túloldalán volt, nagyon leszidta, hogy
nem bízik meg benne, és nem tájékoztatta azonnal őt. Végül kinyomta a telefont, és elviharzott az orvosi szobák irányába anélkül,
hogy észrevette volna a fiatalokat a bokrok takarásában.
- Hallottad? Értetted mit mondott? Ugye hogy a kíséreltről beszéltek,
aminek mi is részesei vagyunk? – kérdezte aggódva a lány.
- Igen, igen, sajnos jól értetted. Gondolom, jó nagy botrány lesz belőle, kíváncsi vagyok, mikor teszik közzé. Vagy elhallgatják? – kér-

35

dezte a fiú döbbenten, mintegy önmagától. Nem, ezt nem tehetik
meg velünk!
- Gondolod? Hiszen hallottad, még a doktornak se akartak szólni!
Gondolom valami szemfüles újságíró kiszúrta a mentőket… vagy a
médiának beépített embere ott a párizsi klinikán, aki riasztotta őket?
- Minden lehetséges – válaszolta a fiú. De meg kell tudnunk az igazságot, és jó lenne addig felfüggeszteni a gyógyszer bevételét, amíg
meg nem halljuk, hogy jobban lettek a többiek.
- Gábor én úgy félek! Jobb is lenne, ha leállnánk a gyógyszerrel, legalább megtudnánk, hogy gyógyszerfüggők lettünk-e, és csak a szer
hatása miatt vagyunk együtt, vagy őszinték az érzéseink?
- Jól van, de tudod, milyen árgus szemmel figyeli Martha nővér a
gyógyszer bevételét! Nehéz lesz az eszén túljárni, mert képes belenézni a szánkba, hogy lenyeltük-e? Persze, én is szeretném tudni,
mennyire bízhatunk a saját érzéseinkben – meg persze egymáséban is
– és belátom: ennek kiderítése csak úgy lehetséges, ha kézbe vesszük
a rajtunk folyó kísérlet irányítását.
A fiatalok rég elfeledték, hogy összebújni jöttek le a klinika kerítésénél lévő, lila akácok által körbevett kis lugasba – ebben a pillanatban
a sötét jövő sokkal jobban izgatta elméjüket, mint a szex. Hosszasan
elmélkedtek azon, vajon hogyan kellene túljárni a gyógyszerosztó
eszén, és azon is, számon kérjék-e a magyar orvostól a hallottakat, ha
az magától nem akarja elmondani. Végül arra az elhatározásra jutottak, egyenlőre hallgatnak, megvárják a fejleményeket, mert ha a kutatók nem jelentik be a gyógyszerezés felfüggesztését, hanem lelkiismeretlenül tovább folytatják a kísérletet, a kérdezősködéssel csak felhívják magukra a figyelmet, és akkor biztosan folyamatosan fogják ellenőrizni az előírt dózis bevételét.
Miközben a fiatalok a jövőt latolgatták, az orvosi szobában élénk vita
folyt. A főorvosnő ragaszkodott a kísérlet folytatásához, mint elmondta, óriási kártérítési összeg forog kockán, amit a portugálok
fognak követelni, ha a teszteket idő előtt befejezik. Igyekezett a felelősséget megosztani a két fiatalabb kollégával – Sándorral és Philippel – mondván, hogy nem ő volt az egyedül, aki minden egyes embert kikérdezett és megvizsgált a kiválasztás során, hanem együtt
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végezték az előzetes vizsgálatokat. Sándor még mindig azon dühöngött, miért hallgatta el a főorvosnő előlük a tényeket, amikor a betegeket kórházba szállították, mégis mit gondolt: nem fog feltűnni a
kollégáinak, hogy néhány ágy üresen maradt?
A következő kérdés, amit meg kellett vitatniuk az volt, hogy vajon a
betegekkel tudassák-e a problémát, mert a főorvosnő minden áron
folytatni akarta a kísérletet, de Márkus doktor aggódott, hogy ha a
kísérleti alanyok körében elterjed a megbetegedések híre, fel fognak
lázadni. Elmondta, hogy a két magyar résztvevő – akik egyre többet
vannak együtt, és úgy tűnik egyre jobban vonzódnak egymáshoz –
ott volt a társalgóban, amikor a hírt bemondták, és hogy máris gyanút fogtak, sőt tőle várnak tájékoztatást. Végül megállapodtak abban,
hogy másnap, nagyvizit után összehívják a kísérletben résztvevőket
az előtérbe. Ott a főorvosnő arról tájékoztatja őket, hogy történt egy
sajnálatos eset, mely kapcsán a csoport egy tagja kórházba került, de
minden szenzációhajhász újságírói hír hazugság, az érintettek nem a
gyógyszertől, hanem egy bennük lappangó fertőzéstől betegedtek
meg. Azt is fogja mondani, csak az itt maradók biztonsága érdekében szállították át a szobatársaikat egy másik szárnyba, ezért hiányzik
öt ember. Így a résztvevők megnyugodhatnak, és szedhetik tovább a
szert – el kell hitetni velük, hogy teljesen biztonságos.
A doktornő felfigyelt Sándor szavaira, amikor a magyar fiatalokról
beszélt, és megpróbálta meggyőzni kollégáit, hogy ez milyen nagyszerű: ők ugyan csak egy szorongásoldót akartak tesztelni, de ha kiderül, hogy a szer vonzalmat ébreszt a használójában, ez a mellékhatás még kapóra jöhet, csodás lenne, ha be tudnák bizonyítani, hogy
az érzelmek egyszerű biológiai folyamatokkal is megmagyarázhatóak,
ha megtalálnák a szerelem gyógyszerét. Felszólította a kollégákat,
kezdjék figyelni a többi alanyt is, hátha másutt is jelentkezik a vonzalom és alakulnak még párok!
Márkus doktor gondterhelten távozott a megbeszélésről. Számára is
sok pénzt jelentett ez a kísérlet, megalapozhatta volna a jövőjét,
megépíthették volna a közös magánrendelőjüket a menyasszonyával,
de a lelkiismerete háborgott. Meddig lehet eltitkolni a történteket?
Milyen sunyi ez a főorvosnő, hogy még előttük is titkolni akarta a
37

bajt? A két fiatal kapcsolatában lehetséges veszélyforrást, érzelmi
összeomlást lát. Tudja, hogy főnöke – a meglehetősen kiábrándult,
labilis lelkiállapotú pszichiáternő – a „pozitív mellékhatástól” szakmai áttörési lehetőséget és pénzt remél: hiszen ha ilyen heves érzelmeket tud kiváltani az új szer, lehet, hogy megtalálták a szív potencianövelő szerét? De ettől még nem lett jobb a hangulata, már-már
megbánta, hogy felhívta a főnöke figyelmét a fiatalok szemük láttára
kibontakozó kapcsolatára.
Másnap délelőtt megtörtént a páciensek tájékoztatása, és miután
sikerült az emberek gyanakvását féligazságokkal elaltatni, a főorvosnő bejelentette, hogy azok a résztvevők, akik már mától vállalják,
hogy felemeljék az adagjukat, plusz ötszáz euró bónuszban részesülnek. Azt persze elhallgatta, hogy ezzel a kísérletet akarja sürgetni,
bízva abban, hogy mire a hatóságok kivizsgálják az esetet, és esetleg
elrendelik a megfigyelés beszüntetést, ő már pozitív eredményt tud
produkálni a megbízói felé.
Vera és Gábor nem vállalta a felemelt adag beszedését, pedig a főorvosnő külön elbeszélgetett velük hangsúlyozva a kísérlet veszélytelenségét és hasznosságát. Gábor már-már ott tartott, hogy a szemébe
vágja az igazságot, amelyet a telefonbeszélgetésből megtudott, de
aztán visszafogta magát: tudta, hogy csak árthat a tervüknek, ha most
nem türelmes.
A gyógyszerek beszedését továbbra is elég gyakran ellenőrizték, de a
fiúnak szerencséje volt: éppen volt egy lyukas zápfoga, melybe a
nyelvével egyetlen pillanat alatt be tudta igazítani az egyébként igen
keserű tablettát, majd az ajtón kilépve gyorsan kiköpte. Verának nem
volt ilyen szerencséje, a nővér kiszúrta, hogy a nyelve alatt próbálja
rejtegetni a gyógyszert, és ettől kezdve minden tiltakozása ellenére
injekció formájában kapta meg a szert, amitől teljesen kétségbeesett.
Gábor igyekezett megvigasztalni, mondván: ha csak egyikük tiszta
marad, már az is eredmény, mert ha az ő érzelme nem változik, akkor a lánynak el kell hinnie, hogy ez nem manipuláció, és hogy ő
tiszta szívéből szereti. Verát ez nem igazán nyugtatta meg, mert a
saját érzéseivel is tisztába akart lenni. A fiú azzal nyugtatta, ha kell,
zsarolással is kiszedi Márkus doktorból, hogy Vera placebót kap-e
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vagy igazi gyógyszert: elhatározta, hogy egyszerűen szembesíti a telefonálás során hallottakkal.
A megbeszélés utáni harmadik napon a televízió bejelentette, hogy
az öt ember közül, akiket a párizsi klinikára szállítottak egy 49 éves
férfi elhunyt, a többiek állapota kielégítő, de már nem térhetnek viszsza a gyógyszerkísérlet színhelyére. A bejelentést követően az egészségügyi miniszter is nyilatkozott, komoly kivizsgálást ígérve a „baleset” ügyében, és nevén nevezve a helyet, ahol a tragédia bekövetkezett. Ezt a bejelentést legalább 8-10 ember hallotta a kísérleti alanyok
közül, és a hír futótűzként terjedt. Az orvosok minden megpróbáltak, hogy lecsillapítsák, és együtt tartsák a résztvevőket, de közel
egyharmaduk bejelentette, hogy felbontják a szerződést, és távoznak.
Vera igyekezett meggyőzni Gábort, hogy mivel úgysem szedi a
gyógyszert, távozzon ő is a lázadókkal, és legyen ez a próbája a szerelmüknek. Ő itt marad, és végig csinálja a kísérletet – így legalább a
pénzt is megkapja, amivel a közös életüket elkezdhetik – ha csak
nem az derül ki, hogy az érzelmeik nem állják ki a távolság próbáját.
Gábor nehéz szívvel, de beleegyezett, hogy távozik, de megeskette
Verát, hogy ahogy a kísérlet véget ér, azonnal értesíti. Addig ugyanis
semmilyen hírt sem tud küldeni: mobiltelefonjaikat letétbe kellett
helyezni, internethez nem férhettek hozzá, levelet küldeni vagy kapni
tilos volt, teljes hírzárlatot rendeltek el a „kísérlet biztonsága” érdekében.
A főorvosnő dühöngött, amikor megtudta, hogy a párocska egyik
tagja távozik – még mindig azzal a hiú reménnyel kecsegtette magát,
hogy a kísérlet során boldogsághormont tudnak stimulálni, és ettől ő
híressé válhat. Végül megnézte a listát, melyben feljegyezte, kik kaptak placebót, és mivel Gábor is ezek közül való volt, engedett a
nyomásnak, hagyta távozni. Elrendelte, hogy Verának – akiben nem
bíztak a gyógyszer szedése kapcsán, ezért injekciókat kapott – tudtán
kívül ismét emeljék fel az adagját: látni akarta, jobban szenved-e a
párja nélkül, a megemelt dózis után, mint előtte. A kísérlet bevált, az
elkövetkező napokban a lány szinte kábulatban járt-kelt a klinika
parkjában, azon képzelegve, hogy Gábor egyszer csak felbukkan a
fák közül. Így telt el pár nap, és a lány egy napon a reggelinél meglát39

ta Nathant, a néger fiút – és iránta is szerelemre lobbant. Üzenetekkel bombázta, mondvacsinált okokkal bekopogott hozzá, de a fiú –
aki Gáborhoz hasonlóan placebót szedett – nem viszonozta érzéseit,
sőt a viziten Márkus doktornak panaszkodott a lány zaklatása miatt.
Teltek a hetek, Gábor nem találta a helyét: próbált ugyan Rennesben
munkát találni, és a közelben maradni, de ez nem sikerült. Albérletet
keresett a peremkerületben, mert úgy számolta, erre legalább négy
héten át elég lesz még a pénze. Érzései nem változtak: nem találta a
helyét a lány nélkül. Végül nem bírta tovább, felhívta dr. Márkust, és
könyörögni kezdett neki: vegye vissza a kísérletbe, engedje, hogy
visszatérjen a klinikára, hogy szedhesse tovább a gyógyszerét. Az
orvos ekkor felvilágosította, hogy ő egész idő alatt placebót kapott,
tehát érzései nem a kísérleti szer hatására alakultak ki, vagyis nem
lehet gyógyszerfüggő – sokkal inkább társfüggővé vált. Az orvos
végül megígérte a fiúnak, hogy tájékoztatja a főorvosnőt, és ha az
igent mond a visszatérésére, felhívja Gábort.
A főorvosnő – aki ekkor már tudott a lány újabb vonzalmáról – érdekesnek találta az újabb kísérletet: mi van akkor, ha visszaengedi
Gábort, és a szerelmesek összetalálkoznak? Milyen érzéseket vált ki a
lányból, ha együtt látja a két férfit? Vajon összeomlik, vagy „visszaszeret” korábbi barátjába? Ezért úgy dönt, igent mond: visszaengedi
Gábort, és figyelni fogják az eseményeket.
Gábor tehát betoppan – boldogan, és mit sem sejtve az azóta bekövetkezett „pálfordulásból” – és elindul a parkba megkeresni a lányt.
A hatás leírhatatlan: a lány szinte eszét vesztve rohan előle, beleveti
magát a tóba, és elmerül. Gábor – aki mit sem tud a gyógyszeradag
növeléséről, és Vera lelkiállapotáról, kimenti az ájult lányt, karjába
veszi és elrohan vele az akác lugas felé. Megpróbálja magához téríteni, könyörög neki, hogy szökjenek meg: kapaszkodjon meg a fal tetejében és a kúszó akác indáiban miközben ő bakot tart neki, és rugaszkodjon fel a terméskő kerítés tetejére. A lány nem ért semmit, a
sokkból még nem tért teljesen magához, de engedelmeskedik a fiú
utasításának, és mire a két kigyúrt ápoló utoléri őket, átjutnak a kerítésen. Gábor áldja az eszét, hogy a külvárosban bérelt szobát, de
erről nem beszélt Márkus doktornak sem, így van hol elrejtőzniük,
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mert a főorvosnő a környező városok szállodáiban is keresteti őket.
A lány heteken át nagyon szenved a kábítószer hiányától – hiszen a
gyógyszerben kannabisz kivonat volt – de aztán lassan túljut ezen, és
szembesül korábbi állapotával. Az együtt töltött négy hét után elválnak útjaik, de elhatározzák, hogy nagyon jó barátok maradnak, és
nem veszítik el egymást.
Gábor hazautazik Magyarországra, a lány hozzáfog a szakdolgozati
anyag gyűjtéséhez, de három hét után belátja: mégsem tud a fiú nélkül élni, ezért értesíti, hogy ő is hazautazik, és tudatja azt is, melyik
repülővel indul. Gábor a repülőtéren várja, mert érzései Vera irányába változatlanok, és bízik abban, hogy mégis elkezdődhet a közös
életük úgy, ahogy azt még a Thabor parkban sétálva elképzelték.
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Mondjam? Ne mondjam?

A

Liberté Kávézó és Cukrászda a főtéren áll, egy régi szép
szecessziós épületben. Sarokról lehet bemenni a halványrózsaszínre festett, hófehér gipszstukkókkal és óriási tükrökkel
díszített, fehér székekkel és asztalkákkal berendezett L alakú terembe. Balról van a fagylaltos pult, jobbról a süteményes vitrinek, középen pedig egy pillangókkal és virágokkal díszített Herendi porcelán
kávégép trónol. Körülöttük mindenütt virág: dézsában álló pálmák
és páfrányok épp úgy, mint friss vágott virágok szerte az asztalokon.
A hatalmas ablakokon tejfehér függönyök, a falon rózsaszín drapéria:
egyszerre volt világos, és kellemes, mégis elrejti a bent ülőket az utcán járók elől.
Ide beszélt meg találkozót Krisztina és Anna, akik már a középiskola
óta jó barátnők voltak – bár amióta Krisztina a fővárosba ment dolgozni, már elég ritkán találkoztak. Kriszta érkezett előbb, és elfoglalt
egy asztalt a jobb oldalon a belső sarokban. Jó szívvel nézett szét a
kis kávéházban, mely őt egy habcsókra emlékeztette: még az édes,
vaníliás illatot is érezte, miközben a barátnőjére várt, és a süteményválasztékot nézegette. Arra gondolt, Anna biztos megint vacsorának
való után lohol: mint egy rabszolga, folyton süt-főz a férjének. „Szegény drágám annyit robotol, napközben nem jut ideje egy tisztességes főtt ételre, hát hogyne várnám háromfogásos vacsorával?” –
szokta mondogatni. Végül 15 perc késéssel berobbant, leült Kriszta
asztalához az ajtónak háttal, és már kezdte is a magyarázkodást:
- Jaj, kérlek, ne haragudj a késésért! Elugrottam még a piacra tudod,
Józsi a hentes mindig félreteszi nekem a sertés szüzet. Hát képzeld,
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zárva volt, de ki volt írva, hogy „rögtön jövök” így vártam kicsit.
Gondoltam: megvárom, mert megígértem Andrásnak, hogy brassói
lesz estére, és azt abból szereti. Hát, ahogy ott állok, csörög a telefonom: azt mondja a drágám, ne várjam haza, mert elvállalt egy plusz
munkát, le kell még utaznia Kőrösre, csak késő éjjel ér vissza. Látod?
Egy angyal! Mindent elvállal, nem tud a főnökének nemet mondani –
meg hát annyira szeretne egy nagyobb házat ott a villasoron, tudod a
kórház felé, ahhoz meg kell a pénz.
- Jó megértem, semmi baj. Csak téged sajnállak, hogy annyi idődet
elvesz a házimunka, pedig a te munkaidőd se nyolc óra…
- Jó-jó, de értsd meg, érte szívesen csinálom! Amikor hazaérek a
bölcsődéből, bizony néha fáradtnak érzem magamat az egész napos
futkosás után, de hát mi az én munkám az övéhez képest! Egy mérnök, felelős beosztásban! Rajta sokkal nagyobb a felelősség, mert mit
ronthatok én el? Dupla adag cukrot rendelek a konyhára, vagy elfelejtek mosóport hozatni? De Ő! Ha a műszaki átvételnél elnéz valamit, és emiatt vissza kell bontatni 5-6 emeletet… nem, a mi kettőnk
munkáját össze se lehet hasonlítani! Tudom, azt mondjátok a lányokkal, hogy elfogult vagyok! De hidd el, megérdemli a dicséretet.
- Értem Anna, de azért te is sokat dolgozol: egy nagy bölcsőde élelmezésvezetője vagy, rajtad is van felelősség, hol a NÉBIH, hol a
NAV ugrik be hozzád egy „kávéra” (körültekintő vizsgálatra)… apropó kávé! Rendeljünk egyet, vagy már csak süteményt ennél?
- Jaj, dehogy eszem süteményt! Még a végén elhízok, és nem fogok
tetszeni az én Bandikámnak – mondta mély sóhajjal, és hátat fordított a süteményes pultnak. Iszom egy ásványvizet, és talán egy kávét,
hogy fönn tudjak maradni éjjel, amíg szegény drágám hazaér… hátha
mégis enne pár falatot a kimerítő út után!
Kriszta elnézte Anna csinos, de kissé elgyötört arcát, és lelke mélyén
sajnálni kezdte. Eszébe jutott, hogy a lányok az osztálytalálkozón azt
rebesgették: András nem is olyan hűséges és munkamániás, mint
ahogy azt a barátnője hiszi, de tudta, ezt nem hozhatja szóba. Odaintette hát a pincért, kikérte a kávét és az üdítőt meg az ásványvizet, és
elkezdett mesélni a szicíliai nyaralásról, melyről nemrég érkezett haza. Még csak a második napnál tartott, mikor a kávéház ajtajában az
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imént emlegetett András jelent meg. Már éppen meg akart szólalni,
hogy megörvendeztesse barátnőjét – azt feltételezve, hogy a férj tudta, hol találkoznak és őket keresi –, de ebben a pillanatban a férfi
bevárta a mögötte érkező nagyon csinos alig harmincas „plázacicát”
és félre nem érthető módon, a derekát átkarolva megindult vele a
cukrászda másik szárnya, a fagylaltos pult felé. Krisztina próbált
koncentrálni a szicíliai beszámoló részleteire, de szeme minduntalan
odatévedt a párocskára: megállapította, hogy hiába reménykedett,
hogy csak egy fagylaltért jöttek, mert azok időközben kényelmesen
elhelyezkedtek az L alakú helység túlsó végében, és édes egyetértésben a süteményválasztékot tanulmányozták. Kriszta fejében szánkáztak a gondolatok, miközben Anna a barátnője mobilján a nyaralás
fotóit nézegette. Végül arra az elhatározásra jutott: bár megérdemelné András, hogy szembesítse őt a „hűség mintaképét” a mit sem
sejtő, folyamatosan róla áradozó feleségével, nem teheti ki ennek
Annát. Hálát adott az égnek, hogy Anna teljesen háttal ült az ajtónak,
és elmélyülten gyönyörködött a fotókban.
- Csodás képek! – mondta Anna. Remélem, ha majd az új ház meglesz, egy idő után mi is el tudunk majd jutni ilyen szép helyekre.
- Nem olyan nagy költség ám egy ilyen út, ha ti szerveztek meg mindent, és nem utazási irodára bízzátok! Mi neten foglaltuk a szállást és
a repülőjegyet a barátnőmmel, Palermoba kocsit béreltünk, és azzal
jártuk be a szigetet. András tud olaszul, mondd csak neki, hogy milyen szép, és hogy nem megfizethetetlen – mondta Kriszta, arra
gondolva, ha már barátnőre költ, csak el tudja vinni ezt a szegény
asszonyt is néha valahová.
- Á, nem! Most spórolni kell. Így is évente többször van, hogy András külföldre megy kiküldetésbe, olyankor persze több pénzt költ,
mint amit a cég ad… de hát hagy szórakozzon szegény legalább a
konferenciák utáni estéken – válaszolta Anna, és ismét a képek nézegetéséhez fogott.
Aha! – gondolta Kriszta dühösen. – Szóval még „kiküldetésbe” is jár
az uraság, és itt hagyja az én szegény, hiszékeny barátnőmet!
Odanézett a terem túlsó felén lévő asztalhoz, ahol a „plázacica” épp
gesztenyepürével etette a lovagját, és úgy döntött, véget vet a gondta44

lan enyelgésnek. Elhatározta, hogy odamegy és figyelmezteti Andrást, hogy itt van a felesége. Miközben erre gondolt, felállt azzal az
indokkal, hogy kimegy a mosdóba – ami szerencsére a teremnek
éppen abban a felében volt, ahol a férj és kis barátnője üldögélt. Még
nem ért egészen az asztalukhoz, amikor András felnézett és megismerte. Láthatóan alaposan meglepődött, hiszen azt tudta, hogy
Kriszta már régen a fővárosban él, ezért nem számított rá, hogy itt
látja a felesége barátnőjét. Még nagyobb zavarba jött, amikor látta,
hogy Krisztina egyenesen az asztaluk felé tart, és megszólítja őket:
- Szervusz András! Mit gondolsz, kivel kávézok ott, a cukrászda túlsó felében? – pillanatnyi hatásszünetet tartott, majd kíméletlenül
folytatta, most már a kis hölgy felé fordulva – Akarja, hogy bemutassam András feleségét? Ő a kávépartnerem!
- Mi? Hogy te…? Hogy neked feleséged van? – hápogott felháborodottan a „plázacica”, és úgy ugrott fel az asztaltól, mint akit bolha
csípett.
- Jaj, édes, megmagyarázom – hebegte a férj – kérlek, ne csinálj botrányt! Kriszta neked köszönöm, hogy figyelmeztettél, és hogy nem
szóltál Annának… fizetünk és megyünk!
Mire Kriszta visszatért a mosdóból, Andrásékat már nem látta sehol,
lóhalálában távoztak. Amíg visszaért Annához, azon gondolkodott,
helyesen teszi-e, hogy nem szól semmit. Vajon akkor jobb barátnő,
ha meghagyja hitében Annát, ha hallgatja tovább a dicshimnuszt,
amivel az a férjét illeti … arra gondolt, azt most biztos rosszul viselné. De szerencsére Anna nem tért vissza kedvenc témájához, mire
visszament az asztalukhoz, már bezárta a képnézegetőt, fizetett a
pincérnek, és megígérte Krisztának, majd egy másik alkalommal, ha
újra itthon jár, hosszabban beszélgetnek, de most rohan, hátha nyitva
találja még a tisztítót, mert elfelejtette András kék öltönyét elhozni,
pedig a hétvégén azt akarja viselni Prágában a konferencián.
Aha „a konferencia” – gondolta Kriszta. Hát lehet, hogy az most el
fog maradni, ha ez a harcias „plázacica” meg nem békél addig. Mert
nem úgy látszott, mint aki megörült a hírnek, hogy a mérnök úr nős!
A barátnők elbúcsúztak, Kriszta visszament a fővárosba. Majdnem
egy év telt el a személyes találkozás óta, amikor egy közös ismerő45

süktől meghallotta a hírt, hogy Annáék válnak, mert a férje egy kétgyerekes kolléganőjéhez költözött. Hát igen, „kutyából nem lesz
szalonna”, gondolta. Valószínű, hogy a „plázacica” lelépett, amikor
kiderült: András elhallgatta, hogy házas, de úgy látszik a kolléganő
nem volt ennyire finnyás. Elhatározta, hogy egyik hétvégén felhívja
Annát, és most már elmondja neki a „Libertés sztorit” – hagy tudja
meg az igazságot, hogy András egy hazug Don Juan.
Erre a telefonbeszélgetésre nem került sor, mert pár nappal később
Anna hívta fel Krisztát, hogy hétvégén jön föl a fővárosba egy ismerősét meglátogatni a János kórházba, és örömmel találkozna vele.
Kriszta persze megörült ennek, és már a Nyugatiban várta, arra gondolva, hogy meghívja valahová ebédelni, és közben beszélgetnek. A
találkozó létre is jött, és Anna nem titkolta sokáig a történteket,
őszintén elmondta Krisztának a válás részleteit – de közben igyekezett a maga módján még mindig mentegetni Andrást, akire csak „ráakaszkodott” az a nő.
- Szeretném Krisztám, ha tőlem hallanád az igazságot és nem a lányok pletykájának ülnél fel… Úgy volt, hogy amikor végre összejött
az új lakás ára, és be is rendezkedtünk, arra kértem Andrást, menjünk
el Spanyolországba – úgy ahogy még tíz évvel ezelőtt ígérte: tartsunk
pót nászutat, hiszen amikor összeházasodtunk még tanult, az ösztöndíjából nem futotta nyaralásra, és azóta mindig csak gyűjtöttünk
valamire: hol lakásra, hol kocsira, és nem mentünk sehová. Szóval
elutaztunk, és én végtelenül boldog voltam egészen a második napig,
amikor is Andrásom elment zuhanyozni, mert be akartunk menni a
városba. Ekkor történt, hogy rezgett a telefonja, amit elölhagyott az
éjjeli szekrényen. Rápillantottam, és mert az SMS feladója Emma
volt, megnéztem. Tudnod kell, hogy Emmának hívják azt a szomszédasszonyt, akire a kutyát bíztuk, és én szentül meg voltam győződve, ő írhat valamit Andrásnak. Talán baj van otthon – gondoltam
– és megnyitottam az üzenetet. Bár ne tettem volna! Mert ez az
Emma „Drága főnököm, uram és parancsolómnak” szólította Andrást, biztosította róla, hogy imádja, és hogy máris nagyon hiányzik, és
tudatja, hogy a „konferencia” idejére „édes kis fészküket” Prágában
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lefoglalta, majd azt kérdezte: „ugye az a fúria – vagyis én – hagy pihenni drágaságom? Le ne strapáljon, mire jössz hozzám, édes”…
Anna itt zokogásba tört ki, majd amikor kissé megnyugodott, elmondta, hogy előbb a malagai sziklákról akarta magát a tengerbe
vetni, majd követelte, hogy azonnal utazzanak haza. Itthon aztán
mégis megbocsátott a férjének, mert megtudta, hogy ez a kétgyerekes
asszony egy „becstelen ribanc”, nem András az első nős ember a
mérnökségen, akit elszeretett a családjától, és hogy ő úgy érezte, adnia kell még egy esélyt a férjének, de az mégis összecsomagolt és
átköltözött Emmához.
- Hidd el, szegény Bandim csak áldozat, ez a nő megzsarolhatta valamivel…
- Ne mond ezt Annám, ne védd még most is őt! Vedd tudomásul,
hogy nem ez az első eset: ha tudni akarod, nemcsak az otthoni barátnőink mondják, hogy megcsal Téged, még én is láttam otthon egy
szőke nővel, épp akkor „sütikéztek” a Libertében amikor ott voltam
veled!
- De nem akarom! Nem akarom tudni! Miért veszed el tőlem még
azt is, amiről azt hittem, hogy szép volt? Hát milyen barátnő vagy te?
Azt hiszed ezt akartam hallani? Ez a baráti vigasz? Hát tudod mit: itt
fejezzük be, és én megyek a magam útján! Nem akarom se tőled, se
más „jóakaróktól” hallani a múltam hibáit! Ennyi volt, elmegyek, és
kérlek, ne keress többé! – mondta és elviharzott.
Kriszta csak ült döbbenten, és nem értette, mit vétett.
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Anti kálváriája
a délelőtt a kórházban összefutottam egy ismerősömmel, akik a pszichiátria melletti épületben kezeltek. Elmesélte, hogy tegnap a parkban – ahová a cigarettázók
el szoktak húzódni az őrök elől, akiknek az a dolguk, hogy a dohányosokat a kórházon kívülre száműzzék – megszólította egy 35 év
körüli fiatalember. Gizus egy olyan 70 éves, alacsony, gömbölyű kis
asszony, akinek arcára van írva a jóság és a kedvesség – így aztán
bíznak benne az emberek. Anti elmondta neki, hogy már második
hónapja itt kezelik, mert alkohol és drogfüggő volt, és hogy a cigaretta a pótcselekvése, azért szegi meg a szabályt. Miközben beszélt,
Gizike elmondása szerint a kezével simogatta az éppen virágzó koszorúvirágot és örömmel újságolta, hogy otthon is van kertje, ha
majd hazamegy, gondozni fogja a növényeket. Gizike erre azt mondta neki, azt nagyon jól teszi, nemcsak az emberek, a növények és az
állatok is szeretetet igényelnek, sőt még a tárgyak is, hogy ő bizony
még az autójával is beszélget, és otthon a háztartási gépeinek is neve
van. Ezután megkérdezte, mivel foglalkozott Anti mielőtt idekerült.
A fiú – mintha csak megörült volna, hogy valakinek kiöntheti a szívét – az alábbiakat mesélte el Gizusnak:
- Hát tetszik tudni, az úgy volt, hogy szobafestő voltam, mert nagyon
szerettem a színeket, jólesett felöltöztetni a csupasz falakat szép
színnel… csak aztán jött a „szobafestő betegség”: az ital. Előbb csak
munka végén, a port leöblíteni, de aztán rendszerint ott voltak a haverok a kocsmában: mindig tartóztattak, hogy maradjak biliárdozni,
fizették a felest, én meg nem akartam adósuk maradni így visszahív-
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tam őket, aztán volt, hogy másnap nem ébredtem időben, hát a főnök a második figyelmeztetés után kirúgott.
- És a család? Nem próbáltak segíteni? – kérdezte az ismerősöm.
- Ehhez tudnia kell, hogy én egy alkoholgőzös, veszekedős családba
születtem: apám csak azért vette el anyámat, mert teherbe esett, de a
viták hevében mindig azt vágta hozzá, hogy „felcsináltatta” meg
„elvetette” magát, és sose volt hozzám egy jó szava se. Tíz éves se
voltam, amikor anyám belehalt egy perforált vakbélgyulladásba, és én
ott maradtam apámmal – akiről mára már csak egy emlékem van: az
hogy részegen mindig megvert, üldözött végig a házon, és én ilyenkor az anyai nagyanyámhoz menekültem.
Anyu halála után sikerült elérni a gyámhatóságon, hogy apám helyett
a nagyszüleim legyenek a gyámjaim, de sajnos gazdag és kevély nagyapám leginkább ingyencselédet látott bennem. Nem voltam rossz
tanuló, de sokat hiányoztam: ha olyan idénymunka volt a földeken
vagy a szőlőben, amihez két ember kellett, elvárta, hogy otthon maradjak. Haragudtam, hogy nem mehetek az iskolatársaimmal játszani,
hogy nekem kérgesebb a kezem, mint nekik: dacos és gátlásos gyerek
lettem. A nagypapa zugivó volt, velem hozatta fel a pincéből a bort,
hogy rejtsem el neki a kamrában – hát csoda, hogy egy idő után rászoktam, hogy én is jól meghúzzam a slagot amikor borért mentem?
Józanul szorongó voltam, ha ittam felszabadultam.
Ez így ment tizennégy éves koromig, akkor kollégiumba kerültem,
szobafestőnek tanultam. Ott elég nagy volt a fegyelem, és ugye megszűnt a borivás, el is végeztem szerencsésen az iskolát – de hát a
hajlam már meg volt bennem, amikor munkába álltam, nem volt
nehéz a cimboráknak a munka utáni „kocsmaprogramba” belevinni.
- És mi lett a munkával? – kérdezte Gizike.
- Hát miután a főnök elzavart, megpróbáltam maszekolni, meg alkalmi munkát is vállalni: kertészkedést meg téglahordást egy építkezésen. Mondtam ugye, hogy a nagyapám mellett meg kellett tanulni a
kertészkedést, volt is hozzá huzalmam – talán ha nem így alakul az
életem, kerttervező lehettem volna. Igen, ahhoz lett volna kedvem.
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- De hát még nem késő: itt kigyógyítják a bajból, összeszedi magát,
és jelentkezik a főiskolára. Ez lehetne egy szép cél, amiért érdemes
lenne küzdeni – biztatta Gizus.
- Elkéstem én már azzal, mondta és nagyot sóhajtott. Hiszen ahhoz
előbb le kellene érettségizni, és kit tudja: fogna-e még a fejem a tanulásra ennyi alkohol meg drog után?
- Hát az is volt? Az hogy kezdődött? – vágott közbe Gizike.
- Mondtam ugye az előbb, hogy szerettem kertészkedni, így kapva
kaptam rajta, amikor egyik ivócimbora beajánlott egy családhoz Budán kertésznek. Mentem örömmel, akkortájt még nem voltam ilyen
romos – nézett végig szomorúan sovány testén –, jó cuccokban jártam, és volt egy motorom is. Szóval ahol kertészkedtem, megtetszettem a háziasszonynak. Ha nem volt otthon a férje, behívott a lakásba, finom piákkal kínált, és ahogy ittam, felbátorodtam: udvarolni
kezdtem neki. Mit szépítsem: a szeretője lettem. Aztán ő volt az is,
aki a marihuánát kipróbáltatta velem, mondta: attól majd teljesen
felszabadulnak a gátlásaim. Nagyszerű heteket töltöttünk együtt,
mert a férje közben kiküldetésben volt Párizsban, de ahogy hazajött,
véget ért az egész: bejelentette, hogy kiköltöznek Franciaországba,
mert a férj elfogadott ott egy állásajánlatot. A házat bérbe adják,
majd megkérdezi az új lakót: kell-e neki kertész?
De nem kellett, és én ott maradtam munka – és főleg „szer” nélkül,
amihez akkorra már Evelin jócskán hozzászoktatott. Ekkor már
azért kerestem munkát, hogy legyen pénzem a drogra, azt mondtam,
bármit elvállalok, mert ha másként nem lesz pénzem, a végén talán
rabolni fogok. Végül egy fuvaros fogadott föl: költöztetést vállalt,
ahhoz kellett két tróger. Eleinte nehezen bírtam fizikailag, de hetente
fizetett, így aztán reggel a kocsmába kezdtük, este a kocsmába végeztük, volt miből rombolni az egészségemet.
A cipekedéstől megerősödtek az izmaim, volt annyi pénzem, hogy
jól öltözzek, diszkóba járjak – egy ilyen éjszakán megismertem egy
lányt, aki a feleségem lett. Megmondtam ugyan neki, hogy én vagyok
„Anti, a vén piás”, de csak nevetett. Drogozott ő is, és gyakran ráivott, de sohasem annyit, mint én.
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Ez idő tájt kaptam a hírt, hogy apám meghalt, megörököltem a falusi
házat, mondtam, hogy én megyek vidékre, jön-e velem. És jött. Terhes lett, nem akarta elvetetni, pedig én féltem: mindketten szenvedélybetegek vagyunk, mi lesz azzal a kicsi gyerekkel mellettünk? Felrémlett az én sorsom, tudtam mitől féltem őt, de Andrea nem tágított: azt mondta, ha elveszem és megtarthatja a gyereket, ő azonnal
leteszi az alkoholt és lejön a drogról is: kell neki az a baba! Hazamentünk hát, megnéztük az örökségemet – romos volt minden, fürdőszoba sehol, a kert elhanyagolt. Dolgoztam, mint egy megszállott,
hogy mire a lányunk megszületik – ekkor már tudtuk, hogy kislány
lesz, és Annának fogjuk hívni – összkomfortos legyen az otthonunk.
Ehhez persze még többet kellett dolgoznom, hiszen a kazán, a szaniterek, a gáztűzhely: ez mind sokba került – hát tovább drogoztam,
hogy pörögjek, és bírjam erővel.
Mire a kislány megszületett, a feleségemmel kezdett megromlani a
viszonyunk: most, hogy ő tiszta volt, egyre jobban zavarta a függőségem. Aztán az a kicsi lány elvarázsolt, éreztem, nem tudnék nélküle
élni. Ezért aztán önként elvonóba vonultam, és kérleltem Andreát,
legyen türelemmel, mire Komlóról kijövök, más ember leszek. Hitt
nekem, megvárt, látogatott. Azt mondta, ő sem tudna nélkülem élni,
de értsem meg, nem tehetem tönkre három ember jövőjét.
Aztán megkezdődött a kezelés: delíriumba estem, hallucináltam, nem
tudtam hol vagyok. Halálfélelmem volt, félelmemben – hogy ezt még
egyszer át kell élnem – fogadkoztam, hogy ha hazakerülök, soha
többé nem iszom egy kortyot sem.
Egy hónap után kiengedtek. Száraz maradtam, az alkoholnak még a
szagát se bírtam, de a félelem csak nem akart elmúlni: pánikbeteg
lettem, az utcára se mertem kimenni. Így persze munkát se vállalhattam, már embert se akartam látni – és sajnos Andreát se kívántam.
Persze a vége az lett, hogy összejött valakivel, elköltözött Annácskával – és én ebbe majdnem belehaltam. Végül aztán, amikor már az a
veszély fenyegetett, hogy a házat is el kell adnom, ha nem akarok
éhen halni, az utolsó pénzemen anfetamint vettem, elkezdtem szedni
és bátorságra tettem szert: újra dolgozni kezdtem. Sikerült egy riasztószerelőnél alkalmazásba állnom: előbb csak a vésés nyomokat kel51

lett eltüntetnem: vakoltam, festettem ahol kellett, de hamarosan a
bizalmi embere lettem, egyre komolyabb munkákat bízott rám. Megint volt pénzem, visszakönyörögtem Andit, aki ekkor már évek óta
tiszta volt, védőnőnek tanult, jó munkája lett.
Azt hittem egyenesbe jön az életünk, újra dolgoztam, itt volt mellettem a társam – akit még mindig imádtam – és a kislányom, de aztán
egyszer nem kaptam amfetamint, hát kipróbáltam egy új tablettát.
Szörnyű hatással volt rám, agresszív lettem tőle és nagyképű. Szegény párom sokat szenvedett mellettem, végül úgy próbált meg segíteni, hogy minden drogot és alkoholt eltüntetett otthonról, és rám
zárta az ajtót: azt mondta, akkor telefonáljak, ha túléltem, és újra
tiszta vagyok.
- És mit történt? – érdeklődött az ismerősöm.
Először szörnyen felháborodtam, hogy mit képzel? Bezár a saját
lakásomba? De azért megpróbáltam józan maradni: három napig
bírtam. Három nap után kimásztam az ablakon, és elmentem inni –
amitől epilepsziás rohamot kaptam. Behoztak ide, lassan már két
hónapja van, hogy itt gyógykezelnek. Beleegyeztem, mert nem akarom őt elveszíteni – mondja, és ekkor felcsillan a szeme: Nézze, ott
jön az én párom! Ő egy angyal, mégse hagyott magamra, várja, hogy
meggyógyuljak!
Gizike ezután hátrafordult, és meglátott egy terhes nőt, amint négyéves forma kislányát kézen fogva vezeti. Ő volt Andi, akiről akkor
derült ki, hogy újra babát vár, amikor Anti természete megváltozott,
de a férfi nagyon nagy szerencséjére a különélés idején rájött, hogy
társfüggő lett: hiába próbál, nem tud a férje nélkül élni, mellette maradt.
Azt mesélte Gizike, hogy búcsúzáskor a férfi megkérdezte, megölelheti-e őt, és Gizus beleegyezett: az elmondottak hatására nagyon
megszerette ezt a szegény fiút, aki talán maga sincs tisztában vele,
mekkora ajándék az élettől, hogy a családja kitart mellette.
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Múlt, jelen, jövő
anka végzett a levéllel, melyet a „Szerelem.hu” blogra akart
beküldeni, de mielőtt még megnyomta volna a küldés gombot, átolvasta a levelet, melyben ez állt:
Sziasztok! Janka vagyok, huszonhat éves, boldog és szerelmes! A mi
történetünk öt évvel ezelőtt kezdődött: épp a barátnőmet vártam a
munkahelye előtt, amikor közvetlenül mögötte egy nagyon helyes
srác is kijött a kapun. Magas, kisportolt, barna hullámos hajjal és
nagyon szép kék szemekkel, a kezében egy laptop táskával. Olyan
kisfiúsan kedves mosolya volt, ahogy elköszönt a barátnőmtől, majd
elindult a kerékpártároló felé. Én persze rögtön kérdeztem Barbarától ki volt ez a srác, és mennyire ismeri. Azt felelte, nemrég dolgozik
náluk, informatikus – és megmondta a nevét. Este sokat gondolkoztam, be merjem-e jelölni a facebookon, de aztán letettem róla: nem
akartam, hogy tolakodónak higyjen. Így telt el két hónap, és nem volt
nap, hogy ne gondoljak rá. Végül karácsony napján bejelölt, és rákérdezett, emlékszem-e még rá, hogy ott, a bank előtt láttuk egymást. A
szívem a torkomban dobogott, azt se tudtam, mit válaszoljak? Akkor
még nem mertem neki bevallani mennyit gondoltam rá, de szerintem
még így is érezte, hogy örülök a jelentkezésének. Pár napig leveleztünk, majd az ünnep utáni vasárnapra randevút kért tőlem.
Boldogan készülődtem. Anyám észre is vette, hogy sokkal nagyobb
gonddal sminkelek és szárítom a hajamat, mint amikor csak a barátnőkkel találkozok, meg hogy fél óráig válogatok a tükör előtt – de
persze nem akartam beavatni, hiszen ki tudja, mi lesz ebből a randevúból?
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Minden csodálatosan alakult! A szilvesztert már együtt töltöttük, és
éjfélkor megcsókolt, és boldog közös újesztendőt kívánt magunknak.
Olyan boldog voltam, hogy kis híján elsírtam magam! Igen, van fiúm, nem kezdem magányosan az évet, nem fognak sajnálgatni a lányok, akik már évek óta randevúznak! Tamás elmondta, hogy már
akkor, ott a kapuban elhatározta, hogy mindent megtesz, hogy velem
megismerkedjen, de nem mert rögtön kezdeményezni, mert volt egy
lezáratlan kapcsolata. Erről többet nem beszélt – én meg nem kérdeztem: gondoltam ez az Ő ügye, ha akarja, majd egyszer elmondja.
Csodálatos hónapok következtek, életem első komoly, és nagyon
boldog kapcsolata volt! Már a nyaralást terveztük, amikor egyik nap
egy volt évfolyamtársam rám írt, hogy hagyjam békén az ő pasiját,
akitől gyereket vár – és a nyomaték kedvéért mellékelt egy fotót,
amelyen az én szerelmem és ő látható, amint egy állófogadáson beszélgetnek. Azt hittem, megszakad a szívem! Rögtön eszembe jutott,
hogy megismerkedésünk elején azt mondta: van egy lezáratlan kapcsolata. Hát ez lehetett az! Rettenetesen elkeseredtem, zokogtam
órákon át, aztán felhívtam Tamást, elmondtam mindennek és meg
sem hallgatva mentegetőzését szakítottam vele! Másnap reggel felmondtam a munkahelyemen, kiutaztam a nővéremhez Londonba, és
több hónapig ott dolgoztam. Tamás próbált hívni, írt is nekem, de
én olvasatlanul töröltem minden levelét.
A munka – amit Angliában találtam – egyre jobban tetszett, elhatároztam, hogy végleg kiköltözöm, de ehhez haza kellett utaznom,
hogy elrendezzem a dolgaimat: pl. megpróbáltam a garzonomba
hosszú távra albérlőt találni – olyan valakit, akiben megbízhatok.
Végül Barbara – a bankos barátnőm – azt írta: ismer egy fiatal párt,
akik kisbabával költöznének, és legalább három évre keresnek lakást.
Megvettem a repülőjegyet, és megírtam Barbarának, ha csak tud,
várjon a repülőtéren péntek délután. Nem egyedül jött, hanem a
kollégájával, aki az albérletet kereste, így megbeszéltük, hogy azonnal
velem jönnek a lakásomhoz. Ádám – aki első látásra szimpatikus volt
– ekkor azt mondta, hogy ha megengedem, odahívja a párját is a
kisbabával, hagy lássák együtt a lakást. Beleegyeztem, és ezután a
közös barátokról beszélgetve beautóztunk a városba. A lakásom
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kapuja előtt már ott állt egy lány egy babakocsival – és nekem a földbe gyökerezett a lábam: ez a lány írta azt, hogy Tamástól vár gyereket! Akkor meg mit keres mellette Ádám?
Alighogy kiszálltunk, rögtön kérdőre vontam Katát, és ő töredelmesen bevallotta: Ádámmal már szakítottak, amikor kiderült, hogy terhes, kétségbe volt esve, és megpróbált apát találni a gyermekének.
Mivel a kollégák közül Tamás volt a legrendesebb, az az őrült ötlete
támadt, hogy megpróbálja elszakítani tőlem, és összejön vele. Kapóra jött a céges buli, ahol valaki lefényképezte őket együtt, így ezt a
fotót küldte el nekem. A számítása félig bevált, hiszen én itt hagytam
Tamást, de ő a távozásom után teljes letargiába esett, hallani sem
akart újabb kapcsolatról, rövidesen kilépett a cégtől, törölte magát a
közösségi oldalakról, és azóta senki sem tudja, hol dolgozik. Egy
hónappal később Ádám megtudta, hogy Kata gyereket vár, azonnal
kibékült vele, és még a kis Attila születése előtt összeházasodtak.
Kata sírva kért bocsánatot tőlem, mondta, hogy tudja, milyen nagyot
vétett ellenünk, de higgyem el, hogy nagyon megbánta, és ha tudna,
segítene, hogy megtaláljam őt. Azt mondta, megérti, ha ezek után
nem adom ki nekik a lakást. Azt válaszoltam, hogy időt kérek, ezt
nekem meg kell emésztenem, egyelőre itthon maradok a lakásban, de
jelentkezem, ha úgy gondolom, hogy kiadom nekik a garzont.
Ezután még Barbarát is elküldtem, egyedül mentem fel a lakásba,
ahol egy csomó levél várt: a szomszéd néni – akinek volt kulcsa a
lakáshoz – rendszeresen kiszedte a postaládámat és locsolta a virágaimat, és otthagyta a postámat a konyhaasztalon. Miután kipakoltam
és lefürdöttem, lehuppantam a kanapéra és ölembe vettem a levélkupacot. Számlák és reklámújságok között pár üdvözlő képeslap, és egy
levél hevert. Mivel nem volt rajta feladó, gondoltam ezt nézem meg
elsőnek, mert kíváncsi lettem ki írhatta. Amikor kinyitottam, azonnal
megismertem a kézírást: Tamás!
Igen ő volt, leírta benne, hogy nem érti, hogyan hihettem el, hogy
miközben tiszta szívéből engem szeret, viszonya van egy kolléganőjével? Igen, látta ő is a vállalati honlapon a céges buli fotóit, és közte
azt is, amit utolsó üzenetemben elküldtem neki, de higgyem el, azzal
a lánnyal akkor beszélgetett életében először: éppen az új laptopja
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beüzemeléséhez kért tanácsot, arról beszélgettek. Ezt próbálta elmagyarázni akkor is, amikor szakítottam vele, és amikor rájött, hogy
elutaztam, ezt próbálta e-mailben is megírni – de valószínűleg olvasatlanul töröltem azt is, mert nem válaszoltam. Ezzel a levéllel tett
még egy kísérletet, bízott benne, hogy előbb-utóbb hazatérek, és
megtalálom a levelét, de nem mert feladót írni, nehogy ezt is olvasatlanul dobjam el. Ezután megírta, hogy még mindig szeret, és megadott egy új telefonszámot – mert bánatában minden ismerőssel
megszakította a kapcsolatát, otthagyta a céget is ahol tönkretették a
boldogságát, és elköltözött Szegedre – de azt írta, várja a hívásomat,
mert mindenkinek jár egy második esély.
Ott ültem az ágyamon, és folytak a könnyeim: hogy hihettem el,
hogy becstelen? Hiszen tudtam milyen őszinte és egyenes ember,
hogy okozhattam neki ekkora fájdalmat a hiszékenységemmel? Azt
írta: vár rám. De annak már hat hónapja, hogy ez a levél keletkezett,
mi van, ha azóta mégis talált valaki mást? Megérdemelném! Néztem
a telefonszámot, de nem volt bátorságom tárcsázni, arra gondoltam
majd másnap délelőtt, ha kipihenem magam. Lefeküdtem, de nem
tudtam elaludni. Arra gondoltam, az nem jó, ha délelőtt zavarom,
hiszen biztos dolgozik (az hogy péntek este van és másnap valószínűleg nem kell dolgoznia eszembe se jutott). Végül tíz óra előtt egy
kicsivel összeszedtem a bátorságomat, és mégis tárcsáztam azt az
idegen számot. Már a második csöngetésre felvette, a hangjában határtalan örömet éreztem, én pedig elcsukló hangon próbáltam kérdezni: meg tud-e bocsátani? Azután három órán át beszélgettünk,
majd közölte, hogy reggel az első vonattal indul hozzám!
Azóta a találkozás óta két év telt el, most együtt dolgozunk Londonban. Végtelenül szeretjük egymást, és fél éven belül meg fog születni
az első kisbabánk. Azt tervezzük, még a szülés előtt hazautazunk, és
összeházasodunk: szeretnénk, ha a barátaink ott tudnának lenni velünk azon az esztergomi sétahajón, amelyen örök hűséget fogadunk
egymásnak.
Katának végül megbocsátottam, és a lakásomat nekik adtam ki, mert
úgy gondolom, igaza van a páromnak: mindenkinek jár egy második
esély.
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Barnabás
is Barna a nővérének, Dórának köszönhette az életét.
Nemcsak azért, mert ötéves korában Dóra szabadította
ki a szalmakazalba vájt alagútból melyet „véletlenül” felgyújtott, hanem azért is, mert neki köszönhette azt, hogy megszületett. Dóra ugyanis – akinek szülei meglehetősen későn kötöttek házasságot – egyke maradt volna, ha nem könyörög folyamatosan a
szüleinek, hogy neki kell egy testvér, egy kisfiú, akit Barnabásnak
hívnak: mint a kedvenc barna mackóját.
Édesanyjuk – aki középiskolai tanár – közel járt a negyvenhez, amikor egy egyetemi évfolyam találkozón összefutott az akkor már jóval
ötven felett járó professzorával, aki nem sokkal korábban temette el
rákos beteg feleségét. A találkozón sokat beszélgettek, és amikor
Márta már hazafelé tartott, a vonaton arra gondolt, meghívja ő vendég előadónak a professzort az éppen végzős osztályába – hátha
kedvet kap valaki ahhoz, hogy azon az egyetemen tanuljon tovább
ahol egykoron ő is. Ez a meghívás egy pénteki napra szólt, és a professzor a szíves marasztalást – miszerint nézzen már szét a kedves
Alföldi kisvárosban, ha már egyszer itt jár – elfogadta, és a hétvégét a
tanárnővel töltötte. A találkozást újabbak követték, és nem egészen
fél év múlva feleségül kérte egykori tanítványát. Ebből a házasságból
született előbb Dóri, majd Barna.
Mártika osztálya alaposan meglepődött, amikor öt év múlva – az első
osztálytalálkozón – az osztályfőnökük kétgyerekes anyukaként jelent
meg, hiszen már szinte mindenki elkönyvelte azt, hogy „öreglány”
marad. Örömmel hallgatták a nem mindennapi történetet, főleg az
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tetszett nekik, hogy Dóri olyan állhatatosan követelte az öcsikét,
hogy a kívánsága teljesült, hiszen kisfiú született.
Persze voltak évek, amikor Dóri már-már megbánta, hogy testvére
van. Imádott édesapja gyakran kivételezett a „trónörökössel”: míg
Dórát szigorúan fogták, és a református általános iskola után a megyeszékhely legerősebb gimnáziumába küldték tanulni, és kollégiumban kellett laknia, az öccsétől nem követelték meg a kitűnő bizonyítványt. Barnabás végtelenül lezser volt, nemegyszer az évismétlés
réme fenyegette már az általános iskolában is, és szemrebbenés nélkül hazudott idősödő szüleinek, ha számon kérték a lógásait. Édesapjuk hetvennégy évesen halt meg, és ezután a fiúra szinte senki sem
tudott hatni: kimaradt a szakközépiskolából, éjszakázott a haverokkal, és Márta asszonynak azt is meg kellett érnie, hogy amikor egy
átbulizott szombat éjszaka után még másnap délelőtt sem került haza, végül a detoxikálóban leljen rá.
Volt, hogy Barnabás valameddig dolgozott, de inkább csak édesanyját, vagy az időközben főiskola mellett munkát vállaló nővérét pumpolta egy kis pénzért. Amikor nagykorú lett, egy darabig még a helyi
nyomdában volt segédmunkás, de persze a három műszak, a folyamatos hőség és vegyszerszag nem tetszett neki. Ennek ellenére dolgozott ott pár hónapot, mert felfedezte, hogy ha összedarabolja a
használt alumínium nyomólemezeket, és kabátjában kilopja azokat a
gyárból, azért pénzt kap egy orgazdától. Két barna széldzsekit varrt
össze, és a kettő közé rejtette a lemezeket – sőt később a méregdrága
nyomdai festékeket is – mindaddig, amíg valakinek a portán fel nem
tűnt, hogy a legmelegebb nyárban is dzsekiben jön ki a gyárkapun –
amit még ráadásul láthatóan jól le is húzott a „szajré” súlya. Óriási
szerencséje volt, hogy a gyáregység vezetője édesanyja egy korábbi
tanítványa volt, így nem jelentették fel, csak azonnali hatállyal fel
kellett mondania. Édesanyja majd meghalt a szégyentől, amikor a
volt tanítvány felhívta őt és tájékoztatta.
Részben a történtek miatt tudta rávenni az anyukáját, hogy adjon
annyi pénzt neki, amiből Angliába mehet szerencsét próbálni. A tanárnő arra gondolt, talán a távolság miatt felébred a felelősségérzete,
ezért előteremtette a repülőjegyre valót. Dóri megpróbálta lebeszélni,
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féltve attól, hogy nyelvtudás nélkül nem fog boldogulni, de Barnával
nem lehetett bírni, azt mondta minden kezdet nehéz, de majd meglátják: ő boldogulni fog. Persze fél év sem telt bele, és bebizonyosodott, hogy a külföldi munkavállalás sem mindenkinek sikerül: végül a
testvérének és édesanyjának kellett Barnabást hazahozatnia egy Angliába járó csomagokat fuvarozó vállalkozóval – mert repülőjegyre
valója természetesen nem volt. Munkát ezután is alig-alig talált, vagy
ha mégis: az italozó életmódja, a hiányzásai miatt rövid úton kitelt a
becsülete. Ez után – hogy tetézze a bajt – egy háromgyermekes
rendőrnővel költözött össze, egy rendőrségi körzeti megbízottal,
akitől hamarosan egy kisfia született: Jánoska. A kisfiú születése után
nagyon fogadkozott, hogy megváltozik, hogy feleségül veszi Annát,
és jó apja lesz a gyerekeknek, de már az esküvő napján beütött a
krach: még mielőtt a házasságkötő terembe indultak volna, beállított
hozzájuk egy Barnától legalább tizenöt évvel idősebb nő, akivel állítólag még Angliában élt együtt. A nő közölte, hogy miután Barna
hazajött, kiderült, hogy terhes, és most utána jött a kisfiával, tartsa el
őket. Az esküvő persze elmaradt, a vőlegény bánatában jól leitta magát, majd összepakolt egy bőröndbe és egy nagy katonai hátizsákba,
aztán az anyukájától az esküvői vacsora kifizetésére kapott pénzzel
eltűnt otthonról.
Hosszabb ideig nem hallottak Barna felől. Kisfiának anyja sem akadt
nyomára, így nem volt, aki gyerektartást fizessen, de Márta asszony
amennyire lehetett, támogatta őket egészen haláláig. A másik hölgyről, és a másik kisfiúról nem hallottak többet, így azt sem lehetett
tudni, igaz volt-e az állítása, miszerint Barna a gyermek apja.
Telt-múlt az idő, Dóra befejezte a főiskolát, tanítani kezdett egykori
iskolájában, és mellette angol órákat adott. Huszonöt évesen férjhez
ment egy sráchoz, akinek korábban nyelvórákat adott, született egy
kislányuk és egy kisfiuk. Már tizenkét éves is elmúlt a kislánya Nóri,
amikor hegymászó nyári táborba iratkozott be. Ez a tábor Csobánkán volt, az ottani iskola tanulói cserediákként nyaraltak az Alföldön,
Nóri osztálya pedig ismerkedett a hegyekkel. Dóra félve engedte el a
korábban tériszonyban szenvedő kislányát a táborba, de megnyugtat-
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ták, hogy hozzáértő szakemberek többek között éppen a tériszony
leküzdésében fogják segíteni őt.
Ahogy teltek a napok, Nóri egyre lelkesebben telefonált haza, hogy
milyen szép helyen van a tábor, mennyire jól érzi magát – így édesanyja félelme alábbhagyott. Elhatározta a férjével, hogy a második
hét végén meglepik a kislányt, és elmennek hozzá a táborba. Ha
tényleg jól érzi magát, maradhat még egy hétig, ha viszont haza akar
jönni, hát magukkal hozzák. A kérdéses napon élénk szél fújt, de a
csoport vezetője úgy döntött, ennek ellenére kimennek a Holdvirág
árokhoz, hiszen a gyerekek nagyon várták, hogy komolyabb pályán is
kipróbálhassák az Oszoly szikla aljában tanultakat. A Kiskovácsi
Pszichiátriai Intézetig busszal mentek, onnan indultak túrázni: a vezetőjük megígérte, hogy az úgynevezett „ősember barlangot” is látni
fogják – ennek érdekében lámpákat is vittek magukkal. A gyerekek
előbb teljesen együtt haladtak, de ahogy a szépséges táj eléjük tárta
„kincseit”, bizony elmaradoztak: volt, aki a tavalyi barna tobozt gyűjtötte, hogy majd hazaviszi anyukájának, mások pedig az érett erdei
szamócát csipegették, vagy a pillangókat kergették, amíg el nem érték
a patak medrét. Azt tervezték, a barlangig mindenképp elmennek,
hiszen mindenki be akart kukucskálni: nagyon élvezték, hogy a magukkal hozott zseblámpával bevilágíthatnak és nagyot kurjanthatnak
a barlang szájánál.
Dóra kislánya maradt utoljára, mert tartott kicsit a barlangba való
behajolástól, de végül is – nyakában az otthonról hozott elemlámpával – lehasalt a lyuk szélére. Ebben a pillanatban lépteket hallott,
ijedten hátranézett, és egyensúlyát vesztve a barlangba csúszott –
azaz csak csúszott volna, mert a nyakában lógó zseblámpa megakadt
egy kiálló gyökérben, és a bal karjával is meg tudott kapaszkodni egy
kiálló ágban. Kétségbeesetten felkiáltott, mire a léptek felgyorsultak,
és a következő pillanatban egy rosszarcú, sovány idegen hasalt mellette: két kézzel próbálta visszahúzni az ijedten kapálózó gyermeket a
gödör szélére. Nóri nem tudta, mitől félt jobban, a leeséstől vagy az
idegentől, de végül kissé megnyugodott, mert a férfi próbált kedvesen beszélni hozzá, hogy ne kapálózzon, hiszen akkor akár együtt is
beleeshetnek a gödörbe, melynek alján éles kövek sorakoztak. Mire
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ki tudta emelni a rémült kislányt, a túravezető is visszaért, és nem
győzött hálálkodni a férfinak, hogy segített, mielőtt nagyobb baj lett
volna. Mint kiderült, a férfit a közeli intézetben kezelték, de néha
kiszökött, hogy az erre járó turistáktól némi pénzt, vagy cigarettát
tarháljon.
Mire a csoport visszatért a faluba, Nóri szülei már a csobánkai iskola
előtt vártak. A kislány persze sírva rohant elmesélni a történteket, a
szülők pedig az első ijedtség után kérték a túravezetőt, vezesse el
őket a kórházhoz, hagy tudják megköszönni annak a férfinak a segítséget. Beültek a kocsiba, és odahajtottak az épület elé, ahová már épp
visszaért a kopott szürke nadrágot és barna kockás inget viselő férfi
– akiben Dóri megdöbbenve ismerte fel a saját rég nem látott öccsét.
Kis Dóra az öccsének, Barnának köszönhette a lánya életét.
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Csiszolatlan gyémánt
annak sorsok, melyek beteljesedése tengernyi gyászt és
kétségbeesést okoz mások számára. Amikor megtudtam,
hogy kolléganőm Csilla hétfőn azért utazott Franciaországba, hogy DNS mintát adjon a Germanwings Airbus áldozatainak
azonosításához – a nagyobbik fia Miklós maradványainak megtalálásához – azt hittem megszakad a szívem.
Ez a fiú még csak 21 éves volt, de már mennyi mindent megért! A
szülei válása után mindössze tíz évesen anyukájával maradt, de nagyon-nagyon hiányolta az édesapját, hiszen számára az volt a boldogság, amikor még hármasban kirándultak és játszottak gondtalanul. Lassan azért tudomásul vette, hogy apjának új családja van, és
egyre kevesebbszer jött el a láthatásra, de amikor megtudta, hogy
anyukája is talált egy új társat, ez a helyzet nagyon megrémítette: félt,
hogy anyja szeretetét is elveszíti, és ez a félelem lázadást és dacot
szült.
Valószínűleg úgy élte meg édesanyja egyre gyakoribbá való esténkénti távolmaradását, hogy őt már kevésbé szereti, ezért Miki mindenféle csínytevéssel próbálta felhívni magára a figyelmet. Volt, hogy a
szalmakazlat gyújtotta fel a nagyapjáéknál, volt, hogy eltűnt otthonról és a fél falu őt kereste, miközben ő a padlásukon rejtőzött. Csilla
kétségbe volt esve: fiatal volt, és szerelmes, nem akarta új kapcsolatát
elveszíteni a fiú lázadása miatt, de tudta, hogy ez így nem mehet tovább. Pszichológushoz fordult, és igyekezett minél több időt a fiával
tölteni, majd idővel a közös programokba Józsefet is bevonni, hogy
a fiú lássa, ők így együtt egy új család. Külföldi nyaralásra vitték, any-
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ja sokszor erőn felül megvette mindazt, amit a fiú szeretett volna:
laptopot, okos telefont, márkás napszemüveget – de ezek a dolgok
csak ideig-óráig hoztak nyugalmat a családba.
Anyja esküvőjét bojkottálta: kijelentette, hogy nem hajlandó ott lenni
– azzal fenyegette, hogy ha férjhez megy, ő elszökik az apja után
Németországba. Az esküvőt elhalasztották, és a fiú úgy érzete: győzött. Ez az érzés azonban csak átmeneti volt, mert egyik este Csilla
leült vele kisgyerekkori fotókat nézegetni és beszélgetni. Elmondta
neki hogy terhes, Miklósnak hamarosan kistestvére fog születni. Elmagyarázta a fiának, hogy ennek a kisbabának épp úgy szerető anyukára és apukára van szüksége, mint neki volt kiskorában – ezért neki
össze kell házasodnia Józseffel. Bár félt ettől a beszélgetéstől, a fiú
meglepően jól reagált: örült, hogy neki is lesz testvére, mint a legtöbb
barátjának. Amikor kiderült, hogy fiú lesz, és édesanyjáék megengedték, hogy ő válasszon nevet neki, még nagyobb lett az öröme. Arnoldnak nevezte el, és nagyon várta a hazaérkezését.
A kisfiú születésekor sajnos komplikációk léptek fel, nyolc napot
töltött az intenzív osztályon, és súlyos epilepsziás rohamokkal került
haza. Csilla innentől minden erejét és idejét a kis betegre összpontosította. Miki megint mellőzöttnek érezte magát. Szabadidejében – ha
csak tehette – a haverokkal lógott. Többször felhívta az apját is,
hogy vigye magával, de persze az erről hallani sem akart. Ekkor már
Angliában élt a legújabb barátnőjével, alkalmi munkákból tartotta el
magát, gyerektartást sem tudott fizetni – dehogy is akarta a fiút magához venni!
Amikor Arnold két éves lett, kiderült: nem csak az epilepsziával,
izomsorvadással is küzd: a Duchenne szindróma fokozatosan leépülő izmokat és hanyatló intelligenciát okoz. Csilláék beláttak, hogy ha
azt akarják, hogy hozzáértő segítő foglalkozzon a gyerekükkel, faluról Budapestre kell költözniük. Annál inkább is fontos volt ez a költözés, mert Miki egyre rosszabb társaságba került: előfordult, hogy a
15 éves kamasz ittasan tért haza, sőt egyik vasárnap Csillának a
szomszédos város detoxikálójába kellett érte mennie. Állítólag elesett
és beverte a fejét, és mivel a járókelők mentőt hívtak hozzá, de abba
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nem akart beszállni, szedálták, és csak másnap délben – miután kialudta magát – hívatta fel az anyját az egyik ápolónővel.
Csilláék tehát Budára költöztek, és Miklós ősztől az egyik neves budai gimnáziumba járt. Osztályfőnöke egy fiatal történelemtanár lett –
akinek az édesanyja őszintén elmondta a problémákat. A tanár úr –
akinek a sorsa sokban hasonlított a fiúéhoz – ezután „csodát tett”:
magával vitte az új fiút az általa vezetett szakkörbe, amelynek tagjai
tematikusan járták hazánk történelmi nevezetességeit. A kirándulásokon Mikit mindig feladattal bízta meg, így a fiú fontosnak érezhette magát – a tanár úr jobb kezének – és szép lassan beilleszkedett a
csapatba, majd az osztálytársak közé is.
Nem volt már hangadó, lázadó gyerek, hanem – ahogy tanára, András nevezte – egy csiszolatlan gyémánt, akiről szép lassan lekerültek a
felesleges rétegek. Már volt célja: ő is történelmet akart tanítani,
olyan akart lenni, mint a tanár úr, és viszonya a mostoha apjával is
megváltozott: tudta, neki köszönheti, hogy ebbe az elit iskolába kerülhetett, így megbékélt az otthoni helyzettel is.
Miklós élete lassan rendeződött. Leérettségizett, majd felvételt nyert
a Pázmányra, és ott megismerte Anitát, akivel egymásba szerettek. A
lány kifejezetten jó hatással volt rá: már nyáron sem kereste a régi
barátok társaságát. Együtt jártak iskolába, hétvégén együtt kirándultak, és végül: együtt utaztak Spanyolországba is, ahonnan azzal a
géppel akartak hazatérni, melyet a német másodpilóta szándékosan
hegyoldalnak vezetett. Így a drágakő csiszolása már örökre befejezetlen marad.
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A szerelem
messengeren érkezik

A

rozzant Skoda csigatempóban vánszorgott végig a Nagykörúton, hogy aztán a Nyugati előtti buszmegállóban fekete
füstöt eregetve végképp kilehelje a lelkét. A kocsiból Kata
pattant ki – hófehér csipkeblúzban, csinos fekete mini szoknyában és
egy meglehetősen sikkes, piros tűsarkú cipőben. Kétségbeesetten
nézett szét a megállóban várakozó tömegben: csak akad közöttük
egy készséges férfiember, aki elsősegélyben részesíti őt?
De nem mozdult senki. Így aztán úgy döntött, odasétál a füstölgő
motorháztetőhöz, legalább felnyitja… no, ez hatott: a pályaudvar
bejárata felől futva érkezett egy középkorú hadonászó úr:
- Asszonyom! Hozzá ne nyúljon, fel ne nyissa, mert rögtön leég a
haja is! Hát nem látja a füst színéből hogy a benzin ég? Ha kinyitja a
motorháztetőt, belobban az egész!
Ezután tájékoztatta, hogy ő a vasút tűz-, és munkavédelmi vezetője,
és csak bízza rá magát és az autóját – és szakavatottan, poroltóval
oltani kezdte a füstölgő kocsit.
Kata tehát félreállt, és gondolkodott: kinek telefonáljon? A férjét
nem hívhatta, hiszen az mit sem tudott arról, hogy a felesége Budapest belvárosában autózik a barátnője rozzant kocsijával. Így hát
először is felhívta Júliát, akitől azért kérte kölcsön a kocsit, hogy
elmehessen Tiborral találkozni Esztergomba. Majd eszébe jutott,
hogy felhívja Zolit, egy másik barátnőjének a fiát, aki itt a Nyugati65

ban mozdonyvezető. Remélte, hogy tud tanácsot adni, hogyan és
hová lehetne félreállítani a Skodát – amelyet ekkor már kisebb csődület vett körül, és igencsak útban volt az éppen lefékező 26-os
busznak.
Szerencséje volt, Zoli épp a végállomáson tartózkodott, és felajánlotta, hogy kerít egy olyan kollégát, aki kocsival jött dolgozni, és vele
bevontatják a Skodát az un. fehér házhoz: vagyis a mozdonyvezetők
öltözője mellé, ahol ő is szokott parkolni. Zoli pár percen belül meg
is érkezett Zsoltival és egy hófehér Hondával, és Kata azonnal megállapította, hogy a kocsi és annak gazdája – a szemével egyező színű
búzakék pólóban – igen jól néz ki.
- Szent ég, Kata! Honnan vetted ezt a roncsot? – kérdezte Zoli, mert
emlékezett, hogy Katáéknak egy vadonatúj kék Opeljük volt, amikor
utoljára náluk jártak vendégségben.
- Hát… a mi kocsink kellett a férjemnek, én pedig állásinterjúra indultam, és nem akartam, hogy a busz menetrendjéhez kelljen igazodnom – válaszolta Kata, mert nem akarta a fiúknak elárulni, hogy
Esztergomban a Duna-parton van randevúja és a Google térképen
úgy látta, hogy a parttól messze van a buszpályaudvar.
- És kié a kocsi?
- Egy pedagógus barátnőmé. Tudod, a tanári fizetésből csak ilyenre
telik – próbált Kata tréfálkozni.
- No, hát ezzel ma nem mégy sehová, úgy látom! Ugye Zsolti? –
fordult a barátjához, kizökkentve azt Kata idomainak szemléléséből.
- Most biztosan nem, vontassuk el gyorsan, mert lekésem a saját
vonatomat – mosolyodott el Zsolti. De estére, ha végzek, megpróbálom megjavítani. Gyere ide fél hétre a kulccsal és meglátom, mit tehetek.
Kata nem tudta mit tegyen: tekintse „égi jelnek” hogy a kocsi elromlott, és mondja le a találkozót Tiborral? Végül mégis felült az Esztergomba induló vonatra, és ahogy a motorvonat kigördült az állomásról, kinézett az ablakon, és végiggondolta az utóbbi 5 hónap minden
történését, és az idáig vezető utat:
Tibort már több mint 25 éve ismerte, amikor még Szarvason főiskolás volt, sokat lógtak együtt hárman: Kata és Zita – aki az évfolyam66

társa és az albérletben lakótársa volt – valamint Tibi, akit szerelőként
ismertek meg az albérleti gázkonvektor javítása kapcsán. Kata és
Tibor kezdettől vonzódtak egymáshoz, de mivel a fiú Katának az
íróasztalán képkeretben egy férfi fotóját látta, a másik lány mellett
döntött, és a főiskola befejezése után feleségül is vette Zitát. Katának
az azóta eltelt évek alatt is sokszor eszébe jutott – mennyire másként
alakulhatott volna az élete Tibor mellett!
Aztán tavaly decemberben egyik este észrevette a jelölést a
facebookon: Tibor rátalált, és attól kezdve hamarosan mindennapossá váltak az messenger üzenetek. Ezek az üzenetek előbb csak a családról, a gyerekekről szóltak, és a huszonöt évvel ezelőtt történtekről.
Egy idő után keddenként – amikor Kata férje úton volt kamionnal –
egyre gyakrabban beszélgettek telefonon, és ezek a beszélgetések
hamarosan egyre bensőségesebbé váltak.
Most, ahogy a vonat elhaladt az állatkert mellett, be lehetett látni a
papagájok és a gyűrűsfarkú makik ketrecére, és Katának eszébe jutott
róluk egy régi sztori: Tiborral és Zitával a szegedi arborétumba kirándultak, ahol 1989 májusában nyílt meg a Vadaspark. A lányok
egyöntetűen döntöttek úgy, hogy ez lesz az úticél: mindketten látni
akarták a tv által beharangozott karmos majmokat. Tibor ki akart
tenni magáért, ezért előre „készült” az állatok szokásaiból, és boldogan mesélte a ketrec előtt a lányoknak, hogy ezek a majmocskák
csoportosan élnek, de csak egy nőstény szaporodik – az viszont akár
több hímmel is párosodhat.
- Jó neki – mondta Kata – bezzeg az embereknél csak a hímeket
nem szólják meg, ha több csajjal kavarnak! A majmoknál ezek szerint
lehet egy fő majom meg néhány pótmajom?
Aztán persze rájött, hogy ez a kijelentés ebben a trióban nem volt túl
szerencsés, ezért inkább megpróbálta etetni a majmokat mindaddig,
amíg az egyik nőstény feldühödve azon, hogy Kata a többieknek is
dobál ételt, hozzávágott egy rothadó almát.
- Nesze neked pótmajom Kata – nevetett fel diadalittasan Zita – aki
örült, hogy a gyümölcs nem az ő hófehér ruháján hagyott nyomot.
Mert ugyan ki másnak jutott volna eszébe fehér ruhában jönni a vadaskerti kirándulásra?
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Tibor persze próbált segíteni a pórul járt Katának, és gyorsan a bejárathoz rohant, hátha lehet egy „ZOO” feliratú pólót kapni. Pólót
végül talált is – de csak majmosat – így aztán a lánynak nem sok esélye volt a nap folyamán elfelejteni a majomketrec előtt történteket.
Tibi egy idő után már szerelmes üzenetekkel is bombázta Katát, aki
érezte: a fiú boldogan törne ki középszerű házasságából, mert Zitában sem lelki, sem szexuális téren nem talált társra, és egyre jobban
sürgette a személyes találkozást. Kata most, a vonaton ülve fellapozta néhány régebbi messenger üzenetváltásukat:
„Képzeld, egyszerűen kijelentette, hogy heti egy szexnél nincs több,
és akkor sem érhetek hozzá másként, csak hagyományosan, mert az
előjátékot nem viseli el, még azt sem akarja, hogy megcsókoljam
közben. Annyira, de annyira vágyom egy olyan nő után, akin érezhetném a vágyakozást! Mert nekem ilyenben sose volt részem”
Kata magában elismerte, nagyon hízelgő volt számára, hogy az üzenetekkel és a fotókkal (nemcsak magáról, arról is amit süt-főz, amivel
a lakást díszíti Karácsonykor, vagy épp amivel az osztálytermet dekorálja a gyerekeknek farsangra) milyen nagy hatással volt a férfire, és
kezdettől fogva mindketten érezték, hogy az ő történetük nem ért
véget 25 évvel ezelőtt.
Persze nem hagyta ki, hogy érdeklődjön: „És Zita? Ő is dekorálja a
tantermet?” – mert hirtelen eszébe jutott, annak idején még a kötelező vizsgamunkákat is ő készítette el a kétbalkezes Zita helyett.
„Ugyan! Zita és az iskola! Sosem akart igazán gyerekek között dolgozni, az csak anyósomnak az álma volt, hogy tanító néni lesz!
Ahogy lehetett, felvetette magát az apjáéknál a könyvelésbe, és inkább ott gürcöl meg panaszkodik a munkatársakra. Mert neki aztán
senki és semmi se jó!” – jött a lakonikus válasz Tibitől. „Emlékszel
még, amikor Szegeden voltunk és a gyűrűsfarkú majmokról azt meséltem: a hímek és a korábbi évekből származó kölykök jobban gondoskodnak az általában ikerként születő kismajmokról, mint az anya?
Hát az én feleségem kb. olyan családot képzelt el: ahol a férj jobban
gondoskodik az utódokról, mint az anyjuk, és ahol a testvérek – no
meg esetünkben a nagyszülők – segítenek a kicsik felnevelésében, ő
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meg parancsolgat, és ha úgy adódik gondolkodás nélkül hozzád vágja
a rohadt almát!” – írta elkeseredetten.
Idővel Kata bevallotta, hogy annak idején arra várt, hogy a srác jobban harcoljon érte, hogy ha akkor kimondta volna, hogy maradjon
miatta Szarvason – megtette volna. Mert neki ugyan imponált anno,
hogy a nála jóval idősebb Péter rajongásig szereti, de szerelmes nem
volt bele soha.
Megkeresett egy olyan üzenetet is a mobilján amit ő írt Tibornak:
„Tudnod kell, hogy én életemben egyszer voltam igazán szerelmes:
amikor már megvolt mind a két gyerekünk, és elmentem Vácra egy
bentlakásos fejlesztő-differenciáló pedagógiai szakképzésre. Ott ismertem meg Gábort, aki akkor volt túl a második válásán, és én még
soha életemben nem éltem át olyan csodát, mint a karjaiban! Jaj,
bocsi’ hogy Neked ilyeneket írok, de hát Te is leírtad múltkor, milyen
frigid és unott Zita az ágyban – úgyhogy gondolom, nincs titkunk
egymás előtt.”
Kata tudta, hogy Tibornak rosszul esett az, hogy ő más karjaiban
volt boldog, de ugyanakkor biztos volt benne így utólag, hogy reményt is adott: ha egyszer megtette, talán ő sem reménytelenül szerelmes belé!
Végül a férfi kialkudott tőle egy találkozót, amelybe Kata azért egyezett bele, mert maga is kíváncsi volt, vajon a személyes találkozás
kiábrándulást hoz, vagy még inkább felkorbácsolja az érzéseit? Hiszen évtizedekkel ezelőtt tagadhatatlanul érzett vonzalmat a férfi
iránt, csak hát ő az a típusú nárcisztikus személyiség, aki akkor mutat
érzelmet a partnere iránt, ha az képes küzdeni érte, ha az hajlandó
ellenállását legyőzni azért, hogy meghódítsa. Számára az a legfontosabb hogy elismerjék, és felnézzenek rá, és Tibor rajongó sorai ezért
jelentettek most sokat neki.
A találkozás nem kis szervezést igényelt, hiszen Péter a korábbi félrelépés miatt nagyon féltékeny volt Katára, már nem lehetett „továbbképzésre menni” amióta Gábor felbukkant, mert mindent leellenőrzött. Végül egy hétvégén Péter elutazott vadászni, és ha rövid időre
is, de létre jött egy gyors randevú a szomszéd falu cukrászdájában. A
találkozó után Tibor még inkább vágyakozott egy igazi együttlét
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után. Miközben feleségével kettesben épp egy máltai nyaralásra indult – melyet kivételesen a feleség forszírozott, pedig korábban sosem akart vele repülni, és sajnálta a pénzt a férje „utazási hóbortjára”
– a férfi üzenetei onnan is érkeztek:
„Itt ülök a teraszon a csillagos ég alatt és rád gondolok. Zita fejfájásra hivatkozva úgy otthagyott a bárban, hogy szinte szégyenkezve
somfordáltam ki utána. Ha ennyire utálja a nyaralást, minek jött velem? Istenem, ha csak egyszer egy olyan útitársam lehetne, mint Te!
…de hátha, egyszer… ugye lehetséges???”
Kata otthon egyre tanácstalanabbá vált: fel merje vállalni az életét
felbolygató újabb kapcsolatot? A gyerekei már felnőttek és külföldön
dolgoznak, mindennapjait megkeserítik a férjével való viták és a
munkahelyi konfliktusok, amely elől menekülne – de merjen váltani?
Napok múlva egy újabb üzenet érkezett: Zita hazaérve a nyaralásból
közölte a Tiborral, el akar költözni a lánykora óta meglévő lakásába,
mert szerinte már régen megromlott a viszonyuk, csak arra várt,
hogy ezt a férfi tegye szóvá. Kilátásba helyezte azt is, hogy csak a
lányokat vinné magával, „Zalán úgyis apás, maradjon Veled”.
Kata ekkor döbbent rá: akarva-akaratlan biztatta Tibort az üzenetekkel, tehát bárhogy dönt, ő is felelős lesz ezért: mert könnyű volt addig biztatni, hogy „ha most elválnál, még lehetne 30 boldog éved”
amíg a férfi nem volt döntési helyzetben.
A Tibortól érkező újabb üzenetek nem könnyítették meg Kata helyzetét. Mobiljában megtalálta a legjobb barátnőjének, Julinak írt SMS-t:
„Drága Juli! Bevallom megijedtem, amikor azt írta, hogy Zita válni
akar… napokig nem is válaszoltam neki. Nem akartam még véletlenül sem olyat írni, amivel befolyásolom ebben a helyzetben. Bevallom: néha nem értem én ezt! Van, amikor arról panaszkodik nekem,
hogy nem is köszönnek el este egymástól, és hetekig nem fekszik le
vele Zita. Meg azt írja: a kamaszodó gyerekei napokra elutaznak
anélkül, hogy ő tudna róla hová mennek? Szóval: amikor panaszkodik, néha olyan érzésem van, neki csak az kell, hogy valakinek elmondhassa ezeket a dolgokat, jól kipanaszkodhassa magát, és aztán
várja álmodozva, hogy egy varázsütésre megváltozzanak a dolgok.”
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„Vagy máskor: álmodozik, hogy majd egyszer velem mindent bepótol. Elvárnám tőle – mivel felnőtt ember és nem kéne hinnie a csodákban és abban, hogy Zita megváltozik – szóval hogy magától változtasson a dolgokon. És itt a bökkenő: Nem akarom, hogy miattam!
Miközben utánam sóvárog, valójában minden jó neki úgy, ahogy
van? … időnként könyörög Zitának, hogy ne hagyja el… Azután
meg azt írja nekem: ha elmegy a Zita, ő élete végéig támogatja… De
közbe ilyeneket is ír: ha arra gondolok, elveszíthetlek, sírni tudnék.
Nem mondok le rólad többé! De megint egyszerre kettőnket akar?
Te érted ezt Juli? Én nem akarok pótmajom lenni ebben a történetben” – célzott a sok évvel ezelőtti vadaskerti sztorira, amit annak
idején sokat emlegettek a főiskolán. Tudtad, hogy azt a majmos pólót a mai napig őrizgetem, mint az egyetlen tárgyi emléket Tibitől?
Képzeld, ilyen lökött vagyok!”
Jó néhány hét telt el még ez után az üzenet után, mire Kata elhatározta, hogy enged a kérlelésének, és ismét találkozik Tiborral. Kitalálta, férjének azt mondja, hogy Julival együtt egy állásinterjúra megy:
fejlesztő pedagógusként szeretne Pesten dolgozni, mert elege volt az
alsós tanító nénik között dúló (leginkább általa gerjesztett) háborúból. Talált egy ilyen hirdetést – amit alibiként meg is mutatott Péternek. Erre az útra indult ma, és mivel Juli Pesten lakott, elkérte a kocsiját, hogy minél előbb találkozhasson Tiborral Esztergomban, a
Duna-parton.
Eddig jutott a gondolataival, amikor a vonat lefékezett Pilisvörösváron, majd egy kellemes férfihang bemondta, hogy tíz-tizenöt perces
várakozás lesz a szembejövő vonat késése miatt. Kis idő múlva a
kellemes hang tulajdonosa megjelent a motorvonat vezetőfülkéjének
ajtajában, és Kata örömmel fedezte fel, hogy a mozdonyt nem más
vezeti, mint a Hondás Zsolti, aki egy órával ezelőtt még a kocsiját
vontatta. A kényszerpihenő alatt a büfében, és utána a vezetőálláson
is tovább beszélgetett az egyre szimpatikusabb sráccal, aki azt is felajánlotta, hogy ha gyorsan meg tudja javítani a kocsit, utána szívesen
vele tölti az estét is.
Kata kért egy kis türelmet, kiment telefonálni az utastérbe: felhívta
Tibort, hogy ne a megbeszélt helyen várja, hanem jöjjön elé a vasút71

állomásra. Elhatározta, hogy ott megmondja, nem fogja vele tölteni a
hétvégét, és nem vállalja fel a kapcsolatukat a férje előtt – és az autó
javítására hivatkozva visszamegy Pestre azzal a vonattal, amit másfél
óra múlva Zsolti fog vezetni.
Miközben visszatért a vezetőállásra, arra gondolt, hogy elmegy arra
az eredetileg alibinek szánt állásinterjúra, és ha sikerül Pesten munkát
vállalnia, új fejezet kezdődik az életében – de abban inkább Hondás
Zsoltinak lesz helye, mint Tibornak.
Epilógus: ha az a Skoda el nem romlott volna, az én sztorim is másként folytatódna!
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A valóság elfogadása
a összefutottam egy ismerősömmel – egy harmincöt
éves, csinos és kedves doktornővel –, akiről tudtam,
hogy Olaszországba készül dolgozni, és a szerelméhez
fog költözni. Mit sem sejtve a közelmúlt történéseiről, hamarosan
rákérdeztem, hogy rendbe vannak-e már a papírok, és végül is mikor
megy el, amikor Renáta könnyekre fakadt, és elpanaszolta, hogy vége
a három és fél éves kapcsolatnak, a férfi megunta a várakozást, és
pontosan a névnapján telefonon közölte, hogy kész, vége, szakítanak.
- Két héttel korábban voltam kint nála, mert a kiköltözéshez lakcímet kell igazolni, anélkül a milánói orvosi kamara nem engedélyez
munkavállalást. Éreztem, hogy feszült volt, más, mint egyéb alkalmakkor, de nem tudtam kiszedni belőle mi a baj. Úgy látszik, nem
merte a szemembe mondani, hogy nem vár tovább – mondta könynyeivel küszködve. Próbáltam az anyukájával is beszélni – akivel már
szinte napi kapcsolatban voltunk, meg egy-két barátjával, de senki
sem tudott Paolo döntéséről, mindenki megdöbbenve hallgatott.
Végül Fabio mondta ki: szerinte a barátja nem áll készen egy házasságra, megijedt attól, hogy ha bejelentkezek hozzá a lakásba, ez már
olyan végleges lesz.
- Ez hihetetlen! Felnőtt emberről van szó, közel a negyvenhez, akiért
éveken át tanultad a nyelvet, közben készültél a szakvizsgára és harcoltál a hazai bürokráciával, hogy minden szükséges papírod meglegyen!
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- Igen-igen! Közel félmillió forintomba került mindez – de nem is a
pénz számít, hanem a megaláztatás – mondta, és újra megeredtek a
könnyei – már csak két hónapot kellett volna kibírnia!
Nagyon szomorúan búcsúztam el tőle, még akkor is ez járt az
eszembe, amikor hazaértem. Ez a fiú egy hétvégi kiruccanásra érkezett Magyarországra pár barátjával, és egy bárban látta meg Renátát.
Lehet, hogy sosem gondolta komolyan, hogy itt találja meg a párját,
csak kényelmes volt számára egy ilyen távkapcsolat, és közbe ki tudja
mikor, hol és kikkel szórakozott? Nemrég olvastam egy kutatásról az
Elle magazinban, ami a mai fiatalok elmagányosodásáról, a társra
találás nehézségeiről szólt. Arról, hogy a mai tizennyolc éves fiatalok
és a harmincas évei közepén járó – elvileg már kialakult személyiséggel rendelkező – felnőttek életvitele között gyakran nincs különbség.
Hétvégi – péntek és szombat esti – lányok és fiúk ők, lételemük a
buli és a gyors kielégülést követően legtöbbször újabb „préda” után
néznek.
A „mi időnkben” 35 évesen már családanyák és családapák voltak az
ehhez a korosztályhoz tartozó emberek, manapság pedig… a régi:
családot, munkát, közösséget középpontba állító életszemléletnek
vége. A valóságtól elszakadt, soha ki nem elégíthető vágyak miatt
örökké elégedetlen felnőttek (gondoljunk csak a multinacionális
nagyvállalatok reklámjaira, a média szerepének felértékelődésére)
egyre csak hajszolják az életet: a férfiak „modell alkatú” szép nőket, a
lányok szuper „alfa-hímeket” várnak. Csakhogy ezek az ideálok –
még ha véletlenül ideig-óráig meg is tudják őket szerezni – a gyors
lelki és szexuális kielégülést követően továbbállnak. Tanulhatnának
belőle a szinglik, de nem: hétről hétre, makacsul újra és újra nyomába
szegődnek ezeknek az álmoknak.
Szeretők jönnek és mennek, az idő telik, és mire rájönnek, hogy kár
volt a tökéleteset hajszolni éveken át, már rendszerint késő – főleg
igaz ez a nőkre, akik eleinte hallani sem akarnak másról, mint „negyvenes öltönyösről”, dehogy adnák alább! Legyen szuper állása, jó
kocsija, legyen művelt és társaságbeli. Nem baj, ha nem akar gyereket, tulajdonképpen ők sem vágynak egy olyan kis „nyüszítő szörnyre” aki miatt nem utazhatnak a partnerükkel nyaralni vagy síelni ami74

kor akarnak, és aki még a karrierépítésben is akadályozhatja őket.
Persze egy idő után rájönnek, hogy „ketyeg a biológiai óra”, mert a
gyerek iránti természetes, veleszületett vágy sok hazugságra ráébreszti őket és ennek hatására képesek kilépni az álomvilágból. Természetüknél fogva vágynak a szeretetre, a biztonságra, a kiszámítható környezetre – és talán ezért is szenvednek jobban a nők az egyedülléttől.
A férfiak viszont sokáig képesek elhúzni ezt a reménytelen küzdelmet – hiszen ők még sokáig nemzőképesek, megfelelő egzisztenciával – úgy vélik – majd találnak tőlük tíz-tizenöt évvel fiatalabb nőt,
aki boldogan szül nekik utódokat, ha mégis erre vágynak.
Nehéz szembenézni a valósággal, elfogadni, hogy a való életben a
partner kiválasztása során egy sor kompromisszummal kell szembenézni: a fogyasztás és a nárcisztikus önzés és a mindent elsöprő erejű
szerelem helyett türelmes társat, az életet racionálisan látó, hosszú
távú közös jövőt óhajtó párra kell találni, mert a hagyományos értelemben vett legősibb és legfontosabb emberi kapcsolatra, a családra
szükség van. Abban a pillanatban ugyanis, hogy egy férfi vagy nő
kijelenti, hogy neki nincs és már nem is lesz gyereke, megszűnik
számára a jövő – és természetesen a jövőért való felelősség is. És
mivel más inger nem marad számára, átadja magát a szórakozásnak a
„carpe diem” életérzésnek. Azt hiszi, most hogy leszámolt a tradíciókkal, ezután gondtalanul élhet. Pedig téved: az öregedő test, az egyre gyakoribbá váló elutasítások, és a fokozatosan erősödő rettegés az
öregedéstől újabb érzelmi szenvedés forrásává válnak. Ördögi kör,
az biztos!
Michel Houellenbecq írja Elemi részecskék című könyvében:
„Az egyedül megöregedő férfiak sokkal kevesebbet szenvednek,
mint a hasonló helyzetben lévő nők. A férfiak rossz bort isznak,
reggel bűzlik a szájuk, aztán felkelnek és újrakezdik az ivást, és azután elég gyorsan feldobják a talpukat. A nők nyugtatókat szednek,
jógáznak és pszichológushoz járnak. Sokáig élnek és sokat szenvednek…”
Vajon törvényszerű ez az önpusztító, kérlelhetetlen fiatalság kultusz
– mint minden világot meghódító XXI. századi életforma? … Carpe
diem – tudtátok, hogy ennek a szónak az eredeti jelentése nem az
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általunk használt „élj a mának”? A kifejezés Horatius-tól eredeztethető, és eredetileg azt jelentette: szakítsd le a napot – vagyis: használd fel a napot. Tíz emberből kilenc az „élj a mának” jelentést ismeri, és ez valóban azt jelenti: bulizz, hajszold az élvezeteket. Ezzel
szemben a „szakítsd le a napot”sokkal inkább azt jelenti, hogy minden napodnak legyen meg az értelme, ragadj meg minden lehetőséget. Csak a szűk látókörű ember húzza rá erre, hogy ne foglalkozz a
jövőddel – mert fél a jövőtől és a felelősségtől.
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Zsóka titkai

A

római zarándokház konyhájában Erzsébet épp befejezte a
zöldségpucolást, amikor megcsörrent a portán a telefon. Őt
keresték, édesanyja hívta: haza kell utaznia, mert meghalt a
húga. A lány harmadik éve élt már Rómában, a zárdában kapott szállásért és ellátásért cserébe öt társával együtt a zarándokház takarítását, a konyhai kisegítő munkát és alkalmanként a sofőri teendőket is
el kellett látniuk. A zarándokház még a múlt század első felében
épült, gondozását magyar apácák végezték: egyszerű, de tiszta szállást
biztosítva a Vatikánba érkező magyar zarándokoknak. A főnöknőn
felül négy apáca él a zárdában és Jeromos atya, aki az istentiszteleteken kívül a zarándokok számára idegenvezetést is vállal: ő fogadja a
csoportokat a repülőtéren, és kíséri őket a Szent Péter Bazilikához.
Erzsébet – vagy ahogyan a barátai hívják: Zsóka – Magyarországról
érkezett, és a munka mellett második éve tanult a Római Művészeti
Akadémián a zárda anyagi támogatásával. Most, miközben sietve
összecsomagolt, hogy a Termini pályaudvarról induló reggeli vonattal hazautazzon, végiggondolta az elmúlt három év minden keservét:
a nyelvtudás hiányából adódó kudarcokat, a magányos éjszakákat
ebben a huzatos, öreg épületben, ahol kezdetben az öt másik alkalmazottal aludt egy teremben. A csomagolást követően sietve elbúcsúzott Angelika nővértől – aki az utóbbi két évben megosztotta
Zsókával a szobáját – és a rendház vezetőjétől. Ezután a zárda előtt
buszra szállt, hogy huszonhét megállót utazva Róma külvárosából
megérkezzen a pályaudvarra vezető villamoshoz. A vonaton elhelyezkedett, hogy megkezdje több mint 18 órás útját hazáig. Útköz77

ben elhatározta: levelet ír halott húgának, hogy kiírja magából mindazt, ami elől elmenekült évekkel ezelőtt otthonról.
A szerelmet – mely húga udvarlójához fűzte, de félreállt látva a kettőjük között kialakuló kapcsolatot – a lelki válságot, melyet az okozott, hogy szüleik nem egyformán bántak kettőjükkel. A titkot mely a
másság felé sodorta. Miközben levelét fogalmazza a vonaton, újra
kell gondolnia eddigi életét, és kapcsolatát rideg, elutasító családjával.
A levél – melyet papír híján egy magával vitt könyv belső borítójára
írt – a következő volt:
„Kedves Annamari! Itt ülök a vonaton, útban hazafelé, és próbálom
felfogni, hogy én most a te temetésedre utazom. Annyira képtelenség
az egész! Te dobtad el az életedet? Te, akinek mindig, minden megadatott, akinek soha nem hányták fel a szülei, hogy hálátlan, akit nem
neveztek igazságtalanul hazugnak, akinek nem kellett kegyelemkenyéren, apácák cselédjeként élni az életét? De hát miért? Miért nem
tudtad elviselni az élet első nagyobb megpróbáltatását, miért nem
tudtál túllépni azon, hogy egyszer téged is érhet csalódás?
Emlékszel? Tíz éves voltam amikor „az” a dolog megtörtént, az,
amit te láttál, de talán fel sem fogtál annak idején: igen, apu testvére
Gyula bácsi akkor, ott a kamrában bortól mámorosan elkövette
mindazt, amit én csak napok múlva mertem elmondani édesanyánknak. Elvette az ártatlanságomat, és te nem áltál mellettem, nem merted azt mondani a szüleinknek: úgy volt, én is láttam! Hiszen benéztél a fojtott sikolyokat hallva, tekintetünk találkozott az ablakon át,
de elrohantál, elbújtál és később sem áltál ki mellettem. Ugye emlékszel? Apa nem hitt nekem, hazugnak nevezett, és egy héten át kényszerített arra, hogy az istállóban aludjak: mert a hazug disznónak ott
a helye. Ettől kezdve a családban csak te: a „Kicsike” voltál a kedvenc, és én annyi éven át csak kínlódtam otthon a szeretetlenségben.
Tudom, nem anyánk volt az oka ennek, de ő soha, semmiben sem
mert ellent mondatni apánknak.
Ekkor határoztam el, hogy amint lehet elköltözök otthonról, de persze nem járultak hozzá, hogy Szegedre menjek a képzőművészeti
szakközépiskolába és kollégiumban lakjak. Közgazdaságiba kellett
járnom, hogy mielőbb el tudjak helyezkedni a termelőszövetkezet
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irodájába. Bejáró voltam, hogy iskola után segítsek otthon a jószágok
körül, vagy anyánknak a konyhán – miközben te mehettél az ének
zeneibe, és élhettél a városban, egy elit kollégiumban. Nem, nem
akarok én szemre hányni semmit, önző voltál, mint minden kisgyerek, akit elkényeztetnek, és talán észre se vetted mennyire fájt az
nekem, hogy téged ajnároztak, hogy körülötted forgott a világ. Ha
neked volt fellépésed a kórussal arra apu is mindig elment, bezzeg
nekem még a ballagásomra se jött el. „Most ellik a disznó, dehogy
hagyom én itt, hogy megpusztuljanak a malacok” – ez volt a kifogás,
pedig a Coca végül csak egy héttel később ellett.
De nem csak ez fájt. Tudtad, hogy én mennyire szerelmes voltam
Imrébe, az „agronómus úrba” aki kezdő korában annyit járt ki
apánkhoz tanácsért? Ő volt a reményem, abban bíztam, hogy észrevesz, hogy egyszer csak meglátja, mennyire rajongok érte, hogy miatta kezdtem el érdeklődni a szőlőnemesítés iránt… aztán jöttél te,
hazarobbantál a kollégiumból és azonnal flörtölni kezdtél az én szerelmemmel: forrónadrágban meg pántos holmikban jártál, dörgölőztél hozzá, mint egy cica – hát csoda, hogy téged vett észre nem engem? Igen, a tiéd lett, a te párod – és most miatta, az ő hűtlensége
miatt vetettél véget az életednek!
Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Imre téged választ, kétségbeesett
lépésre szántam el magam: mivel olvastam valahol, hogy Rómában a
Szent István házban kalocsai apácák élnek, akik magyar diákokat
alkalmaznak háztartási kisegítőként vagy sofőrként, felhívtam a zárdát és jelentkeztem. Elmondtam, hogy rajzot és festészetet szeretnék
tanulni Rómában, de a szállásért és az élelemért cserébe szívesen
dolgozok a zarándokszálláson – és a zárdafőnöknő elfogadta jelentkezésemet. A következő fizetésnap reggelén összecsomagoltam néhány legszükségesebb dolgot és úgy indultam el dolgozni, hogy tudtam: ahogy a bérem kifizetik, be fogok menni az elnökhöz és azonnali hatállyal felmondok. Így is lett, a déli busszal már mentem is
Pest felé, megvettem a repülőjegyet, és estére már a római zarándokszálláson aludtam. Tudom, hogy a család értetlenül állt a történtek
előtt, anyu később megírta, hogy apu gyűlölködve közölte: „ide
ugyan vissza nem jön az a szajha – még ha térden állva könyörög,
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akkor se”! Az meg sem fordult a fejében, hogy nem egy férfi miatt
tűnt el a nagyobbik lánya? Csak a rosszat feltételezte rólam.
Rómában egy éven át a zárdában robotoltam – soha nem volt elég
mély a hitem ahhoz, hogy egy ilyen helyen éljek, de mit tehettem? A
szálláson öt másik alkalmazottal aludtam egy teremben, ahol az
ágyakat csak egy-egy lepedő választotta el egymástól. A szállás ugyan
tiszta és rendes, de igen puritán, hiszen elvileg itt csak a zarándokok
laknak – általában két-három éjszakát.
Kevéske szabadidőmben rajzoltam, mert ahhoz hogy az akadémiára
jelentkezhessek, be kell mutatni az eddigi munkáimat – a korábbi
rajzaim pedig otthon voltak Magyarországon. Nyelvtudás híján nehezen boldogultam, az akadémiára való bejutásnak is előfeltétele
volt, hogy értsem az olaszt. Csak sodródtam, teltek a hónapok, amíg
egy nap Anasztázia nővér fel nem ajánlotta, hogy megtanít a legfontosabb szavakra és kifejezésekre. Ezután az estéket együtt töltöttük a
nővér szobájában. Szinte magam sem vettem észre, mikor váltak
ezek az esti együttlétek egyre intimebbé: az apáca dicsérő szavak
helyett egyre gyakrabban ölelt magához, ha egy-egy nyelvleckét jól
oldottam meg, majd egy estén váratlanul letérdelt elém, átölelte a
lábam és úgy kérlelt: engedjem meg, hogy szeressen engem, hiszen
egyiküknek sincs a világon senkije, és számára én a hiténél fontosabbá váltam. A helyzetem elkeserítő volt. Épp ez idő tájt sikerült elkezdeni az akadémiát a zárda anyagi támogatásával – ha nemet mondok,
és beárulom őt a rendfőnöknél, mindkettőnket kidobnak a zárdából,
és nem lesz, aki finanszírozza a tanulmányaimat. Hagytam hát, hogy
a nővér behozza kevéske holmimat a közös szállásról és megossza
velem a szobáját – és az ágyát is. Persze ezt a többi alkalmazott nem
nézte jó szemmel: kiközösítettek, elkerültek a kertben és az ebédlőben is. Soha többé nem hívtak, ha a városba mentek, és még a templomban sem ültek velem egy sorban.
A ti számotokra szinte megszűntem létezni. Hiába írtam meg a címem, a zárda telefonszámát, hiba vártam a telefont. Igaz az esküvőd
előtt felhívtál, hogy elújságold, férjhez mégy az agronómushoz. Meg
hogy apu házat vett nektek a faluban, lesz nagy esküvő, jöjjek haza.
Igen, nemet mondtam, azt mondtam nem hagyhatom ott a zárdát a
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zarándoklat idején, de valójában csak nem volt erőm hazamenni, és
látni a húgom boldogságát annak a férfinak az oldalán, akit egykor
tiszta szívemből szerettem. Két év telt el az óta, már egészen jól beszélem a nyelvet, az akadémián kezdenek felfigyelni a tehetségemre,
és most jött az a telefon: anya zokogva közölte, hogy a Kicsikénk
öngyilkos lett, mert megcsalta a férje – jöjjek haza legalább a temetésre. Erre már nem mondhattam nemet, elindultam hát, hogy anya
mellett legyek.”
A levél itt félbe maradt, mert Erzsébet hazaért. Elhatározta, hogy
otthon a levelet átmásolja egy levélpapírra, és mielőtt a koporsót
lezárnák, a húga mellé fogja helyezni – maradjon csak a kettőjük titka
eddigi életének minden keserve. Otthon az apja hűvösen fogadta,
Erzsébet szinte úgy érezte, mintha a húga haláláért is őt tenné felelőssé. Pedig az „elkényeztetett hercegnő” megírta búcsúlevelében,
hogy azért fog meghalni, mert nem tudja elviselni, hogy őt el lehet
hagyni, hogy neki ne sikerüljön úgy valami, ahogyan ő azt elhatározta: „…hiszen már a kutyánk meg a gyerekünk neve is meg volt”.
Zsóka az első otthon töltött éjszakán befejezi a húgának írt vallomást, a kész levelet pedig borítékba zárva a temetésre szánt ridiküljébe teszi. Másnap a városba utazik, hogy koszorúkat rendeljen, anyja
pedig ez idő alatt takarít. Véletlenül leveri az útikönyvet, amelyben
meglátja a levél piszkozatát. Amikor látja, hogy a levélben Zsóka
Annamáriát szólítja meg, beleolvas. Rádöbben, hogy mekkorát vétettek, amikor tizenkét évvel ezelőtt nem hittek Zsókának, végigolvassa
a levelet, és lemásolja. Elhatározza, hogy a temetés után, a halotti
toron fel fogja olvasni a rokonok előtt – hogy szembesítse sógorát a
tényekkel. Rengeteget szenvedett ő is, a lánya is igazságtalanul, úgy
dönt, ezt nem lehet egy életen át viselni.
A temetés rendben lezajlik, Zsóka koporsózárás előtt homlokon
csókolja húgát, és elhelyezi a borítékot a koporsóban. Persze a rokonok pusmogni kezdenek – vajon mi lehet az, amit mellé temetett? –
de aztán a koporsó lezárul, és a szertartás folyik tovább. A temetés
után – falusi szokás szerint – a rokonok összegyűlnek a tanyán, hogy
tort üljenek. Az anya kivár: megvárja, míg mindenki evett, ivott, majd
közli, hogy fel kell olvasnia egy levelet. Mindenki arra gondol, talán
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Annamária búcsúlevele? Vagy esetleg végrendelkezett? Feszülten
figyelnek hát Bözsi nénire, aki akadozva, de elszántan, olvasni kezdi
Zsóka húgához írott sorait. Zsóka a levél hallatán megdöbben, hiszen az eredetit már kitépte a könyvből és elégette, a másolat pedig
Annamária mellé van temetve. Elsápad, de szemébe néz a rokonoknak. A döbbenet leírhatatlan, hiszen a lány nem titkolja az apácához
fűződő leszbikus érzelmeit sem – melyet a prűd vidéki rokonok nem
tudnak elfogadni – és a felháborodott tiltakozás hallatán nagybátyja
szemébe mondja a tízéves korában történtek részleteit is. Az apa
őrjöng: még mindig nem a családja mellé áll, hanem a két nőt hibáztatja, hogy megszégyenítették a testvérét, Gyulát a rokonok előtt – és
kikergeti őket a házból.
Zsóka és az édesanyja az éjszakát egy szomszédnál töltik. Másnap a
lány visszamegy a házba, hogy elhozza a legfontosabbakat: a táskáját
az útlevéllel, anyja néhány ruháját, és elindulnak a városba albérletet
keresni. Ez azonban nem olyan egyszerű: mindenütt kaukciót kérnek, nekik pedig nincs pénzük. Már tudja, nem térhet vissza Rómába, hogy befejezze a tanulmányait, mert anyját nem hagyhatja egyedül, hiszen őmiatta kellett elhagynia az otthonát. Pár éjszakát egy
hajléktalanszállón töltenek, de a sors kegyes hozzájuk: Zsóka talál
egy álláshirdetést, amelyben egy porcelángyár kifestőket keres. Van
munkásszállás, ahová felveszik, és eléri, hogy édesanyja ugyanitt takarítónői állást kapjon – így vele lakhat a szálláson. Néhány hónap
múlva már tudnak egy elfogadható albérletet találni, és elkezdődhet
közös életük. Visszatalálnak egymáshoz – és ez többet ér Erzsébet
számára, mint a hírnév, melyet egy távoli országban elérhetett volna.
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Haláli előadás

A

Kansasi Magyarok Háza Arany János születésének 200.
évfordulójának tiszteletére új színdarabot tűzött műsorra:
Hadfi Sándor rendező színpadra alkalmazta a Tetemre hívást. Az óriásplakáton minden fekete, sejtelmes fényben „áll a tetemnél tiszti poroszló, gyertya, feszület, kánoni pap” és a ballada
főhőse kiterítve fekszik: „sárga viaszfényt csak nyughelye kap”, alatta
pedig a vérvörös felirat:„A radványi sötét erdőben holtan találták
Bárczi Benőt…”.
A bemutatóra pillantok alatt minden jegy elkelt, az intézet megoldotta, hogy a teremben fülhallgatóval, szinkron tolmácsok segítségével
azok is élvezhessék a műsort, akik a több mint fél évszázados távollét után már nehezebben értik a magyar nyelvet, mint az angolt, illetve hogy azok a gyermekek, unokák is értsék, akik a nagypapa vagy
nagymama kedvéért tekintik meg a magyar nyelvű előadást.
A péntek esti premieren Örs Ágoston, a „Meglepi.hu” internetes
folyóirat magyarországi tudósítója is részt vett. Elnézte a lassanként
bevonuló „díszes” társaságot, és megállapította, hogy az itteniek még
annyira sem tisztelik meg a színházi előadásokat az alkalomhoz illő
öltözékekkel, mint a pesti közönség: rikító színű nadrágkosztümökbe
szorított telt idomok, fodros elejű ingek – melyek alól itt-ott kikandikált az urak pocakja. Álltak a széles nemzetiszínű szalaggal díszített
bárpult előtt a welcome drinkjüket szorongatva, és jól értesült módjára találgatták a darab eredetét. Volt, aki úgy tudta, fantasy lesz, volt,
aki horrorra gondolt a plakátból kiindulva, de azért akadtak néhányan olyanok is, akik még eredetiben olvassák Arany balladáit, és ők
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igyekeztek felvilágosítani a körülöttük állókat, hogy ez bizony az
eredeti mű színpadi adaptációja lesz, egy fiatal rendező bemutatkozása.
Lassan mindenki elfoglalta a helyét: az újságíró örült, hogy egy emeleti páholyba kapott helyett, innen a nézőteret is és a színpadot is jól
belátta: az olvasói kíváncsiak voltak minden részletre, így jó néhány
fotót is készített az előadás kezdete előtt.
A rendező igyekezett korhű környezetet teremteni: az első jelenetben
a „Radványi sötét erdőt” egy négyszögletű nagy sötétzöld állványzat
jelképezte, a rajta körbefutó fák törzsei között ki-be lehetett járni, és
a fák között világos drapp lovaglóruhában ott feküdt az áldozat, akire a vadőr talált rá: egy fekete hullámos hajú, jóképű statiszta, mellkasából kiálló tőrrel. A szolga azonnal küldte az erdőkerülőt, kéreti a
bárci birtok urát, tekintse meg a fiát vérbe fagyva, úgy ahogy ő rátalált. Megjelent az apa és kísérete, jelenléte tekintélyt parancsolt, fájdalma határtalan: egyetlen fiát holtan látni, nem harcmezőn elesve,
hanem gyilkos tőrrel a szívében – hát létezik ennél nagyobb apai
fájdalom?
Fordult a színpad, és láthatóvá vált a Bárczi palota belseje, az ajtónállók, akik az uraság parancsára senkit sem engedtek a holttest közelébe: sem az édesanyját, sem a húgát – akik az ünneplő ruháját hozzák
és le akarják mosdatni, és illendően felöltöztetni a ravatalon –, sem a
szolgálókat, akik reggel el akarták húzni a hatalmas bordó bársonyfüggönyöket. Az ebédlő közepén ott fekszik Benő véresen felravatalozva, fejénél gyertya és feszület, a sötét színpadon kizárólag a testet
világítja meg egy sejtelmes sárga fény, és az ajtón kívül ott állt az apa,
aki a táltos tanácsára „tetemre hívja” mindazokat, akik szóba jöhetnek fia gyilkosaként.
Az apa parancsára sorra jöttek a szomszédos földesurak, majd a fiú
barátai, végül a falu apraja-nagyja, de hiába álltak sorban a halott
fejénél, sebéből nem kezdett folyni a vér – pedig a táltos azt jövendölte, „gyilkosa láttán a vér buzogni kezd”.
Az apa egyre kétségbeesettebben hajtogatta: „Gyilkosa hát nem ez: ...
újra nem ez”.
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A földesúr ekkor hívatta feleségét és leányát – kiket eddig nem engedett a halott közelébe. Az előadás legmegindítóbb jelenete következett: húga kétségbeesett zokogása, az anya fájdalma – de mind hasztalan: a fiút már semmi sem hozhatta vissza. Ezután a kép elsötétült,
csak a szívet tépő zokogás hallatszott, és a fény már csak a sebből
kiálló tőrt világította meg.
Óriás tapsvihar, a nézőközönség a könnyeit törölgeti – majd megrohamozza a büfét, mintha halotti tort ülnének szegény Bárczi Benő
felett. Hiába, ez itt Amerika, a nagy érzelmek és a nagy falások hazája! Úgy látszik, minél megindítóbb egy mű, annál több édes süteménnyel és csokoládéval – no meg pezsgővel és fagylalttal próbálnak
vigasztalódni a nézők.
Ágoston itt is próbált néhány fotót csinálni – csak óvatosan, nehogy
személyiségi jogokat sértsen, mert ilyesmiért fogtak már perbe újságírót, hiszen ki tudja, ki kivel van itt, nehogy valamelyik öregurat esetleg a felesége helyett a barátnője kísérje el nosztalgiázni a magyar
estre, és a netre felkerülő fotó láttán lebukjon.
Az előadás húsz perc múlva folytatódott. A szín csak annyiban változott, hogy a színpad bal oldalán elhúztak egy nagy sötét drapériát,
és ettől láthatóvá vált egy magasba vezető lépcső. A ravatal körül
hófehér virágok – az ártatlanság liliomai – hervadoztak. A színen
megjelent az apa, akinek szívet tépő monológja után a katonák elindultak, hogy megkeressék Kund Abigélt, mert a cselédek azt suttogták, ő volt a Benő úrfi titkos arája, akit származása miatt nem mert
apjának bemutatni.
A lány nem tudta, miért állították elő, kissé ijedten állt az apa előtt,
azt sejtette talán lelepleződött szerelmük, azért hívatták. A földesúr
végignézett a hollófekete hajú, nemes vonású, hófehér ruhába öltözött szép fiatal lányon, majd szó nélkül félreállt az ajtóból. Abigél a
feltáruló látványtól sokkot kapott „arca szobor lett, lába gyökér”,
meg sem bírt mozdulni – és a ravatalon, a tőr mellől csorogni kezdett a vér, ahogyan azt a táltos megjósolta.
Az apa mennydörgésszerű hangja hallatszott: „A fiam gyilkosa vagy?
A fiam gyilkosa vagy!”
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Abigél nem tudta levenni szemét a tőrről, miközben halkan rebegte:
„Bárczi Benőt én meg nem öltem, tanúm az ég s minden serege…
hanem e tőrt én adtam neki. Bírta szívem már hőn szerelemre, tudhatta, közöttünk sincs semmi gát: Unszolt mégis szóval igenre, mert
ha nem, Ő kivégzi magát. Enyelegve adtam a tőrt: nosza hát!”
Ebben a pillanatban kiragadta a tőrt a halott mellkasából, táncolni
kezdett vele és hátborzongató hangon énekelt:
„Egyszer volt egy lány, ki csak úgy játszott a legénnyel, mint macska
szokott az egérrel” – majd mielőtt még bárki lefoghatta volna, felrohant a lépcsőn. Senki sem tudta megakadályozni, döbbent csendben
csak lépteinek a dobogása hallatott, azután előbb egy velőtrázó, majd
egy halkuló sikoly.
Óriási taps mellett ér véget az előadás, a színészeket többször visszatapsolják. Volt, aki hiányolta, hogy Abigél nem jelent meg meghajolni, de aztán arra gondolt, biztos nem lehet olyan gyorsan visszaérni a
zsinórpadlás magasságából. A rendező nagyon örült a sikernek, bár
egy kicsit bosszús volt, hogy a lány túljátszotta a szerepét: ez a halálhörgés a végén nem volt betervezve, a kisasszony improvizált. Bár a
nézőknek tetszett, de azért arra gondolt, szóvá fogja tenni, hogy ilyet
máskor az ő előzetes engedélye nélkül ne tegyen… aztán elkezdődött
a bankett, jöttek az újságírók meg a helyi tv, így a dorgálás elmaradt.
A takarítók csak hétfőn érkeztek meg, hogy rendbe tegyék a büfé
környékét és a színpadot, és az egyik új lány felkíváncsiskodott a
lépcsőn a zsinórpadlásra, ahol a legnagyobb megdöbbenésére a halott Abigél – vagyis az őt megformáló miss King – feküdt. A nő rettenetesen megijedt, kis híján lezuhant a színpadra amint rohant lefelé, hogy szóljon a főnökének.
Örs Ágoston már a repülőtéren tartózkodott, amikor a helyi tv adásában meglátta, mi történt. Elhalasztotta a hazautazást, és a közösségi házhoz sietett, hogy újabb részletekkel tudjon olvasóinak szolgálni. Persze nem jutott be, csak kint várja a híreket. A többi újságíróval
együtt igyekezett „elkapni” a berendelt színészeket, statisztákat –
akiket a kihallgatás után sorra elengedtek a rendőrök. Semmi sem
utalt gyilkosságra, a zsinórpadlás porában csak a takarítónő papucsnyoma és az áldozat nyomai láthatóak, a tőrön a Bárczi Benőt alakító
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statiszta ujjlenyomatán kívül kizárólag miss King ujjlenyomatát találták meg. A bulvársajtó persze rögtön kombinálni kezd: talán a halott
szelleme állt bosszút a lányon?
A nyomozók is értetlenül álltak az eset előtt mindaddig, amíg ki nem
derült, hogy az ifjú színésznő bipoláris volt, és épp a depressziós
időszakát élte: annyira azonosult a szerepével, hogy amikor a statiszta
fiút – akibe a próbák során beleszeretett – meglátta a színpadi megvilágításban látszólag élettelenül, egyszerűen „bekattant” és nem
akart tovább élni. Sajnos a kelléktőr elég éles volt ahhoz, hogy komoly sebet ejtsen magán, és mivel az előadás estéjén senki sem kereste, szép csöndben elvérzett a közösségi ház zsinórpadlásán.
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Nem adom a lányom!
okféle ember, sokféle küzdelem létezik. Abban viszont azt
hiszem, egyetérthetünk: a gyermekért folytatott küzdelem a
legnehezebb, a legfájdalmasabb. Ha nincs fogantatás azért,
ha van, azért – mert egy gyermek sokféleképpen elveszíthető. A felnőttek közötti játszmák és csaták – amelyek a gyermek körül folynak
– legtöbbször esztelenek és átgondolatlanok, és e csaták áldozatai
mindig a gyerekek.
És hogy ez miért jutott most eszembe? Nos, a közelmúltban összefutottam egyik középiskolai tanárommal, akivel legalább tíz éve nem
láttuk egymást. Miután beültünk szülővárosom kedvenc cukrászdájába egy kávéra, beszélgettünk az osztálytársakról, és kölcsönösen
érdeklődtünk egymás családjáról. Meglepődve hallgattam szomorú
történetét:
- Őszintén remélem, hogy fogalma sincs arról Zsuzsa, milyen érzés
három évi harc és csatározás után föladni, és azt mondani: vége.
Elfogadni, hogy a vér szerinti lányom nem akar látni.
- Borzasztó. És mikor mondta ezt Önnek?
- Hát a gyámügyön, a békéltetés alkalmával. Iszonyú fájdalmas és
hihetetlen. Elmúltam hatvan éves, és már alig reménykedem, hogy
egyszer talán megváltozik, hogy lesz idő, amikor újra szóba áll velem,
és még egyszer magamhoz ölelhetem.
- De hát mi történt? Hogyan juthattak el idáig?
István ekkor mély sóhajtással kiitta a kávéját, hátrább tolta a széket,
és lassan, szomorúan mesélni kezdett. Elmondta, hogy miután főleg
a gyereknevelési elvek különbözőségén folytatott viták után meg-
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romlott a kapcsolatuk a feleségével, a gyerek rájött, hogy a két szülő
kijátszható egymás ellen. Amikor ezt ő számon kérte, a kislány hisztériázni kezdett, hogy őt az apja terrorizálja. Több se kellett az anyának, aki a férfi iránti dühét úgy vezette le, hogy módszeresen ellene
nevelte a kislányt: közölte, hogy „ez már helyrehozhatatlan”, és ragaszkodott hozzá, hogy a tanár úr költözzön el a közös lakásukból.
- A különköltözés után mindössze háromszor találkoztunk Annával,
és többé nem jöhetett el láthatásra. Ha telefonon hívtam az anyja
kinyomta, ha a kapun csöngettem nem nyitottak ajtót – pedig láttam,
hogy lebben a függöny, otthon vannak. Amikor a gyámhatóság segítségét kértem, a kislány vádakkal illetett. Azt állította, hogy fél tőlem,
mert bántottam. Még hogy én kezet emeletem rá? Az imádott lányomra?
A vádak alól természetesen felmentettek, de a gyereket továbbra sem
láthattam, azt mondták ott, a gyámhatóságon: egy anyát semmire
sem lehet kényszeríteni. Nem adtam föl, fél év múlva újra próbálkoztam a hivatalban. Az egyik meghallgatáson a szociális gondozónak
feltűnt, hogy a gyerek valamit másként mond, mint korábban: rájött,
hogy nem az igazat mondja, hanem azt, amit az anyja betanít neki,
vagyis a jegyzőkönyv szerint „Anna az eseményeket az anya magyarázatain keresztül láttatja”. Hosszan tartó vizsgálatok és herce-hurca
után a bizottság végül kimondta: az apa képes lenne arra, hogy biztosítsa az egészséges személyiségfejlődést a lánya számára.
Időközben azonban a kislány tizennégy éves lett, és mire az apa elérte volna, hogy ismét legyen láthatása, a gyerek azt nyilatkozta a
gyámhatóságon: „nem akarok kapcsolatot tartani az édesapámmal”.
István ekkor omlott össze, aztán lassan beletörődött mindenbe. Aki
betölti a 14. életévét, annak joga van eldönteni, akar-e kapcsolatot
tartani a vér szerinti szüleivel, innentől kezdve nem kötelezhető rá.
Az apa most naplót vezet. Naponta ír a kislányának, leírja benne,
hogy mennyire szereti, hogy mindig rá gondol – bízva abban, hogy
egyszer még megmutathatja neki. És hogy legalább néha lássa, időnként elmegy a gimnázium elé, vagy az uszodához, ahová a lánya
edzésre jár. Régebben egy-egy születésnapon a régi lakásuk közelében várt rá, hogy átadhassa ajándékait. A lány ilyenkor riadtan ráné89

zett, táskájába rejtette a kapott játékot vagy könyvet, és rohant tovább, anélkül hogy egy szót is szólt volna hozzá, vagy megölelte volna.
- Nem adom fel. Várom, hogy egyszer eljön, becsönget, hogy azt
mondja apci itt vagyok, szeretlek, most már nagy vagyok, el mertem
jönni hozzád. – mondja és könnybe lábad a szeme – Ha eljönne, ha
keresne, lenne mit mondanom neki. Elmondanám, mennyire szeretem és megmutatnám a neki írt naplót, hogy megértse: sosem szűntem meg szeretni irányában, hogy milyen öröm volt számomra a
születése, és hogy ha majd elég nagy lesz, el kell mondanom neki egy
titkot kettőnkről.
A tanár úron látszott, hogy legszívesebben tovább beszélne, de nem
tudja, belekezdjen-e? Én pedig nem mertem rákérdezni, mi az a titok. Felállt az asztaltól, felsegítette a kabátomat, és megkérdezte,
merre megyek? Mondtam, hogy ki a temetőbe édesanyám sírjához,
erre felajánlotta, hogy kivisz.
- Itt parkolok a postánál, jöjjön, elviszem. Úgyis régen voltam már a
feleségem sírjánál.
- A felesége? Meghalt Anna anyukája?
- Nem, nem ő. Gabriella él és virul, van egy új barátja, sőt talán nem
is új, lehet, hogy ő volt a fő ok a válásunkra, a lányunk ugye csak
eszköz, így nem kellett magyarázkodnia annak idején. Természetes,
hogy maguk ott az iskolában nem tudták, hogy volt egy korábbi házasságom, hiszen mire magukat tanítottam, már Anna is megszületett, mért is tudtak volna az én korábbi életemről? Na jöjjön, amíg
kiviszem a temetőig, elmesélem ezt is – ha már ennyit elmondtam,
ne hagyjam félbe.
Megköszöntem a felajánlott lehetőséget, helyet foglaltam az autóban,
és ő újra mesélni kezdett:
- Az az igazság, mielőtt Gabriellát megismertem, én Szegeden tanítottam a tudományegyetemen oroszt és történelmet. Azért oroszt is,
mert én az egyetemet Moszkvában végeztem, ahol az édesapám
nagykövet volt a hatvanas években. Ott ismertem meg Olgát is, – a
későbbi feleségemet – évfolyamtársak voltunk. Amikor végleg haza-
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költöztem, velem jött, összeházasodtunk és született egy fiunk Iván
– aki ma már harminc éves és Angliában dolgozik kutatóorvosként.
A temetőig persze nem ért véget a történet, így István megvárta,
hogy vegyek három csokor virágot, és ő is vett egy kis koszorút csupa vadvirágból. Együtt indultunk el a sírok felé: a felesége hamvai
közvetlenül a temető elejénél lévő urnatartó oszlopok egyikén voltak
elhelyezve. Megvártam, amíg elrendezi a koszorút, és valahogy természetes volt, hogy utána jön velem tovább az én hozzátartozóim
sírjához is – közben folytatva a megható történetet.
- Negyvenkét éves voltam, amikor rákos lett, szinte hónapok alatt
elvitte a tüdőrák és a kapcsolódó áttétek – őt, aki soha életében
egyetlen szál cigarettát sem szívott el. Nagyon fájdalmas volt a halála,
úgy éreztem, soha többé nem fogok senkit szeretni – mondta, és
közben ismét könnybe lábadt a szeme. Naponta jártam a sírjához, és
fogalmam sem volt, hogyan folytassam az életet nélküle.
- És Gabriella? – kérdeztem, hogy eltereljem a szót erről a fájdalmas
emlékről.
- Ó hát ő csak úgy berobbant az életembe! Volt egy egyetemi rendezvény, amelyre muszály volt elmennem, és ott mutatta be nekem
őt az egyik tanítványom. A nővére volt, tőlem tíz évvel fiatalabb, túl
egy gyerektelen, rossz házasságon és egy váláson. Gabi maga volt az
életerő: jött, látott és győzött! Egész este ott csacsogott mellettem,
hazafelé már együtt mentünk, és hamarosan elválaszthatatlanok lettünk.
Láttam a tanár úron, hogy az emlékek hatására fölvidul az arca, szeretettel mesél arról a boldog időszakról, a házasságkötésükről és az
ideköltözésükről: igaz, itt a kisvárosban nem taníthatott egyetemen,
de boldogan vállalta a középiskolai állást is szerelméért, aki idősödő
szülei miatt akart itt élni. Fotót vesz elő, melyen ők hárman láthatóak: Anna még csak hat éves, az anya egy nagyon szép, tüzes, fekete
szemű, csinos asszony, aki láthatóan elégedetten dől hátra a fényképésznél a kanapén, magához húzva a mosolygós copfos kislányt, aki
közben az édesapja kezét fogja.
- Ugye szépek voltunk? – kérdi István, és látom rajta, hogy tényleg
fontos a véleményem számára.
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- Igen, nagyon. Sugárzóan szép asszony a volt felesége, és tündéri a
kis Anna – nyújtottam vissza a fotót, melyet gondosan elhelyezett az
irattárcájában mielőtt újra rám nézett volna.
- Szép pár voltunk, feladtam érte az egyetemi állást, eljöttem vele ide
– de sebaj, ha nem így lett volna, nem taníthattam volna magukat, és
az nagy kár lett volna. Ritka összetartó osztály volt a maguké, Zsuzsa!
Ezután újra az iskoláról kezdtünk beszélni, közbe kivitt az állomásra,
és én kiszálltam az autóból. Elbúcsúztunk, telefonszámot cseréltünk.
A hazaúton nemigen tudtam kiverni a fejemből a hallottakat. Váltig
azon gondolkoztam, hogy lehetne segíteni, és vajon mi az a titok,
amitől még mindig óvja a kislányt, és amit – úgy éreztem – talán meg
szeretett volna osztani velem. Arra gondoltam, ha következőleg otthon járok, felhívom, hátha a beszélgetéssel segítek osztozni a bánatán.
Két hét sem telt el, amikor egyik este csörgött a telefonom: a tanár
úr volt az, felhívott, hogy elújságolja: állásajánlatot kapott jelenlegi
lakóhelyem egyetemén, és bár Anna miatt még mindig nem tudja,
hogy vállalja-e, úgy döntött eljön, meghallgatja a dékán urat, és ha
lenne időm, szívesen találkozna ismét velem.
Örömmel mondtam igent, és vártam a találkozást, amelyre az egyetem melletti kávézóban kerítettünk sort a megbeszélése után. Elmondta, hogy az állás megfelelne – az egyik volt kollégája ajánlotta
őt, akivel még Szegeden dolgozott együtt – de aggódik: mi lesz, ha
Anna keresi, és már nem találja a régi címen? Azt válaszoltam, talán
még évek fognak eltelni, mikorra a lánya rászánja magát az anyai
tiltás ellenére arra a beszélgetésre, hagyja meg Gabriella húgánál a
címét és a telefonszámát, nem költözik a világ végére, innen másfél
óra alatt akár kocsival, akár vonattal oda tud utazni.
Ez a tanács látszólag megnyugtatta, ezután mesélt az új munkáról,
arról hogy itt a Pilisben, a Holdvilág árokban kutatómunkát is tudna
majd végezni, nem csak tanítana – majd váratlanul ezt mondta:
- Zsuzsa! Ismeri maga azt a mondást, hogy „két dolog van, amiért
egy nő mindent megtesz? Azért hogy legyen gyereke, és azért hogy
ne legyen” …nos hát ez az a titok, amiről nekem majd egyszer be92

szélnem kell a lányommal – mondta mély sóhajtással, és rám nézett.
Terhelhetem én önt ezzel? Úgy érzem, muszáj róla beszélnem valakivel, mert ez a titok engem megöl, halálra kínoz, és úgy érzem önben, illetve ha megengeded: benned megbízhatok. Szeretném, ha
tegeződnénk – mondta –, olyan régen voltál a diákom, hogy már
egymáshoz öregedtünk.
- Köszönöm tanár úr! Természetesen soha, senkinek nem beszélek
erről sem, és a múltkori temetői beszélgetésünket is tabunak tekintem – mondtam meghatódva attól, hogy ennyire bízik bennem.
- Tudnod kell, hogy az esküvőnk után nem sokkal Gabriella előállt az
ötlettel, hogy nem vagyunk mi még olyan öregek, jó lenne egy közös
gyerek. Az én fiam már egyetemista volt, ott maradt az én szegedi
lakásomban, őt nem tekintette gyerekének, vágyott az anyaságra.
Boldogan beleegyeztem. Legalább fél év telt el azzal, hogy próbálkoztunk, de nem akart teherbe esni. Nem volt már egészen fiatal, de
nem gondoltunk semmi rosszra, elmentünk egy specialistához, aki
megvizsgálta, és azt javasolta vegyünk részt egy lombik programban,
mert lehetséges, hogy mivel még sosem volt várandós, a 36 évével
kissé kihaladt már az ideális korból. Megfogadtuk a tanácsát, és a
legnevesebb orvoshoz mentünk, aki már számtalan házaspárnak
segített. Amikor megfogantak a petesejtek sírtunk örömünkben – és
aztán akkor is, amikor elveszítettük őket. Ezt megismételtük háromszor, majd közölték velünk a lesújtó hírt: a feleségemnek osztódásra
képtelen petesejtjei vannak, nekünk már csak akkor lehet gyerekünk,
ha szerzünk egy egészséges petesejtet egy fiatal nőtől.
Először elképedtünk az ötlettől – de hát ilyen nincs is, erre adnak
engedélyt? – majd gondolkodni kezdtünk, és ismét a professzor úrhoz fordultunk. Ő elmondta, hogy vannak fiatal lányok – zömében
egyetemisták – akik jó pénzért vállalkoznak erre: eladnak egy életképes petesejtet, amit ő megtermékenyít, visszaülteti Gabi méhébe, ő
pedig kihordja. Adott egy közvetítői címet, de nem találtak számunkra megfelelő biológiai anyát. Végül a segítség onnan érkezett, ahonnan nem is reméltük: 1999 júliusában felhívott az áldott emlékű első
feleségem öccse Oroszországból, hogy a főnökének a lánya felvételt
nyert a JATE-re, de nem tud magyarul, és arra kér ismeretlenül, vál93

laljam el, hogy néhány hónapon át tanítom a magyar nyelvre. Beleegyeztem. Valentina meg is érkezett, béreltek neki lakást a közelünkben, és én naponta tanultam vele a nyelvet. Amikor már viszonylag
jól beszélt magyarul, elmondtam neki a mi nagy bánatunkat, és ő
felajánlotta, hogy ad nekünk petesejtet. Először nem akart érte pénzt
kérni, azt mondta, ellentételezésként tanítsam tovább, de én ebbe
nem egyeztem bele: felajánlottam háromszázezer forintot, és kértem,
közjegyző előtt tegyen nyilatkozatot, hogy soha semmilyen körülmények között nem követeli vissza a születendő gyermeket.
Megismerkedett a feleségemmel, aki tájékoztatta a feltételekről, és ő
vállalta a beavatkozással járó tortúrát – szűrővizsgálat, antibiotikumos kezelés, sejtlevétel. Miután megtörtént a beavatkozás és megfogant a lányom, közjegyző előtt lemondott a megszületendő babáról,
és elváltak útjaink. Leírhatatlan volt az örömünk! Negyvenhat évesen
apa lettem – húsz évvel a fiam születése után. Óvtam és féltettem őt,
akit az édesanyám emlékére Annának kereszteltünk, és az égvilágon
mindent megadnék érte, hogy mellettem nőhessen fel – mondta
könnybe lábadt szemmel, és rám nézett:
Ugye érted, micsoda gyötrelem ez? Hiszen ez a kislány az enyém,
csak az enyém! A feleségem soha sem lehetett volna anyává, ha nincs
ez a tanítvány – mintha az első feleségem az égből üzent volna általa!
Mire István a történet végére ért, már az én szememből is szivárogtak a könnyek. Átéreztem a fájdalmát, megértettem az aggodalmát.
Végül megkérdeztem:
- És hol van most ez a közjegyzői okirat, ami a lányod származását
igazolja?
- Betettem egy széfbe, és annak kulcsát rábíztam a fiamra. Ő tudott
mindenről, felnőtt ember volt már, megértette Gabriella gyermek
utáni vágyát, soha nem tette szóvá, hogy az új házasságomban miért
akarok egy közös gyereket.
- Az még nem jutott eszedbe, hogy a feleséged pont ez miatt tiltja
tőled a lányotokat? Nem akarja, hogy beszélj vele, nehogy az iránta
érzett bosszúvágytól hajtva eláruld a lányodnak a származását?
- Nincs bennem bosszú, csak szomorúság. Soha nem tennék ilyet
őellene, de a kislánynak egyszer majd meg kell tudnia az igazságot,
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hogy csak az én vérszerinti gyerekem, ezért képtelenség hogy én őellene valaha is valami rosszat tettem volna – bármit is mondott neki a
szülőanyja. Lehet, hogy én akkor már nem is élek – sóhajtott fel – és
majd a fiam adja át neki az okiratot… de egyszer meg kell tudnia.
Nemsokára elbúcsúztunk, és ő hazatért. Végül nem vállalta el az
egyetemi állást, ott maradt az alföldi kisvárosban, hogy közel legyen a
lányához, ha az mégis keresné.
Eltelt egy év is, mire újra hallottam felőle: ismét ő keresett, megérdeklődte, mikor megyek megint haza, mert valamit feltétlenül el akar
mondani, de nem telefonon. Megbeszéltük, hogy következő héten,
kedden elém jön az állomásra, és kivisz a temetőbe. Elém jött, és
láttam rajta, hogy nagy a baj: egy összetört ember várt az állomáson,
talán napok óta nem aludt és szinte zavart volt:
- Képzeld, hívott a sógorom Oroszországból! Annám biológiai anyja
autóbalesetben elhunyt, és a szülei az iratai között megtalálták a közjegyzői nyilatkozatot! Mivel Valentina az egyetlen gyermekük volt,
most ide akarnak jönni, hogy lássák az unokájukat, és ha csak lehet,
magukkal akarják vinni! Ez persze képtelenség, ezt nem engedem,
még ha jelentős vagyon várna is rá odaát, a határon túl. A sógorom
nem árulta el nekik a telefonszámomat, de ott van az okiraton minden adatom, a szegedi címem, ami most a fiam lakása, de mivel ő
Angliában van, a lakást kiadta, és a bérlő velem tartja a kapcsolatot.
Csak idő kérdése hogy megtaláljanak…és Annát is! Napok óta nem
alszom, gyötrődöm, mit tegyek?
Zavarodottan álltam ott a rám zúduló információk hatása alatt. Hogy
is adhatnék jó tanácsot? Mit lehet egy ilyen helyzetben mondani?
Jogilag persze rendben a dolog, hiszen lemondott a gyermekről, annak láthatási jogáról az anya – de morálisan? Ezek az idős emberek,
akik elveszítették egyetlen lányukat, mint utolsó szalmaszálba kapaszkodnak a tudatba, hogy mégis van utódjuk, lesz örökösük, láthatják az unokájukat!
Nehezen szólaltam meg:
- Beszélned kell a feleségeddel. Azt hiszem most jött el a pillanat,
hogy leüljetek hárman, és beavassátok a lányotokat születésének kö95

rülményeibe. Nem várhatod meg, hogy Valentina szülei ideérjenek,
felkutassák őt, és tőlük értesüljön róla. Nem, ezt nem várhatod
meg…
- Jaj, Zsuzsám! Ha tudnád ez milyen kivitelezhetetlen! Gabriella elzárkózik a velem való minden kapcsolattól. Hiába is próbálnám felhívni, levágná a kagylót, hiába csöngetnék, nem nyitna ajtót! De még
ha tudomására tudnám is hozni miért keresem, azonnal vádaskodna,
hogy ezt azért találtam ki, hogy elvegyem tőle a gyereket… nemnem, te nem ismered őt! És már én sem – tette hozzá csendesen.
- Na várj csak… mi lenne, ha felhívnád a közjegyzőt, ha neki szólnál
és megkérnéd, hívassa be magához Gabit az okirat miatt, és ott találkoznátok? Oda biztosan elmenne, a közjegyző tájékoztathatná a tőled hallottakról, és te csak azt követően lépnél be az irodájába. Nem
hiszem, hogy a hír hallatán ne esne annyira kétségbe, hogy hajlandó
legyen tárgyalni veled.
- Látod, ez talán kivitelezhető. De jó, hogy felhívtalak! Elviszlek a
temetőbe, és utána kérek időpontot a közjegyzői irodától. Ha a közjegyző beidézi Gabit, biztos elmegy, mindenképpen tudni akarja
majd, mi van az okirattal, ami miatt találkozniuk kell.
A terv bevált, a közjegyző előbb Gabival beszélt, majd a másik szobából behívta Istvánt, és így kénytelen volt szóba állni volt férjével.
A megbeszélés végén belátta, hogy nem hallgathatják el Anna előtt a
történteket, csak azt kérte, ő beszélhessen előbb a lányukkal. Miután
ebben megegyeztek, ígéretet tett volt férjének, hogy átadja a telefonszámát a lányuknak, és ha Anna úgy dönt, hogy látni akarja az apját,
ezek után nem gördít akadályt a találkozás elé.
Két héttel a közjegyzőnél tett látogatás után csöngettek István lakásán. Anna ált a kapuban:
- Szia apu! Erre sétáltam. Bejöhetek?
A férfi szeme tágra nyílt a csodálkozástól: a lánya úgy viselkedett,
mintha csak a múlt héten váltak volna el.
- Hát persze, gyere be és ülj le, ahová kedved tartja – mondta elérzékenyülten, és alig bírta visszatartani a könnyeit.
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A lány kicsit szétnézett a lakásban, majd leült a kandalló elé. Nézte
pár pillanatig a fellobbanó és elhaló lángokat, aztán szemét az apjára
emelte:
- Anyu mindent elmondott a születésem körülményeiről. Beszélt az
orosz nagyszüleimről is, akik látni akarnak. Apa! Én szeretném őket
megismerni. Kérlek, taníts meg nekem pár orosz szót addig is míg
ideérnek.
- Jó, persze, kislányom. De mégis, hogy gondolod?
- Ha akarod, minden délután eljövök, hogy gyorsabban haladjunk a
nyelvtanulásban.
- Édes kicsi lányom! Te nem is tudod, mekkora örömet szereznél
ezzel nekem!
- Tudom, apci! Mindent be szeretnék pótolni Veled.
A történet itt lassan véget ér. István és a lánya nagyon sokat találkoztak ezután, és egyik nap, tanulás után átadta a naplót is, melyet éveken át írt a lányának. Kapcsolatuk újra szorossá vált, és együtt készültek a nagy napra, amikor István sógorának a közvetítésével az
idős orosz nagyszülők is megérkeztek. Anna addigra sok szót megtanult, de azért az apa tolmácsolt nekik. A látogatás végén a lány ígéretet tett, hogy a következő nyári szünetben meglátogatja őket, de addig is szorgalmasan tanulja a nyelvet, hogy már egyedül is elboldoguljon „a nagy Oroszországban”, ahogy azt Igor nagypapa emlegette.
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Valami megváltozott

D

ávid és Kata a patakparton ültek, lábukat a vízbe lógatva.
Körülöttük könnyű szellő lengedezett, mely néha megborzolta a kis patak lassan áramló vizét. A parton a fű
között útilapu és gólyahír, távolabb egy kevés nád, melyben békák
kuruttyoltak. A fiú kezében egy közepes nagyságú boríték volt, melyet egyelőre nem akart felbontani. Tudták, hogy ez a boríték mindent megváltoztathat, hiszen ha a fiút felvették az egyetemre, hamarosan elutazik a gólyatáborba, és azután kollégiumba költözik az
ország túlsó felébe. És akkor vége…, vége a több mint tíz éves barátságuknak?
Csak ültek csendben, és figyelték a madarak énekét mindaddig, míg a
lány incselkedve oda nem hajolt a fiúhoz – azt színlelve, hogy mindjárt elveszi tőle a borítékot – miközben ezt mondta:
- Na, bontsad már! Nem igaz, hogy nem vagy kíváncsi rá, hogy felvettek-e?
- De hát nem érted? Ezt nem lehet csak úgy elsietni. Ebben a borítékban van a jövőm. Ezen múlik minden.
- Jó, de akkor mi lesz? Itt ülünk holnap estig a patakparton?
- Na, jó legyen! Ezt szeretem benned, hogy ilyen türelmes vagy –
mondta nevetve a fiú és feltépte a borítékot, majd hangosan olvasni
kezdte:
- Tisztelt Kovács Dávid! Gratulálunk, Ön felvételt nyert egyetemünkre…
A lány nem hagyta, hogy tovább olvassa: átölelte, és igyekezett vele
örülni, bár lelke mélyén szomorú volt, hiszen öt éves koruk óta a
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legjobb barátok voltak, és tudta: ennek vége, hamarosan nem lesz,
akivel nap mint nap megoszthatja a gondjait.
A fiú – mintha csak kitalálta volna Kata gondolatait – kibontakozott
a baráti ölelésből, szembe fordult a lánnyal és azt mondta:
- Ne aggódj, amikor tudok, jövök haza, és akár naponta írhatunk
egymásnak.
- Persze, persze – válaszolta a lány, de a hangjából érződött, a szomorúság.
Tudta ő nagyon jól, hogy van ez: két évvel ezelőtt a bátyja is elment
főiskolára, és fél éven belül elhagyta a barátnője – egyszerűen nem
maradt ideje a párkapcsolatra több száz kilométer távolságból, és ezt
a lány nagyon gyorsan megunta. Ők pedig nem is járnak együtt, csak
nagyon-nagyon jó barátok.
Kicsit még beszélgettek, miközben elsétáltak a lapály felé: itt nyílt a
rengeteg aranyló sárga nőszirom, melyből a fiú hirtelen ötlettel csokrot szedett Katának, azután kézen fogta, és elindultak hazafelé.
A nyár nagyon gyorsan eltelt: még elmentek együtt a VOLT fesztiválra, és a barátokkal egy kisebb kerékpártúrára is a Pilisbe, aztán
Dávid csomagolni kezdett a nagy útra: előbb a gólyatábor, azután
irány Debrecen! Az utolsó délutánon – amikor Dávid már a taxit
várta, ami kiviszi a vasútállomásra – Kata levette a nyakából az ezüstláncot, amelyen egy pici olló és fésű lógott, és a fiúnak adta:
- Szeretném, ha megőriznéd, erről talán néha eszedbe jutok – ha
máskor nem, hát akkor, amikor hajat kell vágatni – mondta és megpróbált mosolyt erőltetni az arcára, pedig legszívesebben sírva fakadt
volna.
- Jól van, majd időnként bejelentkezem hozzád extra hajvágásra –
mondta a fiú, mert eszébe jutott, milyen jó is volt Katáéknál a palacsintasütéssel egybekötött „fodrászkodás”, amikor a lány még csak
tanulta a hajvágást, és palacsintával kárpótolta a nem túl sikeres frizuráért. Ezután lekapcsolta a mexikói bőrszíjat a csuklójáról, melyet
már régóta viselt:
- Te pedig ezt tedd el, eddig nekem hozott szerencsét, ezután majd
rád fog vigyázni.
- Mindig rajtam lesz, ígérem.
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- Remélem is!
- Na, menj, mert itt hagy a taxi – próbált mosolyt erőltetni Kata az
arcára.
- Igen, igazad van. Hiányozni fogsz… – lépett közel a lányhoz Dávid.
- Te is nekem, de majd beszélünk – próbált a lány optimistán állni a
dolgokhoz.
- Mi lesz velem nélküled ott, abban az idegen nagyvárosban?
- Ugyan! – bökte oldalba a fiút Kata – Túl fogod élni, hidd el. Új
élmények, új barátok várnak… nemsokára már nem is fogok hiányozni… De azért felhívhatlak majd, ugye?
- Még szép! Ajánlom is! – válaszolta a fiú. Adott egy puszit a lány
homlokára, majd megölelték egymást.
- Vigyázz magadra! – szorította magához a fiút utoljára Kata.
- Te is! – ezzel a fiú beült a kocsiba, és az lassan kigördült az utcáról.
- Szeretlek! – suttogta alig érthetően a kocsiban Dávid, mert ebben a
pillanatban rádöbbent, hogy az az érzés, ami a lányhoz fűzi, már
régóta sokkal több, mint barátság.
- Ne felejts el… – gördült le egy könnycsepp a lány arcán és még egy
pillantást vetett a távolodó autóra, majd elindult haza.
Attól a naptól kezdve már semmi sem volt a régi… Valami megváltozott, valami elmúlt és valami elkezdődött… Hat hét múlva Dávid
azzal jött haza, hogy a kollégium helyett talált egy albérletet, és szeretné, ha a lány vele menne. Már meg is kérdezte egy helyi fodrász
szövetkezetben, hogy van-e felvétel, és azt mondták, ügyes kézre
mindig szükségük van, nincs akadálya annak, hogy Katát alkalmazzák. Magának is keresett munkát: egy diákokat foglalkoztató cég
közvetítésével középiskolásoknak matematika korrepetálást vállalt,
bízva abban, hogy így lesz anyagi háttere is közös életüknek.
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Madárlesen

A

Magyar Madártani Intézet Kuvik Munkacsoportja 2003 óta
önkéntesek munkájára is támaszkodik. A munkacsoport
alapvető tevékenysége a költőhelyeket veszélyeztető tényezők elhárítása, valamint mesterséges odúk telepítése révén az állomány fenntartása. Emellett a folyamatos költőhely regisztrálás, élőhely-térképezés és a táplálkozásbiológiai feltételek elemzése is a feladatkörünkbe tartozik – magyarázta lelkesen Máté a vele szemben
ülő lánynak, aki ennél a kijelentésnél meglepődötten felsikkantott,
mert lelki szemei előtt megjelent a fiú, amint egy csapdával éppen
egeret fog a baglyoknak:
- Jaj, csak nem fogtok nekik egeret is?
- Á nem, megfogják ők azt maguknak, mi legfeljebb a bagoly köpetet
tanulmányozzuk, hogy megtudjuk, mi mindennel táplálkoznak az
utóbbi időben.
A lány elborzadva a hallottaktól felpattant az asztaltól, és közölte,
hogy kimegy a mosdóba. Kicsit sok volt, amit az elmúlt negyedórában mesélt neki ez a csodabogár, gondolta kimegy és összeszedi a
gondolatait – és elgondolkodik azon, mivel kellene a fiút lerázni.
Új ismeretség volt ez, alig néhány hete kezdtek levelezni egy társkereső oldalon, és ez volt az első találkozásuk. Máté – ez a magas, barna szemű, göndör hajú, szemüveges fiú – biológusnak készült, és
szabadidejében a Kiskunságot járta. A fokozottan védett kuvik életének a megfigyelésével töltötte idejét a pusztában – ott pedig köztudottan ritkán járnak lányok, így barátai nógatására fogott az internetes társkeresésbe. Nem volt benne nagy gyakorlata – igazából nem is
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tudta, mivel kellene az első randevún lekötni egy lány figyelmét – hát
úgy gondolta, mesél a hobbijáról, remélve azt, hogy a lány hirdetésében a „természetet kedvelő, kirándulni, túrázni szerető” részt szó
szerint lehet érteni.
Valójában Anita – amikor ezt írta – tengerparti sétákról, alpesi túrázásról ábrándozott, és eszébe sem jutott, hogy a nyarat egy folyó
szúnyogoktól hemzsegő árterében felállított kunyhóban, egy kényelmetlen gumimatracon fekve töltse, kezében egy távcsővel, melyen át
a kiszáradt vén fűzfa ágán üldögélő baglyot figyelheti napestig. Amíg
a mosdóban a sminkjét igazgatta, azon tűnődött, hogyan kellene ezt
a szegény fiút úgy lerázni, hogy meg se bántsa – hiszen értékelte ő a
lelkesedését, – de hogy ő a plázázás helyett a pusztát járja a tanyavilág „halálmadara” kedvéért? No, azt nem!
Amíg ott tűnődött, hirtelen egy tüsszentést hallott. Megvan – villant
az agyába a megoldás – azt fogom mondani, allergiás vagyok a szénára, ezért soha se mehetnék vele madármegfigyelésre, úgyhogy inkább keressen mást. Igen, ez jó lesz – gondolta. Hallottam már olyat,
hogy valakinek szénanáthája van – biztos így hívják ezt az allergiát,
ezt fogja mondani! Ez után a biztonság kedvéért beállította a telefonját, hogy húsz perc múlva jelezzen – így lesz oka gyorsan elbúcsúzni,
ha addig nem tudja a fiút lerázni.
Máté örömmel várta vissza a lányt a mosdóból, tetszett neki ahogy a
magas, karcsú, hosszú vörös hajú lány az asztalok között szlalomozva közelített hozzá. Szép – gondolta – de azt majd mondom neki,
hogy ha terepre megyünk, fonja be a haját, mert különben beleakadhat az ágakba.
- Rendeltem neked fagylaltot, amíg odavoltál – mondta a fiú mosolyogva. Remélem, szereted.
- Jaj, fagyit?! Abban rengeteg a kalória! Tudod, vigyáznom kell az
alakomra…
- De hát Te nagyon csinos vagy! Csinos is és szép is, miért ne ehetnéd azt, amit szeretsz?
- Á, ezt ti fiúk nem értitek! Ha azt akarom, hogy jól mutassak nyáron
bikiniben a tengerparton, folyamatosan vigyáznom kell magamra –
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mondta – és azzal a lendülettel odafordult a pincérnőhöz, hogy lemondja a fagylaltkelyhet, amelyet akkora már éppen elkészítettek.
Máté kissé leforrázva ült ott: bántotta, hogy melléfogott a rendeléssel, és szidta magát, hogy miért is nem várta meg a lányt, hogy megkérdezze akar-e fagyit. Nem tudta, hogyan tovább, ki kell-e engesztelnie, vagy hagyja a csudába az egészet, és kezdjen el újra mesélni az
imádott terepmunkáról? Hiszen az az ő igazi világa, nem az udvarlás.
A lány – miután a fagylaltkelyhet ásványvízre cseréltette, mintegy
engesztelésül megkérte a fiút, meséljen még a madármegfigyelésről.
Csevegtek még vagy húsz percet a természetről, meg a kozmetikusi
munkáról, amit a lány szeretne megtanulni, mert jelenleg csak körmösként dolgozik, de azzal többet lehetne keresni… majd amikor a
lánynak megcsörrent a telefonja, gyorsan felállt, hogy el kell rohannia, mert házhoz jár dolgozni, és most hívta a kuncsaft, hogy ugorjon fel.
- Muszály mennem! Majd rád írok este, addig is szia – mondta a lány,
és elviharzott.
A fiú csak ült, eszegette a félbehagyott süteményt, és azon gondolkodott: vajon így, ezzel a kis táskával a manikűr eszközök nélkül,
hogy fog dolgozni? Vagy alibi volt az egész, csak meg akart tőle szabadulni?
Hazament az albérletébe, és várta az estét. Nézegette a fotókat, melyeket madármegfigyelés közben a kunyhóból készített, és eszébe
jutott, azt nem is mondta a lánynak, hogy mennyire szeret fényképezni. Akkor is éppen róla gondolkodott, amikor jelzett a telefonja:
viber üzenete érkezett:
„Bocsi, de meg kell mondanom, hogy rajtad kívül mással is elkezdtem levelezni, és úgy érzem, vele hosszú távra tervezhetek. Ja és
egyébként is: allergiás vagyok a szénára – tudod: szénanáthám szokott lenni – úgyse tudtam volna Veled menni a legelőkre”
Máté nagy sóhajtással tette le a telefont. Szóval szénanáthája van a
szénától? Nem tudta, bosszankodjon vagy nevessen a szakításnak
ezen a módján? Tudta, érezte ő, hogy úgyse sikerül, bele se kellett
volna fognia ebbe a társkeresésbe.
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Az órájára nézett, és gyors mozdulatokkal csomagolni kezdett: ha
siet, még eléri az esti gyorsot, haza megy, és reggel már mehet ki a
terepre! Igen-igen, az az ő világa, az erdő és az ártér, legalább megnézi most ősszel is. Bár a madarak nagy része már útnak indult délre,
talán tud még fotózni pár vörös vércsét, vagy szalakótát, de ha mást
nem a szőlők fölött köröző seregélyeket mindenképpen. Lehet, hogy
kissé hűvös lesz már a repkénnyel befuttatott kunyhóban az alváshoz, de nem bánta: elhatározta, hogy két napig kint marad fotózni.
A gondolattól, hogy holnap már ott lehet, jobb kedvre derült. Eszébe jutottak Szabó Lőrinc csodaszép sorai, és amíg a lépcsőn trappolt
lefelé, ezt ismételgette:
„Kunyhóm falán az ősz mosolya táncol,
barátaim a fák s a farkasok.”
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Sikoly

A

ndrea harmadik napja feküdt a Krankenhausban, Bécs egyik
legjobb kórházának baleseti sebészetén. Erős fájdalmai voltak, bal lábát combban fúrták át, és egy csigás rendszerrel
húzatták átmenetileg – amíg a törött combnyakat meg tudják műteni.
A fájdalomtól és a vérveszteségtől sápadt, szép arcát hosszú, barna
haj keretezte, mely most rakoncátlan fürtökben terült el a párnáján.
A sok gyógyszertől kissé kábán, de éberen feküdt, így tisztán hallotta
a szomszéd szobából beszüremlő hangokat. A tv híradóból a következő hallatszott:
„Egyre több bohócjelmezes támadást követnek el Németország mellett Ausztriában is: Stájerországból, Karintiából és Salzburgból is
érkeztek jelentések ilyenről, és a rendőrség keddi közlése szerint Tirolban is lecsaptak a horror bohócok, hárman rontottak rá egy 19
éves fiatalra a hétvégén, hétfőn este pedig a felső-stájerországi
Mürzzuschlag településen egy 16 éves lánynak kellett menekülnie egy
sikoly jelmezes támadó elől. A lány két barátjával együtt egy mélygarázs felé tartott, amikor a maszkos támadó ráijesztett. Menekülés
közben a lány leesett a lépcsőről…”
Itt tartott a bemondó, amikor Andrea zokogásban tört ki: ez a hír
róla szólt, és most, a tévéből hallottak hatására újra átélte a támadást.
Igen, gondolatban újra ott járt a rosszul megvilágított lépcsőnél, sietett a szomszéd fiúk után, akik már a garázsban az autónál álltak,
amikor a sövény mögül kilépett egy rémisztő alak: fekete lepelben
volt, arcát a horrorfilmből ismert sikoly álarccal fedte, és kezében
baseball ütőt lóbált. A lány halálra vált, pár pillanatig csak tágra nyílt
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szemmel nézte támadóját – aki eközben ördögi hörgéseket hallatott
– majd teljes erőből rohanni kezdett. Cipője sarka azonban a második lépcső repedésében megakadt, és ő teljes testsúlyával a bal csípőjére esve végiggurult a lépcsőn. Most, hogy a hírt hallotta, újra átélte
a sikertelen menekülés minden percét, és kétségbeesetten zokogott
tovább mindaddig, amíg egy kedves hang meg nem szólította:
- Bejöhetek?
- Igen, persze – válaszolta és könnyein át a hang irányába nézett.
Magas, barna fiú állt a kórterem ajtajában, kezében egy fehér rózsacsokorral. Andrea úgy emlékezett, soha életében nem látta még ezt a
fiút, de határozottan helyesnek látta, ezért hellyel kínálta.
- Bocs, hogy csak így betörök hozzád. Hans vagyok, tegnap itt voltam a barátomnál a hetes kórteremben, amikor épp kitoltak a műtőből. Mondta valaki hogy te vagy az a lány, akit megijesztettek…
- Ja! Elég jól sikerült. Úgy tűnik, béna maradok egész életemre ettől
az ijesztgetéstől.
- Ne mond! Az nem lehet! Egy ilyen szép lány… meg kell gyógyulnod!
- Hát.. azon vagyok, de egyelőre nem nagyon biztatnak. A combnyaktörésen felül gerincsérülésem is van, ez még nem műthető,
előbb a lábamat próbálják helyrehozni. Azt mondta a prof, az a sürgősebb, mert ha elhalnak az idegek az visszafordíthatatlan – mondta,
és újabb könnycseppek jelnetek meg szép arcán.
A fiún látszott az őszinte együttérzés, megkérdezte, eljöhet-e máskor
is, mert annyira szeretne neki segíteni, úgy szeretné látni, amikor
majd jobban lesz. Andrea beleegyezett, hogy eljöjjön, beszélgettek
még kicsit, majd a fiú mielőtt távozott, még megkérdezte: hozhat-e
valamit, amivel könnyebbé teheti a kórházi perceket? A lánynak határozottan jól esett a törődés, mondta, hogy egy kölcsön lejátszónak
és egy kis jó zenének tudna örülni. Miután a fiú elment, Andrea eltűnődött azon, hogy lám, milyen rendes fiúk is vannak, bezzeg az az
őrült aki miatt ide került! Vajon hol lehet? Érez bűntudatot?
A napok nagyon lassan teltek a kórházban. Hans gyakran meglátogatta, hozott MP3 lejátszót és hozzá SD kártyát sok zenével, újságokat és virágot – és a két fiatal egyre közelebb került egymáshoz, egyre
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hosszabban beszélgettek. Persze jöttek Andrea szülei és a szomszéd
fiúk is, akikkel együtt volt a baleset idején, és az osztálytársak is – de
a fájdalmat, az egymást követő műtéteket így is nehéz volt elviselni.
Körülbelül két héttel a baleset után a nyomozók is felkeresték Andreát és megérdeklődték, mire emlékezik a támadásból, jutott-e eszébe
esetleg újabb részlet az akkor történtekből – de a lány sajnos semmi
érdemlegessel nem tudott szolgálni. Azt ugyan meg tudta mondani,
hogy a támadó kb. egy fejjel volt magasabb nála, de mivel a torz hörgésnél egyebet nem hallott tőle, annak semmi esélye nem volt, hogy
a hangját felismerje, és annak sem, hogy az alkatáról tudjon mondani
valamit, mivel az egész testét egy aranyszegélyes fekete lepel takarta:
olyan, mint amilyet Halloween-re árulnak bármely nagyáruházban.
Andreát eléggé megviselte a nyomozók látogatása, mert megint újraélte a támadás borzalmát, és akarva-akaratlan arra gondolt: ő már
soha nem fog olyan gondtalan, boldog életet élni, mint eddig, hogy
számára ott, azon az estén véget ért a gyerekkor. Vigaszképpen elővette a fejhallgatót, és elkezdte hallgatni a zenét, amit Hanstól kapott.
Az SD kártyán a rockzenei számok végén kis szünet után felhangzott
egy különleges, halk muzsika, egy lassú walzer, egy andalító keringő,
melytől mindig különös nyugalom szállta meg. Gondolta, hogy ezt
csak véletlenül hagyhatta rajta Hans, el is határozta, hogy majd megkérdezi tőle mi ez a zene – de aztán ez elmaradt.
Újabb napok teltek el fájdalomban és kétségben, majd tornászok
jöttek, akik megpróbálták átmozgatni a sérüléstől béna tagjait, és
lassan-lassan megtanulta, hogy próbáljon legalább segíteni az őt ápolóknak a felültetésben, a kerekesszékbe helyezésben. Aztán egy napon, amikor Andrea szülei épp látogatóban voltak, bejött hozzá Robert Offner sebészprofesszor, és leült megbeszélni a jövőt. Elmondta, hogy a tudomány jelen állása szerint ők többet nem tudnak tenni,
Andreának kerekesszékben kell elhagynia a kórházat, és valószínűleg
hosszú éveken át így kell élnie, de ne keseredjenek el, nagyon nagy az
orvostudomány, folyamatosan jönnek új módszerek és új fejlesztések, és egy napon majd biztosan bevezetnek olyan műtéti eljárást,
amivel majd őt is lábra tudják állítani.
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Andrea vigasztalhatatlan volt. Zokogott hosszú időn át, majd arra
kérte szüleit: hagyják őt itt, most kisírja magát, és ha jön Hans – ekkora már a szülők is ismerték, és elfogadták, hogy a kislány egyre
jobban ragaszkodik ehhez a fiúhoz – egyedül szeretné neki elmondani az orvos „ítéletét”. A szülők beleegyeztek, és azzal váltak el,
hogy másnap, ha a zárójelentés elkészül, mentővel hazaszállíttatják a
lányt.
Négy óra körül Andrea a nővérnek csöngetett, megkérte ültesse át a
kerekesszékbe – nem akarta, hogy a fiú az ágyban fekve találja, mert
úgy még kiszolgáltatottabbnak érezte magát. Elkérte a nővértől az
MP3-ast, és végighallgatta újra a walzert, hogy kissé megnyugodjon.
Elhatározta, hogy amikor a fiú a szobába lép, nem fog sírni: erős
akart maradni, mert úgy döntött, megmondja neki, ne keresse őt
ezután, hiszen most már biztos, hogy nyomorék marad, hogy nem
fog teljes életet élni, és nem akarja, hogy a fiú ettől szenvedjen. Itt
tartott a gondolataiban, amikor Hans belépett, kezében egy kis dobozzal és egy tűzpiros flamingó virággal:
- Drága Kincsem! Mindent tudok! Édesanyád felhívott, és elmondta,
hogy mit mondott a professzor! – mondta, és magához ölelte a lányt,
miközben a kezébe csúsztatta a kis dobozt, és az ölébe fektette a szív
alakú piros virágot.
Andrea bontogatni kezdte a selyem masnit, mely a kis piros dobozt
fogta át – és benne egy csodaszép gyűrűt talált.
- Kicsi Kincsem én ezután mindig veled akarok élni, legyél a menyasszonyom! Addig várok rád, amíg te akarod, de tudd, hogy én sosem engedlek el, hogy mindig gondoskodni fogok rólad – mondta a
fiú, és csókokkal halmozta el a lány könnyes arcát.
- De én… de én azt akartam mondani, menj el, mert én sosem leszek
egészséges… – zokogta a lány – de aztán boldogan hozzábújt Hanshoz, és lassan megbékélt.
- Dehogy megyek, hogy gondolod! A szüleidtől is meg fogom kérni a
kezed, ott akarok melletted lenni, segíteni az iskolába járásban, és
mindenben amiben kell. Nagyon szeretlek.
Andrea aznap nehezen aludt el a kórházban. Bármennyire vágyott is
már haza, félt a jövőtől. Tudta, hogy a házuk jelenleg nem alkalmas a
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kerekes székes közlekedésre, hogy amíg át nem alakítják, apjának kell
majd karban levinnie a bejárati lépcsőn valahányszor iskolába megy,
vagy a kertben szeretne levegőzni. De zakatolt a szíve arra a gondolatra is, hogy Hans menyasszonya lett, tudta, érezte, hogy túl fiatal ő
még ehhez, de nem volt ereje nemet mondani, hiszen végtelenül
hálás volt a fiúnak, akit napról-napra jobban szeretett.
A kórházból hazatérve barátok vártak Andreára, a léggömbökkel
feldíszített lakásuk lépcsőjén Hans vitte fel a házba, anyja a kedvenc
süteményével és saslikkal várta, apja pedig megvette számára azt a
motoros széket, melyen majd egyedül is tud mozogni a lakásban –
sőt ha elkészül a rámpa a bejárati lépcső mellett, egyedül tud vele az
utcán is közlekedni.
Lassan kialakult a hétköznapi menetrend is: iskolába mindig a szülei
vitték, tornára pedig – ha csak lehetett - Hans kísérte el. Aztán egy
nap a fiú a torna után nem haza vitte, hanem a saját lakására, melyhez kulcsot is adott Andreának – egy pici szíves kulcstartóval egyetemben. Nagyon boldogok voltak azon az estén, Andrea úgy érezte,
a sors kárpótolta őt az elszenvedett balesetért, hiszen a szívszerelmét
csak így ismerhette meg. Igaz, keveset tudott a fiú múltjáról, nem
ismerte a barátait vagy a szüleit, csak azt tudta autószerelő valahol
abban a negyedben ahol az ő balesete történt – de ezekben a napokban ez egyáltalán nem számított.
A rendőrség még mindig nem zárta le az ügyet, melyben nagyon
kevés nyom állt a rendelkezésükre, de semmiképp sem akarták futni
hagyni a tettest. Jóformán csak az a pendrive állt rendelkezésükre,
melyet pár nappal az első helyszínelés után találtak a mélygarázs közelében: értékelhető ujjlenyomat nem volt rajta, és mindössze egyetlen zeneszámot tartalmazott. Végül elhatározták, hogy ezt a zenét a
helyi rádióban egy rendőrségi közlemény beolvasásával naponta
többször lejátszák, hátha jelentkezik valaki, akinek ismerős lesz a
zene, esetleg tudja, ki szokta hallgatni.
Andrea éppen egyedül volt Hans lakásán, kint ült a teraszon és tanult, amikor hallotta, hogy a ház előtt a kertész rádiót hallgat, miközben gyomlálja a kertet. Már éppen szólni akart neki, hogy halkítsa
le, mert zavarja a nyelvtanulásban, amikor felhangzott a rendőrségi
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közlemény, és utána a zene: az a walzer, amit ő annyiszor, de annyiszor meghallgatott a kórházban a Hanstól kapott MP3-ason! A lány
először fel sem fogta, mit jelenthet ez, de a felhívást megismételték,
elmondták, hogy egy orvosnő tájékoztatása szerint ezzel a zenével a
bécsi pszichiátrián kezeltek betegeket, és az agressziójuk levezetésére
használták a zenét. Azután elmondták azt is, hogy mivel ezt a zenét
találták meg egy pendriveon a mélygarázsos támadás helyszínén,
feltételezik, hogy esetleg az ő támadója veszítette el, amikor menekült.
Andrea megdöbbent a hír hallatán, és bizonyságot akart: a motoros
székkel begurult a lakásba, és módszeresen kutatni kezdett a fiú szobájában, majd a gardóbban is: arra gondolt, ha szörnyű gyanúja beigazolódna, itt kellene lenni a ruhának vagy a maszknak a lakásban. A
kutatás nem járt eredménnyel, de nem hagyta nyugodni: felhívta a
nyomozót, elmondta neki, hogy a zene ismerős, hogy a fiút a balesete után ismerte meg, és a tőle kapott hangkártyán véletlenül fedezte
fel ezt a zenét, és most tanácstalan, de bármennyire szereti is a vőlegényét, ezzel a gyanúval nem tud együtt élni. Berger úr megörült a
telefonnak, elmondta Andreának, hogy máris van egy elképzelése.
Kérdezte, mikorra várja haza a fiút, és megígérte, hogy még azt megelőzően odaér, és beavatja a tervébe.
Fél órán belül csöngettek, a nyomozó állt az ajtóban. Amikor meggyőződött róla, hogy Andrea még mindig egyedül van, elővett a táskájából egy videokamerát és egy sikoly maszkot – pont olyat, amilyennek Andrea leírta a támadója által viselt álarcot.
- Kedves Andrea kérem: segítsen! Én beállítom a kamerát, hogy vegye fel a szobában történteket, ön pedig amikor hallja, hogy Hans
kinyitja az ajtót, vegye fel a maszkot, és kapcsolja be a zenét. Engedelmével én elrejtőzöm a fürdőszobában, és amikor kell, közbelépek.
Ne féljen, kérem! Ezt meg kell tennünk, hogy lelepleződjön.
- Jó, megteszem, amit kért. De ha nem ő az, soha nem fogja nekem
megbocsátani a gyanúsítást!
- Nézze, Andrea, nem akartam ezzel terhelni, de tegnapelőtt megint
volt egy sikoly-maszkos támadás. Itthon volt tegnapelőtt este kilenckor a párja?
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- Nem. Nem volt. Azt mondta, a főnöke túlórára kérte fel egy sürgős
munkához… és mi lett azzal a lánnyal? – kérdezte ijedten.
- Azt a lányt fojtogatta is a támadója, de a lány lebírta húzni a férfi
kesztyűjét. Így van DNS-ünk a kesztyű belsejéből, ha a mai próba
után be tudjuk vinni kihallgatásra Hansot, lesz jogalapunk, hogy tőle
is beszerezzük.
- Értem. Rendben. Állítsa be, kérem a kamerát, én megkeresem a
zenét.
Éppen elkészültek, amikor Andrea meghallotta Hans kocsijának a
hangját. A férfi pillanatokon belül belépett, kezében két pizzával.
Amikor meghallotta a zenét, mint a fúria rontott be a szobába, ahol
meglátta a lányt a sikoly maszkkal a fején és kezében a lejátszóval.
- Mit csinálsz?! – üvöltötte – Kutattál utánam?!
A kerekesszékhez rohant, le akarta tépni a maszkot a lányról, de az
igyekezett a motoros kocsival tolatva menekülni, miközben ezt sikoltozta:
- De miért? Miért akartál magadhoz láncolni, látni nap mint nap, mit
tettél velem? Miért hagytad, hogy megszeresselek?
A férfi végül a lejátszót tudta elvenni a lánytól, és leállította. Lerogyott a tolószék mellé a földre:
- Nem akartam, hogy nyomorék legyél! Én beteg vagyok, nagyon
beteg, egyszerűen kell nekem a feszültség, amivel az ijesztgetés jár.
Ez ellen van a zene, hogy tudjak uralkodni magamon… amikor a tvben láttam, hogy milyen szép az a lány, akit megnyomorítottam, azt
hittem beleőrülök. Először öngyilkos akartam lenni, de utána rájöttem, ezzel rajtad nem segíthetek. Elmentem hát a kórházba, megtudni, hogy mit tehetek érted, és beléd szerettem! Andrea meg tudsz
nekem bocsátani? Annyira szeretlek, de ha nem maradsz velem, meg
kell, hogy öljelek, mert nem akarom, hogy kitudódjon, hogy én vagyok az álarcos rém!
Andrea végtelen szomorú pillantással végignézett a mellette térdelő
férfin, és lassan ezt mondta:
- Nem Hans, ezt nem lehet megbocsátani. De már kitudódott. Berger úr kérem, jöjjön be – fordult a fürdőszoba ajtaja felé, amely mögött a nyomozó fegyverrel a kezében várta a fejleményeket.
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A bukás

A

nna tizennyolc éves volt, és úgy érezte: övé a világ. Alig néhány hete, hogy kitűnőre érettségizett, nagyszerű felvételit
írt, és úgy tűnt semmi akadálya, hogy ősszel Pécsett a jogi
egyetemen folytassa tanulmányait.
Szülei is elégedettek és boldogok voltak, és elhatározták, hogy ha a
jogi egyetemről megérkezik a felvételi értesítés, édesapja elviszi Annát a szomszédos város motorkereskedésébe, és Anna megkapja
álmai motorját. Igen, egy motort, mert ez a szép lány maga volt az
ellentmondás: miközben eminens tanuló, és szülei kedves, jó kislánya, imádta a vadságot és a száguldást: ha csak tehette, a bátyjától
elkunyerált Honda sportmotorral rótta a kanyarokat. Boldog volt, ha
magára ölthette az overált, és előbb csak Gábor mögött, később pedig a tőle tanult módon már egyedül is motorozott a Tinnyére vagy a
Pomázra vezető úton. Élvezte a száguldást, a kanyargós utakat, melyeken a bátyjától tanult módon uralhatta az óriási gépet.
Az utóbbi időben már nemcsak a bátyjával, hanem egy falubeli fiúval, Áronnal is motorozott – de erről szülei mit sem tudtak. Azt persze tudták, hogy barátok, hiszen a város mezőgazdasági áruházában
dolgozó szomszéd fiú mindennapos vendég volt a házban – hol Annához, hol a bátyjához szaladt át egy-egy új zenével, filmmel: épp
úgy, mint gyerekkorukban. Anna a szeme láttára lett egyre szebb,
nőiesebb így szinte törvényszerű volt, hogy a fiú beleszeretett, és egy
idő után házon kívül is többször találkoztak. Anna nem gondolta
hosszú távúnak ezt a kapcsolatot, mert tudatosan készült arra, hogy
majd az egyetemen fog barátokat és társat találni. Áronnal persze
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erről nem beszélt, hiszen a fiú teljes szívéből szerette, és mindent
megtett, hogy a kedvébe járjon. Igazából motorra sem tellett neki, de
amikor látta, hogy Annát mennyire érdeklik a gépek, kölcsönt vett
fel, hogy egy használt Yamahát meg tudjon venni.
Anna a felvételi pontszámok közzétételének napján épp a városban
vásárolgatott a barátnőivel, és nagyon várta az estét, amikor a ponthatárokat közzéteszik. Este nyolc körül végül sikerült okostelefonján
a „felvi.hu”-ra csatlakoznia, és meglátta, hogy az álma valóra vált és
ősztől pécsi diák lehet. Telefonálás helyett hazáig rohant megosztani
örömét a családdal. Édesapja épp a kertet locsolta, amikor a nyakába
ugrott a hírrel:
- Apucika megvan! Közzétették a pontokat biztos, hogy felvettek!
Ősszel mehetek Pécsre! Ugye örülsz?
Az apa igyekezett közömbös maradni, és a slagot kicsit távolabb
tartva – hogy a víz ne fröcskölje össze Anna új ruháját – csak ennyit
mondott:
- Várjuk meg az írásbeli értesítést.
Anna meglepődött: nem értette édesapja reakcióját, és kissé szomorúan ment be a házba, hogy a család többi tagjával is közölje az
örömhírt. Arra gondolt, apja talán félti őt a távolságtól és a rá váró
feladatoktól? Nem sejtette, hogy édesapja azért viselkedett így, mert
azt akarta, hogy igazi meglepetés legyen a motorvásárlás. Amikor pár
nap múlva megérkezett az egyetem levele, édesapja kezében a levéllel
Anna füle hallatára hívta fel a motorkereskedő barátját:
- Akkor Józsikám indulunk hozzátok, ahogy megbeszéltük!
Ezután Annához fordult:
- Elvinnél engem a Honda szaküzletbe Józsihoz? Reggel megittam
egy felest, nem akarok így vezetni.
- Hát persze, tudod, hogy imádok vezetni, miért is ne? Visszafelé
beugorhatunk a Barbiékhoz? Csak egy könyvet akarok tőle visszahozni.
- Jól van, ha akarod, majd megállsz előttük – válaszolta mosolyogva
az édesapja, aki ekkorra már bekészítette Anna bukósisakját a kocsi
csomagtartójába, amiről persze a lánynak sejtelme se volt.
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A tűzpiros HONDA CBR 1000-es ami a szalonban várt Annára 170
lóerős volt, és világújdonságnak számító elektronikusan vezérelt
kormány lengéscsillapítóval volt felszerelve. A lány boldogsága leírhatatlan volt, úgy érezte élete legboldogabb napja ez, hiszen ezzel az
ajándékkal szülei felnőtté válását is elismerték. A motor számára azt
is jelentette, hogy megbíznak benne, hogy felnőttként kezelik ezen
túl, hiszen eddig mindig a bátyjára bízták, csak vele engedték el motorozni.
Nagyon várta a hétvégét, hogy bátyjával és Áronnal átmehessen a
szentendrei Skanzenben tartott futóbajnokságra és az azt követő
zenés-táncos rendezvényre. Szülei titkon örültek, hogy Anna első
útján nem egyedül fog vezetni – nagyon megbíztak a szomszéd fiúban. Bár nem beszéltek róla, Anna édesanyja már régóta sejtette,
hogy több az, mint barátság, amit a fiú érez a légiesen karcsú, magas,
szép lányuk iránt.
Anna az esti buli miatt nem motoros kezeslábasban, hanem egy
könnyű nyári fehér lenvászon ruhában indult útnak a csodás napsütésben, a túraboxban pedig csak a futó felszerelését vitte magával.
Eleinte óvatosan vezetett, de amikor bátyja nagyon megelőzte őket,
egyre vadabban vette a kanyarokat ő is, és élvezte az elsuhanó pilisi
tájat. Egy tizennyolc éves boldog ember életörömével száguldott,
miközben tökéletesen uralta a járművet, és figyelte a veszélyes kanyarokat.
Még időben érkeztek, hogy Anna benevezhessen a versenyre, és jóleső izgalommal melegíteni kezdett. Futás közben magán érezte Áron
szeretetteljes pillantását, melyet egy kedves mosollyal jutalmazott, de
közben már arra gondolt, hamarosan meg kell mondania neki, hogy
ez a románc csak addig tarthat, amíg neki az iskola el nem kezdődik.
Nem akarja magát lekötni, hamarosan túl nagy lesz köztük a távolság
– és itt nem csak a kilométerekre gondolt.
Könnyed, ruganyos léptekkel futott, és bár nem volt igazán edzésben, harmadikként ért célba. Gábor és Áron boldogan tapsoltak neki, a lányokkal pezsgővel koccintottak, és már a pohár aljánál tartott,
amikor rádöbbent, hogy így nem vezethet hazáig.
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- Jaj, de buta vagyok, pezsgőt ittam – fordult oda Áronhoz – megteszed, hogy a diszkó után Te vezeted haza a Piroskát?
- Hát persze, ha rám bízod magatokat – mondta boldog mosollyal a
fiú, mert örült, ha Annának bármivel kedvére tehetett. Számára az
ital nem jelentett élvezetet, barátai sokat ugratták, hogy Ő még talán
az esküvőjén se fog velük koccintani – de a fiú megmaradt a napi 2-3
kólánál.
Éjfél elmúlt, mire hazaindultak. Bátyja Pest felé ment a 11-es úton,
mert a buliban összefutott egy ismerős lánnyal, aki megkérte, hogy
vigye haza. Áron és Anna vidám dudaszóval vált el tőle a pomázi
elágazásnál, és pár perc múlva a piros motor már a HÉV síneknél
járt. A fiú soha nem vezetett még ilyen nagy teljesítményű motort,
tartott is kicsit tőle, de ezt nem mondta Annának – nem akart gyávának mutatkozni előtte.
Még nem értek be Csobánkára, amikor dörögni kezdett az ég, és pár
percen belül eleredt az eső. A fiú meg akart állni a buszmegállónál –
bízva abban, hogy a hirtelen jött vihar gyorsan tovább is áll – de Anna, aki fehér ruhájában ekkora már bőrig ázott, inkább az út folytatására biztatta:
- Nehogy már itt fagyoskodjunk vagy fél órán át! Nézd meg, teljesen
átázott a ruhám, nem akarok itt maradni, nem kell több tíz percnél és
otthon vagyunk!
- Jól van, megyek tovább. Csak féltelek, hogy megfázol, azért akartam megvárni az eső végét – sóhajtott Áron és engedelmesen kikanyarodott az útra.
A csobánkai temetőn túl a vihar alábbhagyott, és bár az út vizes volt,
jó tempóban lehetet haladni. Anna egész testével hozzásimult a fiúhoz – gondolta így kevésbé fog fázni – arra nem is gondolva, hogy
ettől az érzéstől a fiú testét elönti a forróság, gyorsítani kezd, hogy
minél előbb hazaérjenek, és viszonozhassa az ölelését.
A nagyteljesítményű motorkerékpár száguldott az éjszakában, aztán a
legnagyobb kanyarban, a vízfolyáson a kerék elkezdett kicsúszni:
felbőgött a motor és a gép – mivel a hátsó kerék gyorsabban forgott,
mint az első – kezdett az úton keresztbeállni. Sajnos a fiú gyakorlatlan volt még a motorvezetésben, ezért fékezett, majd amikor ettől a
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jármű még inkább keresztbe állt, ijedtében gázt adott, és a következő
pillanatban a lovardánál óriási tempóban az árokba vágódtak.
Anna nem tudta mennyi idő telhetett el az ütközés óta, amikor magához tért. Szétnézett, és a hold fényénél meglátta: barátja szörnyűségesen kitekeredett pózban, mozdulattalanul fekszik, fölötte a kettészakadt motor hátsó része – és bukósisakjából szivárog a vér. Érezte,
hogy iszonyú erős égető érzés járja át a testét, és kis idő múlva rájött,
hogy csalánbokrok között fekszik, teste csupa horzsolás, a bal karját
nem bírja felemelni, szanaszét szakadozott fehér ruhája vér és sár
foltoktól nedves. Kétségbeesetten megpróbált odakúszni Áronhoz,
és közben hangosan zokogva szólongatta a fiút:
- Áron! Ébredj! Könyörgöm, mozdulj, szólj már valamit kérlek! Az
nem lehet.. jaj Istenem mi történt velünk? Áron! Áron! Kelj fel…!
Sajgó tagjaival nem tudta Áront kiszabadítani a roncs alól, ezért
minden erejét összeszedve megpróbált kimászni az árokból, hátha jár
arra valaki, akitől segítséget tud kérni. Érezte, hogy a karját nem tudja használni a kapaszkodásnál, és rettenetesen fájt mindene.
András a késői óra ellenére is óvatos tempóban vezetett a vizes úton,
amint hazafelé tartott Solymárra. Azt szokta mondani: neki a küzdőtéren kell teljesítenie – nem az országúton. Judo edző volt, és épp
egy visegrádi versenyről tért haza, amikor a kocsi lámpájának fényében meglátta a kanyarban álló, fehér ruhás alakot piros foltokkal
átitatott, szakadt ruhájában.
„Vajon csapda?” – suhant át a gondolat András fején – hiszen hallott
már olyat, hogy az éjszaka közepén kiállítanak egy látszólag vérző
lányt az útra, és amikor a segítőkész autós kiszáll segíteni, megtámadják. „Megálljak, vagy menjek tovább?” A vad gondolatok közben
ösztönösen a fékre lépett, és miközben autóját az út szélére kormányozta, kezével az „anyósülés” alatt tárolt baseballütőjéért nyúlt –
minden eshetőségre felkészülve.
Ahogy kiszállt látta, hogy a kétségbeesett lány az árok felé mutogat,
és a telihold fényében szinte azonnal felfedezte a vizesárok túlsó
partján a nádasban a piros motor darabajait és az alatta fekvő testet.
Már tudta, hogy nem csapda, és áldotta az eszét, hogy nem hajtott
tovább. Azonnal a telefonjáért nyúlt, hívta a segélyvonalat, majd a
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kocsit úgy állította, hogy a reflektor megvilágítsa a testet, és már ugrotta is át a vízzel teli árkot, hogy megnézze, tud-e még segíteni a
fiún.
De Áronon már nem lehetett segíteni. Mint később a helyszínelők
elmondták, valószínűleg már a bukás pillanatában meghalt, mert a
rázuhanó motor súlya eltörte a nyakcsigolyáját. Azzal a tudattal halhatott meg, hogy Anna szereti őt, hiszen a bukás pillanatáig együtt
volt szerelmével.
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Klára rózsái
lára ott állt a Melbourne-i operaház színpadán, kezében
egy óriási csokor vörös rózsával. A szűnni nem akaró
taps közepette kezét a szívére tette, és előre lépett. A
csokrot egy pillanatra magához ölelte, majd hirtelen jött ötlettel kibontotta, és az égő vörös rózsákat a színpad szélén végighaladva a
közönség soraiba szórta. A virágok nem értek földet: az első sorban
ülők boldog ujjongással igyekeztek megszerezni 1-1 szálat, és hangos
éljenzéssel köszönték meg ezt a szeretetteljes gesztust.
Klára boldog volt, ahogy ott állt az őt ünneplő tömeggel szemben.
Törékeny alakja, művészi tincsekbe rendezett súlyos szőke kontya, és
a testére simuló ezüstszürke selyemruha emlékezetébe vésődött minden operát kedvelő magyar emigránsnak, aki ezen az estén ott ült a
nézőtéren.
Miután legalább öt ráadást elénekelt, véget ért az előadás és ő a szállodájába sietett, hogy hírt halljon az otthoniakról. Az előadás előtt
jött rá, hogy a mobilja lemerült, a töltőt otthon felejtette Magyarországon és még nem volt ideje újat venni. A portás azzal fogadta,
hogy a lánya már legalább négyszer kereste a szállodai telefonon –
amin alaposan meglepődött, mert az utóbbi időben inkább neki kellett Angéla társaságát keresnie.
Kis sóhajtással szállt be a liftbe, és arra gondolt: valami komoly dolognak kellett történnie orvostanhallgató lányával, ha ilyen sokszor
próbálta elérni.
Szobájába érve éppen csak cipőjéből bújt ki, és már tárcsázta is pécsi
lakásuk számát:

K
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- Te vagy, anya? – hallotta már a második kicsöngés után lánya elfojtott, sírástól eltorzult hangját.
- Igen, kincsem! Mi a baj, miért kerestél?
- Anya én félek! – zokogott fel a lány – azt mondta: meg fog ölni… a
hangja elcsuklott, és Klára minden igyekezete ellenére sem értette
lánya szavait.
- Jaj, kislányom, nyugodj meg és beszélj érthetően! Ki akar bántani?
Összevesztetek Kornéllal? – kérdezte, mert arra gondolt, talán az
aktuális udvarló a bánat oka.
- Nem, nem! Anyu, ehhez neki semmi köze! Sőt már hozzám se!
Anyu… én narkós lettem! Nem vetted észre?
Klára a döbbenettől kis híján elejtette a telefont:
- Mi történt? Mit mondassz???
- Anyu én meg fogok halni! Már nincs több pénzem heroinra, hitelbe
meg nem ad, hiába könyörögtem neki… erre én megfenyegettem,
hogy feljelentem! Hallanod kellett volna: őrjöngött a telefonba és azt
mondta: ezt nem élem túl…
- De hát ki az? Az Isten szerelmére mondj már valami konkrétabbat!
András tud erről? – jutott eszébe hirtelen a lány gitártanára, aki mindig is a legfőbb bizalmasa volt Angélának.
- Jaj, anya! Te semmit sem vettél észre… miért nem törődtél jobban
velem? – zokogott fel újra a lány, és abban a pillanatban megszakadt
a vonal.
Az anya ezután hiába tárcsázta újra és újra a lakásuk számát, a lánya
többé nem volt elérhető. Kétségbeesésében felhívta korábbi menedzserét – aki a lányt évek óta gitározni tanította, és aki testi-lelki jó
barátja volt mindkettőjüknek. András persze tudott a lány függőségéről, de mivel az folyamatosan azt hajtogatta: „jaj, csak anya meg ne
tudja, neki nem szabad tudnia! Le fogok szokni, be fogok járni az
egyetemre, csak nehogy szólj neki” nem akart áruló lenni, nem akarta
Angéla bizalmát elveszíteni, hiszen akkor senkije se marad, akihez
őszinte lehet.
Klára megkérte Andrást, rohanjon a lakásukhoz, és ha kell, értesítse
a mentőket meg a rendőrséget, mert mire Ő innen haza tud utazni,
biztos késő lesz. Ezután tárcsázta a turné szervezőjének számát, és
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bejelentette, hogy le kell mondani a hátralévő két fellépést – kerül,
amibe kerül – mert neki haladéktalanul haza kell mennie. A szervező
arra kérte, várjanak még a koncert lemondásával, és ha csak lehet,
legalább a holnapi fellépést még tartsák meg, mert hatalmas kötbért
fognak fizetni, ha ennyire az utolsó pillanatban jelentik be a koncert
meghiúsulását.
Az anya az éjszakát álmatlanul töltötte. András kétszer hívta: elmondta, hogy a lány nem nyitott ajtót, erre ő a házmestert kérte meg,
hogy menjenek be a pótkulccsal, de Angéla nem volt sehol. Látta,
hogy Klára ékszeres ládikája a földön hever, és a tartalma a földre
van szórva – arra gondolt, végső kétségbeesésében talán elvitte anyja
valamelyik ékszerét, hogy kapjon heroint. Másodszor akkor hívta,
amikor beszélt a rendőrséggel, de ott azt mondták, neki nincs joga
bejelenteni a lány eltűnését, mivel nem a rokona, és egyébként is:
legalább huszonnégy órának el kell telnie ahhoz, hogy indokolt legyen a keresés. Ekkor Klára felhívta a lány apját – akivel már hosszú
évek óta nem tartott semmilyen kapcsolatot – és kérte, menjen be ő
a rendőrségre, és érje el, hogy keressék Angélát. Kiindulási alapnak
az egyetemi klubot adja meg, mert András szerint gitáróra után általában oda ment, tehát ott kell, hogy ismerjék.
Hajnaltájt szólalt meg a telefon Klára szobájában: egy ismeretlen
hang hívta a pécsi rendőrség kábítószeres csoportjától. A férfi elmondta, hogy a házmestertől tudta meg a szálloda elérhetőségét, és
ezúton sajnálattal értesíti, hogy ma hajnalban az egyik általuk megfigyelés alatt tartott romkocsma alagsorában, a mosdóban holtan találták egy fiatal nőt, akit Kiss András tanár úr a művésznő lányaként
azonosított. A halál oka: heroin túladagolás.
Klára azonnal repülőjegyet rendelt, és mit sem törődve a koncert
lemondásával járó anyagi és erkölcsi veszteséggel, az első repülővel
Budapestre repült. Ott már várta őt András, akinek természetesen
hatalmas lelkiismeret furdalása volt, amiért a lány kérésére hónapokon át a cinkosa volt. Klára nem vádolta, nem sírt, óriási lelkierővel
és elszántsággal tért haza, úgy érezte neki most az a teendője, hogy
megtalálja a lánya gyilkosát.

120

Első útja a rendőrségre vezetett, de nem az éjszaka telefonáló rendőrt, hanem a gyilkossági csoport vezetőjét kereste fel. Miután Zoltay
Gábor végighallgatta az anya beszámolóját a lányával folytatott telefonbeszélgetésről, és átkérte az aktát a kábítószeresektől, megpróbálta az énekesnőt megnyugtatni, hogy átveszi az ügyet, és minden tőle
telhetőt megtesz az igazság kiderítése érdekében. Arra kérte még az
anyát, menjen haza és próbálja összeírni azoknak az évfolyamtársaknak, barátoknak a nevét – és ha lehet az elérhetőségét – akikkel a
lánya szorosabb kapcsolatban állt.
Klára taxit rendelt és hazaindult. Az ajtó mellé letette a bőröndöt és
elindult Angéla szobája felé. Tétova léptekkel a fotelhoz lépett, ahol
a gitár feküdt, csak úgy tok nélkül. Magához ölelte a lánya hangszerét, és ekkor tört ki belőle a sírás: az elmúlt harminchat óra minden
fájdalma. Az ágyra rogyott, és hangosan zokogott. Szinte csak most
jutott el a tudatáig, hogy elveszítette egyetlen gyermekét. Fejében ott
lüktetett az utolsó mondat, Angéla utolsó mondata: „miért nem törődtél jobban velem?”
- Ó istenem – kiállott fel – hiszen mindent érted tettem! Meg akartam teremteni az anyagi biztonságot, a pénzt a magánpraxis megkezdéséhez, az önálló lakásra valót… hát nem tudtad, nem érezted,
hogy mennyire szeretlek? Hogy mennyire fájt nekem, hogy idegenekre bíztalak, amíg én a világot jártam, hogy megkeressem a pénzt,
amellyel boldogok lehetünk?
Az asszony rádöbbent, hogy egyedül van, és magában beszél, de nem
törődött vele. Folytak a könnyei, fejét a lánya párnájába fúrta, és
végtelen gyászában egyre csak szólongatta imádott gyermekét, amíg
csak a kimerültségtől el nem aludt.
Másnap reggel arra az elhatározásra jutott: neki magának kell elindulnia, megkeresni lánya gyilkosát – tartozik neki ezzel. Először is
bement Zoltayhoz, hogy van-e fejlemény, és arra kérte, mutassa meg
a lányáról a tett helyszínén készült fotót. A rendőr – aki szívből sajnálta az ismert művésznőt – vonakodott a fotót megmutatni, mert
tudta, hogy traumát okoz vele az asszonynak, de az addig kérlelte,
míg végül elővette az aktát, melynek legtetején ott feküdt egy feketefehér fotó: egy alagsori lépcsőről fényképezett illemhely, melynek
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padlóján kitekeredett végtagokkal, eltorzult arccal, tágra nyílt szemekkel ott feküdt Angéla talpig feketében. Még egy idegen számára
sem volt közömbös látvány, az édesanyán is látszott, hogy alig bírja
visszatartani könnyeit, de nagy lélegzetet vett, és arra kérte a rendőrt,
adjon neki egy másolatot ebből a fotóból, magával szeretné vinni.
Klára az estét egyedül töltötte. Hívta ugyan András is, és a volt férje
is – de egyedül akart maradni a gondolataival. Kihelyezte Angéla
szobájába a halott lányról készült képet, ült előtte, és gondolkodott.
Felidézte azt a sok szép percet, amit együtt tudtak tölteni, de fejébe
minduntalan visszatértek a lány utolsó mondatai „miért nem törődtél
jobban velem?”
Hajnaltájt arra ébredt, hogy ott fekszik a lány szobájában a szőnyegen, és ahogy magához tért azonnal elhatározásra jutott: szekrényéhez sietett, és elkezdett válogatni: merész, feltűnő ruhákat keresett.
Persze ez nem sikerült, konzervatív ízlése és visszafogott ruhatára
nem tartalmazott semmi olyat, amit szerinte egy léha nő viselhet,
ezért alig várta, hogy kinyissanak az üzletek, és beszerezze azt, ami
szerinte fontos kellék. Hosszú haját leengedte és egy csattal lazán
csak összefogta, és elindult a városba, hogy szexi ruhadarabokat vásároljon. Estére összeállt a ruhatár: térd fölé érő, csipkés fekete
szoknya, testhezálló és kivágott türkizkék selyemblúz, vidám, színes
kabátka, feltűnő ékszerek és magas sarkú cipő. Öltözni kezdett. Feltűnő sminkje, és kiomló szőke haja legalább 10 évvel fiatalabbnak
mutatta, a ruha remekül állt még mindig szép, arányos alakján, amikor tíz óra felé taxit hívott és a romkocsma felé vette az irányt. A
klubba alig páran lézengtek. Érkezésekor rögtön a pincérhez sietett,
és a rendőrtől hallott „Gerzson” becenevet említette. A pincér alaposan megnézte magának a különlegesen szép, de korát eltagadni
nem tudó, érett asszonyt, majd beszólt a pult mögötti ajtón:
- Alexa! A hölgy egy Gerzson nevű urat keres!
A lány kitekintett az ajtón, végigmérte Klárát, majd eltűnt. Eltelt
vagy két perc, mire visszajött, és így szólt:
- Megmondaná, miért itt keresi Gerzsont? Ki mondta magának, hogy
itt keresse?
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- Nézze – felelte Klára – hogy miért keresem, az csak rá és rám tartozik. De kérdeznék valamit Öntől – mondta, majd elővette halott
lánya fényképét – látta már itt ezt a lányt?
Az Alexa névre hallgató hölgy megdöbbent a fotó láttán, és zavartan
a pincérre nézett:
- Szerinted?
A pincéren látszott, hogy legszívesebben mondana valamit az aszszonynak, de inkább csak megrázta a fejét és elindult az éppen megüresedő asztal felé, hogy leszedjen. A pultos lány végül kényszeredetten azt mondta:
- Hölgyem! Mi itt nem látunk és nem hallunk semmit, mert különben
elveszíthetjük a munkánkat. Rendőrségi ügybe pedig pláne nem keveredünk. Kérem, menjen el.
- Értem. – válaszolta Klára – De azt ugye nem akadályozhatja meg,
hogy leüljek és rendeljek?
Klára közel záróráig maradt a bizarr, füstös helyiségben. Rendelt,
próbált rámosolyogni a pincérre, és közben figyelte a jövő-menő
alakokat. Megfigyelte, hogy volt, aki nem is tért be a söntésbe, csak
lement az alagsori mosdók felé, majd eltűnt a baloldalon. Már éppen
azt tervezte, ő is lemegy oda és megnézi, vezet-e valamilyen ajtó a
másik irányba, amikor az asztalához lépett egy férfi, leült és azt
mondta:
- Somlai Nándor vagyok a rendőrségről. Asszonyom, önnek nem
lenne szabad itt lennie. Zoltay Gábor – a főnököm – arra utasított,
azonnal kísérjem haza, mert a nyomozás a mi dolgunk, és jelenlétével
ronthat a helyzeten.
- Nézze, én tudom, hogy önök mindent megtesznek, de nem tudok
otthon ülni tétlenül miközben a tettes éli világát. Kérem, értse meg,
látni akarom, hogy élt, hová járt a lányom… meg kell értenem az
indítékait! Valaminek történnie kellett, amit én nem vettem észre, és
ez megőrjít, nem tudok másra gondolni, mással foglalkozni.
- Őszintén együtt érzek önnel higgye el, de mégis arra kérem, távozzon.
Klára ekkor az asztalhoz intette a pincért, és fizetett. Miközben busás borravalót csúsztatott a kezébe, egészen halkan megkérdezte:
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- Hánykor végez? Visszajöhetek ön elé?
A férfi nagyon meglepődött, látszott, hogy jól megnézte magának az
asszonyt, és csak annyit mondott: fél egy felé.
Éjfél jóval elmúlt már, amikor a pincér a pultos lánnyal kilépett a
romkocsma ajtaján, és bezárta azt. Szétnézett, majd megnyugodva
szólt még pár szót a lányhoz, aztán elindult az utcán lefelé. Egy autó
– melyet az énekesnő vezetett – hamarosan utolérte, és a sarkon túl
lefékezett mellette:
- Jöjjön, hazaviszem. Bizonyára elfáradt ebben a hosszú műszakban.
A férfit meglepte a barátságos, együtt érző hang, kellemesnek érezte
az asszonyból áradó finom parfümöt, elfogadta az invitálást. Hamarosan megálltak albérletének bejárata mellett, ahol előbb a férfi felsietett a lakásba, majd kinyitotta a teraszajtót, és kiszólt:
- Itt jöjjön be Klára. A főbérlőmnek nagyon kifinomult hallása van,
és képes számon kérni rajtam, ha éjszakai vendéget fogadok.
Az asszony belépett. Orrát megcsapta az öreg bútorok és a szellőzetlenség szaga. A férfi igyekezett gyorsan rendet tenni: elől hagyott
ruhák és cipők repültek az ágyneműs komódba, a fonnyadt cserepes
virágot igyekezett a függöny mögé rejteni – látszott rajta, hogy zavarban van, nincs ahhoz szokva, hogy elegáns vendéget fogadjon.
- Kérem, üljön le – mondta végül – nem nagyon tudom mivel megkínálni, talán egy kevés bor maradt még a hűtőben, amíg megnézem,
helyezze kényelembe magát.
Kényelembe? – gondolta az asszony. Nem látott egyetlen kényelmes
ülőhelyet sem a szobában: szedett-vedett bútorok, csömpe csillár,
törött lábú állólámpa, egy öreg tv, pár folyóirat… végül levetette a
zakóját, leült az ágy szélére, és kezébe vette az egyik újságot. A férfi
visszatért két pohárral és egy fél üveg borral. Látszott, hogy szeretne
kedvére tenni az előtte üldögélő szépasszonynak, de fogalma sem
volt, mit tehetne. Zavarában beszélni kezdett:
- Tudja, én ide jóformán csak aludni járok haza. Olcsó albérlet, minden pénzt igyekszem megfogni, hogy a fiamat iskoláztatni tudjam.
Volt nekem házam, rendes állásom, de aztán belementem egy kétes
üzletbe: a volt főnököm elhitette velem, hogy tuti boltot tud, és utána bevesz üzlettársnak. Kölcsönt vettem fel a házunkra, odaadtam
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neki. Becsapott. A házat elárverezték, a feleségem – akaratom ellenére – Szolnokra költözött az anyósomhoz a kisfiammal… több mint
négy órát kell utaznom vonattal, ha látni akarom! Hát legalább pénzt
küldök, edzésekre meg nyelvórára, mert azt akarom, mindent megkapjon, amit a többi gyerek.
- Megértem Önt. Nekem sem volt más, csak a lányom, azért turnéztam, vállaltam fellépéseket a tanítás helyett, mert így több pénzt kerestem: neki akartam lakást, rendelőt… mindent. Orvosnak tanult,
egy kis faluban szeretett volna praxist, hogy az idős embereken tudjon segíteni. Megérti, hogy meg akarom találni azt, aki ezt tette vele?
– kérdezte, és félig az ágyra dőlve közelebb húzódott a férfihoz:
- Tudsz nekem segíteni?
A férfin látszott, hogy habozik. Soha életében nem volt még dolga
ilyen szép nővel, és azt is tudta, ez egyszeri és megismételhetetlen
alkalom – de azt is tudta, ha beszél, őt ezért megölhetik. Szinte könyörögve nézte az asszonyt, a szeme azt mondta: ne kérd ezt tőlem,
ne akarj elveszejteni! Klára időközben kigombolta a feszes blúzt,
mely eddig is csak félig takarta formás kebleit, és hagyta, hogy a férfi
tovább vetkőztesse. Józsi nézte a nő elomló szép haját, mely most az
ő ócska párnáján feküdt, és nem tudott tovább ellenállni, föléje hajolt
és megcsókolta. Ez az éjszaka csak az övé volt, ölelte az asszonyt,
akinek illata nemsokára betöltötte a nyomorult albérleti szobát –
mely ez által a férfi számára mennyországgá változott.
Hajnalodott, amikor Klára felöltözött. A férfi egy darabig nézte,
ahogy egymás után felveszi a szétszórt ruhadarabokat, aztán felállt,
keresett egy tollat és jobb híján letépett egy újságszélt. Írt rá pár sort,
majd átadta az asszonynak:
- Nézd, itt egy vajdasági telefonszám: Gerzsont valójában Gergely
Zsombornak hívják, és a határon túlról, Valpóról irányítja a drogkereskedelmet. De könyörgöm, eszedbe ne jusson oda menni, vagy ott
érdeklődni utána, mert a testőrei meg fognak kínozni, és ki fogják
belőled szedni kitől tudod a címét. Hidd el, nem magamat féltem,
nekem már minden mindegy, de a fiamat fel kell nevelni! Megértesz
engem? – kérdezte aggódva.
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- Igen, persze. Megígérem, mielőtt még bármi történne, gondoskodni
fogok a fiadról. Nekem már mit sem számít a pénz, amit a lányom
boldogulására gyűjtöttem nektek adom. Megbízom az ügyvédemet,
nyisson letéti számlát a fiad taníttatására. Estére eljövök hozzád újra
a szükséges adatokért, és elmondom, mit ajánl az ügyvéd.
- Hát látlak még? – csillant fel a férfi szeme – tudom, hogy ez nem
nekem szól, hanem ennek a helyzetnek, de annyira jó érezni, hogy
velem is törődik valaki!
Klára megtartotta az ígéretét és beszélt az ügyvéddel – bár azt, hogy
miért akar segíteni a kisfiúnak nem árulta el neki, mert tudta, hogy ez
heves tiltakozást váltana ki belőle – de ezt követően nem állhatta
meg, hogy fel ne hívja a Józsi által megadott számot. A férfi – a vonal túloldalán - először megpróbálta megtudni, honnan szerezte a
számot, majd amikor rájött, hogy ezt a nő nem fogja elárulni neki,
közölte, hogy csak személyesen hajlandó tovább beszélni vele, és
várni fogja őt Pécsett, a Misina tetőn a hatszögletű zsindelyes tűzrakó hely mellett, délután fél ötkor.
Fél ötkor már kezdett sötétedni, de Klára ezzel nem törődött. Kocsijával ott állt a hegytetőn a kis ház előtt, a kopjafa mellett, és az utat
kémlelte. Amikor feltűnt egy terepjáró, kiszállt és határozott léptekkel a tűzrakó hely felé vette az irányt. A kocsiból három férfi szállt
ki, közülük egy elindult az asszony felé, és tőle pár lépésre megállt:
- Ki maga és mit akar tőlem? – förmedt rá.
- Nekem azt mondták, keressem Gerzsont, ha drogot akarok venni… – kezdte az asszony.
- Igen? És ki volt az, aki ilyet mondott? – kérdezte éles hangon.
- Hát ez a lány – válaszolta – és elővette táskájából a lánya fényképét.
- Igen? Ki ez? – kérdezte, de látszott a szeme villanásán, hogy alaposan meglepődött a fotó láttán.
- Szerintem tudja – kiáltott fel Klára – ő volt a lányom! Az egyetlen
gyermekem!
A férfi a válasz hallatán intett a kísérőinek, mire azok közrefogták az
asszonyt, elvették tőle a táskáját és a zsebéből a kocsi kulcsot, és a
kezét hátrakötve a terepjáróba tuszkolták. Mielőtt a kocsi csomagtar126

tója lecsapódott, még látta, hogy az egyik testőr a kis piros Mazdája
felé indul: biztos le fogják lökni a hegyoldalban – villant át az agyán
– de tehetetlen volt, tűrnie kellett a fogságot. A kocsi nagy gázzal
elindult, de azt még hallotta, amint Gerzson annyit mond valamelyik
férfinak:
- Szedjétek ki belőle, kitől tudja a telefonszámomat!
Az asszonyt órákkal később összeverve, szakadt ruhában a pécsi
pályaudvar közelében a Várkői Diákközpont kerítésénél találta meg a
Pénztárgép Kft. éjjeliőre. Felfigyelt rá, hogy a farkaskutya folyamatosan egy hely felé ugat, gondolta megnézi, mit láthat ott a kerítés mentén.
Klára öt napon át feküdt kómában, mire magához tért. A hír hallatán
elsőnek Zoltay főhadnagy látogatta meg. Elmondta, hogy az ügyet
Klára segítségével göngyölítették fel, mert a zsebében megtalálták az
újságszélre írt nevet és telefonszámot, ami elvezette őket a vajdasági
bűnbandához.
- Nem lett volna szabad odamennie egyedül, asszonyom – fedte meg
a rendőr – az a csoda, hogy túlélte a támadást! Ezek a bűnözők nem
kegyelmeznek senkinek, pláne ha az illető a lebuktatásukra készül.
- És a pincér – jutott eszébe hirtelen Józsi, akit már nem tudott felkeresni azon az estén – vele mi lett?
- Gerzsonék – miután öntől nem tudtak meg semmi érdemlegeset
arról, hogy ki adta meg a telefonszámot – a romkocsmát keresték fel,
ahol a pultos nő elárulta nekik, hogy látta azon az estén Józsefet egy
tűzpiros autóba beszállni. Rögtön tudták, hogy ez csak az az autó
lehetett, amivel maga elment a Misina tetőre a találkozóra. Ezután a
pincért is összeverték, hasba szúrták és kirúgták a kocsmából, éppen
akkor, amikor mi rajtuk ütöttünk, mert az Önnél talált telefonszám
segítségével bemértük, hol tartózkodik Gerzson.
Itt tartott az elbeszélésben a főhadnagy, amikor nyílt az ajtó: egy
ápolónő Józsefet tolta be kerekesszékben, felkötött karral, egyik
szemén nyomókötéssel, kezében néhány szál fehér rózsával:
- Bejöhetek? A nővérke elárulta, hogy felébredt… felébredtél, és
segített nekem virágot szerezni – mondta zavartan, mivel nem tudta,
tegezheti-e még Klárát, vagy az csak egyetlen éjszakára szólt.
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- Hát persze, gyere csak, ha majd jobban leszek, azonnal intézem az
alapítványt, amivel a fiadat segíthetem. Nem felejtettem el, hogy nélküled nem mentem volna semmire – mondta hálásan, és lehunyta a
szemét, mert még fárasztotta a sok beszéd.
- Elmenjek? – kérdezte a férfi.
- Nem, várj! Hiszen még nem is kérdeztem, hogy vagy? Nagyon fájnak a sebeid? Ugye rendbe jön a szemed is? – kérdezte Klára aggódva.
- Ó én a körülményekhez képest jól vagyok! Képzeld már a fiam is
meglátogatott! Ide vonatozott egyedül, hogy lásson! Annyira jó gyerek…
- Tudom, és alig várom, hogy megismerjem. Ha kikerülök innen,
elmegyünk meglátogatni.
Öt év telt el a pécsi eset óta. József már nem pincér, miután felgyógyult belépett a rendőrséghez sofőrnek. Zsolti, a fia vele él, Pécsett
tanul egy alapítványi iskolában. Klára támogatja őket, újra fellép, és
ha idehaza ad koncertet – bárhol az országban – az előadás után
József mindig öt szál hófehér rózsával várja Őt a koncertterem ajtajában.
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De hát ez az én életem!
a, amíg vártuk a gyógytornászt a kórházban, Pannika
felháborodva mesélte, hogy az ágyszomszédja – akitől
nem tud éjszakánként aludni, mert éjjel egyig tévézik,
vagy este 11-kor kezd el fürödni és háromnegyed órán át a fürdőszobába van – megint alakított. Most a folyosón viháncolt a fiúkkal
fél kettőig – ezt én is hallottam – pedig este tíz után csendes pihenő
van, és hogy ezt ő ma szóvá fogja tenni a doktornőnek. Elgondolkodtam: vajon a doktornő mit tud tenni? Ki fogja tiltani a fogyókúrás programból mert sokáig beszélget? Vagy megtiltja a betegeknek,
hogy barátkozzanak? Elhatároztam, megnézem én „magamnak” ezt
a renitens nőszemélyt, és alkalomadtán szóba elegyedek vele (nekem
az szokott menni, a férjem szerint én a buszmegállóban a villanyoszloppal is tudok beszélgetést kezdeményezni).
Ha jól emlékszem, láttam őt az érkezéskor is: alacsony, duci kis hölgy
szép fekete hajjal, narancssárga nagyon feszülő cicanadrágban és
fekete testhez simuló pólóban, melynek elején kéttenyérnyi narancssárga tigrisfej virított, és az utazótáskája elején is egy narancssárga
színű, leopárd-szerű vadállat díszelgett… szóval ő lehetett az!
Délutánonként előadáson vettünk részt, melyen nem volt nehéz a
szóban forgó Marika mellé kerülni. Ez a hölgy a maga kb. 155 centiméterével és igen-igen telt idomaival lehetett vagy 140 kiló, így már
a műanyag székben való elhelyezkedés is kihívás volt számára. Narancssárga zoknit, körömlakkot és hajráfot viselt, valamint tigrismintás testhezálló nadrágot és fehér alapon arannyal hímzett „baby”
feliratos pólót. Méretes keblein önálló életet éltek a nagy narancssár-
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ga és fekete műanyag gyöngyök, miközben ide-oda forgolódott. Miután nagy szusszanással elhelyezkedett a székben, máris hozzám fordult:
- Veled még nem is dumáltam! Mennyit fogytál? Én már majdnem
két kilót, pedig a fiúkkal ki-ki lógunk a büfébe séta címén – tudod,
amikor cigizni megyünk – tette hozzá bizalmasan.
- Én már visszajáró vagyok és összesen a húsz kilónál tartok…
- Hú, ezt el kell mondanod! Hogy csináltad? – vágott közbe.
- Oké előadás után beszélgessünk, de most figyeljük a Grétit, ő is sok
jó tippet szokott mondani – válaszoltam – mert közbe elkezdődött
az előadás, de beszélgetőtársamat ez láthatóan nem zavarta.
Kíváncsi voltam, ezért bevártam Marikát, aki az előadás alatt is folyamatosan beszélt – ha nem nekem tett megjegyzéseket a hallottakról, akkor közbeszólt: visszakérdezett vagy replikázott egész idő alatt.
Persze mindent jobban akart tudni, mint az egyetemet végzett dietetikus: információit a Meglepetés vagy az Ezotéria magazinból – esetleg a barátnőktől hallottakból – merítve. „Természetesen” többször
csörgött a narancssárga tokba rejtett mobilja – amire „bocsika, kapás
van” felkiáltással kitornázta magát a műanyag székből és kivonult.
Amikor vége lett az előadásnak még feltett néhány „privát” kérdést
az előadónak, majd utánam loholt, hogy beszélgessünk. Természetesen rég elfelejtette, hogy eredetileg a fogyókúrám részleteire volt
kíváncsi, inkább traktálni kezdett az életével.
- Kimegyünk a kertbe? Tudod, ott hátul van két pad, amin nem látják, ha cigizek! Jaj, tudom. le kéne szoknom, de hát csak kell az ember lányának valami élvezet, ha már így koplal – bökött oldalba bizalmasan – és kacagott hozzá. Azt ne hidd, hogy nincs pasim, hogy
azért mondok én ilyeneket, nem olyan élvezetek hiányára gondolok –
tette hozzá. Nem azért megyek én Jánossal meg az öregúrral (több
idősebb úr is volt a csoportban, bevallom nem tudtam kire céloz) a
büfébe. Á nem! Csak jólesik beszélgetni. Láttad milyen szemeket
meresztget rám tornán a János?
- De Marika! Mi nem is egy csoportba tornázunk. Nem vetted észre?
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- Ja, Te a mazohistákkal vagy? – kacagott ismét. Tudod, akik képesek
egy órán át ott izegni-mozogni a tornateremben. Elég nekem az a
huszonöt perc, még sok is! Izzadok, mint a ló mikorra vége.
Persze elmondhattam volna neki, hogy amióta nyugdíjba mentem és
hetente háromszor egy-egy órát a tornateremben tudok tölteni, meg
áttértem a barna kenyérre, sokkal könnyebben fogyok és már nem
magas az éhgyomri cukrom se – de hát erre nem volt kíváncsi. Inkább csak mesélni akart, dicsekedni a „hódításaival” – arra vágyott,
hogy meghallgassák.
Hagytam, hagy meséljen. Elmondta, hogy egy alföldi kisváros közelében egy tanyaközpontban él három gyerekével, akik nagyjából 2-2
év korkülönbséggel születtek – három különböző apától. Kérdésemre, hogy miért alakult így, a következőképpen válaszolt:
- Hát az első, az a mostohaapámtól van, aki tizennégy évesen megerőszakolt. Mondtam én anyámnak rögtön, hogy mi történt, amíg ő a
hatodik öcsémet szülte a kórházban, de azt válaszolta „fogd be a
szád, a Józsi keresete nélkül nem tudnék hét kölköt eltartani”. Aztán
amikor észrevette, hogy nő a hasam, mégis jól elvert, hogy miért
nem szóltam időbe, most szégyent hozok a fejére. Szóval így lett
Gáborom. Édes kis kölök, nagy fekete szemekkel, de rossz, mint a
bűn. A mostohaapám a gyerek születése után se nagyon hagyott békén, ha berúgott mindig azt követelte, hogy álljunk elé anyámmal
meztelenül, hagy tudjon választani közülünk… és hát sokszor én
voltam neki a kívánatosabb. No, ezt egy ideig tűrtem, de aztán úgy
tizenhat évesen leléptem Jocóval a traktorossal. Tudod, akkor még
nem járt ki az iskolabusz a tanyára a gyerekekért, kellett gyalogolni
vagy öt kilométert az iskoláig – hát jól jött, ha felvett a traktorra,
amikor arra volt dolga. Aztán egyre gyakrabban jött, felvett és elvitt,
és közbe tette a szépet, hogy milyen szép meg csinos vagyok – akkortájt még nem voltam több 45 kilónál! Vitt ő a bálba is, meg bulizni a haverokkal – ő volt az első férfi, aki emberszámba vett. Aztán
addig-addig, hogy beleszerettem, és amikor kiderült, hogy tőle is
terhes vagyok, nem hagyott cserben. Elszöktünk otthonról Dunántúlra, ott szültem meg a kislányt, Anitát. Traktoros volt ott is, de
sokat maszekolt a TSZ gépével, így aztán jól keresett, lett egy kis
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házunk, egy öreg Skodánk, megtanultam vezetni – enyém volt a világ!
Elnéztem szép, de meggyötört vonásait, nagy fekete szemét. Látszott
rajta, hogy pár éve még tényleg szép volt, és éreztem, hogy őszintén
ki akar tárulkozni, hát hagytam, hagy beszéljen, nem vágtam közbe:
- Akkor kezdtem el hízni, a jólétben, Anitám születése után. De Jocót nem érdekelte, azt mondta „így is szép vagy, és legalább van rajtad mit fogni” – mosolyodott el az emlékek hatására. A tragédia akkor következett be, amikor a kislány egy éves volt. Józsim hazafelé
tartott a traktorral, a 86-os útra kanyarodott ki éppen, amikor egy
kamion lekaszálta. Állítólag huszadik órája vezetett már a török, amikor valószínűleg elszunnyadt, és áttért abba a sávba ahová a traktor
kifordult. Esélye sem volt az én Józsimnak a túlélésre. Azt hittem az
eszemet vesztem el, amikor jöttek a rendőrök meg az agronómus,
hogy közöljék a hírt velem. Én akkor, ott – hidd el – belehaltam a
történtekbe! Nemcsak a gyerekek veszítették el a támaszukat, hiszen
nekem se volt rajta kívül senkim a világon!
- De hát ez borzasztó! De erősnek kellett lenned, hiszen ott volt az a
két kis csöppség…– vetettem közbe.
- Igen, igen. De akkor váltam kényszerevővé, ahogy az előbb ez a nő
mondta – célzott az előadáson hallottakra. Nassoltam, mindig sütöttem valamit, hogy a gondolataimat eltereljem, és tartottam otthon
likőröket is, hogy este el tudjak aludni. Az agronómus – aki megmutatta a rendőröknek, hogy hol lakott a Józsi – többször kijött hozzánk, hogy tud-e segíteni, hogy boldogulunk. Mondtam neki, hogy
elköltöznénk innen, mert nekem itt az égvilágon senkim sincsen, és
otthon a tanyaközpontban a barátnőm szerint éppen megüresedett
egy lakás, de hát ezt a házat, amibe lakunk el kellene adni, ahhoz meg
a gyámhatóság engedélye kell, hiszen az egy éves lányom nevére került, mivel a Józsi után ő örökölte. Segített mindenben, közbe meg
addig vígasztalt, amíg összemelegedtünk. Tudtam, hogy családja van,
két nagyobb gyereke, de hát nem is akartam én tőle semmit, csak
jólesett a törődés meg a vigasztalás. Eladtam a házat, segített költözni Balázspusztára, aztán elbúcsúztunk. Egy hónap múlva derült ki,
hogy túl jól sikerült a búcsú: megint várandós vagyok. Amikor felhív132

tam, hogy ez van, nagyon kiabált velem a telefonban, hogy milyen
„buta liba” vagyok, miért nem védekeztem, ő csak megsajnált, de
nem hagyja el miattam a családját. Összetörtem. Itt vagyok egy új
helyen, megint támasz nélkül, alig húsz évesen állapotos vagyok a
harmadik gyerekemmel, akiről hallani sem akar az apja… és megint
zabáltam, meg áttértem a likőrről a konyakra, hogy vigasztalódjam.
Döbbenten hallgattam a történetét, nem mertem közbevágni. Istenem, milyen kegyetlen tud lenni a sors egyesekkel!
- Összeszedtem vagy húsz kilót mire a kisebb fiam Máté megszületett. Szép gyerek ő is, tudod a szerelemgyerekek mind szépek –
mondta mosolyogva. Az apja eljött megnézni, nevére vette, és fizet is
tartásdíjat, de nem látogatja. Úgy tudom, a felesége doktornő, megvették egy tönkrement TSZ épületeit és gépeit, és falusi turizmust
csinálnak. Látod, egy ilyenbe én is eldolgoztam volna vele – teszi
hozzá szomorúan.
- Mennyi idősek a gyerekeid? – kérdeztem közbe.
- Jaj, hát a fényképüket nem is mutattam – derül fel az arca, és veszi
elő a telefonját. Nézd, itt együtt vannak, Gáborom tizenkettő, Anita
tíz, Máté 8 éves múlt – mondja, és mutatja a három szép, fekete
szemű, mosolygó gyerek fotóját.
Arca felderül, mesélni kezd a gyerekekről, a tanyaközpontról ahol
úgy élnek, mint egy nagy család: segítik egymást, most is a barátnője
vigyáz rájuk, amíg ő „welness-el a kórházba”. Aztán elmesélte azt is,
van ám ott élet, most is épp a barátnője születésnapját szervezi, mindig, mindent megünnepelnek, és férfi is mindig „akad” a közeli
munkásszállás lakói között, aki szívesen kijön a tanyára egy kicsit
szórakozni. Aztán újra a kórházra terelődik a szó:
- Tudod, én itt tényleg megpihenek, még ha az a fránya hatszáz kalória irgalmatlanul kevés is. Nincsenek itt a kölkök, akik nyúznának,
hogy „anyuuu ezt vegyél, meg anyci arra adjál pénzt”, jókat dumálok
itt mindenkivel. Volt már olyan hapsi, akit itt ismertem meg, és eljött
utánam oda a tanyára, meglátogatni – teszi hozzá szinte büszkén –
jól elvoltunk pár napot, aztán agyő! De hát így kerek a világ! Van, aki
megszól, azt mondja: rossz példát mutatok a gyerekeknek. De hát ez
az én életem, kinek mi köze hozzá?
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Kávé öt cukorral
yuri kamionos volt, négy nap távollét után épp hazaért Olaszországból. A gépet leállította a város szélén a telepen, és átült a
saját kis Polski Fiatjukba. Fáradt volt. Ahogy elfordította a
slusszkulcsot, eszébe jutott, hogy ihatott volna egy kávét Jucikánál –
a főnök titkárnőjénél – hogy ne úgy érjen haza Krisztinához mint a
„mosott rongy”, de aztán arra gondolt, hogy inkább bemegy a lakótelepen mostanában nyílt új presszóba. Nem járt még ott, de a kollégáktól tudta, hogy nyílt ott a tízemeletesek alatt egy kávézó. Hallotta,
amikor mondta a Pisti, hogy „ha a Gyöngyben öt cukorral kéred a
kávét, nagy élménybe lesz részed”. Miközben a Hőközpontnál lekanyarodott a lakótelep felé, Gyuri azon tűnődött, vajon mit érthetett
ezen, mert úgy emlékezett: miközben ezt mondta, csibészesen mosolygott, és még kacsintott is. Elhatározta, hogy kipróbálja Ő ezt az
öt cukros kávét – mert furdalta az oldalát a kíváncsiság.
A presszó kicsi volt, de barátságos. Nem művirágokkal, hanem otthon nevelt zöld növényekkel volt díszítve, a piros fotelek és polcok
vidámmá tették – a személyzet pedig csinos volt és barátságos. Egészen más hangulata volt, mint az országúti presszóknak, melyekben
már annyi rossz kávét megivott az évek alatt amióta kamionnal rótta
az utakat!
Mély sóhajtással ült le, és kinyújtóztatta a hosszú vezetés alatt elgémberedett lábait az asztal alatt. Azon ábrándozott, hamarosan hazaér
imádott feleségéhez és kicsi fiához, és már kezdte bánni, hogy miért
is tért be ide egy kávéra – hiszen otthon is ihatott volna – amikor a
pincérnő az asztalához lépett:
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- Mit hozhatok? – kérdezte a felszolgáló, aki az itallapot letéve az
asztal fölé hajolt, megvillantva közben a dekoltázsában rejlő formás
idomait.
- Kávét kérek, de öt cukorral! – mondta a sofőr.
- Ilyen édesszájúnak tetszik lenni? – nevette el magát a pincérnő, és
kisvártatva megjelent az asztal mellett egy kávés tálcával és egy csinos
dossziéval.
- Tessék kedvére válogatni! – tette le a dossziét a meglepett férfi elé.
Gyuri előbb kitöltötte a tejet a kávéjába, és beledobott három cukrot,
majd belekortyolt. A kávé finom volt, de nem érzett semmi különöset – pedig arra gondolt előtte, hogy talán rummal, vagy valami serkentővel adják azt az „ötcukros” kávét.
Ezután kezébe vette a dossziét, felnyitotta, és a megdöbbenéstől kis
híján visszacsukta. A dossziéban csinos nők fej nélküli fotói voltak
láthatóak – testüket alig-alig takaró csábos fehérneműben vagy ruhában. Bár abszolút nem számított erre, kíváncsiságból lapozni kezdte
az előtte álló albumot. Talán a negyedik oldalon járt, amikor meglátott egy narancssárga kimonót – félig lecsúsztatva, a hölgy vállát és
egyik keblét is láttatva a fotón. Pont olyan volt, mint amilyet ő hozott Törökországból a feleségének. Tekintete továbbsiklott a képen,
és nem akart hinni a szemének: az a papucs! Az a narancsszínű, bojtos bársonypapucs, amit Párizsból hozott Krisztának éppen a sárga
kimonóhoz!
A felszolgáló – félreértve azt, hogy a férfi milyen sokáig időzik egy
kép felett – közelebb lépett:
- Melyiket választotta? – kérdezte és az albumra nézett.
- Jaj, az Orchideát?! Őt most nem lehet! Tudja – tette hozzá
cinkosan – neki kamionos a férje, és ma várja haza... tessék talán
valaki mást választani…
- Miért, kik ezek a nők? – kérdezte Gyuri nyugalmat színlelve – miközben szíve őrült kalapálásba kezdett.
- Ja, nem tudta? Hát ők a környékbeli gyeses anyukák, akik így keresnek „egy kis mellékest”. Megszervezték: ha valamelyiknek „kapása
van” vigyáznak egymás gyerekére.
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- Nem választ másikat? – kérdezte a felszolgáló, miután látta, hogy a
sofőr otthagyta a dossziét, és felállt az asztaltól.
- Nem, köszönöm! Én ragaszkodom a narancsszínű pongyoláshoz –
nyögte Gyuri – miközben kifizette a kávét.
- Akkor tessék talán eljönni a jövő héten, addigra talán újra elmegy a
férj itthonról – szólt utána a pincérnő, amikor már az ajtóhoz ért.
Gyuri maga sem tudta, hogy tette meg a hazáig vezető utat. Valószínűleg csak a vezetői rutinjának köszönhette, hogy nem ütött el senkit, hogy nem borított fel egyetlen útszéli virágosládát sem. Szívében
kétségbeeséssel, fejében őrült gondolatokkal, kettesével szedte a lépcsőket a lakásuk ajtaja felé. Nem volt türelme kulcsot keresni –
csöngetett négyet vagy ötöt.
Az ajtó szinte azonnal kinyílt, és a küszöbön ott ált négy éves kisfia
Ármin, és egy másik kisgyerek a szomszéd lépcsőházból.
Szia Apuci! Látod: itt van nálunk Ádám, mi vigyázunk rá! Tudod, az
anyukájának megint dolga van!
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Betty szerencséje
ég azt mondják, nincsenek véletlenek! Húsz évesen költöztem Hollandiába szerencsét próbálni. Nos, nekem
szerencsém lett – nemcsak a munkában, hanem a szerelemben is, – mert az első komolyabb kapcsolatom alatt teherbe estem, és boldogan vártam az én kis Lisámat, aki sajnos egy terhességi
mérgezés miatt mindössze 610 grammal született. Hónapokon át
aggódás volt az életünk – hiszen az idő tájt még nem nagyon voltak
képesek ilyen pici babát megmenteni. Szerencsések voltunk, a kislányunk megmenekült, és nem egészen másfél év alatt teljesen utolérte
kortársait – viszont ez idő alatt a házasságunk megromlott: hibába
igyekeztem vele is törődni, hiába volt az otthon melegsége, a párom
mellőzöttnek érezte magát, és máshol keresett vigaszt. Szerencsére
normális maradt a kapcsolatunk, Lisával azóta is törődik – de én újra
magányos lettem.
Szociális munkásként dolgoztam, de egyedül eltartani a pici babát és
fizetni a házbérletet nem volt egyszerű, így hétvégeken másodállásban recepciós lettem egy nagy holland szállodában. Ebben a szállodában gyakran voltak különféle kongresszusok, és jó néhány arc már
ismerős volt azok közül, akik előadást tartani visszajártak. Különösen az egyik férfi volt mindig kedves, ha meglátta, hogy én vagyok a
pultnál, mindig széles mosollyal az arcán lépett be a forgóajtón, és
vidáman köszöntött. Jólesett a kedvessége, hiszen a legtöbb ember
csak a kiszolgáló személyzetet látja bennünk, nem az embert.
Néha beszélgettünk, egyszer még egy kávéra is meghívott – emlékszem: akkor meséltem neki Lisáról, ő pedig a feleségéről, és arról,
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hogy sajnos Laura beteges, ezért nem is született gyermekük. Akkor
mondta, hogy „tudod, azt mondják: egyszer lenn és egyszer fenn –
mindenben nem lehet az ember szerencsés. Látod, neked van egy
szép lányod, nekem meg sok szép szakmai sikerem, de gyerek nélkül
nem teljes az életem”.
Eltelt vagy két hónap, amíg nem láttam. Épp gondoltam, talán más
munkát talált, vagy elköltöztek, de aztán egyik szombat reggel megjelent. Nagyon soványnak és megtörtnek tűnt, most nem mosolygott a
szeme, és nem köszöntött kedvesen. Csak átvette a kulcsot, és ment
föl a negyedik emeletre, ahol az előadást szokták tartani. Már vagy tíz
perce volt, hogy elment, amikor észrevettem, hogy a kisebbik táskáját a földön felejtette a recepciós pult előtt. Megkértem Annát, vegye
át a pultomat pár percre, én felviszem a táskát az előadóterembe,
hátha szüksége lesz rá az előadás közben. Peter egyedül volt az előadóteremben, állt az ablaknál háttal a bejáratnak, és nekem úgy tűnt,
hogy a könnyeit törölgeti. Nem tévedtem. Nagy nehezen elmondta,
hogy a felesége rákos volt, és pár nappal ezelőtt – nem egészen hét
hónappal az agysorvadás diagnosztizálása után – meghalt. Felajánlottam, hogy ha tudok valamit érte tenni, vagy ha a háztartásban szüksége lenne segítségre, szívesen elvállalom. Megköszönte, én pedig
visszasiettem a pultomhoz.
Két nap múlva – amikor a konferencia után jött a kulcsot leadni –
már nem dolgoztam, de elkérte Annától a telefonszámomat, és felhívott, hogy gondolkodott az ajánlatomon, és talán én lennék az egyetlen ember, akit most el tudna viselni maga körül, így ha komolyan
gondoltam az ajánlatomat, hagyjam itt a másodállásomat és legyek az
ő bejárónője.
Eleinte elég fagyos volt a hangulat, csak végeztem a dolgomat, de
beszélgetni, tréfálkozni nem mertem vele. A munkaadóm volt, aki
csendesen járt-kelt a lakásban, és udvariasan megköszönte, ha a takarítás után még egy egyszerűbb vacsorát is összeütöttem neki. Legalább négy-öt hónap telt el így, amikor egyszer megszólított, hogy ha
estére szabaddá tudnám tenni magamat, szívesen elhívna vacsorázni,
mert szeretne már kimozdulni, de egyedül nincs kedve. Meglepődtem, de szívesen elfogadtam a meghívást. Vacsora közben az életük138

ről és a munkájáról mesélt, és én is a miénkről Lisával. Kellemesen
elbeszélgettünk. Ezt követően gyakran hívott vacsorázni vagy színházba, és a sokadik ilyen közös vacsorán váratlanul megkérte a kezemet – én pedig kikosaraztam. De azt mondta, ha kell, százszor is
meg fog kérni, mert bízik benne, hogy előbb-utóbb igent mondok.
Hazamentem, leültem Lisával megbeszélni, hogy mit szólna, ha
megváltozna az életünk, és ezután a belvárosban élnénk hármasban,
de azért az apukáját is láthatná, mert Peter tudja, hogy Stefan nagyon
szereti őt, nem akar apja helyett apja lenni – csak a jó barátja. A kislánynak felcsillant a szeme: igazi család leszünk? Bizonyára arra gondolt, ezután mi is tudunk majd nyaralni, meg síelni menni, mint az
osztálytársai – akik folyton arról csevegtek, hol járt a család az iskolai
szünetben, és hová készülnek éppen. Elég nagy volt már ahhoz,
hogy megértse: szükségem van egy társra, és tudta: megbízhat bennem, mert csak olyan emberhez kötném az életemet, aki őt is elfogadja.
Így hát, amikor Peter néhány hét múlva itthon keresett fel két csodás
virágcsokorral, és Lisától is megkérte a kezemet, már nem utasítottam vissza. Csodás esküvőnk volt, és nagyon boldogan utaztunk el
nászútra, a Kanári-szigetekre. Peter nem akarta, hogy Lisát másra
bízzuk, ezért édesanyám számára is vásárolt repülőjegyet, és amíg mi
együtt andalogtunk a tengerparton, a lányom az anyukámmal járta a
vidámparkot meg a botanikus kerteket. Azóta is többször elutazunk
évente különböző országokba, és Lisa már el is határozta, hogy ő
idegenvezető lesz, mert az utazást a világon mindennél jobban szereti.
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Az élet túl rövid a haraghoz
gye nem hangzik különösebben izgalmas hírnek, ha egy
asszony meghívja otthonába a rokonait? Melinda esetében
viszont ez nagy szó, hiszen kilenc évig szóba sem állt szüleivel és húgával.
A családi viszály még 2008-ban kezdődött, amikor a szülők tudomást
szereztek arról, hogy lányuk a főiskolai kollégium helyett hónapok
óta egy férfinél lakik, sőt amikor ezt számon kérték rajta, a lány közölte, hogy nemcsak hogy ott él, de titokban feleségül is ment szerelméhez, és gyermeket vár tőle. Az a terve, a szemeszter végén a
főiskolát is ott fogja hagyni, és egy punk zenekar énekeseként fog
pénzt keresni.
A rokonok nem véletlenül nem kaptak a leendő énekesnő esküvőjére
meghívót, mert amikor egyszer a húgának megemlítette a zenekart –
és annak mulatt zongoristáját – a húga rögtön rávágta, hogy „de hát
az a pasi családbántalmazás miatt már börtönben is volt! Az újságok
írták, hogy megverte korábbi barátnőjét – és egyben kisfia anyját!”
Nos, ez a kijelentés annyira felháborította Melindát, hogy elhatározta, senkinek se fogja a családból bejelenteni az esküvőt, mert ha a
húga ilyen előítélettel van Rob iránt, ugyan mit szólnának a szülei a
választottjához?
Amikor végül is a szülei rájöttek, hogy hiába keresik a kollégiumban
a lányukat, az iskola előtt vártak rá, és számon kérték miért nem látogat haza, közölte, hogy „jó, akkor a hétvégén be fogom mutatni a
férjemet”! Persze ezek után az anyjáék rögtön tudni akarták, hogy ki
az. Melinda pedig közölte, hogy egy művész, és előre kiköti, hogy
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előtte semmilyen becsmérlő szót ne merjenek tenni rá vagy a kapcsolatukra, mert akkor többé látni sem fogják őt.
A találkozás meglehetősen fagyosra sikeredett: amikor Mel megjelent
a punkosan felnyírt hajú, meglehetősen sötét bőrű, bőrszerkós ismeretlennel, akinek tetoválásai és piercingjei láttán édesanyja kis híján
rosszul lett, családtagjai úgy látták, a férfi erőszakos, félelmetes, és
rettenetesen féltették tőle a lányukat. Melinda persze vehemensen
védte a párját, anyjáékat rasszistának és maradinak bélyegezve, majd
összeszedett pár dolgot a szobájából, és elviharzott az alaposan meglepett, és lányuk viselkedését nehezen toleráló szülők őszinte döbbenetére.
Kilenc év telt el a szakítás óta. Melinda egy ideig fellépett a férje zenekarával, majd amikor megszületett a kislánya Anna, felhagyott az
énekléssel, levelezőn befejezte a félbehagyott főiskolát. Idővel a
punk zenekar feloszlott, Róbert fővilágosító lett egy kereskedelmi tv
csatornánál, magához vette a korábbi kapcsolatából született fiát, és
megfelelően gondoskodott a családjáról.
Melinda betartotta ígéretét: anyjáékhoz nem járt, a kislányról fotót a
szülei akkor láttak először, amikor a férjével és annak fiával együtt
egy magazinban szerepeltek annak a bírósági tárgyalásnak a kapcsán,
melyen a férfi bebizonyította, hogy volt barátnője hazudott, amikor
az instagramra feltett fotókkal azt bizonyította, hogy őt bántalmazta
a gyermeke apja.
A szülők nehezen törődtek bele lányuk elvesztésébe, húga megpróbált időnként beszélni vele legalább telefonon, de Melinda elutasított
mindenféle közeledést. Az élete viszont rendezett volt, tanítványokat
fogadott otthon, akiknek fuvola órákat adott, és mellette vezette a
háztartást, nevelte a gyerekeket. Róbert sikeres lett, a tv-s munka
mellett zenei rendezvények világítástechnikájával is foglalkozott, és
ezzel jól keresett. Felesége negyvenedik születésnapjára megvette
álmaik lakását: egy lakóparki környezetben lévő sorházi lakást, melyhez úszómedence is tartozott.
Melinda nagyon készült a házavatóra, de boldogsága mégsem volt
teljes, mert titokban egyre többet gondolt a családjára. Aztán egy este
bevallotta Robnak, hogy mi bántja:
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- Az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük holmi haragszomrádra. Bevallom, megvisel az a viszály, ami köztem és apámék között
van, megvisel a családom hiánya.
- Mi lenne, ha én hívnám fel őket, hogy meg akarlak lepni a születésnapodon azzal, hogy ők is itt lesznek a házavatónkon? Ha mégis
visszautasítanának – amit nem hiszek, mert elképzelhetetlennek tartom, hogy ne hiányoznál nekik – akkor legalább nem tőlük hallod
ezt. Jó?
A lány beleegyezett, és kérte a férjét, hogy rögtön hívja fel a szüleit.
Átment a másik szobába, és reszketve hallgatta az átszűrődő zajokat.
Végül nyílt az ajtó, Rob mosolyogva közölte, hogy a következő
szombaton jönnek a szülei ebédre.
Melinda készült, nagyon szeretett volna anyjának bizonyítani: sütött,
főzött, rendezgette a tárgyakat a lakásban – mindennek tökéletesnek
kellett lennie.
A találkozó jól sikerült, a szülők megcsodálták okos és szép unokájukat, megnyugodva látták, hogy lányuk rendezett életet él, hogy a
férje szeretettel bánik vele. Melindát meglepte – és mélyen meghatotta – mennyit öregedtek szülei a közel tíz év alatt, és lelke mélyén már
bánta, hogy annak idején olyan határozottan megszakított minden
kapcsolatot, pedig ekkor még nem sejthette, hogy hamarosan milyen
nagy szüksége lesz majd a családjára.
Három hónappal a jól sikerült házavató után lánya, Annácska belázasodott és kórházba került, de állapota ott is folyamatosan romlott. A
diagnózis: nyiroksejt rák. Melinda kétségbeesett, és rettegett a jövőtől. A kezelőorvos hamarosan közölte, a kislány életét csak csontvelő
átültetéssel lehet megmenteni. Férjével azonnal alávetették magukat a
vizsgálatnak, de immunológiailag egyikük sem felelt meg teljesen. Az
orvos ekkor érdeklődött, hogy vannak-e nagyszülei a kislánynak,
illetve ők milyen korúak, mert a donor 18 és 59 év közötti egészséges
felnőtt lehet.
Róbert apja még a fia megszületése előtt elhagyta az országot, Szenegálban él, de ennél többet nem is tud róla. Édesanyja intézetbe
adta őt, és azóta sem kereste, így a férfi abban sem volt biztos, hogy
még él. Melinda ekkor felkereste apjáékat, akik azonnal felajánlották
142

a segítségüket, de sajnos apja túl volt már az ideális koron, és nem is
volt egészséges. Márta mama viszont rögtön jelentkezett a kórházban a vizsgálatra. Az ő szövetazonossági tesztje jól sikerült, így nem
volt akadálya a transzplantációnak.
Altatásban a nagymama mindkét csípőlapátjából levették a megfelelő
mennyiségű csontvelőt, és ezt követően még három napon át a kórházban kellett maradnia. Ahogy felébredt, és az ápolónők megengedték, hogy felkeljen, arra kérte őket, kerekesszékben tolják át az unokájához. Melinda szinte folytonosan a kicsi Anna ágya mellett ült, így
amikor nyílt az ajtó, és meglátta édesanyját, amint betolják a szobába,
zokogva a nyakába borult, hogy megköszönje az életmentést, és
megfogadta, hogy soha többé nem hagyja el a családját.
Nehéz időszak következett ezután, hiszen a csontvelő transzplantáció egy hosszadalmas és bonyolult beavatkozás, de mivel a kislány
esetében ez jelentette az egyetlen kezelési lehetőséget, meg kellett
értetni vele, hogy előbb egy steril boxba kerül, majd un. kondícionáló
kezelésben részesül, és azután a nagymamájától származó őssejtekkel
fogják kezelni. Amikor Melinda ezt elmesélte a kislánynak, az odafordult a mellette ülő nagymamájához és megpróbált felülni az ágyában, miközben ezt kérdezte:
- És azután a Te lányod is leszek mama?
Márta mamának könnybe lábadtak a szemei a nyolc éves kislány kérdésétől, és azt válaszolta:
- Igen, kicsim, Te és az édesanyád örökké az én imádott kislányaim
lesztek!
A beültetés sikerrel járt, a huszonharmadik napon az orvos közölte
Melindával és Robival, hogy a kapott őssejtek megtapadtak, a vérképzés beindult, kezdetét vette a gyógyulás. Bár a kislány még mindig
a steril szobában volt, anyja és apja felváltva, megfelelően „bemosakodva”, steril ruhában már látogathatta őt, és megfelelően sterilizálva
bevihették neki azt a macit is, amit a nagymama küldött. Ezzel kelt és
feküdt mindaddig, míg végre elhagyhatta a steril boxot. Fél évvel a
beavatkozás után már gyógyszerek nélkül, boldogan élhetett tovább
egészséges, boldog gyermekként.
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A „vadleső”
- Apa, apa! – rontott be szülei szobájába az alig öt éves kisfiú. – Hallod apa, ébredj már! Esik a hó!
- Mi az? Mi történt? – nézett fel az apja karikás szemekkel az ébresztőórára, aztán morcosan a párnába temette az arcát. – Mit beszélsz,
kicsim? Milyen hó?
- Gyere, nézd meg! – addig rángatta a fiú a férfi kezét, míg az elcsigázottan kikászálódott takarója alól. – Na, gyere már! Esik a hó!
- Milyen hó? – kérdezte értetlenül. – Miről beszélsz? Hiszen tavasz
van!
- Ott! Látod már? – mutatott a kicsi kifelé az ablakon. – Nézd, apa!
Mekkora pelyhekben esik! Reggeli után kimegyünk szánkózni? Na,
légyszííí..!
- Jaj, kisfiam! – tette rá fia kócos hajára a kezét mosolyogva. – Az
nem hó!
- Hanem mi? Pedig olyan, mint a hó! Nézd csak meg!
- Nem hó! Látod ott messze azokat az óriási fákat? A házak mögött!
- Az az erdő? Látom!
- Az erdőt, igen! Na, szóval, azokat a hatalmas fákat úgy hívják, hogy
nyárfa. Ilyenkor tavasszal virágoznak, mint a többi fa. Ezek a fehér
pelyhek, amiket hópihének gondoltál, ennek a nyárfának a magjait
reptetik. Amikor fúj a szél, akkor lefújja a faágakról, és addig röpíti,
míg egyszer csak földet érnek. Ott a magok beleülnek a talajba, és
egyszer csak gyökerezni kezdenek, és elkezd kinőni egy-egy új nyárfa.
Tudod, mint a meggymagok, amikből a kicsi meggyfák nőttek a
földből, kint a kertben!
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- Aha, értem. Kimegyünk megnézni? Mindjárt reggeli után! Úgy szeretném!
- Na jó, ha hagysz még aludni, akkor reggeli után kimegyünk az erdőbe, és megnézzük közelről azokat a fákat. Lehet, hogy még gombát is találunk…
- Jó! De mi az a gomba? Ami olyan, mint Karcsika jele az óvodában?
- Nem tudom kisfiam, mi a Karcsika jele, de ha leveszed azt a kicsi
zöld könyvet a polcról, abban látni fogsz gombákat, amik általában a
földből nőnek ki, és van amelyiket meg lehet enni…de most már
tényleg hagyj aludni, majd reggeli után mesélek róla.
A kisfiú szót fogadott, levette a könyvet és nézegette, de hamar el is
unta, így hát inkább odaállt a teraszajtóhoz, és nézte amint a tavaszi
szél kergeti a nyárfabolyhokat. Türelmesen várta, hogy apja felébredjen, már kikészítette a kis gumicsizmáját is, meg anya bevásárlókosarát, mert a gombás könyvbe látta, hogy a bácsik kosarakkal járták az
erdőt.
Az apa mire felébredt, tökéletesen elfelejtette, hogy ő kora reggel
gombavadászatot ígért a kisfiának, így kis híján átesett az előszobába
kitett vesszőkosáron, amikor a mosdóba indult.
- Aurél, mi az ördög ez? Miért tetted a kosarat az utamba? – kérdezte
morgolódva a fiát, aki ijedten szaladt ki a szobájából apja kiabálására.
- Én csak azért tettem oda, hogy ebbe szedjük a gombát… már elfelejtetted? Hogy megyünk hópihét nézni, ami a fáról hullik, meg
gombát szedni – mondta szomorúan.
- Jól van na, hát persze hogy megyünk – mondta az apa megenyhülve, – de azért tehetted volna a konyhaasztalra is, akkor nem estem
volna hasra miatta. Szaladj, öltözz fel, én addig készítek reggelit, és
utána indulhatunk. Mit kérsz? Kakaót vagy teát?
- Hát persze hogy kakaót! Meg olyan nagymamamás kalácsot, mint
tegnap! – kiabált vissza a kisfiú boldogan, és gyorsan öltözni kezdett.
Az apa pedig kikészítette az édesanyja által küldött foszlós kalácsot
és a kakaót a fiának, magának pedig kis gondolkodás után kent egy
szelet kacsazsíros kenyeret. Kicsit tartott tőle, hogy fognak-e egyáltalán gombát találni, de nem akart csalódást okozni a kisfiának, ezért

145

nem kezdte el magyarázni, hogy nincs egész évben gomba a nyárfaerdőben.
A hátsó kertkapun át gyorsan kijutottak a falu szélére, onnan már
csak egy dombra kellett felkapaszkodniuk, mert ott kezdődött az
erdő. Aurél az úton a tavaszi virágok között lepkéket kergetett, és
közben folyamatosan kérdezgetett. Hol a csilingelő madárhangok
tulajdonosát akarta tudni, hol azt, hogy a lepkék alszanak-e éjjel… és
csak csacsogott folyvást és boldogan, miközben apja arra gondolt:
talán így tud a legtöbbet átadni abból a tudásból, amit ő is az édesapjától kapott.
Megérkeztek a nyárfásba, melynek alján a tavalyi avaron már áttörtek
a füvek és virágok, azokra pedig ráhullott a nyárfa szöszmösz – így
bizony a kucsma gombát nem is volt olyan könnyű megtalálni. Lementek a domb aljába, ahol az erdő talaja egy részen egészen nedves
volt, az apa cipője elég gyorsan átnedvesedett. Örült, hogy a kisfia
gumicsizmát húzott, mert bizony a kicsi edzőcipők könnyen sárosak
lettek volna. Késével botot vágott a kisfiának, és azt ajánlotta, ne a
kis kezével, hanem ezzel hajtogassa a füvet maga előtt, nehogy valami csípős hangya vagy bogár bosszút álljon a háborgatásért.
A kisfiú lelkesen rúgta maga előtt a nyárfákról lehulló puha, gomolygó vattákat, és jókat nevetett, ahogy a pamacsok útra keltek az áprilisi szélben.
- Apa! Hol vannak a gombák? Te már láttál itt egyáltalán gombát
valaha?
- Igen fiam, amikor még én is kicsi voltam, sokat jártam az erdőt
apukámmal – a te nagypapáddal – és ilyenkor tavasszal kucsmagombát meg csészegombát szedtünk.
- Csésze? Amilyenből a kávét iszod? – nevetett Aurél. És mi az hogy
kucsma? – kérdezte csodálkozva.
- Hát tudod, az olyan mint egy süveg, vagy sapka, barna és hullámos…
- Mint ez itt?! – kiáltott fel Aurél, mert a botja végénél megpillantott
egy világosbarna göcsörtös valamit, de sejtelme sem volt, hogy ezt
keresik, mert ő eddig a konyhában legfeljebb sampion gombát látott
– az meg ugye kerek és fehér…
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- Hűha, de ügyes vagy! – dicsérte meg az apa. Nézd, levágom a késsel, nyugodtan kézbe foghatod, csak ne szorítsd meg túlságosan,
mert látod, gyönge, ruganyos a kalapja.
- Jaj de jó! Apu, ugye ügyes vagyok? Megyek és keresek még –
mondta lelkesen, és mit sem törődve azzal, hogy édesapja azt tanácsolta: ne nyúljon kézzel a növényekhez, boldogan hajtogatni kezdte
az aljnövényzetet, egészen addig, míg kis keze hozzá nem ért a csalánbokorhoz.
- Jajjaj apuuu!!! Ez nagyon csíp! – kiáltotta, és nagy kék szemei sarkában egy-egy könnycsepp jelent meg.
- Látod kis butám, mondtam, hogy csak a bottal hajtogasd! – dorgálta szelíden az apja, és a náluk lévő kulacsból vizet öntött a kisfiú
kezére. Ez a csalán. Lemossuk, de sajnos még egy darabig égni fog a
helye.
- Mert ilyen ez a csalán? Ilyen rossz?
- Igen, a csalán sajnos védekezik, de azért nem teljesen rossz, mert
készítenek a zsenge hajtásaiból csalánteát is, tudod a nagyi is szokta
mondani, hogy „fűben-fában orvosság van”, a csalánteát például
azért issza, hogy ne legyen veseköve.
- Mije? Milyen köve? – kérdezett vissza a kisfiú, de abban a pillanatban meglátott két újabb gombát, így aztán feledve a csaláncsípést,
rohant a gombák irányába.
Közel egy órás erdőjárás után már legalább 20 gomba lapult a kosár
alján – ami apu szerint épp elegendő lesz egy vacsorához – így hát
Aurél azt javasolta, menjenek föl a dombon álló „vadlesőhöz”, és
nézzék meg: onnan látni-e a házukat a völgyben. Az apa beleegyezett, és elindultak a vadászles irányába. A kaptató után a kisfiú leült a
les tövében, az apa pedig elindult föl a létrán, mert ellenőrizni akarta,
nem korhadt-e valamelyik fok – nehogy a kisfiú alatt törjön le, amikor fölfelé kapaszkodik. Már épp fölért, és kiegyenesedett, amikor a
fejével a les tetején hozzáért valamihez. Az ellenzős sapkától nem
láthatta, hogy a vadászles tetőszerkezete alatt lódarazsak építettek
egy több mint 40 centiméteres tölcsér alakú fészket, és a sapkájával
pont ennek a hüvelykujjnyi nyílásának ütközött. A darazsak ezt sajnos támadásnak vélték, és azonnal elkezdtek kiözönleni a lyukon.
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- Aurél! Azonnal szaladj le a bokorig és ott bújj el! – kiáltotta a fiának, és ahogyan csak bírt, hátrálni kezdett lefelé a létrán. A darazsak
támadásba lendültek, és minden kétségbeesett igyekezete ellenére
legalább 8-10 csípést elszenvedett a fején, a nyakán és a karján mire a
földre ért.
Tudta, hogy nagy a baj, hiszen allergiás volt a darázscsípésre, és máris érezte, hogy verejtékezik és szédül, aztán jött a zsibbadás, és fulladni kezdett. Minden erejét összeszedve próbált eljutni a bokor mögött kuksoló fiához, közben még a mobilját kereste, de aztán lassan
összefolytak előtte a betűk, már nem bírta a felesége számát tárcsázni. Elvesztette az eszméletét.
Aurél látta, hogy nagy a baj, odarohant és sírva keltegette az apukáját,
de az nem válaszolt. Észrevette a kezében a mobilt, és kis kezével
találomra megnyomta a zöld gombot – tudta, hogy azzal lehet beszélni. Kisvártatva a vonal túloldalán édesanyja hangját hallotta meg
– szerencsére az apja indulás előtt beszélt vele, így ez a szám volt
legfelül.
- Halló! Te vagy Nándi? – hallotta anyukája hangját.
- Nem, nem! Én vagyok anya! – sírta el magát a kisfiú – apu nem
mozdul… megcsípte az a nagy fekete dongó vagy mi…
- De hát hol vagytok? Mi csípte meg? A darázs? – kérdezte ijedten az
anya.
- Tudod, kint vagyunk a vadlesőnél...onnan jöttek azok a nagy fekete
valamik… repültek… és apu… apu most fekszik a földön és nagyon
furcsán lélegzik… anyukám! Mit csináljak???
- Jaj kicsim, ne sírj! Azonnal hívom a mentőket és küldöm őket! Ott
vagytok ahol ősszel a sok csipkebogyót gyűjtöttük?
- Igen ott, annál a lesnél, ahol tavaly azt a kígyót láttuk… tudod, amitől annyira megijedtél!!
- Kicsim leteszem, hogy hívhassam a mentőket! Van nálatok víz a
kulacsba? – jutott eszébe hirtelen. Azt locsold apu nyakába, hátha
felébred a friss víztől… és ne sírjál! Ügyes fiú vagy, és bátor! Most
kikapcsolom a telefont, de ha megszólal, megint nyomd meg a zöld
gombot, mert lehet, hogy a mentős bácsik keresnek téged, hogy segítsél megtalálni, hol fekszik apu. Jó?
148

- Igen. És felveszem a piros széldzsekimet a hátizsákból, hogy jobban meglássanak – mondta a kisfiú, mert eszébe jutott, amit az oviba
meséltek az elveszett kislányról, akinek a piros dzsekijét a helikopteres bácsik meglátták a fűben, és úgy találták meg.
A mentősök húsz percen belül megérkeztek, a kisfiú meg tudta mutatni a darázsfészket, így a mentőorvos tudta, hogy milyen ellenanyagot adjon be az apának – aki már a mentőben magához tért, és tekintetével a kisfiát kereste. Az ápoló megnyugtatta, hogy a kisfiú elöl ül
a kollégája mellett, és mutatja neki a rövidebb utat az erdőn át, hogy
ő minél előbb kórházba kerülhessen. Az apa nagyon büszke volt
kisfiára, és arra gondolt, ő bizony nem ilyen erdőjárást tervezett, de
amit ma tanult a természetről a kisfia, arra bizonyára egész életében
emlékezni fog.
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Hogyan tovább?
Éva levele:

D

rága András!
Ahogy ma este elindultál lefelé a lépcsőn, érzetem az elbizonytalanodásodat, és ez nagyon fájt! Hidd el, álmomban sem gondoltam, hogy így fog a fiam viselkedni Veled, hiszen
mielőtt jöttél, leültünk beszélgetni, és elmondtam neki, hogy annyi
egyedül töltött év után, ami az apjától való elválás óta eltelt, most
először érzem azt, hogy van valaki, aki mellett biztonságban érezném
magamat. Látszólag megértette, azt mondta: tudja, hogy kell nekem
egy felnőtt barát, akivel azt is megbeszélhetem, amit vele nem. Akkor
még azt mondta, hogy ő már nagyfiú és megérti, hogy nem maradhatok egyedül ha majd neki is lesz barátnője – és látod: mégis! Most is
előttem van, ahogy azt kiabálta az ajtóban, hogy: „Nem jöhetsz be!
Ez az én anyukám!”
Mondd, mit tegyek? Rettenetes életünk volt a férjem mellett, nagyon
megviselte Dávidot az apja folyamatos terrorja, a sok bántás – pedig
akkor még csak négy éves volt. Tudod, meséltem neked, hogy anyagi
és erkölcsi támogatás nélkül évekbe telt, amíg lábra álltam – és akkor
nem volt más mellettem, csak a kicsi fiam. Persze, hogy összenőttünk a megpróbáltatások során – talán ezért is nem kerestem azóta
senkinek a társaságát – és nehezen mertem elhinni, hogy nekem még
lehet más férfi társságom is, mint a fiam, de hidd el, már akarom a
kapcsolatunkat, és mindent megtennék, hogy összebékítselek benneteket, de ő úgy érzi, elég egy pasi a házban – és az csak ő lehet.
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Igen, tudom, hogy én rontottam el, mert sok tekintetben felnőtt szerepet osztottam rá, a bizalmasom volt. Most már tudom, hogy a fiunk sosem lehet a barátunk, meg kell húzni a határt – de fogalmam
sincs, hogyan fogjak hozzá?
Kérlek, segíts! Mondd meg, hogyan tovább, és én mindent megteszek, hogy melletted maradhassak.
Nagyon várom a válaszod! Szeretlek: Éva
Dávid telefonja:
- Szia Bence! Nem hívtalak későn? Muszály valakinek elmondanom,
mi történt, és ezt most csak veled beszélhetem meg.
- Á, nem! Még nem alszom, várom, hogy apuék hazaérjenek, addig a
nagyi van itt nálunk, de ő ott szunyókál a nappaliban, a fotelben.
Mondd, mi a baj?
- Hát nem is tudom, hol kezdjem. Tudod, hogy mi anyuval már nagyon régen csak ketten vagyunk – és ez így van jól. Tudom persze,
hogy a te apukád tök rendes, meg elvisz benneteket nyaralni is, de
amíg mi apuval laktunk, nagyon sokszor bántotta anyut, mert rettenetesen féltékeny volt rá, és ha olyankor meg akartam védeni, engem
is ellökött, vagy megpofozott nem is egyszer. Szóval, jó volt, amikor
végre elváltak és ketten lehettünk, még akkor is, ha néha alig volt
pénzünk hó végén ennivalóra.
- Igen, mesélted, tök rossz lehetett nektek. De aztán anyukád meggyógyult, lett rendes munkája, és már jól éltetek.
- Hát ez az! Annyira jó, hogy felnőttként kezel, hogy mindent megbeszél velem, hogy együtt járunk mindenhová, erre most mi történt?
Beleszeretett egy pasi, és ma este hazahozta!
- Micsoda? Csak úgy hazaállított valakivel?
- Hát nem, mondta a múltkor, hogy van valaki, akire azt mondta, a
lelkitársa lehetne, meg fizikailag is vonzódik hozzá… igen, azt hiszem ezt mondta, és megkért, hogy bemutathassa.
- Hát akkor meg mi a baj? Végre ti is hárman lesztek! Együtt mehetne a két család nyaralni – hát nem lenne tök jó? És mi van? Láttad
már?
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- Igen. Ma este. De amikor megláttam, hogy anyu – mint egy bakfis
lány – körülrajongja a lépcsőházban, elöntött a düh, és azt kiabáltam,
hogy menjen innen, vagy valami ilyesmit. Én se tudom, miért, hiszen
anya megkért, hogy fogadjam szívesen… de egyszerűen nem ment!
- Hát ezt jól elintézted! És mi lett?
- Látszott a pasin, hogy nagyon meglepődött, és szabadkozva elment. Aztán anyu sírt, én meg már nagyon bánom, hogy féltékeny
lettem rá. Hülyén viselkedtem, már tudom. De hát tényleg olyan jól
megvoltunk anyámmal hét éven át, minek ide bárki is? Ha nem ketten lennénk, nem az én kedvenceimet főzné, hétvégenként nem oda
mennénk, ahová én szeretném, az biztos.
- Ezt bizony jól elintézted! És beszéltél azóta anyukáddal?
- Nem, bevonult a szobájába, és ha jól láttam levelet ír a laptopon.
Gondolom, a pasinak ír, szabadkozik miattam. Olyan égő!
- Kíváncsi vagy a véleményemre? Szerintem attól, hogy ott lenne egy
pasi veletek, és szerveznétek közös programokat inkább jobb lenne
neked – hiszen eleinte biztos a kedvedbe járna, még talán külföldre is
elmennétek. Aztán meg több szabadságod is lenne, anyukád figyelme
megoszlana közte meg közted, nem ellenőrizné folyton, hogy hol
jársz, meg nem aggódna annyit, ha egy kicsit bandázunk és később
mégy haza… nem gondolod?
- Azt mondod, hülye voltam? És hogy próbáljam anyut kibékíteni, és
kérjem meg, hogy hívja meg újra?
- Én azt hiszem, a helyedben azt kérném az anyukádtól, hogy hívja
meg őt, de ne hozzátok, hanem valahol találkozzatok: az nem olyan,
mintha a lakásotokba jön, előbb beszélgess vele valahol, és majd
utána megmondod anyukádnak, hogy szimpatikus-e.
- Köszi, ez tényleg jó lesz. Remélem nem riasztottam el végleg, ha
már ilyen fafej voltam. De legalább látta, hogy engem nem lehet csak
úgy félreállítani, velem számolnia kell!
- Oké, akkor most beszélj a mamáddal. Holnap dumálunk!
- Jó, addig szoríts nekem. Csá!
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Kulcskérdés

A

budai villanegyedben álló háromszobás lakásban a kisebbik
lányával az iskolából hazatérő Ágnes holtan találta a másik
lányát, a tizenhét éves Larát. A lányt a lakás nappalijában, a
televízió előtt a szőnyegre borulva látta meg az asszony, a zuhanástól
kitekeredett pózban, a pólóján hatalmas vérfolttal.
- Ne nézz oda! – kiáltotta kétségbeesetten a kisebbik lányának, de
elkésett, mert Anett már belépett, és elkerekedett szemmel nézte
nővérét amint ott feküdt a nappaliban a kanapé előtt, és megbabonázva figyelte a tv kimerevedett képernyőjét, melyen a Kör című
filmnek az a jelenete látszott, amint egy halott lány kísértete kifelé
mászik a kútból.
- Azt mondták az iskolában, hogy az a lány kimászik a kútból és a
tévéből is kijön – zokogott fel a kislány, és bemenekült a szobájába.
Az anya azt sem tudta, mitévő legyen: fordítsa-e meg Larát, hogy ne
feküdjön szegény abban a kitekeredett pózban, vagy hívja azonnal a
rendőröket? Vagy előbb nyugtassa meg a másik szobában zokogó
kisebbik gyermekét? Végül szinte ösztönösen a telefonért nyúlt, tárcsázta a rendőröket, akik biztosították arról, hogy jobb, ha semmihez
sem ér hozzá – és csak utána ment be Netti szobájába, hogy amenynyire lehet, megvigasztalja.
A rendőrök nagyon rövid időn belül megérkeztek, megállapították,
hogy a lány már legalább egy órája halott, és hogy nincs nyoma külső
behatolásnak – a tettest tehát vagy a lány engedte be, vagy van kulcsa
a lakáshoz.
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A rendőröket meglepte, hogy a holttest körül vizes lábnyomokat
lehetett látni, melyek mintha a tv-től vezettek volna a lányhoz, és a
szúróeszköz – mellyel a halálos sebet ejtették – nem volt sehol. Azt
viszont morbidnak és gyerekesnek találták, hogy a videó-lejátszó
éppen a kútból kimászó kísértetnél volt megállítva – ezért a távirányítót és a kazettát azonnal le is foglalták, mint bizonyítékot.
A nyomozó bement a gyerekszobába, ahol a 15 éves kislány az édesanyja ölében kuporogva szipogott.
- Mondja asszonyom – fordult az anyához Galambos főhadnagy –
kinek volt kulcsa a lakáshoz?
- Hát nekem, a volt férjemnek – aki pár hónapja költözött el tőlünk
– és Larának. Nettikének még nem adtunk, azért is mentem érte
mindig én az iskolába, amióta a férjem itt hagyott bennünket. Régebben felváltva mentünk, de sajnos már ebben sem számíthatok
rá…
- Értem asszonyom – vágta el a panaszáradatot a főhadnagy, mert
érezte, hogy az asszony most szívesen áztatná egy kicsit a férjét, de
ehhez neki most se ideje, se kedve nem volt – mondja, voltak a lányának ellenségei? Úgy értem, iskolatársak, barátnők, akik esetleg az
utóbbi időben már nem jártak föl hozzá…
- Hát nem is tudom… tudja milyen egy kamasz? Bezárkózott, órákon át hangosan hallgatta a zenét, vagy bütykölt a fotóival, a felvevőgépével. Nem nagyon osztott meg velünk semmit… Igen, most
hogy kérdi: amióta fotószakkörre járt, és gyakran mentek „külső
munkára” elmaradt egy-két korábbi barátnő, és volt egy fiú – talán
Balázs – aki viszont többször megfordult nálunk, hogy a fotókat
együtt hívják elő. Képzelje, még a férjemmel való szakításunk okai is
a gyerekek voltak: egy ilyen külső munkán a lányom kitalálta, hogy
menjenek el a férjem cégéhez videózni Balázzsal, és együtt látták
meg, hogy az apja munka után beszáll egy idegen nő kocsijába, és
csókolózni kezdenek. Szegény Larám először megdöbbent, azután
fotózni kezdett, a fiú meg a videót indította el, így lett bizonyítékunk
arra, hogy megcsal!
- És a lánya minderről beszámolt önnek?
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- Először nem akart, de nem bírta ki: előhívatta a filmet, és a képeket
otthagyta a nappaliban, hagy találjam meg én, aztán amikor számon
kértem, hogy milyen fotók ezek, elővette a videókamerát is, és megmutatta, amit a Balázs felvett. Gondolhatja! Azonnal válni akartam,
nem érdekelt a férjem magyarázkodása!
Bár a rendőrt nagyon érdekelte ez a szál is – lehetséges lenne, hogy
az apa állt bosszút a lányán? – de ezt szinte azonnal elvetette, képtelenségnek érezte, ezért tovább kérdezett:
- Neveket, címeket tud? Az osztálytársakra, barátokra gondolok…
- Azt hiszem, van egy előjegyzési naptára, amibe ezeket megtalálja –
mondta az anya, és felállt, hogy átmenjen a másik szobába odaadni a
naptárat.
A rendőr kérdően nézett a kollégájára, aki rögtön válaszolt:
- Nemsokára végzünk a helyszíneléssel, a hullaszállítók már úton
vannak. Ha akarod, indulj el a barátok után „forró nyomon”, én még
megpróbálok a kislánnyal beszélni pár szót.
Galambos főhadnagy elsőként a fotószakkört kereste fel, ahol megismerkedett Balázzsal. A fiú – akin látszott, hogy nagyon megrendült
Lara halálhírére – elmondta, hogy a lány ötlete volt az, hogy az édesapja vállalkozásánál csináljanak felvételeket, mert egy korábbi véletlenül kihallgatott telefonbeszélgetés alapján azt sejtette, hogy az apja
kétes üzelmekbe keveredett, hogy a legálisan behozott használt autók
mellett olyanokat is árusít, amelyek külföldről lopás útján kerülnek
Magyarországra. Amikor odamentek és belopóztak a kerítés hátsó
részénél, látták, hogy egy ezüst színű Opelről épp leszerelik azt a
rendszámot, amellyel pár perccel korábban begördült a kapun, és ezt
a rendszámot átteszik egy másik ezüst színű, hasonló külsejű autóra.
Sikerült is lefényképezniük, hogy ugyanaz a rendszám az egyik autón
elöl, mint a másikon hátul.
- Ezt a fotót küldtük meg a Zsaru magazinnak, ez alapján indult el a
nyomozás Gábor bácsi cége után. De ez Larának még nem volt elég,
addig hízelgett, hogy menjek vele vissza a kamerával „kémkedni”,
hogy végül engedtem neki. Ekkor készültek azok a fotók az apukájáról, ami miatt Ági néniék most válnak.
- Jártatok is Larával, vagy csak barátok voltatok?
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- Hát… amikor nem akartam vele menni újra kémkedni, akkor valójában felajánlotta, hogy lefekszik velem, ami meg is történt… de ezt
nem nevezném együttjárásnak. Nem járt ő senkivel, és nem is volt
igazán jóban a többiekkel sem a szakkörben, mert féltékeny volt: ő
akart a legjobb lenni, nem akart a sikeren osztozni senkivel. Ha nem
lett volna szüksége arra, hogy videót is meg fotót is készítsen az apjáról, biztos nem hív magával leskelődni.
- Volt a lányok közt olyan, akivel kifejezetten haragban volt?
- Hát a Kata. Tőle kapta kölcsön azt a kutas videót is, amit említeni
tetszett – de szerintem előtte elátkozta, hogy haljon meg miatta –
mondta a fiú, és lehajtotta a fejét. Nem lett volna szabad megnéznie,
én mondtam neki. Az egy pszicho-thriller, mindenkire hatással van,
aki látja!
- Ugyan, Balázs, ezt te sem hiszed el – mondta a nyomozó. Valaki
úgy akarja beállítani, hogy a gyilkos a kútból érkezett, de ez egy gyerekes dolog… igen gyerekes, épeszű felnőtt ilyet nem hisz el! És te
már majdnem felnőtt vagy, ugye?
Ezután gyorsan elbúcsúzott a fiútól, mert valami szöget ütött a fejében: igen, ez egy gyerekes dolog a vizes lábnyomokkal és a kazettával, – amit vagy egy gyerek követett el, aki úgy akarta beállítani,
mintha a szellem lenne a tettes, vagy egy felnőtt akarja azt elhitetni
velünk, hogy egy gyerek volt a tettes. De vajon mi az igazság?
Délután a főhadnagy beszélt Katával is, akitől a kazetta származott.
A lány elmondta, hogy Lara a fotózás kapcsán nemcsak rájuk volt
féltékeny, a húgának sem engedte meg, hogy fotózzon az apjától
karácsonyra kapott Canon géppel. Egyszer a kislány mégis elvitte
Lara tudta nélkül a fényképezőgépet az iskolába, de a nővére észrevette nála a nagyszünetben, kitépte a kezéből és felpofozta ott, a
többiek előtt.
- Ezek szerint nem voltak túl jó testvérek?
- Á, dehogy! Anett utálta, mert az apukájának Lara volt a kedvence,
és azért is, mert sose engedte, hogy az ő cuccait hordja, még azokat
sem, amit a nővére már kinőtt. Állítólag azt mondta, „egy ilyen csúf
béka még akkor se hordhatja a ruháimat, ha nekem már felmosó
rongynak se kell”… Jaj! Ilyet ugye nem lett volna szabad monda156

nom? Hiszen „halottakról jót vagy semmit”… De hát ezeket nekem
Netti mondta, akkor meg igaz, ugye?
- Valószínűleg. És mást is mondott még?
- Hát azt, hogy az apukája megígérte, hogy kárpótlásul, amiért Larának fényképezőgépet vett, Nettit meg elviszi egy külföldi hajóútra…
de most, hogy a cége tönkrement, most már ebből sem lesz semmi… azt is Netti mondta, hogy a nővére miatt most nem lesz semmi
a hajóútból, mert Gábor bácsinak nem lesz rá pénze. Nagyon haragudott ez miatt Larára, az biztos!
- Értem. Köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Szeretnék majd ujjlenyomatot venni tőled, hogy lássuk, rajtad kívül kinek a kezében járt a
kazetta. Megkérnéd anyukádat, hogy kísérjen majd be a rendőrkapitányságra? Az ő hozzájárulása is szükséges a mintavételhez.
Katán látszott, hogy alaposan meglepődött ezen:
- Jaj, feltétlenül kell hozzá az anyu? Ő nem is tudja, hogy van nekem
az a kazettám! Biztos nagyon leszid érte. Muszáj vele mennem?
Egyedül nem mehetek be?
- Nem, mert még nem vagy nagykorú. De ha akarod, egyelőre nem
teszünk említést a kazettáról, majd azt mondjuk, mivel a szakkörbe
együtt jártatok Larával, és voltál náluk, szükséges, hogy tisztázzuk,
kiknek az ujjlenyomatát találtuk meg a szobájában. Jó lesz így?
- Köszönöm, igen! De jó, hogy segíteni tetszik…
- Te is sokat segítettél az információiddal, hidd el. Most elbúcsúzok,
de várlak holnap iskola után anyukáddal együtt.
Mialatt a főhadnagy a gyerekekkel beszélt, a társa Lajos főhadnagy
megvizsgáltatta a kazettán és a távirányítón található ujjlenyomatokat, és felkereste az apát a munkahelyén.
Keresztes Gábor lehorgasztott fejjel ült az íróasztalánál az irodájában, amikor a főhadnagy benyitott. Látszott rajta a mély depresszió,
melynek valószínűleg nem csak a ma történt szörnyűség volt a kiváltó oka. A rendőr részvétnyilvánítását követően arra a kérdésre, hogy
alkalmas-e most beszélni az elmúlt hetek eseményeiről, kitérő választ
adott:
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- Maga szerint milyen érzés néhány hónap alatt elveszíteni egy egész
családot? És mindazt, amiért eddig küszködött, a jól felépített vállalkozást, a szép otthont?
A főhadnagy nem válaszolt. Várta, hogy az apa folytassa. Már tudta,
hogy a férfi elveszítette megrendelői többségét az utóbbi hetekben,
és hogy a rendőrségi eljáráson felül a NAV is öt évre visszamenőleges vizsgálatot rendelt el a céggel szemben. A napilapok a saját lánya
fényképeivel dokumentálták félrelépését, és az autólopásos ügyet,
melybe a tehetős vállalkozó belekeveredett.
- Nem, nem hibáztathatom a lányomat a fotókért, hiszen szegény
drágám csak a fotószakkörbe akart exkluzív felvételeket. Honnan
sejthette volna, mennyit árt nekem vele? És most ez a szörnyűség! A
szemem fénye volt, az én kicsi kincsem… meg tudja érteni, milyen
rettenetes helyzetben vagyok?!
- Igen uram, tökéletesen megértem a fájdalmát. De a nyomozás érdekében tovább kell lépnünk: megmondaná nekem, hol volt ma kora
délután? Mondjuk fél kettő és fél négy között?
- Uszodában voltam. Egyedül. Tudja, korábban minden szerdán
együtt úsztam a lányaimmal, de most már ennek is vége. Ágnes nem
engedte, hogy elvigyem őket, és nekem nem volt jogom vitatkozni
vele. Nagyot vétettem ellenük. Nagyon-nagyot. – mondta, és a kezébe temette az arcát.
A rendőr látta, hogy a férfi teljesen összetört, nem akarta tovább
nyaggatni. Megdönthetetlen alibije nem volt, hiszen bérlettel járt az
uszodába, ahol láthatták ugyan, de hogy mikor jött és ment, azt senki
se figyelte meg, ez biztos. Elbúcsúzott hát a férfitől, és visszament az
irodájába, hogy megbeszélje az eddigieket Galambos főhadnaggyal.
A következő napok adatgyűjtéssel teltek. Ujjlenyomatot vettek a
szülőktől és a testvértől, és az iskolatársaktól is, akik megfordulhattak a lakásban. Galambos főhadnagyot nem hagyta nyugodni az a
tény, hogy a tettes egyértelműen valami „gyerekcsínynek” akarta
beállítani a gyilkosságot a vizes lábnyomokkal, a kútból kimászó kísértetnél megállított kazettával, sőt a kerékpártárolóban a gyerekbiciklik mellett eldobott kerámiakéssel is, melyen a labor sikeresen
kimutatta az áldozat vérét.
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- Lehetséges volna, hogy mégis Anett ölte meg a nővérét? – kérdezte
inkább csak magától, mint a mellette bandukoló Lajos főhadnagytól,
akivel már öt éve voltak társak.
- Végülis a kislány haragudott a nővérére, mert miatta válnak a szüleik, miatta nem viszi el az apjuk őt az ígért külföldi hajóútra, és ne
feledjük el, hogy megalázta az osztálytársak előtt is, amikor a fényképezőgép miatt felpofozta…
- Jó-jó, igen, de mégis csak egy gyerek, akinek még kulcsa sincs a
lakáshoz, aki az anyját várta az iskolában – nem tudva pontosan,
hogy mikor ér oda érte – és ne feledjük: a tettes azt akarja velünk
elhitetni, hogy ezt egy gyerek tette.
- Oké, meggyőztél, keressünk tovább. Tágítsuk ki a kört: ki szerezhetett kulcsot a lakáshoz?
- Ott van ugye az anya, neki volt kulcsa, de miért tette volna? Haragudott a lányára hogy leleplezte az apját, vagy hálás volt neki, hogy
kiderült a hűtlenség? Hiszen esze ágában se volt megbocsátani a férjének, azonnal válni akart, és ottmaradni a lányokkal abban a szép
lakásban!
- Szerezhetett kulcsot Anett is, ha lemásoltatta az anyjáét vagy a
nővéréét, de most épp őt akarjuk kizárni, tehát menjünk tovább… ez
a Balázs gyerek, aki egy kis „entyem-pentyemért” vállalta a videózást? Amikor rákérdeztem, hányszor járt a lakásban, azt válaszolta:
nem voltam én egyszer sem, Lara jött el hozzánk, mert nem akarta,
hogy az anyja megsejtse, hogy mire készülünk. Még nem szembesítettem vele, hogy Ágnes asszony szerint járt ő ott többször is korábban a fotók előhívása miatt, mert nem tartottam szükségesnek…
egyszerűen mi oka lett volna megölni azt a szép lányt, akivel pár
nappal korábban még az ágyban hancúroztak?
- Akkor marad az apa. Neki ártott a legtöbbet a lány, hiszen tönkretette a házasságát, miatta kutakodnak a vállalkozásánál, neki köszönheti minden baját… illetve hát saját magának, hiszen nem a kislány
lépett félre, de mégis – ki tudja mi játszódott le a fejében, amikor
megtudta, hogy a lánya a tőle kapott fényképezőgéppel leplezte le?
Gyere, menjünk el hozzá, a titkárnője szerint otthon van, ma nem
ment be dolgozni.
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A két férfi kocsiba ült, és megkereste Keresztes Gábor albérletét. A
férfi nem egyedül élt a társasházi lakában, három hónappal azután,
hogy a feleség elindította a válópert, összeköltözött azzal a nővel,
akivel együtt fotózta le a lánya. Amikor a rendőröknek ajtót nyitott,
egyedül volt a lakásban. Azt mondta, éppen a gáztűzhelyet szerelte,
mert a lerobbant, öreg házban semmi se akar jól működni – de Galambos főhadnagynak egyáltalán nem tetszett a nyitott sütőajtó, és az
enyhe gázszag, ami a lakásban terjengett. Csak nem akart ez az ember öngyilkos lenni? – morfondírozott magában, majd így szólt:
- Keresztes úr! Megkérhetem, hogy jöjjön velünk? Szeretném, ha a
kulcscsomóját is magával hozná, meg akarom vizsgáltatni, nem készült-e másolat véletlenül az otthoni lakásának a kulcsáról – mondta,
és választ sem várva kiemelte a lakásajtó zárjából a piros műbőr
kulcstartón lógó 5-6 kulcsot.
- Kérem, várjon! Az nem az én kulcsom, hanem a páromé! Úgy látszik, ma itthon maradt a kulcsa. Nézze, ez az enyém, a kabátzsebemben van – mondta, és odanyújtotta a nyomozónak.
- Megmutatná a kulcscsomóján melyik ezen a Vág utcai lakás kulcsa?
– kérdezte egy hirtelen ötlettel Lajos főhadnagy, amikor fölfedezte,
hogy nem egy, hanem két teljesen egyforma kulcsot lát a két kulcscsomón.
A férfi szó nélkül kiválasztotta a megfelelő kulcsot, mire a főhadnagy
egymás mellé tette a két kulcscsomót, és rákérdezett:
- Mondja! Mióta van kulcsa az élettársának a feleségével közös lakáshoz?
- Mi? Hogy Andreának? De hát miért lenne neki kulcsa ahhoz?! –
meredt döbbenten a két kulcscsomóra… az nem lehet… neki nem
lehet ahhoz kulcsa… még azt se mondtam meg neki, hol laknak a
gyerekeim!
- Kérem, mondja meg, hogy dolgozik az élettársa, és mi a teljes neve.
Ezen a kulcscsomón minden kétséget kizáróan ugyanaz a kulcs látható, mint amit ön a korábbi lakásának a kulcsaként jelölt meg. Ez
pedig csak egyet jelent: a hölgy keddre szóló alibijét alaposan meg
kell vizsgálnunk.
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Faragó Andrea éppen kilépett az élettársa által a munkahelyeként
megadott biztosító intézet kapuján, amikor a két rendőrautó lefékezett. Az elsőbe ott ült Keresztes Gábor, aki azonnal szólt Galambos
főhadnagynak, hogy az élettársa valószínűleg épp távozni készül az
ott parkoló fehér Opellel, így a rendőr elébe kanyarodott az autónak.
Amikor a nő meglátta a két rendőrautót, és az egyikben felismerte az
élettársát, már tudta: nincs tovább. Nem is ellenkezett, amikor a második rendőrautóban ülők megkérték, hogy szálljon be mögéjük, és a
kapitányságon részletes beismerő vallomást tett.
Azt mondta, gyűlölte a lányt, akit az apja annyira szeretett, hogy még
a feljelentést is megbocsátotta neki. Nem tudta elviselni a gondolatot, hogy a férfi, akit egy életbiztosítás kötése során ismert meg – és
akit azért hálózott be, mert az anyagi helyzetével a biztosítás kapcsán
tökéletesen tisztába lett – elszegényedik, és talán le is csukják, miközben „az a kis kígyó” az anyjával meg a húgával továbbra is ott fog
élni abban a szép házban, aminek a címét szintén a biztosításból
ismerte.
- Nézze, nincs mit tagadnom: tudtam, hogy Gábor mikor van az
uszodában, egy ilyen alkalommal másoltattam le magamnak Gábor
teljes kulcscsomóját – mivel nem tudtam, melyik nyitja a lakást. Azt
is tudtam, hogy a felesége általában mikor megy a kisebb lányért az
iskolába – hát gondoltam, annál valamivel korábban látogatom meg
azt a „kis kígyót”. Bömbölt a zene, nem hallott az semmit, nyugodtan bemehettem. Leütöttem, majd leszúrtam, aztán úgy rendeztem a
helyszínt, mintha a filmből jött volna ki a tettes. Gondoltam, hogy
ezzel a gyerekes húzással a húgára terelem a gyanút – eleget hallottam Gábortól, hogy a két lány „egy kanál vízben megfojtaná egymást” – de azért a biztonság kedvéért a gyerekbiciklik mellett dobtam el a kést: higgyék azt, hogy a gyerek egy biciklivel ment vissza az
iskolába. Nem tudom, melyik kölök biciklije volt, de rózsaszínt választottam, aztán a kocsiból valahol a patakba dobtam.
- Úgy gondolta, hogy ha a kislányra tereli a gyanút, azt javítóintézetbe csukják, és így egyszerre mindkét kislányt „kiiktatja” az apja életéből? Hogy az apának nem marad más, csak maga?
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- Igen, most hogy mondja, ez elég kézenfekvőnek látszik. Pedig ezt
nem is gondoltam végig… látja, a tudatalattim milyen tökéletesen
működik?
A rendőr elborzadva nézte a nőt, akin egy csepp megbánás sem látszott. Arra gondolt, hogy az a szegény ember ott, a másik szobában
– aki ma kis híján öngyilkos lett, mert nem bírta feldolgozni a nagyobbik lánya elvesztését, és a tudatot, hogy talán a másik lánya a
tettes – hogyan fogja túlélni azt, ha szembesítik vele, hogy az az aszszony, akivel a jövőét tervezte, akit az egyetlen stabil pontnak hitt
összekuszálódott életében, valójában csak haszonszerzés céljából élt
vele?
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Nincsenek véletlenek?

A

ndrás nem sok kedvvel indult el otthonról: orvos barátja
unszolására jelentkezett egy pszicho-terápiás csoportba, de
valójában semmi kedve sem volt az egészhez. Nem hitt
benne, hogy ez a terápia segíteni tud az ő bánatán, hiszen az a tudat,
hogy az egyetlen fia, Ákos, az általa vásárolt motorral ütközött és
halt meg a balatoni úton, soha nem enyhülő fájdalmat és lelkiismeret-furdalást jelentett számára. Sok éve már, hogy elvált Annától,
azóta ketten laktak a fiával a kelenföldi házban. A fia halála óta teljesen magára maradt, esténként a lélektelen, üres házba tért haza, és
bizony az utóbbi időben előfordult az is, hogy olyankor a konyakos
üveghez nyúlt.
A csoportterápia egy magánklinikán volt Kispesten, a Vekerle telep
egyik patinás házában. A környéke biztató volt, a házak körül kertek,
az utcán sokan sétáltak: babakocsit toltak, vagy kutyát vezettek pórázon. A látványtól valamivel jobb kedvre derült, miközben kereste a
megfelelő házszámot, és befordult a levendulával övezett bejáraton.
Az előtérben hét vagy nyolc ember várakozott: megfáradt tekintetű,
középkorú emberek, és egy nagyon-nagyon szomorú szemű fiatal
lány. Nem sokkal azután, hogy helyet foglalt, belépett egy szikár,
sportos külsejű nő, kezében egy dossziéval, és kinyitotta a rendelő –
vagy inkább társalgó – ajtaját. Ő volt Andrea, a pszichológus.
Miután leültek és bemutatkoztak, Andrea azt ajánlotta, mindenki
válasszon egy párt magának, üljenek félre tizenöt percre, mondják el
egymásnak a problémájukat, majd mindenki számoljon be a választott társ élethelyzetéről. Ezt a módszert azért tartotta jónak, mert
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tapasztalata szerint mindenki könnyebben nyílik meg egyetlen idegen
embernek, mint egy egész csoport előtt. Andrást megnyugtatta ez a
feladat: valóban nem lett volna kedve 8 vadidegen embernek beszélni a lelkét emésztő hiányérzetről, melyet a fiának a halála okozott.
Gyorsan kiválasztotta magának a szomorú szemű lányt – aki korban
akár a lánya is lehetett volna – és félreültek a nagy pálma alá.
Olga elmondta, hogy három hónap leforgása alatt elveszítette a szüleit, és a tőle tizenkilenc évvel idősebb párját, és most úgy érzi, nem
tud továbblépni, legszívesebben véget vetne az életének. András
megdöbbent a hallottaktól, hiszen hónapok óta élt a fia elvesztése
miatti gyászban, és most szembesült vele, hogy mások sorsa sem
könnyebb, mint az övé. Lassan mesélni kezdett a fia balesetéről,
majd elővett a tárcájából két fotót: a fiáét és egy ismeretlen lányét,
akinek a létezéséről nem is tudott, de a fia balesete után visszakapott
holmija között találta a fotóját. Elmondta Olgának, hogy szeretné ezt
a lányt megtalálni, de azt sem tudja, hogyan fogjon hozzá. A fotó
hátulján – mely a lányt a Szirakúzában található „Dionüsziosz füle”
elnevezésű barlang előtt ábrázolja – ugyanis csak annyi áll: Caterina,
és egy dátum: Szirakúza, 2012. augusztus. Vagyis a fotó kb. 15 hónappal a fia halála előtt készült, az idő tájt, amikor Ákos a főiskola
megkezdése előtt, egy tíz napos túrán vett részt Olaszországban.
A negyedórás egyéni beszélgetés után körbeültek, mindenki elmondta a hallottakat, és utána kérdezhettek egymástól. Az egyik férfi –
nevezzük Zolinak – azt kérdezte Andrástól:
- Miért nem próbálod az olaszországi útitársakat megkérdezni, mit
tudnak a lányról?
András azt felelte:
- Sajnos senkit sem ismerek közülük, mert a fiam nem ismerősökkel
indult el, hanem csak magában: egy neten szerveződő csoporthoz
kapcsolódott, akikkel Rómát, Nápolyt és Szicília több városát bejárták, de neveket sajnos nem tudok.
Olga annyit kérdezett:
- És mit várnál a lánnyal való találkozástól?
- Ha a fotóját a tárcájában őrizte, akkor fontos lehetett Ákos számára
Katerina. Szeretnék megtudni többet a fiam életéről, mert amíg
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együtt voltunk, olyan kevés dolgot osztott meg velem. Most utólag
látom, hogy több időt kellett volna együtt tölteni. Abban bízom, ha
össze tudok szedni pár morzsát az életéből, jobban meg fogom érteni őt – válaszolta András, és szomorúan lehajtotta a fejét.
A foglalkozás több mint másfél órásra sikeredett, mire mindenki
elmesélte a beszélgetőtársa nyűgét-baját, de határozottan megkönynyebbülten álltak fel: mégis csak jó volt hasonló élethelyzetben lévő,
megértő társakkal beszélgetni. Volt, aki az alkoholizmusból gyógyulva kereste a helyét, volt, aki az állását veszítette el és ettől depresszióba esett, míg mások a válást, vagy a társuk halálát nem tudták feldolgozni.
Kifelé menet megkérdezte Olgát, merre megy, elviheti-e? De a lány
azt válaszolta, ő kerékpárral van, és elköszönt. András pedig elindult
a temető felé – úgy gondolta beszámol róla Ákosnak, hogy hol járt –
mintha csak jóváhagyást várna tőle.
A terápia két hét múlva folytatódott, és most már fel sem merült
Andrásban hogy nem megy el a találkozóra. Egy kis kapaszkodót
jelentett neki, hogy sorstársakkal beszélgethet, ezért szinte várta a
szerdákat, amikor a csoporttal találkozik. Körülbelül az ötödik alkalom után Olga közölte vele, hogy ma nem biciklivel jött, és ha gondolja, beülhetnek együtt valahová. András megörült az ajánlatnak,
idefelé jövet meglátta az Éléskamra Reform és Bio Éttermet a Kós
Károly téren – gondolta meghívja oda, mert akkorra már tudta, hogy
a lány évek óta vegetáriánus.
Beszélgetés közben Olga egyszer csak közölte, hogy ő megkereste
Ákost facebookját – ez ugye nem lett töröltetve a halála után – és az
ismerősei között látott egy olasz lányt, aki Szirakúzában él. Nem
Caterina az, de ennek a lánynak a fotói között – úgy véli – látott
olyat, amelyiken ő is látható. Ezután András legnagyobb meglepetésére közölte, hogy ő el fog utazni Szicíliába, mert segít megkeresni
Andrásnak Caterinát!
- De hát hogy gondolod? Hiszen téged ideköt a munkád! És miért
tennéd? Értem???
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- Nézd, én a szüleim halála után örököltem egy kis pénzt, amit mindenképpen utazásra akarok költeni. Szabadság nekem is jár, hát nem
mindegy az, hol kezdem a világjárást?
- Köszönöm Olga! Megtennéd értem? Te egy nagyon jó barát vagy!
- Vedd úgy, hogy nemcsak érted, magamért is. Hiszen ha neked tudok segíteni, azzal én is gyógyulok: elhiszem, hogy a sors azt rendelte
nekem, segítsek másokon – hagy legyen értelme az életemnek. Kérlek, add ide nekem a fotót Caterináról meg a fiadról is, magammal
viszem.
- Arra gondolsz: ha megtalálod, megmutatod neki, és elmondod,
mennyire szeretném megismerni és megtudni ki volt ő a fiam életében?
- Pontosan. Két hét múlva el tudok utazni, itt hagyom a telefonszámom, és add meg te is. Ha van hírem, jelentkezek!
- De hát Szirakúza nagy, hogy akarod őt megtalálni?
- Ne félts te engem: az ismeretlen lány fotói között láttam egy középiskola előtt készültet is, ott fogom kezdeni… talán iskolatársak és
barátnők voltak.
András és Olga ezután még legalább fél órát beszélgetett, majd a
férfi hazavitte a lányt az újpesti albérletéhez. Megpróbálta rábeszélni,
hogy ő állja az út felét, de erről a lány hallani sem akart. Azt mondta,
ez az ő küldetése, ezt neki kell megoldania. Búcsúzóul megölelték
egymást, aztán a lány eltűnt a lépcsőház bejáratában.
Már majdnem négy hét telt el Olga elutazása óta, András egyre idegesebb volt. Próbálta hívni a lány által megadott számot, de az automata mindig azt mondta be „ez a szám jelenleg nincs egyetlen előfizetőhöz sem rendelve”. Dühös volt: lehet, hogy szándékosan adott
meg rossz számot? Nála vannak a fotók, legalább egy másolatot csináltattam volna! Hiszen ez volt az egyetlen kapocs, ami Caterinához
köt – hogyan fogom tovább keresni, ha Olga lelép? Nem értette, mi
történhetett, hiszen nem ő kérte rá, hogy keresse a lányt, önként
ajánlotta fel, ha nem akart volna segíteni, minek mondta?
Végül egy vasárnap este a telefonja jelzett, hogy üzenete érkezett.
Egy fotó volt, amin Caterina állt, kezében egy Ákoshoz megszólalásig hasonlító kék szemű, göndör hajú féléves forma kisfiúval. András
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döbbenten állt: az üzenet olaszul volt írva, de annyit értett, hogy a
„diletto nonno” drága nagypapát jelent. Szemét elfutotta a könny,
mert rájött, hogy Olga megtalálta a lányt, aki ezek szerint a fiának a
szerelme volt, és hogy valószínűleg már Ákos halála után szült neki
egy fiút. Egy kisfiút, akit Andrea-nak – vagyis Andrásnak – hívnak
mint őt! Szívét egyszerre öröm és bánat járta át: kétségbeesetten
gondolkodott, kivel fordíttathatná le az üzenetet, és ki lenne az, aki
felhívná a nevében Caterinát. Végül eszébe jutott, hogy egy kolléganője évekkel ezelőtt Olaszországban élt, így hozzá fordult.
Mártát alaposan meglepte a késő esti telefon, és a kérés, de persze
azonnal vállalta, hogy közreműködik. András kocsiba ült, és áthajtott
a városon – mert úgy érezte, nem bírná ki reggelig. Márta lefordította
az üzenetet, melyben ez állt:
„Drága nagypapa! Én itt Andrea vagyok, aki tőled kapta a nevét.
Most már tudom, hogy apukám miért nem jött el hozzánk, amikor
én megszülettem. Anyukám sokat sírt ez miatt, és ha nincs Olga néni, soha sem tudtam volna meg, hogy már csak te vagy nekem.”
András zokogott. Arra kérte Mártát, a késői óra ellenére is hívja fel
Caterinát, mondja el neki mi történt, és azt, hogy András ahogy lehet, odautazik, és ha tud valamiben segíteni, támogatni fogja őt és a
kisfiút. Kérdeztette azt is, mit tud Olgáról? Caterina annyi mondott,
a lány az ő középiskolájában talált egy tanárnőt, aki tudta az ő címét,
így találta meg. Amikor odaért megmutatta a két fotót, majd elmondta mi történt a szerelmével. Olgától a telefonját még az odaúton, a
vonaton ellopták, ezért nem tudta felhívni Andrást. Nem tudott telefonszámot se mondani, de azt ígérte Caterinának, ha visszaér Magyarországra, majd felhívja és megadja András elérhetőségét. Mivel
azonban a lány nem hívta, Caterina végül Ákos telefonjával próbálkozott – és nagy szerencséjükre András az utóbbi időben a fia telefonját kezdte használni, így a fotó és az üzenet célba ért.
Ezután azzal búcsúztak el, hogy András ahogy tud, kiutazik hozzájuk, hogy megismerje a kisunokáját, és ígéretet tett, hogy támogatni
fogja őket. Végül sűrű hálálkodások közepette Caterina teljes nevével
és pontos címével távozott Mártától.
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András maga sem tudta, hogy vezetett hazáig, fejében őrült tempóban zakatoltak a gondolatok. Vajon hol lehet Olga? Mi történhetett?
Próbálta újra hívni, de ismét csak az automata jelentkezett. Aztán kis
idő múlva eszébe jutott amit Caterina mondott, hogy ellopták a telefont. Elhatározta, hogy másnap felkeresi az albérletet, hátha ott tudnak róla, mikor jön haza. De aztán megtorpant. Hol keresse? Ahová
hazavitte az egy tízemeletes ház volt, és ő nem tudta, hogy melyik
lakásban volt albérlő. A kapura is csak homályosan emlékezett, talán
a harmadik vagy a negyedik lépcsőház volt az, ami előtt letette őt…
Másnap mégis megpróbálta, végigjárta mindkét lépcsőházat, de legalább a lakások felében nem voltak otthon. Akkor arra gondolt, ír
egy üzenetet, sokszorosítja, és bedobja a postaládákba, hogy Olgát
keresi, és kérte benne, hogy aki tud róla valamit, hívja fel őt.
Három napig nem történt semmi, azután végül csöngött a telefon.
Egy férfihang közölte, hogy ő volt Olga főbérlője, és a lányt már
hiába keresi: most voltak ott nála a rendőrök, hogy tud-e valaki hozzátartozót, mert a hazaúton a Reggio di Calabria és Messina között
közlekedő kompról a vízbe esett, és már csak a holttestét tudták kiemelni.
Andrással forogni kezdett a szoba, egyszerűen nem tudta felfogni,
hogy ilyesmi megtörténhet. Végül annyit hebegett a férfinak, hogy ő
majd állja a hazaszállítás és a temetés költségeit, csak adja meg a
rendőrök nevét, hogy felkereshesse őket.
A temetés csendben zajlott, csak a pszicho-terápiás csoport tagjai, és
a lány néhány munkatársa volt jelen. András a fejfára mindössze a
lány keresztnevét vésette, és egy kis külön táblára ezt: „Nekünk találkozni kellett – örök hálával: A.”
Pár nappal a temetés után András kiutazott Olaszországba, megismerkedett Caterinával és a kis Andrea-val, a kedvükért elkezdett
olaszul tanulni, és újra lett családja.
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A szeretet ereje

Z

oltán tehetséges zongorista volt: nős, két kisfiú édesapja.
Családjáért élő, jó apa, aki esténként egy kisváros éttermében dolgozott bárzongoristaként és időnként külön fellépéseket is vállalt – így viszonylag sok időt tudott napközben a fiaival
tölteni. Egyik éjszaka Andrisnak, a nagyobbik fiának hirtelen rettenetesen fájni kezdett a hasa, átment a szülők hálószobájába. Az anya
gyomorrontásra gondolt az anyósánál fogyasztott nehéz ételek miatt,
ezért egy fájdalomcsillapítóval és egy görcsoldóval aludni küldte. Az
apa – aki nem sokkal előtte ért haza egy hajnalig tartó, kimerítő fellépésről – nem ébredt fel a szobában zajló beszélgetésre. Később ezt
sohasem tudta magának megbocsátani, mert kiderült, hogy a fájdalmat egy perforált vakbél okozta, és pár nap múlva a tíz éves fiú belehalt a szövődményekbe.
Zoltán úgy gondolta, hogy képes lett volna megelőzni a tragédiát, ha
felébred és felismeri a helyzet súlyosságát. A gyász és a lelkiismeretfurdalás teljesen depresszióssá tette. Az étteremből, ahol dolgozott,
egyre ritkábban jött haza józanul, házasságuk is megromlott a kisfiú
elvesztése miatt, és hamarosan elhagyta a felesége – új barátjával
külföldre ment dolgozni. Zoltán egyedül maradt hatéves kisfiával,
akiért a zenélést is abba kellett hagynia – hiszen az éjszakázás mellett
nem tudta volna Balázskát ellátni.
A fiának és a feleségének az elvesztése több volt, mint amit el tudott
viselni, ezért egyre inkább az alkoholban keresett vigaszt. Mivel állása
nem volt, lassan eladogatta a hangszergyűjteményét, és alkalmi munkákat: kisebb festést-mázolást, kertészkedést vállalt. De persze ez
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nem volt elég a megélhetéshez: egy idő után elvesztette az otthonát,
és mire a fia befejezte a tanulmányait, nem maradt semmije. Egy
olcsó albérletben húzta meg magát, és ott is halt meg: egy dorogi
panellakásban.
Amikor a haláláról értesültem, arra gondoltam: micsoda elvesztegetett élet! Én hallottam őt játszani, láttam a családjával – és láttam
nyomorultul, a bevásárló központ előtt százforintosokért bevásárlókocsit visszatologatni… és igen, haragudtam rá!
Aztán telt-múlt az idő, és egy nap a vonaton összefutottam Zoltán
fiával – az akkor már családos Balázzsal. Ez a fiú az egyik legudvariasabb, legkedvesebb, legszeretetreméltóbb férfi volt, akivel valaha
találkoztam! Láttam, hogyan bánik a kisfiukkal, hallottam őt beszélgetni a párjával, és tapasztaltam a kapcsolatukból áradó szeretetet a
másfél órás út során. Amikor a kisfia elszundított, átült hozzám és
beszélgetni kezdtünk. Szívesen mesélt az életéről, a munkájáról, de
az apját nem nagyon emlegette – gondoltam: megértem őt, mit lehet
felhozni egy alkoholista mentségére?
Már majdnem a végállomásnál jártunk, amikor összeszedtem a bátorságomat, és rákérdeztem: ugye Téged jóformán az édesapád nevelt fel? Ne haragudj, de megkérdezem: az ő sorsrontó élete mellett
hogyan tudtál Te ilyen csodás egyéniség, ilyen nagyszerű ember lenni?
Balázs elgondolkodott, majd így felelt:
- Úgy emlékszem, amíg együtt éltünk apu minden áldott este bejött a
szobámba egy jó éjt puszira, és minden nap azt mondta: kisfiam nagyon szeretlek! Azt hiszem, ezért…
Arra gondoltam: Istenem, milyen ostoba voltam! Elfecséreltnek hittem Zoltán életét! Igaz, anyagi javak nem maradtak utána, de szerető
édesapa volt, és felnevelt egy csodás embert.
A fiú kicsit elgondolkodott, majd rám nézett és ezt mondta:
- Tetszik tudni Zsuzsa néni, nincs olyan nap, hogy ne jutna eszembe
az apukám. Úgy tudott ő szeretni, hogy soha nem tudom feledni.
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De jó is adni!
ábris tanító úr lassan sétált a falu szélén, a havas fenyőkkel
szegélyezett út mentén. Téli szünet volt, diákjai javában készülődtek a karácsonyi ünnepségre, melyet a kultúrházban rendeztek. Örömmel gondolt rá, hogy ezen a délutánon milyen sok embernek fognak örömet szerezni – mivel a diákok nemcsak a szüleiket,
hanem a nyugdíjasház lakóit is vendégül látják a karácsonyi ünnepségen. Amint lépdelt a hóval borított, kitaposott úton, és elnézte a
fenyves fölött tornyosuló súlyos, szürke felhőket, arra gondolt: az
idén már biztosan fehér karácsony lesz, és már előre örült, hogy ha
megérkeznek az unokái, milyen jó lesz velük hócsatát vívni az erdei
tisztáson.
Ahogy haladt a hóval borított kertek mellett, időnként megcsapta
orrát a házakból kiszűrődő finom illat: fahéj és gyömbérfelhők úsztak a légben – és ő boldogan szívta magába a karácsony illatát. A
házak nagy része színes fényfüzérekkel volt díszítve: szinte mindenütt készülődtek már az ünnepre. Meg-megállva gyönyörködött a kis
cserháti falu szépségében, és eszébe jutottak Reményik Sándor sorai,
melyeket épp a szünidő előtt olvasott fel diákjainak:
„A fellegek a fenyők álmai. Az ágak között megrekednek, azután
futásnak erednek, vagy halkan suhannak tovább.”
Megszokott sétáját most a temető melletti úton, az un. „öreg soron”
folytatta, ahol bizony sokkal öregesebb, kopottabb házak álltak, mint
ahol az imént sétált. Ezeken a házakon látszott a szegénység, az elhagyatottság: gazdáik megöregedtek, magukra maradtak, legtöbben
nem bírták már rendbe tartani az egykor takaros portáikat. A tanító
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úr szomorúan gondolt arra, hogy itt bizony nagyon sokan magányosan, csak egy kis lámpás vagy gyertya mellett üldögélve töltik a szentestét. Akinek nincs kit várnia, annak bizony inkább teher az ünnep,
mint örömforrás.
Az egyik kertből halk köszöntés hallatszott, és ő a kalapját megemelve, sietve viszonozta az idős ember köszönését. Mindig szívesen állt
meg beszélgetni, hiszen tudta, hogy ezek az idős emberek örülnek
minden jó szónak, érdeklődésnek. Ahogy ott beszélgettek – csak úgy:
kerítésen át – Sándor bácsival, aki épp a madáretetőt töltötte újra, a
szomszédos kertből is motoszkálást hallott. Odanézve látta, hogy egy
hétrét görnyedt öreg néni épp némi tüzelőt próbál összeszedni a
fészerben, de látszott rajta, hogy már az üres szakajtót is nehéz neki
megtartani reszkető kezében, nemhogy azt még gallyakkal megrakva
bevinni. Sietve elbúcsúzott hát eddigi beszélgetőtársától, és jó hangosan beköszönt a nénihez, megkérdezve: tudna-e neki segíteni – de
bizony válasz nem érkezett. A néni valószínűleg nagyot hallott már,
vagy el sem hitte, hogy őt szólítják meg, mert fel sem nézett, hanem
a nyalábjába gyűjtött gallyakkal – a szakajtót hátrahagyva – becsoszogott a házba, amelyben csak egy nagyon halvány fény: valószínűleg egyetlen gyertya pislákolt.
Sándor bácsi – aki még mindig kint időzött a madáretetőnél – elmondta a tanító úrnak, hogy szegény Rózsi néni nagyon nehezen
bírja már magát, de eddig legalább nem volt egyedül, mert ott volt
neki Bodri kutyája – akit viszont a napokban el kellett altatni. Sándor
bácsi volt az, aki segített elhantolni, és bizony még az ő könnye is
kicsordult, amikor látta, hogy siratja a néni az ő öreg jószágát.
A Gábris úr szíve összeszorult, amikor arra gondolt, milyen nehéz is
az öregség annak, aki egyedül van! Úgy érzete, tennie kell valamit.
Sietve folytatta sétáját, és hazaérve megkérte a feleségét: készítsen
már össze egy kosárba némi süteményt, egy kis sült csirkét, meg egy
kis finom puha cipót, hagy vigye el ő azt az ünnepségre menet a Rózsi néninek, oda a falu végébe.
Klárika nem tétovázott: a kosárba előbb egy puha, meleg, maga kötötte mellényt hajtogatott bele, arra pedig egy sor almát helyezett,
amire konyharuhát terített, és arra halmozta a karácsonyi finomságo172

kat – megtoldva pár szem naranccsal meg szaloncukorral. Gábris úr
elégedetten nézegette a takaros csomagot, és közben azon gondolkodott, hogyan lehetne még nagyobb örömet szerezni a néninek?
Végül eszébe jutott, hogy felhívja az egyik diákjának a szüleit: van-e
még azokból a helyes kiskutyákból, amelyeket el akartak ajándékozni
pár hete? Szerencséje volt: egy kutyus még nem talált gazdára. Elmesélte, hová szeretné vinni a kiskutyát, és Andris egy órán belül boldogan vezette át hozzájuk Pajtást, aki egy szép kis növendék pumi
volt.
Korán esteledett, így már majdnem szürkületben ért oda a tanár úr
Rózsi néni kertjéhez. Tétovázott: mi tévő legyen? Nem akarta azt,
hogy a néni szabadkozzon meg hálálkodjon, ezért azt találta ki, hogy
az alacsony kertkapun átemeli a kutyát, és a madzaggal – amin idáig
vezette – odakötötte a kapuhoz. A kosarat, meg egy szatyorban a
kutyaeledelt, a kertkapu lécére akasztotta, és jó hosszasan csöngetett.
Ezután elhúzódott a borostyán takarásába, és várta, hogy a néni kinyissa az öreg viskó keskeny bejárati ajtaját.
Elég sok idő telt el, mire meglátta, hogy a néni rossz, öreg papucsában a hóban csoszogva odaér a kertkapuhoz, és reszketve lehajolt a
kiskutyához. Hallotta, amint beszélt hozzá, nem értette pontosan,
hogy mit, de mintha korholta volna, hogy hol csavargott, milyen
régen várja már, hogy hazajöjjön… mintha nem vette volna észre,
hogy ez a bohókásan bukfencező és ugrándozó kisállat egy másik
kutya, nem az ő Bodrija. A néni végül felegyenesedett, hogy eloldja a
madzagot, és ekkor meglátta a csomagokat. Elengedte a kutyát – aki
ettől őrült rohanásba kezdett az udvaron – és reszkető kézzel leemelte előbb a kosarat, majd a szatyrot is a kapuról. Lassan, botladozva
becipelte az ajándékokat, a tanító úr pedig elindult az ünnepségre,
ahol már várták a diákjai.
Másnap ebéd után Gábris úr újra sétára indult, de most a rövidebbik
úton ment az „öreg sor” felé. Hajtotta a kíváncsiság, fürkésző
szemmel nézett be az elvadult, zegzugos kertbe: vajon megvan-e a
kutya, őrzi-e a gazdáját? Ahogy a kerítéshez ért Bodri /Pajtás/ kötelességtudóan megugatta, majd boldog csaholással szaladt, hogy értesítse gazdasszonyát: valaki áll a kapuban. A kertkapun – kívülre
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akasztva – ott lógott a tanító úr kosara, benne pár marék dió, meg
egy réges-régen beszáradt, kissé penészes baracklekvár. Rózsi néni
meg akarta hálálni a jótevőnek az ajándékot – de nem talált mást, hát
az ősszel az út mentén összeszedett diót, meg a kamrában őrzött
lekvárt adta oda. Hályogos, öreg szeme nem látta már, hogy a lekvár
vele együtt nagyon megöregedett, ő csak arra gondolt, nem adhatja
vissza üresen a kosarat!
A tanító úr lopva szétnézett: látja-e valaki, hogy leakasztja Klárika
kosarát a kertkapuról? Nem akarta, hogy kiderüljön a bőség-kosár
eredete, azt szerette volna, ha kettejük titka marad Klárikával, hogy
ezen a karácsonyon kivel osztották meg ünnepi vacsorájukat. Szapora léptekkel távolodott a háztól, és már épp befordult a sarkon, amikor a vasútállomásról hazafelé tartó Sándor bácsi megállította:
- Képzelje tanító úr, mi történt! Reggel átjött hozzám a Rózsi, azt
mondta, amíg aludt, csoda történt, meglátogatta egy angyal, és viszszahozta a Bodrit. No, gondoltam, meghibbant a Rózsi! Szegény feje
elfelejtette, hogy nem elkóborolt, hanem eltemettük a kutyáját? De Ő
csak erősködött, hogy menjek, nézzem meg, ott a Bodri az udvarba,
és hogy az az angyal hozott ám neki mindenfélét, még kalácsot is!
Nem akartam neki hinni, azért a kertkapujáig kísértem – és láss csodát: egy fajin kiskutya tényleg ott szaladgált a mámi udvarán! Nem
tudom, ki vitte oda – de nagy jót cselekedett vele, az biztos, mert ez
a szegény asszony most újra élni akar. Azt mondta: „Ha a Bodri nem
támadt volna föl, én bizony még ezen a télen utána mentem volna,
de így most dolgom van, nap mint nap etetni kell ezt a kis haszontalant.”
Gábris úr vidáman tért haza a sétáról, a kosarat boldogan adta át a
néni ajándékával a párjának, és Klárikának bizony könny szökött a
szemébe a történtek hallatán. „De jó is adni!” – mondta, és magához
ölelte a férjét, akivel immár negyven éve jóban-rosszban együtt vannak.
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A jó tanítvány
is Gábort egy felvidéki Alapiskolában tanítottam, még
pályakezdő pedagógusként. Munkába állásomkor a harmadik osztályt vettem át egy idős kollégától – 34 eleven
gyereket, köztük Gábort is. Az osztály minden tanulóját megszerettem – de ilyennel, mint Kis Gábor – azóta sem találkoztam. Ez az
eleven, külsőleg is rokonszenves kisdiák olyan életörömet sugárzott,
mellyel még folyamatos csínytevéseit is ellensúlyozni tudta.
Be nem állt a szája – egyszerűen nem tudtam megértetni vele, hogy
engedély nélkül nem beszélhet. Ha megpróbáltam rendre utasítani,
mindig megköszönte a figyelmeztetést – és rosszalkodott tovább.
„Köszönöm a figyelmeztetést tanár néni!” – hallatszott naponta
többször is, és lassan hozzászoktam, bár tudtam: valamit kezdenem
kell, mert viselkedése nem mehet a tekintélyem rovására.
Egyik délelőtt – a nap során már vagy harmadszorra – megint elhangzott a „Köszönöm a figyelmeztetést…!”, mire én kijöttem a
béketűrésből, és elkövettem azt a hibát, hogy „felvettem a kesztyűt”
és így válaszoltam: „Ha még egy szót szólsz, beragasztom a szádat!”
Nem kellett volna. Visszafordultam a táblához, hogy felírjam a fogalmazás címét, de tíz másodperc sem telt el, és Angéla máris felkiáltott: „Tanár néni a Gábor már megint beszél!”
Igaz, nem kértem fel az osztályt, hogy kommentálja Gábor viselkedését, de ahelyett hogy a kislányt megfedtem volna – mivel az osztály
füle hallatára kilátásba helyeztem a büntetést – éreztem, hogy maradék tekintélyem megvédése érdekében meg kell tennem, amit ígértem. Így aztán a fiókhoz léptem, és elővettem egy barna ragasztósza-
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lagot, mellyel szabályos keresztet formáltam az én kis csínytevőm
száján.
No – gondoltam – most nem tudod megköszönni a figyelmeztetést,
de tévedtem: a tanári asztal mögé érve látom, hogy az én kis gézengúzom jobb híján egy kacsintással jelzi, hogy oké, megértette a leckét! Kitört belőlem a nevetés, nem bírtam komoly maradni: visszasétáltam a padjához és az osztály éljenzése közepette levettem a ragasztót az ajkairól.
„Köszönöm a figyelmeztetést, tanár néni!” – hangzott fel azonnal, és
én tudtam: Ő győzött.
Telt-múlt az idő, lassan megszoktuk egymást én és az osztályom,
olyannyira, hogy amikor felső osztályba kerültek, és az igazgatóm
felkért, oktassak a volt osztályomban helyettesítőként irodalmat és
történelmet, gondolkodás nélkül vállaltam.
Az eltelt idő alatt kicsit megkomolyodtak. Gábor jóképű nagyfiúvá
serdült, továbbra is hihetetlenül udvarias és segítőkész volt, mindig is
az osztály lelke – és egyben tréfamestere. Nemsokára azon kaptam
magam, hogy már nemcsak a helyettesítő tanáruk vagyok, hanem az
osztályfőnökük is – mivel a kolléganőt, aki helyett vállaltam őket,
végül a betegsége miatt nyugdíjazni kellett.
Az egyik osztályfőnöki órán arról kezdtünk beszélgetni, hogy egymást is tisztelniük kell, nem csak a felnőtteket, mert, ahogy serdültek,
bizony előfordult, hogy néha a fiúk és a lányok egymás ellen fordultak – ahogy ez már a kamaszoknál lenni szokott. Szóval ezt megakadályozandó nekem az jutott eszembe: mindenki írja fel osztálytársai
nevét néhány lapra nagyobb közökkel, és töltsék fel az adott személy
jó és rossz tulajdonságaival. Ezután az íveket átadták nekem, és én a
lyukasórán, nevenként összesítettem mindenkinek 1-1 lapra minden
diáknak, a róla leírtakat. Következő órán kiosztottam, és mindenki
örömmel és meglepődve olvasta a többiek véleményét.
Az egész osztály zsibongott olvasgatva a felsorolást és boldogan
kiáltoztak: „Tényleg ilyennek látnak? Nem is gondoltam, hogy ennek
örülnek! De jó! …és: Tanár néni megtarthatjuk a felsorolást?”
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- Hát persze, hiszen azért készült, hogy jobban megismerjétek önmagatokat, és értékeljétek mások véleményét, és ha kell, tudjatok
változtatni a hibákon.
Gábor most nem kiáltott fel hangosan, de óra végén odajött hozzám,
és megint elhangzott a régi mondás:
„Köszönöm a figyelmeztetést, tanár néni.”
Ezután senki sem említette ezt az osztályfőnöki órát, nem hallottam
szünetben sem, hogy erről esett volna szó, de mintha megváltozott
volna az osztályban a légkör, kezdték egymást jobban megbecsülni.
Teltek az évek. Elkerültem a fővárosba tanítani, sőt igazgatóhelyettesi beosztást is kaptam, és a kis falumba már csak „esztendős ünnepeken” meg nyáron tértem haza. Egy ilyen hazatéréskor édesapám
jött elém kocsival, és miközben megbeszéltük, mi újság a nagyvárosban, és mi történt itthon, váratlanul elkomorult. Éreztem, hogy akar
valamit mesélni, de inkább benyúlt a kesztyűtartóba és kivett egy
fehér borítékot, bal alsó sarkában egy kis arany kereszttel. Összeszorult a szívem, mert tudtam, egy ilyen boríték csak egyet jelenthet:
haláleseti értesítést.
Félve bontottam ki miközben ő beállt egy parkolóba, és azt mondta:
sajnos volt egy robbanás a szénbányában. Kis Gábor a mentőalakulattal bement segíteni, legalább hat embert kihozott, és ekkor jött egy
újabb robbanás, melyet nem élhetett túl. Holnap temetik, és a szülei
azt kérték, tedd meg, hogy mondasz pár szót a régi osztályod nevében, mert Te nagyon fontos voltál neki: amikor kihozták a bányából,
a tárcájában megtaláltak egy régi papírlapot, a Te írásoddal.
Folytak a könnyeim, és arra gondoltam: ez csak a lista lehetett, amelyen felsoroltam az osztály által összeszedett jó és rossz tulajdonságait!
Esős napra ébredtünk másnap, és én arra gondoltam, vajon hányan
lesznek majd ott ebben a rossz időben a temetésen? Aztán ahogy
odaértünk, elámultam: nemcsak a falu apraja-nagyja, de szinte a teljes
régi osztályom ott álldogált lehajtott fejjel a ravatal körül. Csak Eszter és Andris hiányzott: mint kiderült, ők összeházasodtak, és Angliában dolgoznak már évek óta. Miután a pap kellőképpen elbúcsúz-
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tatta, könnyeimmel küszködve megpróbáltam tőle én is búcsút venni
magam, és a társai nevében is.
A temetés után Gábor édesanyja hozzánk lépett, és arra kérte az
osztálytársait és engem is, tiszteljük meg azzal, hogy egy kis beszélgetésre átmegyünk hozzájuk. Nehéz szívvel léptünk be Gábor szobájába, ahol az asztal közepén ott volt kiterítve, és egy üveglappal lefedve
az a sokrét hajtott füzetlap, amin a társaitól kapott jellemzés volt, és
a jellemzés alján az ő saját kézírásával ez állt: „Köszönöm a figyelmeztetést tanár néni!”
Ekkor Márk is elővette a zsebéből a saját jellemzését, majd sorban a
többiek is – legalább tízen. Többem elmondták, hogy otthon őrzik:
vagy a családi fotóalbumban, vagy a szekrényük fiókjában, mint egy
egész életre szóló útravalót.
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Karácsonyi készülődés
Az anya:
arika néni nehezen szokott meg az esztergomi apácák
által vezetett szociális otthonban – ahová egészségi állapota miatt helyezte el a fia, Ákos. A néni már nem maradhatott egyedül, mert ahogyan a demenciája erősödött, többször
elindult otthonról úgy, hogy útközben elfelejtette, hogy hová is megy
– majd később azt is, hogyan fog hazatalálni. Az otthon egy öreg
épület első emeletén volt, ahol régi bútorok között, egy barátságos
cserépkályha melegénél múlatta napjait: olvasni már nem nagyon
tudott, mert a közellátása nagyon megromlott, de a lámpa fényénél
még kötögetni, és csendben imádkozni jól lehetett.
Az otthonban megfelelő orvosi ellátásban is volt részük, voltak foglalkozásaik is, ahol lehetett rajzolni és színezni, vagy szalvétát hajtogatni egy napközi számára – és mindig emlékeztették őket a közelgő
ünnepekre, sőt mindenkinek megünnepelték a születésnapját is.
Amikor a foglalkoztató nővér megemlítette, hogy hamarosan itt a
Karácsony, és majd készíteni fognak adventi koszorút a klubszobába, Marika néninek eszébe ötlött, hogy Karácsonyra mindig szokott
ajándékot adni az ő Ákoskájának. Emiatt nagyon elszomorodott,
mert amióta itt lakott, nem volt kijárása a városba, és nem is gazdálkodhatott önállóan a nyugdíjával, de aztán este lefekvéskor megkérdezte Ágnes nővért, mit tegyen, hogyan tud ő idén ajándékot adni a
fiának? A nővér – aki nagyon kedvelte az idős, halk szavú asszonyt –
ránézett az előtte álló kosárra, és abban a fonalakra, és azt válaszolta:
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itt ez a sok szép fonál, majd ő hoz egy kötéskönyvet a néninek és
abból kiválasztanak egy mellénynek való mintát. Amennyire szeret
kötni, még biztos elkészül vele Karácsonyig.
Marika néni nagyon megörült az ötletnek, már aznap este elkezdte a
passzét – gondolta az még könyv nélkül is menni fog. Aztán másnap
alig várta, hogy Ágika dolga végeztével bekukkantson hozzá, és mintát válasszanak. Aznap késő éjjelig kötött, és meg volt vele elégedve
– egészen reggelig – amikor a nappali fénynél meglátta, hogy bizony
a szép csavart mintákba hibák vannak. Remegő, öreg keze nem úgy
dolgozott már, ahogy ő szerette volna, talán a számolást is elvétette,
lényeg az, hogy a kötés nem olyan lett, mint szerette volna. Amikor
este Ágika megjött az éjszakai műszakba, Marika néni sírva panaszolta, hogy nem jó a kötés, elvétette a mintát. A lány megsajnálta, felajánlotta, hogy feküdjön csak le a néni, ő visszafejti éjjel addig, ahol a
hiba van. Ez megnyugtatta kissé, a lány pedig kivitte a mintát a nővérszobába, és nemcsak visszafejtette a hibás részt, de újra is kötötte
reggelre. Amikor vége lett az éjszaki műszaknak, Marika néni még
aludt, ezért csak mellé tette az ágyra a kötést. Felébredve a néni izgatottan nézegette, meg volt vele elégedve, hogy milyen jól haladt az
este a kötéssel – mert persze azt már elfeledte, hogy a hibát a nővér
javította ki.
Még legalább 3-4 ilyen éjszakai szolgálata volt Áginak a hónapba, így
a mellény jól haladt, majd befejezve az eleje mintát, meggyőzte Marika nénit, hogy a háta jó lesz lustakötéssel is – gondolta, a csupacsupa sima szemekből álló mintát csak nem véti el a néni.
A mellény pár nappal Karácsony előtt elkészült, már csak néhány
szép gomb kellett volna az elejére. Marika néni este odaállt a szekrényéhez, nézegette mi az, amiről levághatná a gombokat. Végül a
szekrény aljában egy táskában, megtalálta a fekete kosztümjét és egy
ünneplő cipőjét – fogalma sem volt róla, hogy már a halála esetére
összekészített ruhák is ott lapulnak a szekrényben – így kis gondolkodás után, arról vágta le a gombokat, melyeket nagy gonddal a mellényre varrt. Talált a szekrényben egy virágos reklám táskát is, abba
belehajtotta, és elégedetten aludt el: már tudta, lesz mit ajándékoznia
egyetlen fiának.
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A fiú:
Ákos, egy bank kereskedelmi igazgatójaként roppant elfoglalt ember
volt – főleg így év végén volt rengeteg teendője: éjszakákba nyúló
értekezletek és fióklátogatások, év végi partnertalálkozók és megbeszélések sora követte egymást, szinte csak aludni járt haza. Nem csoda, hogy 38 éves korára nem volt még családja: a karrierépítés egész
embert kívánt! Édesanyját is ritkán tudta csak meglátogatni – emiatt
persze érzett némi lelkiismeret-furdalást – de titkárnője megnyugtatta: nagyon jó helyet talált a néni számára, ő maga kérdezett utána,
amikor a főnöke külföldön volt, hogy szenved-e hiányt valamiben
Marika néni, de megnyugtatták, hogy maximálisan megvan mindene,
amire egy idős embernek szüksége lehet. A titkárnője nagyon sok
apró-cseprő teendőt levett a válláról, rendszerint figyelmeztette, ha
vásárolnia kellett valamit, vagy virágot küldeni ide vagy oda. Mondta
is egyszer a másik régió ügyvezető igazgatója, hogy „ezt a lányt, ezt
szívesen elcsábítanám tőled, de tudom, hogy azt nehezebben bocsátanád meg, mintha az értékesítési vezetődet szipkáznám el”.
Most is, hogy már nagyon közeledett a Karácsony, Mónikának jutott
eszébe, hogy a főnöke talán nem is vett ajándékot az édesanyjának –
ezért megkérdezte, tud-e esetleg ebben is segíteni? Az igazgató gyorsan kivett a pénztárcájából harmincezer forintot, és azt mondta,
hogy hálás lenne, ha ebből venne valamit, amire szüksége lehet az
édesanyjának, és egy parfümöt, amit majd a barátnőjének ad szentestén – és már rohant is tovább a vezetői értekezletre. A lány kis ideig
gondolkodott, mit is vehetne, majd magából kiindulva arra gondolt,
egy nőnek kozmetikumra mindig szüksége van, így aztán találomra
kiválasztott egy katalógusból két jó drága parfümöt – és azokat rendelte meg házhozszállítással: egyet ide az irodába, a másikat pedig
hirtelen ötlettel a nyugdíjas otthonba.
A főnöknek csak december 23-án jutott eszébe, hogy rákérdezzen,
hol vannak az ajándékok? A lány beszámolt, hogy mindkét hölgynek
parfümöt vett, és elmondta, hogy Marika néniét a futár majd 24-én
délelőtt fogja kiszállítani.
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Ákos ezt kis sóhajtással vette tudomásul: valójában ő szerette volna
átadni az édesanyjának az ajándékot, de azután arra gondolt: jó ez
így, annyival is több időt tölthet az ünnepek alatt Anitánál, mert így
nem kell Esztergomba kiautóznia. Megköszönte a lánynak a segítséget, megajándékozta őt egy finom pezsgővel, majd megnyugodva,
kellemes ünnepet kívánt, és hazament.
Az anya:
Marika néni értetlenül állt a folyosón, amikor Ildi nővér szólt, hogy
jöjjön ki, mert csomagja érkezett. A futár ott állt, kezében a kis parfümös csomaggal, és sürgette a nénit, írja alá gyorsan, hogy átvette az
ajándékot, mert neki még rengeteg dolga van.
- A fiától jött – mondta a nővér – biztosan sok a dolga, nem fog
jönni Karácsonykor!
- Nem jön? – kérdezte a néni kétségbeesve – de hát akkor, hogy
adom oda én az ajándékomat?
- Várjon, fiam – kiabált a futár után – várjon, hozom a csomagot én
is, legalább vigye el neki – mondta és eltipegett a szobája felé.
De mire Marika néni visszatért a kis virágos szatyorral, a futár már
nem volt sehol. Hiszen nála nem lehet megrendelni csomagfeladást,
ő csak kézbesít – mondta a nővérnek és elsietett az újabb címre. Az
idős asszony ott állt, kezében a kész mellénnyel, mellyel annyit dolgozott, és szeméből folytak a könnyek.
Nem értette ő ezt a rohanó világot, melyben a szeretet, csomagküldő
szolgálattá silányult.
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Becsüld meg a pillanatot!
ati néni és az én nagymamám gyerekkoruk óta a legjobb
barátok voltak. Mivel én nyaranta mindig a nagymamánál
voltam a Balatonon, sokat találkoztam ott Kati néni fiával, akit én inkább tekintettem a tőlem tíz évvel idősebb bátyámnak,
mint egy „jó pasinak”. Az évek teltek, ő megnősült, én közbe húsz
éves lettem, és ekkor – egy újabb balatoni összejövetel alkalmával –
vettem észre, hogy már nem úgy néz rám, mint egy kis bakfisra, hanem huncut fénnyel a szemében, nőként méreget. Igen, ekkor vettem észre én is, hogy milyen jóképű férfi lett, és a hosszas esti beszélgetés során rádöbbentem, hogy kölcsönös a vonzalom, egy ilyen
férfi mellett el tudnám képzelni az életemet.
Zoli ekkor már nyolc éve házas volt, de – hiába minden próbálkozás
– nem született gyermekük, és ahogy elmondta, a kapcsolatukon ez
sokat rontott. Az összejövetel végén telefonszámot cseréltünk, kölcsönösen megígértük, hogy hívjuk egymást. Azon az éjszakán sokat
tépelődtem. Bár éreztem, vonzódunk egymáshoz, nem akartam beleavatkozni az életükbe, ezért elhatároztam, hogy meg kell maradnunk
barátoknak.
Többször felhívott, sokszor éjjel is, néha órákon át beszélgettünk, de
soha nem mondta ki, hogy miért épp nekem mondja el mindazt,
amit rám ömlesztett. Néha éreztem a hangján, hogy ivott, máskor
csak azt, hogy végtelenül szomorú. Évek teltek el így, csak ritkán
láttam a nagy távolság miatt. Közben lett egy másfél évig tartó kapcsolatom, így megkértem, hogy fejezze be az éjszakai telefonálásokat,
mert zavarja a páromat. Elköszönt, azt hittem vége a barátságunk-
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nak. Azután két évvel később én hívtam fel – immár újra szingliként.
Elmondtam, hogy hiányoznak a nagy beszélgetések, és ő boldogan
felajánlotta, hogy felkeres.
Drámai szerelmünk egyetlen beteljesedett randevút ért meg. Ma már
tudom, hogy ebben a pár órában tőle kaptam meg mindazt, amire
egész életemben vágytam egy férfitól. Véget nem érő telefonbeszélgetések következtek ezután: nagy tervekkel a közös életünkről, ám
végül nem mert lépni. A közös vállalkozásuk és a lelkiismeretfurdalás, Juli mellett tartotta.
Bár nagyon fájt, elfogadtam a döntését, belevetettem magamat a
munkába, és nyolc hónap múlva egy továbbképzés alkalmával párra
találtam. Egy év telt el az utolsó találkozásunk óta, amikor Zoli sokkoló hírrel hívott fel: közölte, hogy rákos. Telefonon búcsúzott el
tőlem. Azt mondta, már tudja, hogy velem kellett volna maradnia, és
arra kért, sose felejtsem el azt, amit azon az éjjelen mondott nekem:
„egész életemben Rád vártam”. Abban a pillanatban nem fogtam fel,
hogy ezek voltak az utolsó szavai hozzám, és soha többé nem láthatom – ahogy a vele töltött pár boldog órában sem voltam tudatában,
hogy életem legboldogabb pár óráját élem meg.
Fél év telt el a halála óta, és azóta folyton itt érzem őt magam mellett. Azt érzem, átölel engem a szeretetével, és nem hagyja, hogy
felejtsek. Tudom, hogy tovább kellene lépnem, tudom, hogy erre a
gyászra rámehet az új kapcsolatom, de nem tudok ellene tenni. Azt
hiszem, még jó ideig nekem szólnak Tóth Árpád csodás szonettjének
ezen sorai:
„Szólongatom olykor magam: be szépek a föld csudái, látod bús
nomád? Miért hát mindig bánat a komád? És sóhajtással bélelt halk
beszéded?”
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Bűnbeesés

A

nna hirtelen ötlettel nyitott be a Dob utcai kiállító terembe,
ahol Rembrandt tizenöt rézkarca volt látható. Nem tervezte,
hogy ma kiállítást fog nézni, de amikor meglátta volt munkatársát közeledni az utca túloldalán, szinte bemenekült a kapun, mert
senki ismerőssel nem akart találkozni. Nem tudta volna elviselni,
hogy „arról” kérdezzenek tőle, nem akart panaszkodni, sem magyarázkodni a történtek miatt. A kiállító teremben kevesen voltak, így
nyugodtan megállhatott egy-egy rézkarc előtt, és hosszasan nézhette
a közel négyszáz éves remekműveket.
Miközben a képeket csodálta, gondolatai minduntalan visszatértek a
mához, akaratlanul is saját sorsán tűnődve járt körbe a kiállításon,
egészen a Bűnbeesésig. Nagyon meglepte, hogy a művész nem a
megszokott módon egy daliás fiatal férfit és egy vonzó nőt ábrázolt a
metszeten, hanem egy olyan emberpárt, akiket már megtört az élet.
Vajon mit akart üzenni? – gondolkodott el Anna a látottakon. Hiszen valóban drámai és tragikus a bűnbeesés, de még nem következett be, az nem törhette meg őket. Valószínű, hogy a művész magának az életnek a tragikumát akarta ábrázolni. Ettől a gondolattól újra
saját sorsa jutott az eszébe, és kétségbeesésében lerogyott egy székre,
a Bűnbeeséssel szemben.
„Te vagy úgy felháborodva?” – szólította meg gondolatban Évát,
akit a művész kezében az almával haragosnak és méltatlankodónak
ábrázolt – hiszen a Paradicsomban mindened megvan, és senki sem
akarja tőled elvenni a társadat! Lennél csak az én helyemben! Három
férjem volt eddig, mindháromnak gyereket szültem, és most mégis
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egyedül vagyok, bujkálok az ismerősök elől, hogy ne kelljen magyarázkodnom, és ne lássam a szánalmat a szemükben. Ennél a gondolatnál könnybe lábadt a szeme, és megpróbálta végiggondolni: mit
rontott el?
Épp nyolc éves volt, amikor édesapját fuvarozás közben baleset érte:
a megbokrosodott lovak árokba borították a szekeret, és ő nem élte
túl. Egyedül maradt anyjával a Baranya megyei kis faluban, egy nyomorult vályogházban, ahol még villany sem volt. Már gyerekként is
dolgozott: állatokat őrzött, kertet gyomlált, vályogot hordott – de
közben igyekezett jól tanulni, mert tudta: számára csak ez jelenthet
kitörést a nyomorból. Az általános iskola elvégzése után a tanára
javaslatára gyors- és gépíró iskolába jelentkezett, és kollégiumban
lakott a megyeszékhelyen. Amikor elvégezte az iskolát, a községházán helyezkedett el, ahol az özvegy, idős tanácselnök titkárnője lett.
A főnöke az apja lehetett volna. Anna felnézett rá, tisztelte, becsülte
– és nem gondolt arra, hogy az öregedő főnök kedveskedése mögött
más is van, mint az ő ragaszkodásának a viszonzása. Szinte sorsszerű
volt az egymásra találásuk, és ő hamarosan rádöbbent, hogy szinte az
első együttlétük alatt teherbe esett, a tőle majd harminc évvel idősebb embertől. Bár a főnök feleségül vette, a kis falu a szájára vette,
számítónak, pénzéhesnek nevezték és kiközösítették. Anna azonban
ezzel nem törődött: boldogan költözött be a férje szép házába, büszkén viselte terhét, és boldog volt, amikor megszületett a kisfiuk,
Andris. Bár még nem volt tizenkilenc éves sem amikor anya lett,
boldogan vezette a háztartást, törődött a kicsivel, és határtalanul
szerencsésnek érezte magát – mindaddig, míg férje teherbe nem ejtett egy másik alkalmazottat is, és be nem jelentette, hogy válni akar.
Napokig sírt, aztán összepakolta a kisfiú holmiját, és visszaköltözött
édesanyjához a viskóba.
A falu újult erővel támadta, volt, aki az anyját hibáztatta: minek akart
úri kisasszonyt nevelni a lányából, ha a maguk fajta vejjel is beérte
volna, most nem lenne itt a nyakán a poronttyal a lánya. Végül az
édesanyja megelégelte a bántást, áron alul eladta az örökségként kapott földet, és elköltöztek Nógrád megyébe. A gyermek apja anyagilag támogatta őket, de soha többé nem akarta a kisfiút látni.
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Anna másfél évesen otthagyta Andriskát az édesanyjánál, és munkát
vállalt: a helyi TSZ pénzügyi osztályán lett gépíró. Onnan emelte ki a
TSZ-elnök titkárnőnek, és egy éven belül minden ugyanúgy történt,
mint először: megint a főnökétől lett terhes, de ő legalább csak tíz
évvel volt idősebb. Újabb kisfia született, és ő újra boldog volt: a
férje egyformán szeretette és kényeztette a két fiút. Anna a mennyben járt – egészen odáig, míg egy szép nap be nem állított hozzájuk
egy tőle idősebb, elegáns, szép nő, aki közölte, hogy gyereket vár a
férjétől. Lajos azt mondta, hogy ő kötelességének érzi, hogy erről az
asszonyról és az ő gyermekéről is gondoskodjon, és hozzáköltözött.
Anna depressziós lett, önmagát hibázatta a kialakult helyzetért. Sokat
sírt, nyugtatókat szedett fél éven át, majd elhatározta, hogy elköltözik
innen, mert ezután ebben a faluban sem volt maradása.
Elindult szétnézni a városba, hogy milyen munkalehetőséget talál, de
útközben baleset érte: rosszul lépett le a vonatról és eltörött a bokája.
Az orvos, aki műtötte nagyon szimpatikus volt, műtét után is meglátogatta, sőt felajánlotta, hogy hazaviszi majd, hogy ne keljen mentővel utaznia. Anna először nemet mondott, mert szégyellte az egyszerű körülményeket, amelyek között élt a két fiával és édesanyjával, de
Zoltán addig kedveskedett neki, amíg beleegyezett. A férfi nagyon
gyorsan otthon érezte magát náluk: játszott a fiúkkal, beszélgetett Ica
mamával, és megígérte, hogy a kontrollra is beviszi majd a kórházba.
A látogatást újabbak követték, és fél év múlva Anna a jó nevű sebész
felesége lett. A férfi gyakran vitte őt és a gyerekeket magával kórházi
rendezvényekre is, és láthatóan büszkén viselte a karikagyűrűt. Kis
idő múlva rábeszélte Annát, hogy kezdjen el tanulni: előbb leérettségizett levelezőn, majd beiratkozott a főiskolára: dietetikusnak tanult,
és elhelyezkedett ugyanabban a kórházban, ahol a férje dolgozott.
Élete legboldogabb szakasza volt ez. Amíg tanult, a férje nem akarta,
hogy újabb gyermeket vállaljon, de azután végtelenül boldogok voltak, amikor hat év elteltével megtudta, hogy Anna terhes: ezúttal
kislánya született. Ildike épp hat hónapos volt, amikor Anna elhatározta, hogy meglepi a férjét, és eléje megy a babával a magánrendelőbe. A rendelő ajtaját zárva találta – ami kissé meglepte, mert elvileg
még egy órán át rendelnie kellett volna a férjének. Gondolta, hogy
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valami biztos közbejött, és talán el kellett egy beteghez szaladnia
Zolinak, ezért nem csöngetett, hanem kitárta az ajtót, hogy majd
bent várja meg. Legnagyobb megdöbbenésére, a férje bent volt a
rendelőben: egy férfivel feküdt a kanapén félreérthetetlen pózban,
teljesen meztelenül! Mint kiderült, a házasságuk csak alibinek kellett,
azért is vitte magával mindenhová őt és a két fiút, hogy lássák: ő egy
boldog családapa, ne higgyenek a kórházban felröppenő szóbeszédnek. Zoltán zokogva vallotta be, hogy mindig is a férfiakhoz vonzódott, de ebben az időben még nem volt elfogadott a másság vállalása,
és könyörgött, hogy ne teregesse ki a magánéletüket, hanem közös
megegyezéssel váljanak el.
Anna másnap elindította a válási procedúrát, és azonnali hatállyal
felmondott a kórházban, és ismét visszaköltözött idős édesanyjához
– immáron három gyerekkel.
Itt tartott a gondolataival, amikor felállt a székből, mely a Bűnbeeséssel szemben állt, odalépett a képhez, és ezt mondta a képen látható asszonynak halkan, hogy senki más ne hallhassa:
„Mit tudhatod te, hogy mi az igazi kétségbeesés? Hiszen ti csak ketten vagytok egymásnak, tőled nem veheti el se nő, se férfi a szerelmedet!”
Azután eszébe jutott, mi lett az első emberpár sorsa, eszébe jutott,
hogy elsőszülött fiuk megölte az öccsét Ábelt, és rádöbbent, hogy
van annál nagyobb fájdalom, mint egy férfi hűtlensége. Elszégyellte
magát a gondolatai miatt, és kisietett a kiállító teremből, hogy folytassa tovább a küzdelmét, a gyermekei boldogulásáért.
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Éjszakai telefonhívás
Kornél:

A

z egyetemi évek alatt kénytelen voltam munkát vállalni –
mert az ösztöndíjból semmiképp se tudtam az étkezésemet,
az albérletet és a hazautazás költségeit kifizetni. Szüleimtől
nem kérhettem segítséget, hiszen rajtam kívül három gyereket iskoláztattak. Mivel az egyetemen pszichológiát is hallgattam, adva volt a
lehetőség, hogy egy kis gyakorlatot is szerezzek a munka során. Diáktársaimmal egymás között csak „lelki gyakorlatnak” neveztük: egy
telefonos segélyszolgálatnál helyezkedtünk ugyanis el, ahol kétnaponként este nyolctól reggel hatig fogadtuk a hívásokat.
Az irodánk szűkös – jóformán egy cella – de nem is kell nagyobb: az
asztalon telefonkészülék, jegyzettömb, golyóstoll, és egy pohár melyből a kólát ittam, ha már kezdtem elálmosodni. A feladat: meghallgatni, de nem beleavatkozni. Nem kérünk nevet, életkort – de nyilvántartást azért vezetünk: hívásidőpont szerint, férfi-nő bontásban.
Volt persze segédletünk is: előre megírt, sablonos mondatok – ha
végképp elakadna a szavunk, talán ez segít – de amennyire emlékszem, ezeket nem használtam: igyekeztem minden társalgást egyedivé, személyessé tenni. Beszélgetés, ami bármikor kezdeményezhető,
bármikor megszakítható – mások vagyunk így, hogy nem látjuk egymást: talán őszintébbek, gátlástalanabbak.
Az éjszakai szolgálat során sokkal több a hívás, mint nappal – ezért
is alkalmaznak ilyenkor bennünket, diákokat. Nappal el vannak az
emberek foglalva a gondjaikkal: munka, család, hivatali ügyek, de este
vagy a hajnali órákban, álmatlanul forgolódva sokszor úgy érzik, meg
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kell osztaniuk a bánatot valakivel. És erre vagyunk mi – ott a vonal
túloldalán. Vannak, akik csak kis, közömbös dolgokkal kezdik, de
azután ahogy nő a bizalom, egyszer csak kiszakad belőlük a nagy,
súlyos bánat, melyet jóformán még önmagukban sem mertek eddig
megfogalmazni. Volt már öngyilkos jelölt apa is, akitől elperelték a
gyermeke láthatását, és elhagyott kamasz is, ki első csalódása után a
vasúti hídról akart leugrani. A kollégám két órán át győzködte. Hogy
mi lett vele? Nem tudjuk, de az elkövetkező napokban figyeltük a
híreket, és sehol sem mondták be, hogy vonatbalesetet szenvedett
vagy eltűnt egy fiatalember – bízzunk hát benne, hogy sikerült meggyőzni őt.
Éjfél után sokszor hívtak bennünket fiatal lányok is, és én olykor
megpróbáltam elképzelni, milyen korú, karcsú-e vagy duci, és milyenek a szemei? És hogy vajon mi lehet az oka, hogy nem boldogul a
szüleivel vagy a szerelmével? Kérdezgetni persze tilos volt, nem lehetett kíváncsiskodni, személyeskedni – de legtöbbször nem is kellett:
megnyíltak ők ott, az éjszakában egy számukra ismeretlen embernek
sokkal jobban, mintha ”face to face” ott ültek volna velem a szobában azon a késői órán. Különös történetek: csalás, hazugság, válás,
olykor erőszak, vagy csak az elhagyatottság érzése – nincs két egyforma sors.
Volt egyszer egy kedves női hang – többször beszéltem vele, sokszor
már vártam a hívását, amely egy idő után mindennapossá vált. Beleszerettem a hangjába, és úgy érzetem ő is az enyémbe. Szerettem
volna tudni ki ő, hogy lehet, hogy minden éjjel ráér beszélgetni? Hát
nincs mellette senki, hogy álomba ringatná? Aztán egyszer csak megszegtem a szabályt, és amikor felhívott, megkérdeztem: találkozhatnánk-e? Mondtam, hogy kíváncsivá tett, hogy szeretném látni: megismerni őt, hogy ne csak a hangját halljam, mert úgy érzem több ő
számomra, mint egy átlagos ügyfél. Meg is ígérte, hogy szombat délután eljön Budára az Ágnes presszóba – de hiába vártam. Nem jött
el, és nem is hívott többé.
Nagyon mellbevágott – azt hiszem akkor és ott nekem is szükségem
lett volna a lelkisegély-szolgálatra – de hát mégse hívhattam fel a
kollégákat, mert megismerték volna a hangomat. Az eset után még
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kb. két hónapig dolgoztam ott, de eljöttem, mert már nem tudtam
hittel csinálni. Máig sem tudom, mi történt, de valahogy hitehagyott
lettem: már nem bíztam benne, hogy tényleg tudok segíteni az embereknek – hiszen annak az egynek se tudtam, akinek igazán szerettem
volna.
Laura:
Amint gurultam lefelé a kerekes székemmel az Ágnes presszótól a
Margit híd felé, komolyan gondolkodtam, hogy ha most kiengedném
a féket, a szék jó eséllyel épp a 6-os villamos előtt landolna. De aztán
eszembe jutott, hogy az a szegény villamos vezető – akit talán 2-3
gyerek vár otthon – nem érdemelné meg azt a lelki terhet, hogy elütött egy nyomorékot: hisz nem Ő tehet róla, hogy én most legszívesebben meghalnék.
Csak magamat okolhatom, hogy idáig jutottam, miért is mondtam
„igent” amikor Kornél megkérdezte, hogy találkozzunk-e? Akkor
igent mondtam, de később rájöttem, hogy ennek semmi értelme:
valószínű, hogy ő egy magas, hibátlan szőke vagy barna lányt várt,
egy kedves kis fruskát, akivel az utcákat róhatja, túrázni vagy táncolni
mehet… igen, valaki mást: nem egy haldoklót, egy nyomorékot, akivé engem tett a betegség. Nem egy bénát, akinek már csak az az egy
kedves hang volt a támasza éjszakánként, amikor a fájdalomtól nem
tudott aludni.
Magam se tudom, mi késztetett arra, hogy eljöjjek megnézni őt. A
kíváncsiság? Talán abba reménykedtem, hogy neki is van valami testi
hibája – mert különben miért ilyen helyen dolgozna egy épkézláb
fiatalember – és jobban elfogad engem ilyennek, amilyen vagyok?
Korán indultam, így előbb érkeztem, mint ő, és az ajtóhoz legközelebb eső aszalnál helyezkedtem el, hogy lássam: ki az, aki kezében az
általam kért egy cserép kaktusszal érkezik a presszóba. Szívrepesve
vártam, hogy jöjjön, de amikor megláttam, hogy a kaktusszal érkező
srác magas és jóképű, és az egyetem sportdzsekijét viseli, már tudtam: én csak vesztese lehetnék egy ilyen kapcsolatnak – és azonnal
távoztam, a kerekes székkel kis híján fellökve a pincért.
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Édes kis semmiség

A

lexandra éppen színházi próbára sietett, amikor összefutott
egykori osztálytársával, Áronnal. Legalább hat éve nem találkoztak, így kölcsönösen megörültek egymásnak. Szeretett
volna beszélgetni a fiúval, de sürgette az idő, ezért jobb híján megkérte: kísérje el őt a próbára. A fiú beleegyezett – annál is inkább,
mert mindig tetszett neki ez a magas, hosszúcombú, csinos lány – de
mint újságírót is érdekelte osztálytársnője munkája.
Amíg beértek a színházba, Alexandra elmesélte, hogy már két éve
hogy itt dolgozik. Mindig is vonzotta a színpad, de érettségi után
nem mert rögtön a Színművészeti Egyetemre jelentkezni: előbb elvégzett egy színitanodát, amelynek vizsgaelőadásán meglátta őt az
egyik alternatív színház rendezője, és az előadás után – melyen egy
szegény árva koldust alakított – megkereste az öltözőben. A lány
nevetve mesélte Áronnak, mennyire megijesztette a Mester: amikor
bekopogott, vidáman kiáltotta, hogy „bújj be” – mert azt hitte a barátnője, Kinga keresi – erre belépett egy számára teljesen idegen idősebb férfi, ő pedig ott állt jóformán meztelenül, mert éppen akkor
vetette le a koldusjelmezét.
- Képzelem, mennyire meglepődtél – mondta a fiú – de aztán minden jól alakult, ugye?
- Hát persze! Rögtön mondta, hogy ne zavartassam magam, ő szakmabeli, és azért jött, hogy ajánlatot tegyen nekem. Ettől persze még
jobban zavarba jöttem, azt se tudtam hirtelen mit kapjak fel – hát
zavaromban visszabújtam a koldusgöncbe! Képzeld, azóta is őrzöm
azt a jelmezt, hiszen szerencsét hozott nekem. Szóval visszabújtam a
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jelmezbe, és kikísértem őt a Márvány terembe – ahol voltak asztalok
meg székek – és leültettem. Így utólag persze azt hiszem, nekem
nagyobb szükségem volt arra, hogy leüljek, mint neki, hiszen akkora
zavarban voltam, hogy szinte remegett a lábam. El sem akartam hinni, hogy ilyen szerencse érhet, hogy valaki szerepet ajánl, és kilátásba
helyezi, hogy ha felvesznek az egyetemre, szerződtetni is fog engem.
- És így is lett?
- Hát persze! Képzeld: elsőre felvettek, nagyon jó osztályba kerültem, nagyon szerettem az egyetemi éveket. A mester is megtartotta a
szavát: előbb csak epizód szerepeket kaptam, de ahogy az évek múltak, egyre hosszabban lehettem színpadon.
- Szandi ez olyan, mint egy álom! És tudják az osztálytársaink, hogy
színésznő lettél?
- Hát nem is tudom… amikor a vizsgaelőadásom volt, küldtem pár
lánynak meghívót, de csak a Balogh Éva jött el – tudod: a padtársam.
Neki nem sikerült a közgáz, abbahagyta harmadikban, mert meghalt
az apja, és nem volt, aki finanszírozza a tanulást. Most könyvelőként
dolgozik a távközlésnél. Szegény. Pedig ő volt a legjobb tanuló az
osztályban… látod, erről is írhatnál! Meg Pistiről is, aki belehalt a
fogászati kezelésbe… mondjuk, lehetne a cikk címe „csiszolatlan
gyémántok”, vagy „befejezetlen életek”. Mi szólsz?
- Nem tudom, Szandi. Talán rosszul esne a többieknek, ha ezekről
írnék. A sikertelenségről, a félbe maradt álmokról… inkább mesélj!
A te sikereidről szívesebben írnék, ha megengeded. Miben játszol
most? Arról írhatok?
- Nem tudom, ismered-e a darabot, a címe „Édes kis semmiség”: egy
amerikai romantikus vígjáték. Három szexi szingli: Christina, Jane és
Courtney – akik imádják az éjszakai életet – a város egyik legmenőbb
szórakozóhelyén buliznak, ahol Chris váratlanul megismerkedik egy
jóképű férfival, Peterrel. A lány számra Ő a tökéletes férfi, beleszeret, de egy reggel váratlanul szó nélkül elutazik. A három lány elhatározza, hogy követi. Persze a nagy Ő felé vezető rögös út csábító
meglepetésekkel van kikövezve… no de nem mondom el az egészet:
gyere be és nézd meg – mondta Alexandra, mert közben megérkeztek a színházhoz.
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- Jól hangzik! És mondd csak: Te vagy Christina, a főszereplő?
A lány arcáról a kérdés hatására váratlan leolvadt a mosoly, és végtelen szomorúsággal a szemében csak ennyit mondott:
- Á, nem! Ahhoz előbb le kellene feküdnöm a mesterrel. De ezt meg
ne írd, mert akkor soha az életben nem fogok tőle szerepet kapni!
Áron ezután megnézte a próbát, gratulált a lánynak, és megígérte,
hogy a bemutatóra is eljön. De már ekkor tudta, hogy a cikket nem
fogja megírni, mert ha nem írhatja meg a teljes igazságot, akkor mit
ér az egész?!
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A féltékenység csapdája
A feleség:
- Halló! Igen, Kata vagyok.
- Szia! Nem zavarlak? Úgy emlékeztem, hogy a héten délutános vagy,
azért most hívlak. Vagy dolgozol?
- Nem, nem dolgozom ma, képzeld: állásinterjúra megyek! Persze ez
titok, nehogy elszóld magad, ha átjössz a hétvégén. Még szerencse,
hogy Józsi reggel korán ment dolgozni, így nem tudja, hogy Ildi már
hétkor itt lesz a hajamat befésülni. Nem akartam neki előre megmondani, hogy állásinterjúra megyek – ki tudja, sikerül-e? Ha igen,
úgyis elmondom, mielőtt igent mondok, ha meg nem, akkor jobb, ha
nem tudja. Tudod milyen: hetekig hallgathatnám, hogy mit képzelek
én, hogy óvónő létemre bankban akarok dolgozni? Biztos, hogy attól
tartana, nem leszek alkalmas, hiszen eddig csak a gyerekek között
voltam, de a sógornőm Ágika annyira biztatott, hogy ez un. háttérmunka lesz, ahol van ideje a csoport vezetőjének betanítani, és hogy
mások is vannak náluk nem szakirányú diplomával.
- Nem sajnálnád otthagyni az ovit?
- Úgy érted, nem sajnálnám otthagyni a gyerekeket? Hát nem is tudom: igen is, meg nem is. Tudod, lassan húsz éve már, hogy ezt csinálom és néha már nagyon elegem van. Amióta a vezetőhelyettesünk nyugdíjba ment, és nem közülünk választották az újat,
iszonyú rossz a légkör. Ez a fő ok, de persze, a szülők is tudnak nagyon hülyék lenni, a gyerekek meg egyre hisztisebbek, szinte nincs
nap, hogy ne lenne verekedés közöttük. Aztán persze jön a dühös
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apuka, hogy „Kezit csókolom, hát a Bettikét miért nem tetszett
megbüntetni, amikor az én kis Evelinem haját húzgálta?” Még én
magyarázkodjak, hogy nem tudok egyszerre száz helyen lenni, és ha a
Pistike épp akkor rúgta hasba Karcsikát, és nekem az orvosi szobába
kellett rohannom vele, hát hogy láthattam volna meg, hogy az ő kicsi
lányának – aki egyébként általában maga szokta kezdeményezni a
hajtépést – most az egyszer valaki visszaadta a copfrángatást?
Múltkor a kolléganőmet, Krisztát, egy anyuka majdnem megverte
azért, mert telefonált neki, hogy a lázas beteg gyerekét vigye haza.
Azt üvöltötte, hogy az óvoda azért van, hogy vigyázzon a gyerekére,
és ha beteg, akkor gyógyítsák meg, ne őt zaklassák munka közben!
- De hát ez borzasztó! Elhiszem, hogy időnként elegetek van…
- Úgy, ahogy mondod: ennél már minden jobb, még az aktatologatás
is – ahogy Józsim nevezi az irodai munkát. Annám most el kell búcsúznom, csöngettek: biztos a fodrász ért ide. Ha túl leszek az interjún, majd elmesélem. Lehet, hogy estefelé átszaladok, nálatok nyugodtabban tudunk beszélgetni.
Kora délután volt, amikor Kata becsöngetett a barátnőjéhez:
- Szia, Anna! Bejöhetek?
- Gyere csak, és mesélj: már vártalak. De rossz a kedved! Nem sikerült?
- Jaj, ne is kérdezd! Minden jól ment: Ildi szuper frizurát csinált, felvettem az új háromrészes kiskosztümömet, még ki is sminkeltem
magam, és hívtam egy taxit, hogy biztos odaérjek. A főnök fogadott,
nagyon kedves volt, mondta, hogy ha valakit Ági ajánl, annak nála
már nyert ügye van, mert amióta a sógornőm a HR-es, sokkal jobb
munkatársakat kap. Ezután elmondta, mi lenne a munka, majd bemutatott azoknak, akikkel együtt dolgoznék, és utána felajánlotta,
hogy körbevezet a bankban. Ezután kikísért a pénztárterembe, hogy
bemutat a helyettesének. Hát, ahogy kiléptünk a belső ajtón – azt
hiszem egy pillanatra még a vállam is megérintette, hogy balra forduljak – kis híján földbe gyökerezett a lábam: a pult előtt ott állt Józsi
– éppen valami pénzt fizetett be a főnöke megbízásából…
- Szent ég! És mit szólt?

196

- Nem szólt az ott semmit, még a köszönésemet se fogadta el, csak
sarkon fordult és kirohant. Akkor már tudtam, hogy vége: én ezen a
munkahelyen biztos nem fogok dolgozni! Sejtettem, hogy amilyen
féltékeny, ez most biztos azt hiszi, a főnök a szeretőm, azért jövök ki
vele a hátsó szobából.
- És mit csináltál?
- Udvariasan végighallgattam Lajost, és siettem elbúcsúzni. Abba
maradtunk, hogy holnap hívom, mert ha elfogadom az ajánlatát –
egyébként majdnem a dupláját keresném, mint az óvodában – máris
küldenek a pszichológushoz, az alkalmassági teszt kitöltésére. Azután
rohantam haza, gyorsan levetettem az új ruhát, és kifésültem a hajamból a tupírt és főztem egy jó vacsorát – de ez már nem segített.
Józsi vagy két óra késéssel, félrészegen jött haza, elmondott mindennek, hogy biztos megcsalom, hogy tudta ő, hogy nem leszek különb,
mint az első felesége, de az legalább nem csináltatott magának két
gyereket, hogy aztán ő húsz éven át fizethesse a gyerektartást, ha
majd lelépek.
- Szentég! Ez tiszta bolond! De hát Te szereted őt, minden nap főtt
vacsorával várod, soha sehová nem jössz el velünk, nehogy megharagudjon érte… de kár, hogy nem szóltál neki előre az állásajánlatról!
Hiszen az ő nővére intézte a helyet. Nem mondtad neki?
- Próbáltam én megmagyarázni, hogy csak azért nem szóltam, mert
nem akartam felesleges idegeskedést okozni neki, de a beleegyezése
nélkül úgyse mentem volna új munkahelyre, de nem nagyon hallgatott meg. Végül azt mondta: Ő nem bánja, menjek, ha akarok, de
arra ne számítsak, hogy ő fogja a két gyereket a napköziből hazahozni, ha én majd „túlórázgatok” a főnökömmel… Te, azt a metsző
gúnyt, azt hallanod kellett volna, ahogy ezt odavágta, aztán elviharzott otthonról. Én meg átengedtem a gyerekeket Pannikához játszani, hogy átjöhessek hozzád elmondani, hogy jártam. Most mondd
meg: mit vétettem? Hiszen csak jót akartam: több fizetést, hogy végre megvehessük az autót, hogy ne biciklivel kelljen tolnia a festőlétrát, amikor megy maszekolni, meg hogy legalább néha eljussunk a
gyerekekkel kirándulni… sose fogja megérteni, hogy én nem az Esz-
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ter vagyok – aki képes volt a legjobb barátjával megcsalni – hogy
szeretem őt, az összes bolondériájával együtt???
A férj:
- Hát ide figyelj, drága nővérkém! Én nem tudom, mit fundáltatok ki
a Katival – ő azt mondja, te ajánlottad neki, hogy menjen a bankba
dolgozni – de vedd tudomásul, hogy én se most léptem le a falvédőről! Már az is épp elég, hogy az óvodába nap mint nap találkozik a
„drága” apukákkal, akik virággal meg bonbonnal kedveskednek neki,
de azt még megemésztem. De azt, hogy majd beül a bankba, ahol
nap mint nap férfiak flörtölnek vele, meg túlórázgat azzal a jóképű
főnökkel, akivel olyan édes egyetértésben jöttek ki a belső ajtón,
amikor én épp ott voltam…hát ebből nem esztek! Ebből nem! Még
hogy te vagy a kerítője? Hát erre végképp nem számítottam! Te, aki
láttad, mennyire odavoltam, amikor az Eszter elhagyott – jut eszembe: hiszen te mutattad be nekem a Katit, a kis Andris óvónőjét! Most
meg elvennéd tőlem?
- Na de Jóska! Mi bajod van? Mit kiabálsz velem a kaputelefonon
keresztül? Gyere föl, és mondd el, mi történt, mert én ebből semmit
se értek…
- Szóval azt se tudod, miről beszélek? Akkor semmi se igaz abból,
hogy te küldted oda jelentkezni? Ebbe is hazudott, és elfelejtett szólni neked, hogy te vagy az alibi? Persze, honnan tudta volna, hogy
épp abba a bankba van a főnök vállalkozói számlája… meg hogy
néha én viszem oda a bevételt!
- Józsi! Azonnal gyere föl, és beszéljük meg! Én nem vagyok hajlandó veled kaputelefonon keresztül vitatkozni.
- No, itt vagyok. De ne gondold, hogy ettől megváltozik a véleményem!
- Ülj le, és bontsd ki azt a sört – neked készítettem, amíg felértél az
emeletre. És most mesélj. Ezek szerint Kati volt bent a Kis Lajosnál
a bankban, és te megláttad őt. Nem szólt előtte, hogy elmegy jelentkezni?
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- Nem hát, mit tudom én, mit akart? Talán szépen átmenni oda, öszszeszűrni a levet a főnökkel, és majd kész tények elé állítani...
- Esküszöm, beteg vagy! Hát nem láttad, hogy öltözik az az ember?
Mindenki tudja, hogy a Lali meleg, évek óta él párkapcsolatban egy
sráccal, aki a központban a Treasurynél dolgozik. Nagyon rendes, jó
kolléga, a beosztottjaival is jól bánik, azért is gondoltam, hogy ajánlom a Katinak azt a helyet, ha már annyira elege van az óvodai munkából. Talán oda se figyelsz, amikor panaszkodik, de nagyon kihasználja az új helyettes, meg a gyerekekből és a „kedves szülőkből” is
elege van! Nálunk a bankban a háttérben dolgozna három másik
középkorú hölggyel, beiskoláznák…
- Aha, mint a Pista feleségét! Az is akkor lépett le, amikor Pestre
küldték tanfolyamra: addig-addig képezgették, amíg egyszer elfelejtett
hazajönni. Köszönöm, ebből én nem kérek!
- Jaj Józsikám, sose fogsz kigyógyulni ebből a féltékenykedésből?
Hiszen Kati tizenöt éve veled van jóban-rosszban. Szült neked két
tündéri, okos kislányt, szinte nincs magánélete, csak azt lesi, neked
mi a jó, te mit szeretnél… tudod, hogy azért is akar váltani, és több
pénzt keresni, hogy kocsit vehessetek? Hogy neked könnyebb legyen
a munkába járás, a fusizás. Miért nem tudsz megbízni benne? Miért
nem hiszed el, hogy szeret? Hmm?
- Nem tudom. Nem merek bízni… amikor hazamentem arra, hogy
Anti és Eszter csomagol, akkor bennem összetört valami. Nem bírom elfelejteni, ahogy ott álltam, a kifosztott lakás küszöbén… nem
élném ezt túl még egyszer, az biztos!
Szeretem, persze hogy szeretem a Katit, és az eszemmel tudom is,
hogy nem hagyna el, de értsd meg: ilyen vagyok… most mit tegyek?
Menjek haza, mintha mi sem történt volna? Megbocsát?
- Hát persze! Vegyél útközbe egy csokor vörös rózsát, aztán menj
haza, és mondd meg neki, hogy nem bánod, ha munkahelyet vált, de
máskor az ilyen fontos dolgokat beszélje meg veled előre, és meg
fogod érteni. Jó?
- Igen, megyek. Felhívnád, mielőtt még hazaérek? Nem szeretek
magyarázkodni… tedd meg helyettem nővérkém!
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Epilógus:
Kati nem fogadta el a banki állásajánlatot, inkább átkérte magát az
intézményen belül a bölcsődébe, ahol legalább a munkahelyi légkör
elviselhetőbb. Itt aztán idővel tönkrement a gerince: talán a kicsik
emelgetésétől, de a természetgyógyász szerint – aki gyakran kezeli őt
– az ember gerince akkor is megtörik, ha olyan lelki terhet vesz magára, amit nehezen visel. És Józsi féltékenykedése és egyre súlyosbodó alkoholizmusa bizony nem könnyű teher.
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Varázslatos este
a füstös kocsmában

A

tangóharmonika. Ezzel kezdődött minden. Egy füstös
kocsmában üldögéltem, mint mostanában minden pénteken
– vártam valakit, akit elveszítettem: bíztam benne, hogy egyszer újra betér ide. Kint az utcán szitált az eső, misztikus párába
vonva a körutat. Egy átlagos hétköznapi estének indult. Aztán egyszerre megszólalt a tangóharmonika. Egy kockás inges, szakállas
öregúr kezdett játszani. A sarokban ült, mellette két korsó sör, lábánál kották. Rég elfeledett sanzonok szálltak fel az öreg hangszerből.
Vidámak, szomorkásak vegyesen. És akkor, ahogy a zene betöltötte
a termet, éreztem, hogy ez mégsem egy hétköznapi este, hiszen nem
szokott itt élő zene lenni!
Ekkor lépett be a kocsmába a zongorista. Ázott ruhája hidegen tapadt sovány testére, ujjatlan kesztyűbe bújtatott kezeit a kandallónál
melengette, ősz haját durva anyagú sapka alá rejtette. Rendelt egy
sört, majd a pultnak dőlve hallgatta a harmonikást. Az egyik dalnál
megrándult az arca, majd, mintha épp akkor jutott volna eszébe,
ellökte magát a pulttól. Lassan odasétált a kocsma egyetlen hangszeréhez: egy kopott, poros pianinohoz. A sört a lábához tette, leült és
elkezdte kísérni a harmonikást. Szemét lehunyta, ujjai újra és újra
végigfutottak a billentyűkön. A hangszer remegett a játék alatt, én
pedig nem tudtam levenni róla a szemem. Az asztal sarkába kapaszkodtam egy ideig, de aztán nem bírtam tovább: felálltam az aszta201

lomtól és odasétáltam a zongoristához, aki éppen ebben a percben
Ákos Stefi egyik régi slágerét kezdte játszani: „Csak egy kis emlék, a
szíven átfutó bolondos emlék…” és én a pianinohoz dőlve figyeltem
őt. Előbb igyekezett tudomást se venni rólam, de végül, az első refrén tájékán megszólított: „Talán ismeri?” Válasz helyett csak bólintottam, mire ő: „Akarja velem énekelni?” – majd választ sem várva
odaszólt az öreg harmonikásnak:
- Kezdjük elölről öreg! Lesz énekesünk is!
Magam sem tudom, hogy vetemedtem erre, de úgy éreztem, már
nem visszakozhatok. Így hát énekelni kezdtem, ott a füstös kocsmában – és közben igyekeztem tekintetemmel elkerülni a vendégek
pillantásait: féltem a reakcióiktól. De azután a szám végén lagymatag
taps harsant, és a zongorista máris rákezdett Stefi másik ismert számára a „Bolyongok a város peremén”-re majd a „Szalmaláng” következett – és amikor ezt is el tudtam énekelni, már egyre többen
tapsoltak. Felbátorodtam, és legalább háromnegyed órán át énekeltem a régi slágereket – egyre hangosabb tetszésnyilvánítás mellett. A
zongorista ezután lecsapta a billentyűk fedelét:
- No, akkor szünet. Jöjjön, igyunk meg egy whiskyt, én fizetem.
Ezután helyet foglaltunk a bárpult közelében, és miközben kihozták
a két italt, hozzám fordult:
- Elárulja, hogy fiatal nő létére honnan tudja ezeket a régi nótákat?
Hiszen ezeket ma már csak az ilyen vén fazonok játszák, mint az
öreg Joe – intett fejével a harmonikás felé – meg néha én, ha úgy
tartja kedvem.
- Nézze, én ezeket a nótákat sokat hallottam otthon, mivel apósom
rokona Ákos Stefinek. Azt tudta, hogy neki ez csak a művészneve?
Hogy valójában az Ákos vezetéknevet a férje, dr. Holéczy Ákos után
kapta az impresszáriótól?
- Tényleg? – kérdezett vissza.
- Hát igen. Mivel Stefi zsidó származású, volt idő amikor nem volt
túl szerencsés a Szűcs Stefániát használnia a fellépések alkalmával –
hiszen sokan tudták, hogy ezt a nevet csak a „magyarosítás” után
kapta – így az ügynökük már egy ideje törte a fejét, milyen nevet
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kellene helyette használni. Aztán egyszer amikor épp egy meghallgatásnál várakoztak, kiszólt az ügyelő: „Ákos! Stefi! Jöjjenek be!”
- No ez jó – kiáltott fel az ügynökük: legyél Ákos Stefi! Fellép:
Holéczy Ákos és Ákos Stefi – ez nagyon jól hangzik!
- Nahát! Ide kellett jönnöm ma este, hogy megtudjam az igazságot? –
mondta meglepetten a zongorista – hát tudja meg, hogy én Martiny
Lajos zongorista unokája vagyok – aki a Magyar Rádió Tánczenekarát alapította 1948-ban, és sokszor lépett fel Ákos Stefiékkel közösen. Látja, milyen kicsi a világ? – mondta ezután mosolyogva, majd
kiitta a maradék whiskyjét, rendelt egy másikat és odalépett vele az
öreg harmonikáshoz:
- Idd meg öreg, aztán játsszunk még egy kis jazzt – ma este jókedvem van. Ezután hozzám fordult:
- Jön vissza énekelni?
Bár a whisky jólesett, mégse mertem újra énekelni: a szünetben elszállt a bátorságom, ezért visszautasítottam:
- Tudja mit? Inkább hallgatom egy kicsit kettőjüket, aztán majd meglátom bekapcsolódok-e – mondtam, bár akkor már tudtam, nem
fogok újra énekelni.
Rendeltem egy pohár rosét, amivel leültem a bárpult mellé, és néztem ezt a szakadt, sovány embert, ahogy a zenétől átszellemülve
egyik régi slágert a másik után játszotta mindaddig, míg az öreg harmonikás bírta. Vajon ki lehet ő tulajdonképpen? Martiny unokája…
de vajon apai vagy anyai ágon? Hiszen még a nevét se tudom, csak
hallgatom a játékát, és érzem: ez az ember többre lenne hivatott,
mint hogy füstös kiskocsmákba bevetődve szórakoztasson pár félrészeg alakot.
Észre se vettem, hogy eltelt az idő: záróra volt. A zongorista felállt a
pianino mellől, hozzám lépett, és megkérdezte: akarok-e tovább
menni vele egy hajnalig nyitva tartó kocsmába. Miután nemet mondtam, kezet nyújtott, megköszönte, hogy megtiszteltem azzal, hogy
vele énekeltem, én pedig bevallottam neki, hogy bár konzervatóriumot végeztem, nagyon hosszú ideje már, hogy soha, senki kedvéért
nem énekeltem, de egyszerűen elvarázsolt a játéka. Próbáltam rákér-
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dezni, miért ilyen helyeken játszik, de ekkor gyorsan elköszönt, és
elment anélkül, hogy bemutatkoztunk volna egymásnak.
Egy ideig bántott, hogy a nevét sem tudom, és valószínűleg soha
többé nem fogunk találkozni – de azután rájöttem, hogy ez így volt
szép: egy varázslatos este után, békében és szeretetben engedtük el
egymást.
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Egy kis vidámság
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Bécsi keringő

D

ecemberben néhány kolléganőmmel egy autóbuszos kiránduláson vettem részt, melynek célja a bécsi karácsonyi
vásár és a Hauswirth csokoládégyár meglátogatása volt.
Miközben autóbuszunk az utat rótta, Judit, az idegenvezetőnk a ránk
váró látnivalókról mesélt. Mielőtt kiszálltunk volna a buszból, felhívta rá a figyelmünket, hogy nagyon vigyázzunk egymásra, és ha lehet,
ne vesszen el senki – mert az este hat órás hazaindulást feltétlenül be
kell tartanunk. Valaki a busz elejében rákérdezett, miért mondja ezt,
talán hagytak már itt korábban valakit?
Erre az idegenvezető elmesélte, hogy igen, évekkel ezelőtt egy egri
csoportot kísért, amelynek tagjai nem akartak vele szervezett sétára
menni, hanem kiszálltak a Maria-Theresien-Platzon és elindultak
vásárolni. Az egyik házaspár – és velük a feleség barátnője – addig
keringett a Mariahilfer Strasse környékén, amíg rátaláltak egy hatalmas áruházra, melynek három bejárata is volt. Az asszonyok lelkesen
járták a benne lévő boltokat, de a szegény férj bizony hamar megunta a „shoppingolást”, megmakacsolta magát, hogy ő bizony leül itt, a
bejárati ajtó közelében egy padra, az asszonyok meg majd érte jönnek, ha minden pénzt elköltöttek.
A vásárlás jó sokáig tartott, hősünk közben elunta magát – és hát
legyünk őszinték: pisilnie is kellett – így felállt a padról és elindult
végig a folyosón, hogy találjon egy illemhelyet. Nem is lett volna
ezzel semmi baj, ha onnan kijövet nem rossz felé indul el, és nem
egy másik bejáratnál ül le egy ugyanolyan padra, mint a korábbi.
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A hölgyek – miután szerencsésen bevásároltak – meglepődve tapasztalták, hogy Pali nincs sehol! Szétnéztek ők jobbra-balra, egyikük
még a wc-be igyekvő idős urat is megkérte, hogy nézze már meg,
nincs-e ott bent egy fekete kalapos egyén – de nem volt sehol. Mit
tehettek az asszonyok? Az idő már sürgette őket, így abban reménykedve, hogy a férj elunva a várakozást visszasétált a buszhoz, ők is
oda siettek. De Pali sehol, mintha a föld nyelte volna el! Vártak egy
darabig, majd egy fiatalabb útitársukat szalasztották vissza az úton,
hátha meglátja a bácsit, de ő sem találta.
Legnagyobb baj az volt, hogy a férj iratai is az asszonya ridiküljében
lapultak, és pénz se volt a bácsinál. De hát az idő telt, váltó sofőr
híján 12 órán belül meg kellett járni az utat, így végül jókora késéssel
visszaindultak Magyarországra.
És hogy mi történt a bácsival? Türelmes várakozás után este hét felé
visszaballagott a királynő szobrához – ahonnét persze két-három
percenként indultak kiránduló buszok, de hiába nézelődött, az övéit
már nem találta. Végül ahol magyar szót hallott, oda ment: elpanaszolta a sofőrnek, hogy itt hagyták, és hogy papírjai sincsenek. A
sofőr megsajnálta, és elvitte a határig – de mivel az idő tájt még folyamatosan volt vámvizsgálat – útlevél nélkül nem hozhatta át. Így
hát Pali bátyánkat, a határ túloldalán a Hotel Piroskában hagyta, és
megígérte neki, hogy majd otthon kikeresi az egri telefonkönyvből a
bácsiék vonalas telefonszámát, és ha a felesége hazaér, értesíteni fogja, hogy jöjjön vissza és váltsa ki az urát.
A néni éjfél felé ért haza, és rögtön felhívta a fiát, hogy a papa elveszett: az is lehet, hogy rosszul lett, és talán már rég kórházba fekszik
Bécsben. Az persze rohant, hogy megnyugtassa az anyukáját, és
amint odaért épp csörgött a telefon: a sofőr jelentkezett a hírrel,
hogy Pali bácsi jól van, és várja, hogy kiszabadítsák a szállodából.
Másnap tehát a fiú kölcsönkért egy kocsit, és elindultak Egerből
Nickelsdorfba, megkeresni a Piroska Hotelt. A szálloda portása készségesen megmutatta a szobát, amelyben Pali bácsi dekkolt. Amikor a
kopogtatásra ajtót nyitott, Boriska néni perszer rögtön pörölni kezdett vele, sűrűn emlegetve a szenteket, valamint azt, hogy mit gon-
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dol, mennyibe kerül a kölcsön kocsi meg a benzin. A bácsi hallgatta
egy darabig, majd így szólt:
- Ne búsulj anyjuk, legalább jót aludtál, nem kellett a horkolásomat
hallgatnod egész éjjel!
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Gazsi kiszabadítása

A

múlt hétvégén megkaptuk városunk havilapját, a Piliscsabai
Polgárt – melyben az önkormányzati ülések unalmas beszámolóin, és a helyi rendezvények fotóin kívül, mindig szokott
lenni néhány helyi vonatkozású rendőrségi hír is – tekintettel arra,
hogy a svábokon, szlovákokon és magyarokon kívül van még egy
népes kisebbség a faluban, akik gondoskodnak ennek a rovatnak az
aktualizálásáról. A mostani számból azonban ez valamiért – talán
helyhiány miatt – kimaradt, így a fiam kissé csalódottan mondta,
hogy már ez az újság sem a régi, mert nincsen benne a Gazsi. A név
hallatán mindhárman nevetni kezdtünk, mert eszünkbe jutott az a
nyár eleji sztori, amikor a falu Gazsija, Budaörsre került előzetesbe
egy tyúklopás miatt.
Történt, hogy Gazsink meghallotta, hogy Boriska néninél nagyon
ékesen kukorékol a kakas, hát gondolta: ahol kakas van, ott tyúk is
akad – így aztán estefelé odalopózott, és összeszedett egy zsákba
belőlük néhányat. Már éppen vissza akart lopódzni a hátsó kertkapun, amikor észrevette a néni udvarán az unokájának a biciklijét –
gondolta, hogy azzal gyorsabban haza tudja fuvarozni a tyúkokat.
Kitolta hát a biciklit a földútra, és onnan végig az Újsorig. Boriska
néni reggel vette észre a baromfiállomány megfogyatkozását, és az
értékes, egyedileg gyártott mountain bike hiányát.
Rögtön szólt a szomszédban lakó rendőrnek, a Józsinak, aki a kerékpárnyomon haladva, hamarosan meg is találta a biciklit Gazsi udvarán. A tyúkokat már nem, mert azokat Gazsi anyósa akkorra átalakí-
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totta pörköltté – így viszont Borsika néni már nem tartott rájuk
igényt, inkább az árukat szerette volna megkapni.
Gazsit annak rendje és módja szerint előállították – és mert volt egy
korábbi bűnesete is, ami után „elfelejtett” börtönbe vonulni – előzetesbe helyezték a legközelebbi városi kapitányságon. A családja persze ezt határozottan sérelmezte, ezért – mint utóbb kiderült – az
öccse meg a sógora elhatározta, hogy mennek és kiszabadítják szegény rokont a fogdából. És hogy ez hogyan derült ki? Hát úgy, hogy
ezek a drága emberek loptak a falu szélén egy Skodát, és azzal indultak kommandózni, de a tinnyei kanyarban átsodródtak a szemközti
sávba – éppen egy rendőrautó elé. A koccanás után a kiérkező helyszínelők megérdeklődték a fiataloktól, ugyan hová siettek az autóval
forgalmi és jogosítvány nélkül, ittasan? A mi hőseink ekkor színt
vallottak, hogy ők bizony Gazsit indultak kiszabadítani!
És hogy mit tettek ezután a rendőrök? Mivel a baleset során személyi
sérülés szerencsére nem történt, szépen bezsuppolták az autó tolvajokat is a fogdába – éppen Gazsi mellé. Így ha kiszabadítani nem is,
de meglátogatni legalább sikerült nekik.
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Beszélgetés a vonaton
tvenes anyuka – abból a „fajtából” aki csak harmincötnek
szeretne látszani – felszáll, és mély sóhajtással elhelyezkedik
a mellettem lévő négyes ülésen a vonaton, szembe egy negyven körüli jól szituált úrral, aki a laptopján olvas egy angol nyelvű
újságcikket. A hölgy öltözékét már a felszállás alatt jól megnéztem:
hófehér áttetsző ruha mély dekoltázzsal, mely látni engedi a kissé
már fonnyadó mellére tetovált fekete pillangóját is. Tűsarkú fehér
szandálján inkább csak tipeg – látszik a tartásán hogy fáradt, de az
istennek nem húzna kényelmesebb cipőt, hiszen akkor oda az összhatás mellyel fiatalabbnak szeretne látszani. Fülében hatalmas fehér
karikák, festett szőke haja fiatalosan lófarokba tűzve rózsaszín, fehér
és fekete virágokkal díszített nagy műanyag csattal.
Amikor az úr ismét az újságcikkbe mélyed, a hölgy – hogy figyelmét
felkeltse – előveszi rózsaszín mobilját, kicsit vacakol vele, majd megkérdezi a szemben ülőtől:
- Lenne oly drága, hogy megkeresné nekem a „facbukot”, mert én
még mindig nem tanultam meg ennek az „okoskának” a kezelését!
Még jó, hogy ott van az én okos kicsi fiam, aki segít nekem, ha otthon van.
Az udvarias úr – miután kényszeredett mosollyal visszaadja a telefont – visszakérdez:
- Sokat van távol a fia? Olyan a munkája?
- Á, hová gondol – sikkant fel a hölgy – nincs nekem még olyan öreg
gyerekem, aki dolgozna! Ő még tanul, majd olyan számítógépes guru
lesz egyszer, mint maga. – nevet vidáman, aztán így folyatatja:

Ö
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Tudja, ezek a mai fiatalok olyan korán érnek, biztos érti, mire gondolok – jegyzi meg bizalmaskodóan. – Még alig tizenhét éves, de már
van barátnője… jó-jó, nem komoly, kicsit öregebb is, de legalább
tapasztalt.
A férfi meglepett arcát látva kacsint egyet és hozzáteszi:
- Tudja, „úgy” már voltak együtt… érti ugye? Múltkor ülünk a nappaliban a párommal és nézzük az „Édes életet”, és közbe halljuk,
hogy odaát, a fiam szobájában nagyban megy a „móka”! Igen, igen!
A sikolyokból meg a lihegésből lehetett tudni, hogy jól érzik magukat, és én tudtam, hogy már megtörtént a beavatás. Meg is tapsoltuk
őket apjukommal, amikor hallani lehetett, hogy befejezték!
Én csak ülök. Nem merek oldalt nézni a férfi arcára, hogy lássam a
reakcióját miközben azt gondolom: vagy én maradtam el pár évtizeddel a velem csaknem egykorú hölgytől, vagy a világ változott meg
körülöttem, de nagyon – mert én ugyan el nem tudnám képzelni,
hogy bárkivel is kibeszéljem a fiam szexuális életét!
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Marci bácsi kalapácsa

A

z ősszel, amikor a kertünkben az öntözőrendszert telepítették, talán a második napon a gondnokunk, András segítségnek Marci bácsit hozta magával. Látásból valamennyien
ismertük már, hiszen nyugdíjasként a lakóparkunk kapuőrségét látta
el két másik bácsival – de tudtuk róla azt is, hogy eredeti szakmája
kályhás, csak a sok évi térdelés, hajolgatás után voltak egészségügyi
problémái, így nagyon ritkán vállalt már kandallót.
Miközben a munka folyt – és egy-két feles is lecsúszott – Marci bácsi
nyelve megeredt, és sztorizni kezdett a múltjáról. Már vagy a harmadik történetnél tartott, amikor András megjegyezte:
- Azt mesélje el Márton, amikor a kiskalapácsot is használnia kellett.
- Hát tudják, ma már a megrendelők se olyanok, mint régen. A múltkor is, felhívott egy esztergomi f…szi, hogy ő hallotta, hogy én milyen szépen dolgozok, és hogy a barátjánál is milyen olcsón megcsináltam azt a fekete-fehér kandallót… no gondoltam, ez máris alkudni akar, pedig még azt se tudom, mivel bízna meg! De aztán nem,
úgy tűnt, csak hízelegni akart hogy biztos elvállaljam, így végül is
ráálltam, hogy megnézzem, mit szeretne. Elég puccos volt a ház, itt a
falu túlsó végén a másik lakóparkban, hát gondoltam ezeknél van
pénz, jól jön az majd Karácsonyra a kis unokámnak, Bencének.
Megnéztem a csempét, leírtam, hogy miket vegyen – mert én már
cipekedni nem bírok, így a beszerzést nem szoktam elvállalni – és
megbeszéltük mikor megyek, és mennyit fogok kérni. Ott is voltam a
megbeszélt időre, elég patent kis munka volt: egy modern kandalló,
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amihez akartak padkát is, ahová a gyerekek majd bevackolják magukat, meg alája fatároló rekeszt.
Nézegettem a rajzot, és gondoltam, csináltam én már különlegesebb
munkát is, ez se fog ki rajtam. Három napig jártam oda, még igyekeztem is, mert már hűvös napok jártak, mondtam is az asszonynak,
aki beengedett, hogy pár napig még száradni kell neki, de a jövő hét
végén már óvatosan begyújthatnak. Mondja, hogy oké, majd megmondja az Ágnes asszonynak, mert hogy ő itt csak a takarítónő, aki
Erdélyből jött át, és hetente kétszer szokott jönni hozzájuk mosni
meg takarítani. No gondoltam, flancos egy népség ez, ha már az aszszonynak derogál kimosni a saját szennyesüket – de nem szóltam
semmit. A munka az munka, a pénz az pénz, ennek a szegény kis
nőnek meg jól jönnek az ilyen újgazdagok.
- És meg voltak a végén elégedve a munkával? – kérdeztem közbe,
mert már kicsit untam, hogy a bácsi órabérben mesél nálunk, a munka meg nem nagyon halad.
- Hát tudja, amikor hazajöttek, nagyon tetszett minden, csak aztán
amikor a fizetésre került a sor, azt mondja a nő – az az Ágnes aszszony – hogy „jaj, elfelejtettük mondani, hogy nincs itthon pénz,
csak két hét múlva tudunk fizetni, mert le van kötve a bankba.”
Dühös lettem, de mit tehettem? Mentem vissza két hét múlva: senki
se nyitott ajtót! Egy hétre rá arra jártam, gondoltam, benézek. Akkor
meg közli a pasi, de fölényesen: „Gondolja, nincs más kifizetnivalóm
csak a maga sza…s kályhája? Meg kellett rendelnem a riasztót, elköltöttem a pénzt…” – no ekkor durrant el az agyam! Mert ha szépen
megkér, várjak még x napot, vagy felhív, hogy ne jöjjek feleslegesen… de hogy még neki áll feljebb? Odaléptem a kandallóhoz, kivettem a zsebemből a kiskalapácsot, és alulról a 2. sorba beütöttem egy
csempét – de úgy, hogy puffanva beesett a tűztérbe. Lehet, hogy
nem tudják, de a kályhát ezért vissza kell bontani, azt nem lehet kipótolni – addig le kell bontani ahol a lyuk lett. No, ekkor persze elkezdett fenyegetőzni, hogy feljelent, meg ilyenek… mire én halál
nyugodtan visszakérdeztem: „És milyen alapon? Van magának papírja arról, hogy ezt a kandallót én csináltam? És még mielőtt bármit
válaszolhatott volna, kisétáltam az ajtón.”
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A történet végén hozzáfogtak újra a munkához nálunk, és sikeresen
kész is lett az öntözőrendszer, amit ki is fizettünk. De azóta ha jövök
be a kapun és látom, hogy Marci bácsi áll ott, inkább betartom az
előírt húsz kilométer per órát, nehogy a szélvédőmön landoljon az a
kalapács.
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Verocska kakasa

T

örténetünk főszereplője ma már 33 éves, csillagász és a
környezettudományok doktora. Amikor viszont megismertem mindössze két éves volt, és nagyon büszkén
üldögélt a férjem nyakában a Kőrös hegyen, balatonföldvári nyaralásunk idején. Legkedvesebb emlékem erről a közös nyaralásról az
volt, hogy ez a kicsi lány – aki már akkor sem félt a villámoktól, sőt
nevetve szaladgált kint az esőben – csak egyetlen dologtól ijedt meg
igazán: attól, amikor a fürdőkád azt mondta „gluggy-gluggy”. Történt ez azért, mert annyira élvezte a nagy fürdőkádban való lubickolást, hogy nem akart belőle kiszállni, mire Andi barátnőm gondolt
egyet: kihúzta a dugót – arra gondolva, hogy ha elfogy alóla a víz,
csak ki lehet szedni a kádból. Persze amikor a víz elfogyott, a csőrendszerből felhangzott ez az ominózus hang, és az ő bátor kicsi
lánya úgy megrémült, hogy utána hónapokig nem volt hajlandó otthon se megfürödni a nagy kádban.
Most, hogy bemutattam őt, rátérek a kakassal történt afférjára is, de
ehhez előbb ismertetnem kell azt a Vas megyei kis házat, melyben
Verocska és két testvére felnőtt. Szóval ez a ház egy nagy kertben áll,
az utcára merőlegesen, két alacsony ablakkal a végén – amin át nagyszerűen tudott a nagymama pletykálni a szomszéd Ica nénivel, vagy
kilógni a gyerekek a játszótársakhoz, ha az apai szigor tanulásra szólította a fiatalokat – és szövött drót kerítésén egy nagy és egy kicsi
kapuval a Petőfi utcára. Az előterében virágok, és egy jókora udvar,
melyen jól lehetett tekerni a kis háromkerekű biciklivel, mögötte
baromfiudvar – mely a történetünk idején még nem volt drótkerítés217

sel elválasztva a ház melletti résztől – azon túl pedig gyümölcsfák és
szőlő. Verocska a nagyszüleivel és a szüleivel élt itt, és mivel bölcsőde nem volt a faluban, az idő alatt amíg a szülők dolgoztak, a nagymama vigyázott a kicsi lányra. Vera persze szeretett kint játszani, ha
csak tehette kikéredzkedett az udvarra homokozni, vagy csak kergetőzni a cicákkal. A nagymama persze a konyhából rálátott az udvaron futkosó gyermekre, és tudta, hogy szófogadó kislány révén nem
fog kimenni az utcára, ezért nyugodtan tette a dolgát.
Verocska tehát vidáman játszott kint a kertben, és valószínűleg épp a
kis Cirmost akarta utolérni, amikor váratlanul megtámadta a kakas!
Erről a zsemleszínű kendermagos kakasról azt kell tudni, hogy egy
nagytermetű, kopasznyakú, zsabós taréjjal és a taréj miatt félrecsapott tollbóbitával megáldott, gyönyörű jószág volt – nagymama baromfiudvarának ékessége, akiről a heti piacon ódákat zengett. Néha
ugyan haragudott rá, mert folyton abajgatta a tyúkokat – ilyenkor
próbálta megfedni, hogy „hagyd már békibe azokat a szegény tikokat
te huligán, mert már mind lerugdosod a hátukról a tollat” – de valójában büszke volt a szép jószágra, mert a keltetésre eladott tojásokból szinte sosem zápult el egy sem. Szóval ez a kendermagos udvardísz valószínűleg felbőszült azon, hogy a kislány futott, és kergetni
kezdte. Ahogy nekem utólag Andrea elmesélte, a nagymama – aki
valószínűleg épp kint beszélgetett az utcai ablakban a szomszédaszszonnyal – mindebből sajnos semmit se vett észre.
„Pedig biztos rikogatott a szentem – mesélte az anya a számomra oly
kedves vasi tájszólással – de mivel a nagymama nem hallotta meg a
segélykiáltást, hát kétségbeesésében kifutott az utcára, persze a kaput
tárva-nyitva hagyva, és menekült a járdán a felső szomszédok felé.
Már a harmadik háznál járt – a kakas meg utána – amikor a Jani bácsi
észrevette, hogy nagy a baj. Gyorsan kirohant és hozzávágta az udvarsöprűt a kakashoz, a zokogó kislányt meg felkapta és bevitte magukhoz. Azt persze tudni kell, hogy ezzel a Jani bácsival nem voltunk
jóban – mert ennek mindig, mindenkivel baja volt az utcában – így
aztán nem kísérte haza a gyereket, gondolta majd érte jönnek, ha
hiányzik!
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Nem sokkal ezután Bandi épp hazaért a munkából, és szegény majd
sóbálvánnyá vált, amikor a kaput nyitva találta, a gyerek meg sehol!
Anyám szegény is majd az eszét vesztette, hogy nem vette észre Verám eltűnését.”
- És mi történt? – kérdeztem közben.
„Hát az, hogy a Bandi elindult keresni a kislányt, aztán meglátta,
amint szipogva bár, de épp egy lekváros kenyeret majszolva ül a legfőbb haragosunk ölében!
No, Bandi – szólt az öreg –, viheted a lányod az orvoshoz, mert az
ijedtségtől elakadt a szava, még a nevét se akarja nekem megmondani. Még jó hogy a nyelőkéje működik – tette hozzá hamiskásan mosolyogva – látva a kislány jó étvágyát. Ezután elmesélte a férjemnek,
hogy szerencsére épp az udvart söpörte, és meghallotta a kislány
kétségbeesett kiáltozását, és meglátta, amint kergeti a kakas. Jobb
híján a söprűt vágta hozzá, még jó hogy el nem törött a nyele! „
Végül Jani bácsi behívta az apát, áldomást ittak és kibékültek, de
Bandiban tovább forrt a méreg. Egyre csak azt látta maga előtt, hogy
milyen csúnyán összekaszabolhatta volna a hatalmas sarkantyúival a
kakas a kislány lábszárát, vagy akár az arcát is, ha esetleg elesik a nagy
rohanásban. Ezen járt az esze még otthon is, így aztán kis idő múlva
fogta a légpuskát, és hátrament a kertbe. A kakas – mintha csak megsejtette volna a bajt – igyekezett elmenekülni előle a szőlőbe, de
Bandi megcélozta, és még mielőtt eltűnhetett volna a tőkék között,
fejbe lőtte.
A lövés célba ért, Mártonnak befellegzett. Ezután megfogta a két
lábánál a hatalmas jószágot, és úgy ahogy volt, kezében a puskával
bevitte magával a házba, és a látványtól megrémült anyósa elé ejtette
az asztalra:
- Itt van a kakasa mama, lehet kopasztani!

219

Elcserélt szolgálat
annak történetek, amelyek „csak úgy utolérnek”. Ilyen volt
a poloskás is, amelyet a férjem barátjától – az előző történetben is szereplő Banditól – hallottam, aki mozdonyvezetőként dolgozik, és nagyon szeret vicceket meg történeteket mesélni.
Többek között arról mesélt, hogy mielőtt táppénzre került, be akarták osztani a Szombathely-Budapest útvonalon egy un. Taurus gépre
– egy olyan útvonalra, amelyhez pár hónappal a nyugdíjazás előtt
már nem fűlött a foga. Ez a csodás villanymozdony óránként 160
kilométerrel hasított, és volt nappali meg éjszakai szolgálat is rajta –
de ez utóbbinál Pesten kellett volna éjszakázni. Mondta a vezénylő
tisztnek, hogy ő bizony szívesen átadná ezeket a szolgálatokat egy
fiatalnak, aki szeretne száguldani 160-al az éjszakában, osszák őt
inkább olyan szolgálatba, ahol egy mellékvonalon szép lassan eldöcögi ezt a pár hónapot.
A csere sikerült is, az ifjú kolléga még meg is köszönte, főleg amikor
kiderült, hogy az éjszakát nem a mozdonyon bóbiskolva kell tölteni.
Azért nem, mert bár megszüntették a keletiben a „laktanyát” – vagyis
az ilyen szolgálatok esetére fönntartott vasúti szállást – helyette az
állomás közelében, egy egyházi üzemeltetésű panzióban béreltek
szobát, az esti és a másnap reggeli szolgálat között legalább hat órát
pihenéssel töltő, vasúti dolgozók számára.
Szóval a csere létrejött, a fiú ment: előbb két nappali, majd egy éjszakai szolgálatba, aztán eltelt vagy négy hét mire újra találkoztak.
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- Na, fiam, milyen volt az éjszakai szolgálat? Jóformán azóta nem
láttalak, hogy cseréltünk, már épp gondoltam, talán összeszedtél valami menyecskét ott a pesti éjszakában, és felköltöztél?
- Jaj, Bandi, bárcsak az lett volna! Képzeld el, most jövök vissza a
táppénzről, azért nem láttál azóta. Azon a szép szálláson, aminek úgy
örültem, reggelre lett a karomon két csípés. Még gondoltam is zuhanyozás közben, mi a fene lehet ez, de aztán kezdődött a munka, hát
el is felejtettem. Ahogy most visszaemlékszem, útközben is viszketett párszor, de hát vezetés közbe ki figyel erre. Hanem aztán amikorra hazaértem, a két csípés helye kivörösödött, és már akkora volt
a folt, hogy összeért – pedig legalább húsz centire volt egymástól.
Gondoltam, most menjek el vele a bőrgyógyászatra? Ott ülhetek
vagy fél napot fáradtan a szolgálat után. Vettem inkább a patikában
valami kencét és hazamentem. De amire hazaértem, és be akartam
kenni, már kezdett felhólyagosodni, és egyre jobban fájt. No, gondoltam, reggel mégis elmegyek az orvoshoz, mert ez így nem lesz jó.
Hát ne tudd meg! Reggelre az egész felhólyagosodott, és vizenyős
lett, és úgy égett, mintha leforráztam volna. Megyek az orvoshoz,
ülök vagy négy órát a bőrgyógyászaton, mire sorra kerülök egy „baba” kis doktornőnél. Nézi-nézi a kezemet, látszik, hogy tanácstalan:
„Emlékszik rá, hogy megcsípte valami?” – kérdezi végül. Mondom
neki hogy nem, mire előveszi a nagyítót és azzal nézi, majd átmegy a
másik szobába, és visszatér egy öreg doktorral. Azt mondja az öreg,
alighogy ránéz: „Van maguknak otthon ágyi poloskájuk?” Azt hittem
hanyatt dobom magamat! Dehogy van doktor úr – mondom aztán
neki – nekünk még legyünk sincs, nemhogy poloskánk! De az öreg
csak nem hagyja: „Aludt valahol mostanában idegen helyen?” No,
ekkor bevillant, hogy te jó isten! Hát a panzió, amibe aludtam múlt
éjjel! Nagyon mérges lettem, mondtam a doktornak, hol jártam. Azt
mondta, higgyem el, ezt komolyan kell venni, mert allergiás lehetek a
poloskacsípésre. Felírt egy rakat gyógyszert, meg kenőcsöket – de
már akkorra zsibbadt is a akarom, meg egyre jobban égett. Három
hét volt, mire kikezeltek belőle.
- Hát komám, te jól megjártad. Aztán mit szóltak a vasúton? Elismerték munkahelyi balesetnek?
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- Ugyan, dehogy, amikor rákérdeztem csak röhögtek rajtam, hogy jó
hogy nem a tripper kezelését akarom elszámoltatni velük a laktanyázás után… de most hallottam, hogy azóta még vagy hárman így jártak ott a szállón, így aztán most felmondták a szerződést a panzióval:
adják el a poloskás szobájukat másnak!
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Misi esete
a kopasznyakú kakasokkal

E

z a történet több mint ötven éves – bizonyos részleteit már
jótékony homály fedi – de még mindig őrzi a családi emlékezet. A történet idején párom még talán iskolába sem járt,
az orgoványi tanyavilágban élte a tanyasi gyerekek boldog, gondtalan
életét. Ne gondolja senki, hogy ez unalmas volt, hiszen ott volt a
rengeteg állat: a malacoktól a tenyészbikáig – aki egyszer elszabadult
a pányvájáról és felkergette a szőlőt kapáló asszonyokat a diófára, és
addig őrizte őket, míg Misi, az édesapját be nem hívta a szénakaszálásból, mert Dani csak neki fogadott szót. De ott volt édesapja kádárműhelye, ahol jól lehetett játszani a forgácsban, és faragni is lehetett, vagy a nádas, az erdő, a határ: mind-mind nagyszerű hely a játszásra, bújócskára, melyhez a környékbeli tanyákról két jó pajtás is
akadt.
Azért mondom el mindezt, mert a mai gyerekek már el sem tudják az
életet képzelni a virtuális világ: a filmek, az ” Xbox Live” és egyéb
„kütyük” meg a rengeteg játék nélkül, pedig higgyétek el, mi teljes
életet éltünk a mesekönyveinkkel, rajzfüzeteinkkel, a magunk készítette babaruhákkal, vagy akár a kiscicák, kiskacsák boldog tulajdonosaként is.
Visszakanyarodva Misi történetéhez, arról akartam mesélni, mi történt akkor, amikor Ő még iskolás sem volt, de már elég nagy ahhoz,
hogy 1-2 órára magára hagyják, amikor kimennek szőlőt kapálni. Az
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történt, hogy játék közben eszébe jutott, milyen jó lenne megmutatni
Jóska barátjának azt a szép kis arany láncot a csöpp kereszttel, amit
pár nappal korábban a pesti keresztmamájától kapott. Bement hát a
házba, és elkezdte keresni, vajon anyukája hová is tehette. A hálószobában az iker ágy mellett volt egy háromszárnyas tükör, amely
alatt asztal állt több fiókkal. Ezen az asztalkán volt három faragott
doboz – még az édesapja készítette őket, amikor az anyukájának
udvarolt – ezekben kezdte keresni, és már a másodiknál sikerrel járt:
édesanyja fülbevalója mellett, ott volt selyempapírba csomagolva a
becses ajándék. Megörült, hogy ilyen gyorsan megtalálta, és szaladt ki
vele az udvarra.
Útja a baromfiudvaron át vezetett – mert Jóskáékhoz erre lehetett a
leggyorsabban átmenni – amikor eszébe jutott, hogy legjobb lenne a
nyakába tenni a láncot, mert a Jóska így biztosan elhiszi, hogy az övé,
nem a nővéréé. Megállt hát az udvar közepén, és a nyakába illesztette
a láncot, majd megpróbálta a csatját bekapcsolni. Ebben a pillanatban a háta mögött, a bakpulyka óriási „durrogással” elkiáltotta magát, mire ő megijedt, és a láncon átfűzött kis keresztet leejtette a
porba. Persze más se kellett a körülötte álló, örökké éhes baromfinak: egyszerre többen kaptak a „csemege után”, és Misi úgy látta,
hogy valamelyik kopasz nyakú kakas egyetlen pillanat alatt elnyelte a
kis keresztet.
Kétségbeesve rohant ki az udvarból, egyenest a szőlőbe, hogy szüleinek elpanaszolja a történteket. Mindketten otthagyták a munkát, és
követték a megszeppent fiút, hogy mutassa meg, melyik jószág volt
az, de bizony ő nem tudta eldönteni. Misike, némi dorgálással megúszta a dolgot, de a kopasznyakúak nagyon rosszul jártak: édesapja –
akinek nővérétől az aranylánc származott – első mérgében kiadta a
parancsot a feleségének: azonnal vágjon le minden kopasznyakú
kakast, valamelyiknek a begyében biztos ott fogja találni a becses
ajándékot.
Anyukája tehát föltette a katlanra az üstbe a kopasztó vizet forrni, a
férje pedig sorba metszette el az állatok nyakát: előbb a kopasznyakú
kakasokét, de amikor azok begyében nem találta Örzsike a keresztet,
sorra levágta a kopasznyakú tyúkokat is, összesen vagy hetet. És
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mivel ez idő tájt még nem volt villany a tanyán – vagyis nem lehetett
a húst lefagyasztani – hát egy hétig ették a csirkehúst: pörköltet meg
töltött csirkét és rántott combot, mint a nagy ünnepeken. De jutott
belőle még az arra járó öreg cigányasszonynak is, aki bizony alig győzött hálálkodni:
- Áldja meg az isten a jóságáért aranyos nagyságám! Nem kellett volna ám bíbelődnie a kopasztással! Máskor, ha ad tikot drága kezit
csókolom, elviszem ám én és megkopasztom magunknak!
Honnan is tudta volna szegény, hogy bizony ezeket a tyúkokat az
arany kereszt megtalálásának reményében kopasztotta fél éjszaka
szegény anyósom!
A történetnek nincs happy endje: a kereszt nem került elő a kakasok
begyéből – és Misi máig sem tudja, hogy ki volt a valódi „tettes”.
Talán mégis a bakpulyka kapta föl?
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Zsanna emlékei
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Bezzeg az én időmben…!
yerekkoromban sokszor hallottam nagyapámtól ezt a mondatot és magamban mosolyogtam rajta: ugyan nagyapa! Nem
változhatott olyan nagyot a világ – mivel lehettek mások azok
a telek amikre Te emlékszel? Azóta eltelt ötven év, és most én mondom ezt, visszagondolva azokra az időkre, amikor heteken át hó
födte az alföldi tájat, de akkora, hogy kihívás volt a köves útról a
fákkal védelmezett kis alföldi tanyánkat megközelíteni!
Kisiskolás voltam, reggelenként a szomszédos tanyán élő unokahúgomhoz és a bátyjához csatlakozva, több mint három kilométert
gyalogoltam a felsőjakabi iskoláig hátamon az iskolatáskával, kezemben a Síposéktól cipelt tejes kandlival, melyben Mészáros tanító néni
kislányának, Melindának, naponta vittem a tejet. De ez akkor természetes volt – mint ahogy az is, hogy összevont osztályba jártunk (az
elsős a harmadikossal, a másodikos a negyedikessel tanult együtt) és
mivel jó tanuló voltam, az un. „csöndes órát” én sokszor nem a tanteremben töltöttem, hanem a tanító néni kislányára, Mendire vigyáztam az iskolához épített szolgálati lakásban.
Előfordult, hogy a hó kérge olyan keményre fagyott, hogy a nagybátyámékhoz disznótoros vacsorára menet, én végig a hó tetején tudtam menni – nem szakadt be alattam. Élveztem a telet, szerettem a
szikrázó napban a havas fákat nézni, azt játszottam, hogy kitalálom:
melyik ágvillába rakodott hó, milyen vadállatot formáz. Arra is emlékszem, hogy egyik télen – talán 1965-öt írtunk – a Tóth nagyapám,
Pali bátyámtól kölcsönkérte a szamarat, azt egy tuskó után kötötte,
és úgy húzatott utat nekem az iskoláig. No persze, ne gondoljátok,
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hogy ezek után végig ezen a gyalogúton mentünk – nem lettünk volna gyerekek, ha Pannival és a bátyjával, Lajoskával, nem ott hancúroztunk volna az út mellett a legnagyobb hóban! Tisztán emlékszem,
hogy épp javában hógolyóztunk, amikor édesapám – aki aggódott,
hogy a megszokott időben nem értem haza – elém jött, hátha a nagy
hó miatt nem bírok hazamenni egyedül. De nem haragudott, hazafelé elmesélte, hogy amikor Ő kisgyerek volt, neki még több mint öt
kilométert kellett a temető melletti, úgynevezett, Hajtó úti iskoláig
gyalogolnia. 1929 telén egy reggelre, akkora hó esett, hogy a nagyapáék nem engedték iskolába menni. Apukám – aki kitűnő tanuló
volt, és imádott iskolába járni – addig sírt és rimánkodott az édesapjának, hogy végül másnap elengedték, de csak Sándor bátyámék tanyájáig jutott: az éjszaka folyamán keményre fagyott hóban teljesen
kimerült, és a bácsikámnak kellett őt a hóból kimentenie. Befogott a
szánba és úgy hozta haza őt átfázva, betegen. Tüdőgyulladása lett, és
hetekig nem tudott iskolába járni.
Ó azok a telek, azok a régi ünnepek! Anyukámék tízen voltak testvérek, így az édesapjuk, tíz felé osztotta azt a nyolcvanhét hold földet
ott, a sívó homokon, a jakabszállási tanyavilágban. A testvérek egy
része idővel aztán iparosnak tanult és a városba költözött, de közülük négy ott épített tanyát az „örökségén”, közel egymáshoz. Mi pedig az apai nagyapám házához toldott, szoba-konyhás lakásban éltünk, közvetlenül a testvérek közelében – mert apukám a szomszéd
lányt vette feleségül. Így aztán nem voltunk egyedül ott a pusztaságban, és amiben lehetett, segítettük egymást. Emlékszem, hogy imádtam Sándor bátyám lovait hajtani! Nyáron a kocsit, télen a szánt húzattuk, amikor mentünk be a falusi boltba, és én roppant élveztem,
hogy hallgat rám a Manci meg a Sárga. Nagy dolog volt az a két ló,
mert lehetett akármilyen világ, a nagybátyám megélt belőlük:¨fuvarozott, szántott, boronált – mindig a maga ura volt, sosem
kellett a TSZ-ben vagy a városban dolgoznia, mint apukámnak.
Mivel anyukám, a tíz testvér közül a legkisebb volt, úgy alakult, hogy
az anyukája korai halála után, ő maradt otthon idős édesapjával a
Gere tanyában (édesanyjuk egészségét a 13 gyermek megszülése, a
háború, és a beszolgáltatás elmaradása miatti bebörtönzés felemész230

tette). A testvéreknek természetes volt azután is, hogy anyukám férjhez ment, hogy ha bármilyen ügyes-bajos dolguk volt, az anyukámtól
kértek tanácsot, és ha családi esemény volt, Ilonkánál gyűltek össze –
és én ezeket a családi összejöveteleket nagyon, de nagyon élveztem.
Szóval így éltünk akkoriban. Most mondjam én is, hogy „bezzeg az
én időmbe…”? Nem volt tv, sőt villany sem, de esténként a petróleumlámpa fényénél nagyszerűen lehetett apukával kártyázni, olvasni a
természettudományos és a vadászélményekről szóló Kittenberger
könyveket – amelyeket én hordtam haza az iskolai könyvtárból –,
mert mind a ketten nagyon szerettünk olvasni. És azok a malomcsaták, meg a „ki nevet a végén” játszmák!
Arra is emlékszem, éppen nálunk volt két kecskeméti unokatestvérem, amikor a játék közben a huzattól hirtelen kialudt a lámpa, és mi
ott maradtunk a tökéletes sötétségben, mire apu felkiáltott: „Jaj a kis
barnám! Ne bántsátok a kis barnámat!” (A hat szín közül, ami a „ki
nevet” játékban van, ő éppen ezzel a színnel játszott.) Mi pedig kacagni kezdtünk, mert nem hogy az ő „kis barnáját” nem láttuk – és
nem tudtuk leütni – még egymást sem láttuk a sötétben, amíg anyukám újra meg nem tudta gyújtani a lámpát (ami ugye időbe telt, mert
meg kellett várni, hogy a tűzforró üveg egy kissé lehűljön). Igen, apu
ilyenkor olyan tudott lenni, mint egy gyerek, imádtam őt, jó volt mellette felnőni. Igazságtalan a sors, hogy csak tizenhét közös évet adott
nekünk.
Igen, a Karácsony! Elkalandoztam a múltban, pedig egy karácsonyról
akartam mesélni, arról a karácsonyról, amikor rájöttem, hogy a fenyőfát nem a Jézuska hozza. Ezen a szentestén az apai nagyszüleimen kívül, a keresztanyám is velünk ünnepelt. Ő a városban élt, de
mivel nem volt családja, természetes volt, hogy az ünnepeket általában a húgánál tölti. A vacsora, (mely ilyenkor mindig orjalevesből,
sültekből és töltött káposztából állt, és rendszeresen egy nagy tányér
bejglivel fejeződött be) részemről boldog várakozással telt el, majd
gyorsan lefeküdtem. Hozzánk ugyanis mindig karácsony reggelére
érkezett meg a Jézuska, ezért igyekeztem ágyba bújni, hogy minél
előbb elaludjak – bízva abban, hogy akkor gyorsabban reggel lesz.
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Szüleim és keresztanyám még fönt maradtak, de ennek akkor még
nem tulajdonítottam jelentőséget.
Valószínűleg késő éjjel volt, amikor – talán a szokásosnál több elfogyasztott étel, vagy a finom diós kalács nyomta a gyomromat – felébredtem. A szoba sarkából halk, suttogó hangokat hallottam, és én
elszoruló szívvel lestem arra: talán a hold fényében meglátom az
angyalkát, aki Jézuska segítőjeként, a fát díszíti. Amint odanéztem,
éppen egy kis fehér lepel röppent a fa tetejére – mint később megláttam, egy hófehér batiszt kötényke, melyet nekem szántak a szép pepita ruhámhoz – de az angyal helyett keresztanyám állt a feldíszített
fánál, kezében a köténnyel.
Hangos, és szívfacsaró zokogásba törtem ki és vigasztalhatatlan voltam: elvették tőlem a karácsony örömét!
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Akinek életet adott,
azt meg kell óvnia

A

z imént olvasottak hatására, döbbenten ülök a szálloda teraszán, kezemben kedvenc újságom legutolsó számával. Előttem a medencében gyerekek lubickolnak önfeledten, kacagásuk és kiabálásuk messzire száll. Szüleik a medence partján a víz felé
fordulva beszélgetnek, nehogy szem elől tévesszék csemetéjüket.
Gondolataim visszatértek az imént olvasott cikkhez: „Egy szőke a
barnák között” volt a fejezet címe. A történet önmagában is elég
megrázó: egy – a háborúban, erőszakból fogant – lány vallomása, de
amitől ez engem lebénított, az annak az egyetlen mondatnak a most
megvilágosodott jelentése, amit a már tíz éve halott édesanyám válaszolt egy gyermekkoromban feltett kérdésemre. Emlékszem, vasárnap délután volt, kint ültünk a tanyánk előtt az óriási eperfa alatt, és
a családi fotókat nézegetve – egy nyolc év körüli kisgyerek naivitásával – megkérdeztem anyukámat, hogy a nagyszüleimet és a tíz gyermeküket ábrázoló régi fotón „miért olyan csúnya a Józsi bácsi a többiek között?”
Édesanyám meglepődött a kérdésemtől, valószínűleg számára természetes volt, hogy a tíz testvér között a nyolcadiknak született nem
szőke, kék szemű, hanem egy gyűrött arcú, kimondottan csúnya,
fekete gyerek – leginkább talán a közelmúltban, Erdélyben látott
cigányemberek arcvonásaival. Nekem viszont feltűnt, hogy ez az
örökké durva és sikamlós vicceket mesélő, a munkát kerülő, mula233

tozni, muzsikálni viszont annál inkább szerető Józsi bácsi, hogyan
válhatott mássá, mint a testvérei?
Anyukám ekkor rám nézett, és azt mondta:
- Tudod, amikor a mama Józsikával volt viselős, bejöttek a románok
(értsd: az I. világháború után), és a mama nagyon megcsudált egy
rusnya, szőrös talpú román katonát. Azt mondta nekünk, ettől született másnak ez az egy fia.
Akkor én ezt a magyarázatot elfogadtam. De most – elolvasva ezt a
cikket – belém hasított a felismerés, és számolni kezdtem: ez a nagybátyám épp az idő tájt fogant, amikor a román hadsereg egészen
Budapestig behatolt az ország területére! És ugye, azt a történelemkönyvekből is tudjuk, hogy a katonák nemcsak szexuális szükségletből, de a hódítás, az elnyomás szimbólumaként is sorra gyalázták
meg minden háborúban az útba eső falvak lányait, asszonyait?
Istenem, milyen titkokat hordozhatott az én nagyanyám egészen
haláláig? És mennyit tudott erről az én anyám? Vajon mit akart nekem elmesélni, mi volt a „majd ha egyszer nagy leszel, mondok én
erről valamit” szavak mögött? Mert erre a beszélgetésre – emlékezetem szerint – soha nem került sor…
Véletlen? Józsi bácsi felesége nyolcszor volt terhes, nyolcszor szült
életképtelen – nyúlszájú vagy farkas torkú – kisgyerekeket, akikből
soha egyetlen egy sem hagyta el élve a kórházat. Sorsszerűség? Vagy
egyszerűen nem örökíthette tovább a családon belül nagybátyám azt
a gént, ami a többiektől annyira különbözővé tette?
Ahogy ott ültem, eszembe jutott egy közelmúltban olvasott könyv a
Hellinger-féle családállításról: egy terápiás módszer, amellyel a felmenők sorsának alakulását befolyásoló múltbeli pl. erőszakos cselekmények felkutathatók. Azon tűnődtem: 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 kelljen ilyen megalázást elviselnie?!
A ma olvasott újságcikkből idézek: „ A falun kívül volt egy tanya,
ahol nem volt szerencséje a háziasszonynak, őt leteperték a katonák,
teherbe is esett tőlük. Megszületett a gyermek, aki hamarosan meg is
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halt… sokan úgy gondolják, hogy nem véletlenül. Képzelje el, hogy
mit érezhetett az anya, ha ránézett: gondolja tudta szeretni?” …vajon
tudta?
Ennek kapcsán eszembe jutott, anyukám egyszer azt mesélte Józsi
bácsi feleségének:
- A mama mind a tíz gyerekét nagyon szerette, de ha tehette, a Józsikának mindig kedvezett, mert az olyan más volt, és a többiek kevesebbet játszottak vele.
Én ezt régen nem értettem, és igazságtalannak éreztem a többiekkel
szemben, mert ahogy anyukám mesélte, Józsi mindig piszkálta őket
és kötekedett . „Akkor meg mindek védte meg a mama?” – gondoltam akkor. Most viszont kezdem megérteni…
Hangos gyereksírást hallok, visszazökkenek a mába: a medence partján egy mulatt kisfiút, egy szőke kislány valószínűleg véletlenül fellökött. Édesanyja felkapja, dajkálja, vigasztalja… mert az anya már
csak ilyen: akit Ő szült, akinek életet adott, azt meg kell óvnia.
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Emlékezés
letem eddigi legnehezebb időszakát éltem 1974-ben, amikor
májusban, motorbalesetben elveszítettem imádott édesapámat. Harmadikos szakközépiskolás voltam, kollégiumban laktam Kecskeméten, és az volt a tervünk, hogy mire leérettségizek, beköltözünk a városba a jakabszállási tanyavilágból.
Vásároltunk nagybátyámtól egy felújításra ill. újjáépítésre szoruló
házrészt, egy olyan házban, mely valaha teljes egészében az övéké
volt, de az ötvenes években őket kulákokká, a házat pedig un. KIK
lakássá nyilvánították, beleköltöztettek három családot, és a ház eredeti tulajdonosának fizetnie kellett azért, hogy negyedikként meghúzhassa magát az udvar hátsó részében egy szobában, melyhez még
egy kamra és egy istálló tartozott.
A felújításhoz már megvásároltuk az anyagokat, és abban az évben,
amikor a tragédia bekövetkezett, édesapám és a sógora, Feri bácsi,
éppen hozzá akartak fogni a bontáshoz. Eljött a nyár, mi ott maradtunk édesanyámmal kereső nélkül – az ő látása akkorra már oly mértékben megromlott, hogy munkát találnia esélytelen lett volna – az
özvegyi nyugdíj és az árvaellátás összesen ezernégyszáz forint volt –
ami bizony már a hetvenes évek közepén se számított valami „fényes” jövedelemnek. Munkásokat fogadni a bontáshoz ilyen jövedelem mellett nem lehetett, elhatároztuk hát, hogy amit bírunk mi ketten fogunk elbontani. Ezt persze elmeséltem az osztálytársamnak,
Évának is, aki egy nap azért jött, hogy moziba hívjon, de miután két
nagy vödörrel a kezemben éppen a sittet hordtam a kapuhoz, belátta,
hogy most valószínűleg ez nem lehetséges. Kicsit sajnálkozott, majd

É

236

elment, és én még talán gondoltam is rá, hogy azért kicsit segíthetett
volna – de ami ezután történt, arra végképp nem számítottam: másnap reggel mind a hat fiú osztálytársam ott állt hét órakor a kapuban,
hogy jöttek falat bontani! Éva „riadóztatta” őket.
Máig sem tudom, hogy oldották meg, hogy Ladánybenéről éppúgy
ott legyen a Gábor, mint a Laci Izsákról (akkor még magánlakásoknál alig-alig volt telefon, és autója sem volt túl sok családnak), és
utólag tudtam meg, hogy Jánoskáék pl. nyaraltak a Balatonnál, de
még őt is elkérték a szüleitől. A fiúk tehát jöttek, és a nagybátyám
felügyeletével napokon át bontották a kéményt és a tűzfalat, anyukám pedig boldogan sütötte a palacsintát meg főzte a lebbencset, és
közben könnyek között hálálkodott a lelkes, de csákányhoz nem
szokott kis csapatnak, akik bizony itt-ott hólyagos tenyerükkel rendületlenül dolgoztak.
Különösen az alap bontásával küzdöttek meg, mert az terméskőből
volt, de Pista, Attila és Illés addig-addig feszegették csákánnyal meg
vasrudakkal, míg végül az is engedett és nagy robajjal eldőlt. Ekkor
jegyezte meg Attila, Baltás tanár urat – és rajta keresztül Gárdonyit –
idézve:
- Látjátok? „Sok kéznek még a kő is enged”
Negyven évnél is több telt el azóta, hogy az a ház újjáépült. Szomorú, de ezek a fiúk, akik mind ott voltak apukám temetésén is (egy
városi tornabemutató miatt, ahol az iskola összes lány tanulójának
élőképet kellett alkotni, csak ők jöhettek el a vidéki temetésre), és
akik egész nyáron felváltva, vagy együtt segítették a házunkat építeni,
Attila kivételével, már mind meghaltak – pedig még nem lennének
hatvan évesek! Álljon itt ez a pár sor az emlékükre.
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Utazok – avagy
hogyan lettem vasutas feleség?

R

égen nem utaztam már vonaton, tulajdonképpen azóta
nem, hogy nyugdíjba mentem és már nem kellett mennem háromhavonta Budapestre oktatni. Most viszont
kórházba indultam, és nem akartam a kocsit napokra a parkolóban
hagyni, nehogy megrongálják, mire hazaindulok.
A csomag meglehetősen nehéz volt: „mi mindent képes egy nő öt
napra becsomagolni” mondta a férjem miközben cipelte föl a táskát
a lépcsőkön, a megálló felé. Miután felértünk, elbúcsúzott és sietett
haza, mert várta a szobafestőket.
A megálló szép volt és új, több mint három éves felújítás-átépítés
után lett megállója a lakóparkunknak. Nem volt túl sok időm a nézelődésre, mert megérkezett a Desiro. Ez a szép, új, piros, számítógépes vezérlésű motorvonat jelentette az Esztergom – Budapest vasútvonalon a csúcsot, a korábbi fakókék – rozsdával tarkított és összefirkált – vagonok után: önműködően nyíló ajtók, melyeknek nyitásakor lépcső ereszkedik le az utasok elé, egy szintben a peronnal. Ezen
át, könnyedén tudta a mellettem álló anyuka hófehér anorákos, kétéves forma kislányát a tűzpiros babakocsival együtt betolni a kocsi
belsejébe.
A kalauz mosolyogva köszönt: „Csókolom Zsuzsa néni! A Robi a
következő vonatot hozza, nem tetszett megvárni?” Örömmel nyugtáztam, hogy fiam egyik kedves barátja van szolgálatban, elmondtam
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neki, hogy időpontra megyek a kórházba, így nem igazodhattam ahhoz, hogy a fiam által vezetett vonattal utazzak Pestig. Pedig milyen
jó érzéssel töltött el mindig, ha a férjemet vagy a fiamat láttam mozdonyt vezetni!
Megkértem ezután Csabát: „ha majd lesz időd, mutasd ám meg a
kislányod fényképét!” – mert emlékeztem rá, hogy nem régen született kisbabájuk.
„Jó, majd jövök vissza hamarosan.” – válaszolta vidáman és elindult,
hogy a babakocsis kismamának megmutassa, hogyan célszerű az
átjáróban elhelyezkednie, hogy a baba is biztonságban legyen, és az
utasokat se zavarja a le-, és felszállásban.
Figyeltem egy pillanatig őket, majd elindultam a kocsi belseje felé:
megszokásból egészen előre ültem, ahonnan be lehetett látni a vezetőfülkébe. Innen szoktam nézni, amikor a fiam vezet, nézem a királykék pólóba bújtatott széles vállát, látom amint figyelő tekintete
folyamatosan a pályát és a jelzőket pásztázza, és lassít, vagy gyorsít,
miközben bal lábával ütemesen nyomkod egy pedált. Ez az un. éberségi, amit ha elfelejt lenyomni, arra a fülkében is kihallatszó éles,
sípoló jel figyelmezteti. Ha pedig erre véletlenül nem reagálna, az un.
vonatbefolyásoló, megállítaná a szerelvényt – azt feltételezve, hogy a
mozdonyvezető rosszul lett.
Méretes fekete csomagomat a lábamnál biztonságba helyezve, kinéztem az ablakon: felvidított az elsuhanó tavaszi táj, a verőfényes napsütésben pompázó, sokféle árnyalatú üde zöld színnel. Amikor a
vonat pár perc múlva megállt, kinyílt az ajtó, és felhangzott a madarak éneke. Az idilli dalverseny hallgatása közben, orromat hirtelen
megcsapta az alkohol szaga: az ülésem mögül előre lépett az új felszálló, aki szemmel láthatólag pont az én mellettem lévő helyre pályázott. Alig észrevehető sóhajjal húztam arrébb az utazótáskámat,
majd amikor a férfi helyet foglalt, elővettem a kézimunkámat és kötni kezdtem. Kis idő múltán, látóteremben megjelent egy szőrös kéz:
kapatos útitársam keze mozdult a combom irányába.
Szent ég! Ezt hívják deja vu érzésnek? A fejemben megjelent egy
negyven évvel ezelőtti kép: ülök a vonaton Pest és Kecskemét között
és kötök egy pulóvert… a mellém telepedő útitársam akkor is ittas
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volt, és ott is simogatással próbált „barátkozni”… és azután szinte
várom, hogy megint jöjjön az a helyes fekete hajú fiú, aki akkor is, és
azóta már számtalanszor megmentett a kényes helyzetektől. De aztán eszembe jutott: ő valószínűleg épp most ért haza a megállóból, és
hamarosan kinyitja az ajtót az érkező szobafestőknek.
A kellemetlen helyzetből, most a kalauz mentett meg: ebben a pillanatban lehuppant a velem szemben lévő ülésre, kezében a telefonjával – hogy megmutassa a kis Nikolett fotóit – én pedig hálából, elmeséltem neki ezt a negyven évvel ezelőtti történetet:
Igazi „vidéki lányként” nem kis kihívás volt számomra 1976-ban,
hogy életemben először egyedül utazzam Budapestre, és keressem
meg az Országos Szórakoztató zenei Központ Gorkij fasori irodáját
– ahová főnököm, Miki bácsi, egy fontos üzenettel küldött Kecskemétről.
Sikeresen túlélve a „nagy kalandot”, hazafelé vonattal utaztam, kiválasztottam egy üres fülkét és ott elhelyezkedve, kötni kezdtem. Egyszer láttam, hogy egy magas, fekete hajú srác elmegy a fülkém mellett, majd kis idő múlva azt is, hogy ugyanez a fiú, már kabát nélkül
leszáll. Visszafelé jövet, tekintetünk ismét találkozott, és én megjegyeztem milyen helyes. Nem sokkal ezután nyílt a fülkém ajtaja, és
egy középkorú, italszagú férfi foglalt helyet mellettem, és kis idő
múlva láttam, hogy keze a combom felé közelét. Fölugrottam és
átrohantam a mellettünk lévő fülkébe, ahol három férfi ült – köztük
a helyes srác is – és azt mondtam: „Szeretnék átjönni, mert nem tűröm, hogy szemtelenkedjenek velem”! Erre a fekete hajú srác gyorsan felajánlotta, hogy áthozza a kabátomat.
Az incidens után vele szemben helyezkedtem el, és „bőszen” kötöttem tovább – ő pedig olvasott. Majd elindult a vonat, és a váltókon
rázkódni kezdett – amitől persze se olvasni, se kötni nem lehetett,
így „szidni” kezdtük a vasutat.
Én szólaltam meg először:
- Úgy látom, a vasút nem akarja, hogy elfáradjon a szemem a kötésben, gondoskodik róla, hogy abbahagyjam.
Mire az útitársam közölte, hogy:
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- Hát olvasni se nagyon lehet, de én még csak nem is szidhatom a
vasutat, mert a „kenyéradó gazdám”.
- Igazán? – kérdeztem – És mit dolgozik?
- Még csak mozdonyvezető gyakornok vagyok, és egyelőre a tanfolyamot végzem itt Pesten. Most van két szabadnapom és meglátogatom édesanyámat Orgoványon.
- Orgoványon? – örültem meg az ismerős helységnév hallatán –
Képzelje, én Jakabszálláson születtem és ott is éltünk édesapám haláláig. Úgyszólván „szomszédok” voltunk 17 éven át.
- És már nem ott élnek?
- Nem, mire leérettségiztem Kecskemétre költöztünk, ott lakunk a
Vasútpark közelében.
- Fogadja részvétemet édesapja halála miatt. Betegségben hunyt el?
- Nem, egy közlekedési balesetben. Kerékpárral akart lefordulni az
54-es útról a tanyánk felé vezető földútra, és a szomszédunk motorral meg akarta előzni. A két jármű első kereke összeütközött, apukám a halántékával egy kőre zuhant, és az esés után mindössze másfél percet élt – mondtam könnybe lábadt szemmel, mert még másfél
évvel az események után sem tudtam másként gondolni imádott
édesapám elvesztésére.
- Őszintén sajnálom! Remélem, lecsukták érte a szomszédot!?
- Á nem! Örök fájdalmam, hogy senki sem jelentkezett tanúnak, ő
pedig azt állította, hogy apukám nem tette ki a bal kezét, hogy jelezze: le akar fordulni. De ha még így is lett volna, ugyanattól a vasúti
kerékpár megörzőtől indultak mind a ketten, tökéletesen tudta, hogy
apu megy előtte, és hogy hol fog lefordulni. Máig meg vagyok győződve, hogy annak a néninek lehet igaza, aki utólag – már jóval a
rendőrségi eljárás lezárulása után – azt mondta: hallotta, hogy apu és
a szomszédunk arról beszél, hogy nem fog jól a fékje a motornak,
azért nem indul rögtön, mert még próbálja szerelni. Gondolom,
amikor kanyarodott, megint elromlott az a fék, de persze a rendőrségen, – ahol a felesége titkárnőként dolgozott –, azt mondta, csak az
eséstől romlott el. Végül 50-50%-ban nyilvánították őket hibásnak,
és a biztosító még az ő táppénzének a kiegészítését is tőlünk követelte.
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- Milyen igazságtalanság! Sajnos az én apukám sem él már – mondta
az útitársam együttérzően. Tizennégy éves se voltam, amikor agyvérzésben meghalt. Anyukám azóta férjhez ment egy vasúti pályabejáróhoz – neki köszönhetem ezt a munkahelyet, ő győzött meg arról,
hogy mozdonyvezetőnek lenni, szép hivatás. Hát igen, az ő munkájához képest „vezér úrnak” lenni: az nagydolog – mondta mosolyogva.
- Biztosan ad egyfajta szabadságot – mondtam – és lelki szemeim
előtt megjelent a napsütötte égbolt, a madarak és a szép tavaszi táj,
amelyen száguldva teljesen egyedül lehet abban a mozdonyfülkében,
nem csörög folyton a telefon, nem hisztizik az ügyfél, nem parancsol
senki.
- Persze, nagyobb szabadság is, nagyobb felelősség is – mondta ő –
és mesélni kezdett a munkájáról.
A beszélgetés így folyt, közel másfél órán át, majd együtt szálltunk le,
és mivel mi a vasútpark végéből induló utcában laktunk, hazáig kísért. Elbúcsúztunk, elindultam befelé végig az udvaron, és arra gondoltam: „olyan helyes ez a srác! Ennek így nem lehet vége!” Beszaladtam hát a lakásba, anyukámnak azt mondtam, nagyon sürgős üzenetet kell vinnem Miki bácsinak és rohanni kezdtem! A második utca
sarkán utolértem a fiút – épp egy volt osztálytársával beszélgetett.
Elbúcsúzott tőle, és mentünk együtt a munkahelyem felé. Amikor az
OSZK kapujához értünk, gondoltam behívom, de előtte megkértem,
mutatkozzunk már be és tegeződjünk, mert mégis mit mondok a
főnökömnek, ki ez a fiú?
Szóval velem jött, eltöltöttünk annyi időt az irodában, hogy mehessen a vonatjához, majd elbúcsúztunk, és én annyit mondtam: ha erre
jár, ide bármikor bejöhet beszélgetni.
Eltelt három hét. Egyik délután épp kávét vittem az udvaron át a
zenei stúdióba az oktatóknak, és a kapuban láttam egy magas, sötéthajú férfit – de hirtelen nem jöttem rá ki az. Az irodámba visszatérve, vettem a kabátomat és hazaindultam. A kapuban mosolyogva jött
elém Misi, aki arra volt kíváncsi egyedül jövök-e ki, mert ha van valakim, akkor ő sarkon fordul és elmegy. Így viszont maradt – és már
40 éve mellettem van.
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- Gondoltam, hogy ez a Misi bácsi volt! – állt fel mosolyogva a kalauz. Milyen stílszerűen tetszettek megismerkedni – fűzte hozzá, és
elindult, hogy az újabb felszállók jegyét kezelje.
Szerencsére a következő megállóban az ittas útitársunk is leszállt, így
újra magamra maradtam a gondolataimmal. Azon tűnődtem, mi volt
az a közös bennünk, amitől ez a történet nem maradt meg a szokásos „beszélgettem a vonaton valakivel” sztorinál? Talán a „sorsközösség” hogy mindketten korán veszítettük el rajongásig szeretett
édesapánkat? Vagy az, hogy mindketten egy kis faluból indultunk el,
és többet akartunk, mint ami ott, abban a korban az átlagos fiatalnak
jutott? Vagy valóban van felsőbb hatalom, amely egymáshoz rendelt
bennünket? Létezik vajon sorsszerűség, „eleve elrendelés”?
Miközben ezen tűnődtem, tekintetem az ablak irányába fordult, ahol
épp egy esküvői ruha kiállításra hívó óriásplakátot láttam, és erről
felvillant egy másik emlék:
Másfél évvel az emlékezetes vonatos megismerkedésünk után, az
esküvőnkre készülődtünk. Mivel apukám halála után kereső nélkül
maradtunk, a párom pedig még tanult, nekem nem lett ilyen több
százezer forintos ruhám, mint ez itt a plakáton – hanem az unokanővérem barátnőjének, az egyszerű organza ruháját igazították rám,
és a fátyolt Apjukommal együtt vettük Pesten, az Abbázia Ruhaházban. Ezt a becenevet egy rádiókabaréban hallott vicc alapján kapta,
és négyszemközt, a mai napig ő is következetesen Anyjukomnak
szólít. A vicc így hangzott: „Falusi keresztrejtvény: anyjuk megfejted
már a tehenet?” Hát ezért, ebből az idétlen viccből jött, hogy ha én
anyjuk, akkor ő apjuk – és valahogy később az összetartozásunk jelképévé vált.
Szinte minden meg volt már szervezve, és a meghívókat is széthordtuk, amikor egy nap a munkából hazatérve, édesanyámat sírni láttam.
- Mi baj van anyukám? – kérdeztem, mire ő még jobban sírni kezdett:
- Ki fog az oltárhoz kísérni kislányom? Hiszen nincsen már édesapád…
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Először megdöbbentem, majd az én szememben is gyűlni kezdtek a
könnyek. Eszembe jutott az a két évvel ezelőtti nap, amikor ez a
mondat az édesanyám szájából először hangzott el…
Harmadikos szakközépiskolás voltam 1974-ben, kollégiumban laktam és csak kéthetente járhattam haza. Tanyán laktunk, ahol nemhogy telefon, de még villany sem volt a közel százesztendős házban,
amelynek egyik felében az apai nagyapám élt – azév márciusában
bekövetkezett haláláig –, a másikban, a hozzátoldottban pedig mi
hárman. A nagypapám elvesztése után édesanyám arra kért, legalább
három hónapig járjak én is feketében, mert ez így illik. Megfogadtam,
de közben épp egy gyönyörű piros moher pulóvert kötöttem, és
amikor elkészült, nem bírtam ki, hogy ne vegyem fel: azon a reggelen
elhatároztam, hogy az iskola köppeny alá legalább egy napra felveszem az új pulcsit. Még nem volt időm begombolni a köpenyt, amikor a portás szólt:
- Gyere le Zsanna, itt van az anyukád, de siess, mert nagyon sír!
Elfeledve a piros pulóvert, rohanni kezdtem lefelé a lépcsőn, melynek aljában ott áll az unokabátyám és a zokogó édesanyám, aki a
nyakamba borult és csak ezt ismételgette: „nincsen már édesapád! ...
nincs már neked édesapád!!!”
…és én ott álltam a tiltás ellenére felvett tűzpiros pulóveremben,
először meg sem értve – vagy legalábbis fel sem fogva anyukám szavait.
- De hát mi történt Berci? Mit mond anyu? Mi van az apukámmal? –
fordultam végül az unokabátyámhoz, megértve, hogy ő hozta be
kocsival a városba édesanyámat, akinek a szavait még mindig nem
lehetett érteni.
- Icukám, (a család az anyu után kapott első nevem miatt így hívott)
az apukádat tegnap délután elgázolták, amikor a biciklivel a kövesútról le akart a Berkiék házánál kanyarodni. A fejével a 200 métert jelző kőre zuhant, még fel akart állni, de visszahanyatlott, és már csak
másfél percet élt.
- Micsoda! Ez nem lehet! Az én apukám nem halhat meg! – tört ki
belőlem a sírás, az elviselhetetlen gondolattól, hogy akit úgy imádtam
NINCS TÖBBÉ???
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Átöleltem zokogó édesanyámat, de vigasztalni nem tudtam, hiszen
az én szívem is megszakadt abban a pillanatban! Az én apukám! Akivel éveken át – amikor még „bejáró” voltam: ötödik osztályos koromtól egészen a középiskola kezdetéig, amikor kollégista lettem –
naponta reggel és este megtettük azt a 2,5 km-es utat, a tanyánktól a
vasúti megállóig, végtelen beszélgetések és sok-sok nevetés közepette. Akivel – ha csak lehetett – együtt voltam a szőlőben, már 10 évesen megtanultam tőle az őszibarackfák zöldmetszését, és tudom,
még a faderék fűrészelését is vállaltam a hatalmas, két végén húzható
fűrésszel – csak azért, hogy ott lehessek mellette. Persze szegénynek
ezáltal sokkal jobban meg kellett vele dolgoznia, hiszen amikor én
húztam visszafelé, akkor jócskán rásegített – de milyen élmény volt
nekem, hogy a fia helyett a fia lehettem!
És most? Mi lesz velünk? Hirtelen eszembe vágódott egy három
hónappal korábbi kép: amikor a nagypapa, a kis szobájában már a
halálra készült és napok óta nem beszélt, egyszer csak felült az ágyban:
- Ila! (így hívta édesanyámat) Vigyázz a Pistára, nagyon rosszat álmodtam! Azt álmodtam utánam jön… nemsokára…
Ezek voltak az utolsó szavai, pár órával később elment az ő „anyuskája” után, akinek a halála után, többé sohasem hallottam nevetni.
- Istenem! Hát ezt álmodta meg a papa? Drága édesapám miért kellett meghalnod? – jajdultam fel az emlék hatására.
Kétségbeesett zokogásomra megérkezett a nevelőnőm, Rózsa néni is
– valószínűleg a lányok szóltak neki, hogy jöjjön, mert nagy lehet a
baj – és anyukámmal együtt, felkísértek az igazgatói szobába.
A következő napokat szinte kívülállóként éltem meg: hazautaztunk
Bercivel és én hagytam, hogy történjenek a dolgok. Gyerek voltam
én még akkor egy temetés intézéséhez – anyukámék tízen voltak
testvérek, mindig is összetartottak – volt aki segítsen. Anyukám teljesen összeomlott, naponta járt ki az orvos a falutól 5 km-re lévő tanyára injekciózni – lovas kocsival ment érte Sándor bátyám –, valószínűleg nem volt még akkor a „Kiskanászként” emlegetett, köpcös
kis doktornak autója.
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Teltek a napok a rettenetes gyászban... valójában már csak arra emlékszem, ahogy öt nappal később, álltunk a sír mellett szakadó esőben, és én úgy éreztem, még az ég is őt siratja!
Az osztálytársaim közül csak a hat fiú jöhetett el, mert éppen valami
tornabemutató volt azon a napon a Széktói Stadionban, ahol az iskola összes lánytanulójának valamilyen élőképet kellett alkotnia. Onnan
nem hiányozhatott huszonhat lány, hiába kérlelték az iskola igazgatóját – pedig mindenki el akart jönni.
Gondolataim most visszatértek az esküvőm előtti beszélgetésre,
amikor végül is azt válaszoltam anyukámnak: „Majd megkérem leendő anyósomat, hogy ő se kísérje az oltárig Misit, hanem mi ketten
egymásba karolunk és bevonulunk magunktól.” Lehet, hogy formabontó volt, de még Feri bácsit – a legkedvesebb nagybátyámat – se
tudtam volna elképzelni akkor, ott, az apukám helyett.
A vonat nagyot fékezett az állatkerti csonka vágánynál lévő váltók
előtt (milyen kifejezéseket tanultam én ezektől a mozdonyvezetőktől), és én visszazökkentem a mába. Csomagjaimat összeszedve indultam az ajtó felé, majd tovább a metróhoz. A Nyugati lepukkant,
mint régen – úgy látszik, idáig nem jutott el az Esztergom – Budapest vasútvonal felújítására szánt EU-s pénz – jegyeztem meg magamban szomorúan.
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Megpróbáltatás

E

gy szülőnek sok mindent el kell viselnie, mire a gyereke
felnő. Egy gyereknek sok mindent át kell élnie, mire felnőtté válik… arany igazságok ezek, melyekre a mi egyetlen
fiunk élete is megerősítő példa.
Nyolc éves sem volt még, amikor egy reggelen igy szólt:
- Anyci! Ha lecsukom a szemem és utána kinyitom, olyan mintha egy
széles, fekete szalagot húznának el a szemem előtt, és én azon nem
látok át. Mi lehet velem?
Természetesen megrémültem, és ijedten fordítottam arcocskáját magam felé, de a tekintetében nem láttam semmi rendkívülit. Kérdeztem, nem szorított valamit az arcához, vagy nem nézett bele a Napba
az ablakon át – hátha csak káprázik a szeme –, de mivel nem csinált
semmi ilyet ébredés után elhatároztam, hogy ha nem múlik el perceken belül, nem viszem aznap iskolába, hanem elmegyünk a szemorvoshoz, aki az édesanyámat is kezelte.
Így is lett, a főorvosnő a magánrendelőjéből, beküldött minket a
kórházba, amelyben dolgozott – azzal a megjegyzéssel, hogy másnap
reggel találkozunk. Kisfiunk ott töltötte az éjszakát – sőt a következő
5-6 napot is – anélkül, hogy a főorvosnő előkerült volna: mint utóbb
kiderült, azon az estén összeköltözött a felettesével és elutaztak pár
napra a család haragja elől. Napok teltek el érdemi kezelés, vizsgálat
nélkül – hiszen az osztályon dolgozók tudták, hogy a kisfiú a főnökük betege, így nem mertek nélküle semmit se tenni. A látása folyamatosan romlott, egy hét alatt két és fél dioptriát, én pedig kétségbeesett és tanácstalan voltam. Végül egy iskolatársának az anyukája –
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egy fiatal doktornő az osztályról – megsajnált bennünket, és vérvételt
rendelt el, melyet elküldtek a fővárosba vizsgálatra, így mire az „ifjú
pár” előkerült, már lehetett tudni, hogy a fiunk toxoplazmózissal
fertőződött meg. Ezt a vírust kutyától, macskától, nem jól megfőtt
hústól, vagy akár lángolt kolbásztól is meg lehet kapni. Ki tudja,
hogy a homokozóban a kutya kakitól, vagy épp a menzán egy félnyers hústól került-e a szervezetébe – tény az, hogy a kórokozó mindig lágy, idegpályás területeken támad, és ez az ő esetében a látóideg
volt.
Az eredményt nem velem, hanem a kisfiammal közölték oly módon,
hogy a professzor úr behívatta magához a 8 éves gyereket és egy
nagy könyvbe megmutatta neki a kórokozó rajzát, hogy egy ilyen
„félig vírus, félig baktérium” van a te szemedben, és már régen kapnod kellett volna sok „szurit”, hogy meggyógyuljál. Amikor látogatás
alkalmával a kisfiam ezzel a hírrel fogadott, persze azonnal felkerestem a professzort, és közöltem, hogy mivel eddig nem kaptunk érdemi segítséget tőlük, én viszem a fiamat a szegedi klinikára – de erre
az volt a gúnyos válasz:
- Mit akar? Amit Szegeden tudnak, azt én is tudom, onnan jöttem!
Így aztán ki kellett várni még egy hetet, amíg injekciózták, majd végül megkaptuk a zárójelentést, mellyel végre felkereshettük a szegedi
klinikán ajánlott adjunktust, aki elmondta, hogy a betegség első jelentkezésekor, azonnal kellett volna egy négy injekcióból álló kúrát
kapnia a kisfiunknak, akkor nem terjedt volna szét a szervezetében a
kórokozó, hanem a szemében lézerrel ki lehetett volna azt az öt pontot égetni, ahol a toxoplazmás gócok vannak. Igaz, abban az öt pici
pontban nem látott volna, de ez olyan kis terület, hogy az nem zavarta volna a látásban. Ezt viszont Kecskeméten elmulasztották, így
most már ő csak azt teheti, hogy meghozatja Belgiumból azt a nagyon erős gyulladásgátlót, amit ha a betegség újra jelentkezik, órákon
belül meg kell kapni – mert ezen múlhat a gyermek látása. Megadta a
klinikai közvetlen számán felül a lakástelefonját, sőt az édesanyja
telefonszámát is (1985-öt írtunk, hol volt akkor még a mobiltelefon!),
hogy bármikor elérhessük. Ezután elmagyarázta nekem és a fiamnak
is, hogy ha a kisfiú úgy észleli: másként kezd el látni, másként törik
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meg a fény a szemében, azonnal telefonáljunk és induljunk el Szegedre – és ő ígéri, ha országon belül van, előbb lesz a klinikán, mint
mi, mert tényleg Robi látása múlhat a kezelés azonnali elkezdésén!
Óriási teher és felelősség volt ez egy nyolc éves emberke számára:
hiszen csak maga veheti észre, hogy ismét jelentkezik a betegség,
hogy szaladnia kell a munkahelyemre az iskolából, ha úgy érzi: baj
van! Hónapok teltek el így, mire egy vírusos tüdőgyulladás utáni legyengült állapotban, újra jelentkezett a látászavar. Éppen farsangra
készültünk, már megvettük az aranyhörcsögöt és megvarrtam a kis
piros mellényt és a sapkát, mert Nils Horgersson akart lenni – amikor újra romlani kezdett a látása. Rohantunk Szegedre! Egy hetet
töltött ott, majd azzal tértünk haza, hogy az injekciókúrát pár hét
múlva meg kell ismételni. Nem telt el egy hét sem, amikor egy reggelen a munkahelyem előtt lett rosszul a kisfiam: nagyon erős görcsökkel vitte a mentő kórházba. Azonnal hívtam a szegedi orvost, hogy
lehet-e ez az injekció mellékhatása, de megnyugtatott, az egy erős
antibiotikum, attól biztos nem lehet rosszul.
A kórházban vakbélgyulladásra gyanakodtak, így „felfogadtam” azt
az orvost, akiről más anyukák azt mondták: igyekszik kicsi sebet
vágni, vele beszéljek. Két nap telt el műtét nélkül étlen-szomjan,
mert hátha mindjárt vinni kell a műtőbe – majd a harmadik napon
nagyvizitnél, amikor a főorvos megkérdezte, mi lesz ezzel a kisfiúval,
az általam felkért orvos azt mondta, jobban van, ihat. El lehet képzelni, hogy ez a szomjúságtól elgyötört kisgyerek, ezek után megivott
vagy másfél liter teát, majd jött a délután és vele a látogatási idő,
amikor közölte velem a nővér, hogy ma este megműtik a kisfiút.
Kérdeztem: rosszabbul van? A válasz az volt: nem, de most ügyeletes az adjunktus úr. Kértem, hagy maradhassak a látogatási időn túl,
amire engedélyt is kaptam, mondván: bagatell műtét, max. 20-25
perc.
Ezután elvitték a műtőbe, és másfél óráig nem volt semmi hírem,
csak azt láttam, hogy egyre több orvos érkezik rohanva a műtőhöz –
és én kis híján megőrültem az aggodalomtól! Végül kitolták: ki volt
kötve és gépek vették körül, a tüdejéről véres habot szívattak! Napok
múlva derült ki az igazság: mivel nem volt üres a gyomra, műtét
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közben „aspirált”: hányni kezdett és a hányadék belement a tüdejébe.
Ettől sajnos tüdőembóliát kapott (ami hosszú távon agykamra fejlődési rendellenességet okozott, mivel ekkor az agya percekig nem
kapott elegendő oxigént – de ez csak kb. nyolc évvel később, a gyakori ájulásai után derült ki), amire akkor és ott azt mondta az orvos:
- Ez az ébredés utáni természetes állapot, menjen haza nyugodtan.
Emlékszem, azt válaszoltam:
- De hát engem már többször műtöttek, soha nem kerültem ilyen
állapotba, hogy mondhat ilyet? Mit tettek a kisfiammal?
Betolták a szobájába, és engem elküldtek, nem hagyták, hogy mellette legyek. Azt is csak napok múlva, egy kórházi dolgozótól tudtam
meg, hogy azért nem vitték el az intenzívre, hogy ne menjen el az
osztály híre. Meg azt is tőle tudom, hogy azért vártak a műtéttel,
mert az új főorvos nem engedte őket „pénzért műteni” és úgy játszották ki, hogy a felfogadott orvos mindig akkor műtött, ha ügyeletben volt.
Zokogva mentem hazáig, a város túlsó felére. Otthon a férjem várt,
aki a sokkoló hírek hallatára, a maga csendes módján ennyit mondott:
- Ha a fiunk ezt nem éli túl, én veszek az oroszoktól egy puskát, és
megölöm azt a sintért.
És ő ezt komolyan gondolta. 1986 volt, még ott állomásoztak az
oroszok a mi városunkban is, és ő – mint mozdonyvezető - bejáratos
volt a laktanyába, ahol valóban bármit eladtak egy kis pénzért, a háromévi szolgálat utáni hazautazásuk előtt.
Éjjel semmit sem aludtam, és végül azt találtam ki, az első busszal
kimegyek a kórházhoz és háromnegyed hat körül – mintha csak kórházi dolgozó lennék, aki jön a reggeli hatórás váltásra – be tudok
jutni a fiamhoz. Így is lett. Ott feküdt kikötözve – szobatársai szerint
többször kitépte az infúziót, azért – kicserepesedett szájjal, öntudatlanul. Kétségbeejtő helyzet volt, mely csak négy nap után normalizálódott, de addig nem tudott felkelni – így a seb körül letapadtak az
idegszálak – ami miatt később korrekciós műtétet kellett rajta elvégezni. Mire ki tudtuk vinni ebből a kórházból „saját felelősségünkre”, már menni kellett vissza Szegedre –, ahol az újabb Dalacin kúra
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várta. Az a gyógyszer nagyszerű hatású volt, teljesen rendbe jött tőle
a tüdeje, de a szeme nem. Utólag úgy magyarázták, mivel a szervezetében volt egy sokkal gyulladtabb terület, mint a szem, az injekció
arra volt hatással. A szemével még évekig jártunk a klinikára, de végül (tizenhat éves korában) egy üzbég természetgyógyász segített
rajta – és a fiam, ma mozdonyvezető. Pedig az osztályfőnöke nyolcadikban azt javasolta: adjam kefekötőnek, azt akkor is tudja csinálni,
ha tényleg megvakul.
És hogy miért meséltem el ezt most? Mert egy Várnai Zseni idézetről eszembe jutott: amikor Szegeden, a Szemklinikán meglátogattam
a fiamat, azzal fogadott, hogy eszébe jutott egy vers pár sora, amit az
iskolában a szavalóversenyen hallott:
„Miért keresnék távoli csodákat? hiszen hogy élek, maga is csoda!”
Amikor ezt elmondta, nem bírtam visszatartani a könnyeimet. Végiggondoltam az elmúlt hetek minden keservét, és csak fogtam az
infúzióktól meggyötört kis kezét és rázott a sírás.
- Anyci, most miért sírsz – kérdezte ijedten –, az jutott eszedbe, hogy
meg is halhattam volna?
Igyekeztem letörölni a könnyeimet, nehogy még jobban megijeszszem, és azt mondtam:
- Nem, kicsim, neked nem lehet bajod. Akit így szeretnek a szülei és
az angyalok, az sokáig fog élni!

251

Késői megbékélés
lök a szobámban, és nézem Strobl Alajos: Anyánk című
szobrának fotóját. A szoborét, mely az 1900-as párizsi világkiállításra készült, minden valószínűség szerint egy
nagyméretű bibliát olvasó, ill. abból éppen feltekintő idős asszonyról,
akinek arcán a hosszú élet minden bölcsessége, és egy halvány mosoly tükröződik. A szobor szép, a művész három éven át dolgozott
rajta. A mű kifejezőerejét, emberközelségét méltán jutalmazták anno
Grand Prix díjjal.
Nézem a képet, és elszomorodok: ez a kép, a bibliát olvasó idős aszszonyról nekem nem az édesanyámat, hanem anyósomat juttatja
eszembe – és valahogy ezért lelkiismeret-furdalást érzek az anyukám
iránt. Mert az én anyukám sohasem olvasott bibliát – eltérően az
anyósomtól. A párom azt mesélte, ők úgy nőttek föl a nővérével,
hogy a mama minden este a bibliából olvasott nekik, és az a bensőséges kapocs, amely a gyermekévek alatt ez miatt kialakult, egészen
87 éves koráig megmaradt közöttük. Ezeknek a téli tanyasi estéknek
a hatására –, melyen az én párom megismerte a teremtéstörténetet, a
vallásunk alapjait – ötven évvel később, már édesanyja halála után –
kétszer is elvitt bennünket a Szentföldre. Amikor először álltunk ott
együtt, a Szent Sír kápolna előtt láttam, hogy könnyezik.
- Anyukádra gondolsz? – kérdeztem tőle.
- Igen, őrá. Arra, hogy ha most lát bennünket itt, ezen a szent helyen,
mennyire boldog lehet. Ha már neki nem adatott meg, hogy eljusson
ide…
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- Hidd el, látja. És tudd, hogy jobban örül annak, hogy a fia eljutott
ide, mintha ő maga jöhetett volna el. Mert az anyák már csak ilyenek.
Igen, erre gondolok most, és gondolatban bocsánatot kérek édesanyámtól, aki már tíz éve nincs közöttünk. Ő nem olvashatott nekem, mert mire harmincnégy éves korában megszülettem, már annyira megromlott a látása, hogy erre esélye sem volt. Én az olvasás szeretetét az édesapámtól örököltem. Úgy nőttem fel, hogy az anyukám
varrni is csak zsákvarró tűvel tudott – képzelhetitek azt a foltozást
úgy, kb. 1 centis öltésekkel – ha rágondolok, összeszorul a szívem.
Talán ezért is volt az, hogy én igyekeztem mielőbb megtanulni a
varrást és a hímzést az iskolában, hogy megcsinálhassam helyette.
Meg a piskótasütést a nénikémtől, mert anyu nem látta a mérleget,
így csak olyasmit tudott sütni, amit marokkal ki tudott mérni és
„amennyit felvesz” alapon el tudott készíteni.
Aztán, ahogy az évek teltek, eljutott odáig, hogy már 24 dioptriás
szemüveggel is csak elmosódott kontúrokat és vörös fényt látott, és
akkor én a kisfiam gyógykezelése során, rátaláltam Szegeden egy
orvosra, aki csodát művelt: nem sokkal a műtét után, anyu szemüveg
nélkül járt az utcán és plusz ötös lencsével olvasni is tudott volna.
Micsoda ajándék ez az élettől, és micsoda keserv, hogy ez már akkor
következett be, amikor a kialakuló demenciája miatt, kihunyt az érdeklődése a külvilág iránt: már nem akart könyvet venni a kezébe,
nem kötötte le a televízió sem, csak ült ölbe tett kézzel. Vagy éjszakánként tépést csinált a hálóruháiból, „mert jönnek haza a katonák a
frontról, kell nekik a kötés” – ekkor már a múltban élt.
Igen, én másféle emlékeket őrzök az anyukámról, mint mások. A
féltését, a szigorát, a számomra akkortájt visszatetsző, de igen inspiráló összehasonlítgatásait a tőlem 17 évvel idősebb unokatestvéremmel, akit szintén ő nevelt (a nővérével együtt, mert meghalt az
édesanyjuk egészen kicsi korukban, TBC-ben) …”bezzeg az Emike”
hangzott fel gyakran, és bennem ez dacot szült: csak azért is megmutatom, hogy nekem is sikerül!
Idős volt már, amikor ezzel megbékéltem – és talán túl késő is. Az
akkori mércével mérve késői gyerek voltam, apukám 17 éves koromban bekövetkezett haláláig csak rajta „lógtam”, és két évvel később
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megismertem a páromat, férjhez mentem, függetlené váltam anyukámtól. Ő az idejét a testvérei és a sógornője ápolásával töltötte, én
pedig el voltam foglalva a családommal, a munkával, a továbbtanulással. Aztán amikor az én ambícióim miatt messzire költöztünk szülőfalunktól, mégis velünk tartott – nem az imádott Emikéjét választotta. És akkor, ott a kiszolgáltatott és demens időszakában rájöttem,
hogy már nem fogom tudni helyrehozni hetven év hiányos szeretetét, és ezt még most, tíz-húsz év távlatából is nagyon fájlalom.
Mégis csak jó, hogy szemem elé került ez a fotó: valamennyire el
tudtam számolni magammal. Ne haragudjatok, hogy ez az írás –
mely eredetileg anyák napjára készült – nem egy boldog szülő és
gyermek kapcsolatról szól… vagy ha igen, akkor inkább a férjem és
az anyósom szeretetteljes kapcsolatáról.
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Irigység
Ilonka:
lonka letette a vödröt, és bal kezével megkapaszkodott a
disznóól ajtajában, a jobbal pedig megtámasztotta a derekát. A nyolcadik hónapban volt már, nehezére esett a hajlongás meg a cipekedés, de mit tehetett: a férje dolgozott, a jószágot
pedig el kellett látni. Az áldott állapotot nem tekintette tehernek, de
egyre jobban aggódott: négy évvel korábban egyszer már volt várandós, és az a magzat épp a nyolcadik hónapban elhalt, talán éppen a
sok és megerőltető munka miatt. 1953-at írtak akkor, és ő heteken át
hordta halva a babát, mielőtt óriás kínok között megszülte. Az orvos,
ott a kórházban nem is tanácsolta neki, hogy újra próbálkozzon: azt
mondta, egy újabb terhesség akár az anyára, akár a gyermekre halálos
veszélyt jelenthet. Miközben ezen járt az esze, a babája nagyot rúgott, mintegy jelezve: semmi baj anya, én itt vagyok! Elmosolyodott,
és elindult a kút felé, hogy még egy vödör vizet hozzon a malacoknak, amikor a házból kiáltás hallatszott:
- Gyere be Ila! Nem bírom a bilit letenni a földre, még kidől a végén!
Az édesapja kiáltott, aki ekkor már kilencvenegy éves volt és ágyban
fekvő beteg, így amikor férjhez ment, kénytelen volt magával hozni
az apósáék házába. Még szerencse, hogy nagyon rendes emberek, és
megértették, hogy nem hagyhatja őt magára. Tízen voltak testvérek,
de ő a legkisebb maradt utoljára a házban, hát természetes volt, hogy
ő gondozza… meg hát a többiek fiúk – egy kivétellel – hát persze,
hogy egyik menye se szívesen gondoskodott volna az idős emberről.
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Ahogy sietett be a házba, egy kis irigységgel gondolt a nővérére, aki
tizenhét évvel volt tőle idősebb, réges-régen a megyeszékhelyen élt,
volt saját háza, és haza csak vendégeskedni járt. Arra gondolt, azért
néha elvihetné az édesapjukat magához, legalább majd akkor, ha ő a
gyermekágyat fekszi, hiszen fogalma se volt, hogy fogja apjukat ellátni a pici baba meg a sok házkörüli munka mellett.
Arra persze most nem gondolt, hogy a nővére – aki egyedül élt a
városban – hogyan gondozhatná az édesapjukat? Hiszen hajnalonként dolgozni járt, hétvégeken pedig piacozott, hogy az apai háznál
megtermelt kukoricáját eladva, pénzt gyűjtsön, mert a ház, amit építtetett még nem volt bepucolva. Nem gondolt arra, hogy az általa
irigyelt városi lét is lehet igen küzdelmes, és hogy egyedülálló nőként
boldogulni abban az időben, az egyáltalán nem kis kihívást jelent.
Ilonka csak azt látta – amikor Mariska szép kosztümben, elegáns
kabátban, friss frizurával nagyritkán hazalátogatott –, hogy ő, a kis
szőke, csavart kontyával és a hátán éktelenkedő púppal, a viseltes
pepita ruhájában és kékfestő kötényében, nyomába sem léphet a
látszólag gondtalan, elegáns és szép nővérének.
Itt járt a gondolataiban, amikor nagy sóhajtással belépett a tisztaszobába, ahol apja feküdt. Ment, és tette a dolgát, mint mindig: nem
gondolva tovább se a múltra, se a jövőre, csak arra, hogy az épp aktuális teendőjét jól lássa el.
Mariska:
Kora hajnal volt még, amikor csörgött a vekker Mariska szobájában.
Miközben felkelt, hogy begyújtson a sparheltba – hogy legyen egy kis
meleg vize a mosakodáshoz – szeme a tükörre tévedt: a petróleumlámpánál magas, karcsú alakja, kissé kócosan göndörödő dús fekete
haja, közel ötven évesen is szép vonásai köszöntek vissza rá. Kissé
bosszúsan lépett tovább, miközben arra gondolt, mit ér a szép külső,
ha végül is egyedül maradt! Hiába akart érte egykor a falusi pap még
a reverendából is kivetkőzni, hiába udvarolt egykor még a falu jegyzője is neki, ha mégis az a „kis vakarcs”, az ő kishúga kelt el, ha an-

256

nak még a hétéves kora óta egyre jobban deformálódó púpja ellenére
is előbb lett férje, mint neki.
Arra persze nem gondolt, hogy ő is oka volt, hogy az a szegény kislány annak idején púpos lett! Mert amikor elesett a jégen, és nem
volt, aki vizet hordjon helyette a szomszéd tanya kútjáról (esős esztendő volt, a saját kútjukat felvetette a talajvíz, azt csak az állatok
itatására lehetett használni), Ilonka, a törött bordáival egyik karjára
vette mindkét kannát és úgy cipekedett, ezért forrt rosszul össze a
csontja. A fiúk oda voltak a városban iskolába, meg katonák voltak,
Mariska volt már csak otthon, de soha sem váltotta föl szegény kislányt a vízhordásban, inkább elment túrót árulni a piacra, vagy kint
kézimunkázott a teraszon, és várta az udvarlókat – akiket azután
rendre kikosarazott, így maradt a végén öreglány. Nem, nem gondolt
erre, csak az járt az eszében ezen a hajnali órán, hogy milyen szerencsés a húga, hogy az a rendes szomszéd fiú, a Pista, feleségül kérte és
lám: most még gyerekük is lesz, és a húga azt akarja, ő legyen a keresztanyja!
Irigy volt rá és dühös, hogy Ilonkának minden sikerült, ami neki
nem, és keserűen gondolt arra, hogy ő már valószínűleg egyedül fog
megöregedni, és a szép ház ellenére talán egy „szeretetotthonban”
fog sínylődni. Végtelenül sajnálta önmagát miközben sminkelt, és
felvette a kis komplé ruháját – hogy úgy induljon el dolgozni az iskolába, mintha legalább is ő lenne az iskolatitkár – pedig csak a pedellus volt.
Nekrológ:
Mária kilencvenegy évet élt, és több időskori társkereső próbálkozás
ellenére, élete végéig egyedül maradt. Ilonka korán megözvegyült, és
odaadóan gondozta házsártos nővérét, annak házában élete végéig –
a gerincferdülése miatt fellépő testi-lelki „nyavalyái” ellenére. Egy
küzdelmes élet után, nyolcvan évesen Ilonka került „szeretetotthonba”, mégis elmondható, hogy neki volt boldogabb élete – és ezt én,
az egyetlen lánya is tanúsíthatom.
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Sári és a legyek
letem első tizenhét évében egy alföldi tanyán éltünk, ahol
bizony a sok állat tartása miatt, jócskán előfordult légy és
rovar, amik néha nagy bosszúságot okoztak. Nem voltak
még az idő tájt ellenük mindenféle aerosolos szerek, így aztán anyukám próbált védekezni ellenük un. légypapírral (ez egy büdös és ronda ragadós csík volt, amit apukám rajzszeggel a plafonra szegezett, és
néha bizony az is előfordult, hogy egy gyors mozdulatnál az ember
lányának sikerült épp a copfjával, vagy a karjával ráragadni), vagy
ajtóra függesztett függönnyel is. Én nem irtóztam tőlük különösebben – legalább is annyira nem, mint a hernyóktól, amelyek az udvaron álló hatalmas eperfákat nagyon szerették, és tavaszonként a ház
falán olyan tömegével másztak fel, hogy söprűvel kellett lelesöpörni... brr!
No de most nem a hernyókat akarom mesélni, hanem a legyeket. Azt
a hétvégét, amikor a városban élő unokatestvéreim, Sári és Emi, kivonatoztak hozzánk a barátnőjükkel, Jucival. Lehettem vagy hat
éves, és nekem persze nagy ünnep volt minden vendégség, örültem
az érkezésüknek. Bár ők tőlem kb. tizenöt évvel voltak idősebbek,
kicsit olyanok voltak nekem, mint a testvéreim. Ehhez tudni kell,
hogy anyukám ezt a két lányt, több mint négy éven át nevelte – édesanyjuk TBC miatt bekövetkezett halála után – a kisebbik másfél éves
korától, egészen az iskolakezdésükig. A lányok, anyu bátyjának a
gyerekei voltak, és anyukám még csak tizenhét éves volt, amikor
hozzá, és az idős édesapjához kiköltöztek a városból a kislányok.
Emi nagyon sokáig őt hívta mamámnak, mivel a saját édesanyjukról
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nem nagyon volt emléke, hiszen a TBC a negyvenes években még
gyógyíthatatlan, fertőző betegség volt, ami miatt a lányok nem látogathatták a nagybeteg anyukájukat.
Szóval a lányok jöttek, és én izgultam: anyukám ünnepi ebédet főzött, túrós batyut sütött, és csinált finom meggyszörpöt, amihez én
szedtem a meggyet az un. „rudas” meggyfáról. Máig sem tudom, mi
lehetett a hivatalos neve, de egy apró szemű, nagyon bőtermő fajtáról van szó, aminek az alacsonyan csüngő ágain is sok gyümölcs termett, így hatévesen se volt nagy feladat a gyümölcsöt leszedni.
Amikor megérkeztek, csupa olyan dolgot csináltak, amit a nagylányok szoktak: pl. kifeküdtek délután fürdőruhában napozni – nekem
akkor még persze nem volt ilyen ruhadarabom –, sőt, tv híján még
talán nem is láttam fürdőruhát – de nekem is hoztak egyet: piros
alapon apró mintás, kétrészes fürdőruha volt a mell részén fodorral,
gondolom valaha az Emié lehetett, mert úgy emlékszem nem volt új
– de én borzasztóan boldog voltam, hogy most már én is nagylány
vagyok. Sári ez idő tájt már kozmetikusnak tanult, csodáltam a kencéket amiket hozott, meg a körömlakkot, amivel még az én kis körmeimet is kiszínezte. Feküdtünk a napon, Saci a kutyával játszott:
Kánisz egyébként kötve volt, mert szerette a motorosokat megkergetni – és uram bocsáss’ fölborogatni a ház mögött húzódó földúton
– de most ő eloldotta láncról, így hálásan futkosott „megmentője”
körül. Szóval roppant jól szórakoztunk, és feküdtünk a napon mindaddig, míg Sándor bátyám kisebbik fia, a Pisti, – a család „fekete
báránya”, de erről majd egy más alkalommal mesélek – orvul a kerítés túloldalára nem lopózott egy locsolókanna vízzel, és hirtelen le
nem öntött bennünket. Visítva menekültünk, Saci megpróbálta utolérni és a strandpapucsával elfenekelni, de persze jobb futó révén itt
hagyott bennünket. Visszabandukoltunk a pokróchoz, amit bizony
szárogatni kellett, nem lehetett így ráfeküdni. Így összeszedtük a
holminkat, majd Sári egy önkéntelen mozdulattal a fejéhez kapott –
és rájött, hogy a póthaja, amiből a csinos kis kontya volt – nincs sehol.
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- Szent ég, hol a hajam? Ellopta az a hülye Pista? Vagy elveszítettem,
amikor kergettem? – nézett körül mérgesen, majd felsikított: Úristen!
Elvitte a kutya!!!
Ekkor már mi is láttuk, hogy csak ez történhetett: Kánisz ugyanis, az
udvar közepén boldogan játszott valamivel: dobálta, morgott rá és
megrohanta… az bizony a használhatatlanná vált póthaj volt.
Ebéd után apukámmal kirándultunk a fenyvesbe – ez tőlünk jó
messze volt, homokos dűlőúton kellett elgyalogolni oda, de mivel
addig én csak karácsonykor láttam tűlevelű fát, nekem ez is tetszett.
Voltak az erdőben földutak, amin át könnyebb volt közlekedni, de
én nagyon élveztem azt is, amikor bújócskázni kellett a bokrok alatt,
a helyenként igen sűrű erdőben.
Apu eleinte nagyon bátran vezette a kis csapatot, de amikor a lányok
kitalálták, hogy térjünk le az útról és vágjunk át egy bozótoson, mert
úgy emlékeztek, hogy máskor ott volt egy tisztás, amin vadszamócát
meg szedret lehetett szedni – bizony eltévedtünk. Ez az un. matkói
erdő elég nagy volt, a túlsó vége a szomszéd falu határáig húzódott,
így bizony már kezdtünk félni, amikor távolról emberi hangokat hallottunk. Megörültünk, és bátran indultunk a hang irányába, én előre
szaladtam, hogy mielőbb lássam kik vannak ott, amikor egyszer csak
kiáltás hallatszott:
- Sztoj! Gyévuska kudá igyos?
Halálra rémültem: egy orosz katona állt ott, kezében puskával. Akkor
még nem jártam iskolába, dehogy tudtam én mit jelent ez, de az a
barna ruhás ember, az a puska… mint utóbb kiderült, az erődben
állomásozó orosz katonák hangját hallottuk, az ő titkos táborukat
értük el. Most már csak mosolygok rajta, de akkor és ott, bizony
talán le is lőhettek volna bennünket. Még jó, hogy a lányok tanultak
orosz nyelvet, így megértették, hogy a számomra ismeretlen szavak
azt jelentik: „Állj! Kislány, hová mégy?” Kiléptek a tisztásra ők is, és
próbálták elmagyarázni, hogy eltévedtünk, és hogy honnan jöttünk.
Végül a kaland jól végződött, a katonák teherautóval visszavittek
bennünket az erdő széléig, és én futottam szinte hazáig, hogy édesanyámnak elmeséljem mi történt velünk. Anyu persze jól összeszidta
apukámat, hiszen a történet tényleg sokkal rosszabbul is végződhe260

tett volna – különösen a csinos lányokat nézegető, anyukám szerint
„kiéhezett ruszkik” miatt. Ezt persze akkor nem értettem, de anyukám haragját látva, meg se mertem kérdezni mire gondolt.
A vacsora után este, a petróleumlámpánál még játszottunk egy kicsit
a „Ki nevet a végén” nevű társasjátékkal, amit apukám is úgy szeretett – és korábban a lányoktól kapott –, majd lefeküdtünk. Másnap
Juciék kitalálták, hogy mire Miska bácsi (Emi és Sári apukája) értük
jön kocsival, sütnek piskótát, és hozzá az előző nap az erdőben szedett szamócából csinálnak krémet. Én ennek is nagyon örültem,
mert anyukám csak kelt tésztákat meg linzereket sütött, meg zserbót,
de ilyet nem. Szóval a lányok sütöttek, én is keverhettem a tojáshabot a rugós habverővel, és kóstolgathattam a szamócás krémet, amit
nagyon élveztem.
Amikor végeztünk, a konyhaasztalon hagytuk a piskótát szépen feldíszítve, hogy majd csak akkor vágjuk fel, ha a Papi – vagyis a nagybátyám – megérkezik. Az ajtót behajtottuk, és elmentünk tollasozni.
Később az ugrabugrálástól megszomjazva értünk vissza, elöl Sári,
utána én – anyukám azt hiszem épp az előszobát mosta föl – és azt
láttuk, hogy a szép süteményünket az ajtónyíláson bejutó legyek javában lakmározzák. Sári mérgében felkapott egy konyharuhát és
elkezdett feléjük csapkodni:
- Kurva legyek! Kurva legyek!
Anyukám végig nézett a nagyon csinos, miniszoknyás, tűzvörös hajú
nagylányon, hangosan elkezdett nevetni, és azt mondta:
- Hát az bizony nem lenne nehéz kislányom! De mit szólna hozzá a
Papi?

261

Az én nyakékem
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a emlékezetem nem csal, tizenkét éves volt a fiam, amikor egy karácsonyi ajándékcsomagban, egy nyakéket és
egy vékony karkötőt kaptam tőle. Már maga a tény,
hogy a fiam ilyen ajándékkal kedveskedik, nagyon meglepett, hiszen
addig csak maga készítette, jelképes ajándékokkal köszöntött bennünket. A nyakék és a karkötő középső része lilás színekben pompázott, a folytatása pedig apró fekete ónix kő volt. Eleinte azt hittem, a
férjem segítségével vásárolta, de mint kiderült: nem! Az történt, hogy
pár héttel korábban ő hozta fel a postát, és meglátott egy reklám
levélkét, melyben a közelben újonnan nyíló ékszerüzletbe csábították
a hölgyeket, tíz százalékos nyitási kedvezménnyel kecsegtetve – és ő
ennek a reklámnak a hatására, megszámolta a biciklire gyűjtött spórolt pénzét, és elballagott az ékszerboltba.
Mint utólag apukájának elmesélte, az eladó néni komolyan vette az
ifjú vásárlót, megérdeklődte tőle mennyi pénze van, és ennek megfelelően odakísérte egy tárolóhoz, melyben számára megfizethető ékszerek voltak. Robim tekintete azonnal megakadt egy lila ékszeren –
ma már tudom, hogy ametiszt volt, mely erősen védelmező kő, és
viselőjének segít kivívnia jogos igazát, a Halak jegyben születettek
szerencseköve, és mivel ő ebben a jegyben született, valószínűleg
nem véletlenül vonzotta őt.
A kiválasztott ékszer, szettben állt a tárlóban: karkötő, nyakék és
fülbevaló – és bizony az együttes ára meghaladta azt az összeget, ami
az ő kis pénztárcájában rendelkezésre állt. Elkeseredetten állt a boltban, hiába mondta neki az eladó, hogy válasszon másikat, már nem
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tetszett neki semelyik sem. Ahogy a hölgy a férjemnek utólag elmesélte: lassan, lehajtott fejjel elindult kifelé, nagy kék szemében gyűltek
a könnyek, de ő megsajnálta és visszahívta: azt ajánlotta fel neki,
vigye csak el a nyakéket és a karkötőt, és ő megígéri neki, hogy félreteszi a fülbevalót, amíg annak az árát is összegyűjti.
Így aztán teljes volt a boldogság: az én kis lovagom száguldott hazáig
az ajándékkal, a munkából éppen hazaérkező apukáját majd feldöntötte a lépcsőházban, és boldogan mesélte, hogy hol járt és mit vásárolt. A férjem ezután megkereste a boltot, arra gondolva, hogy megvásárolja a hiányzó fülbevalót, de az eladó – miután elmesélte a vásárlás részleteit – azt mondta a páromnak, az a fülbevaló nem eladó,
mert ő visszavárja Robikát, akinek ígéretet tett rá, hogy addig vár,
amíg a kisfiúnak pénze lesz.
Elmúlt a karácsony, és a párom segített a fiának pénzt gyűjteni:
együtt vitték vissza az üres üvegeket és a felújításból kimaradt csempét, és „feleztek”. Így aztán február közepén, a névnapomon megérkezett a fülbevaló is, és három héttel később – amikor eljött Robi
születésnapja – nagyszülői segítséggel, az áhított kerékpár is ott állt
reggel a gyerekszoba közepén.
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Hurrá! Nyaralunk!
letünkben először, a nyolcvanas évek elején nyaraltunk külföldön, amikor a fiunk még csak négy éves volt. Az úticél:
Bulgária, szállást az IBUSZ-on keresztül Pomoriéba foglaltuk. Ez egy Burgasztól húsz, Neszebartól tizennyolc kilométerre lévő
kisváros a Fekete tenger partján, és valószínűleg azért esett rá a választásunk, mert olcsóbb volt, mint pl. az előbb említett másik két –
a kelet-európaiak által ismertebb, „felkapottabb” – hely. Kocsink
még nem volt akkoriban, hanem a vasúttól kapott ingyenjeggyel tettük meg a több mint 26 órás utat, ami bizony meglehetősen kényelmetlen volt.
De mielőtt az utazásunk részleteibe belekezdenék, azt még el kell
mondanom, hogy miután lefoglaltam a szállást, megváltottuk a jegyeket, kiderült, hogy nekem kórházba kell mennem: csomó van a
mellemben, és nem szabad halogatni a műtétet. Kis híján összeomlottam: az idő tájt terveztük a második gyermek vállalását, és én meg
voltam győződve, hogy rákos vagyok, és ettől nagyon elkeseredtem.
De megijedtem attól is, hogy most, amikor a kisfiunk már annyira
készül az útra, (mikor felolvastam nekik a prospektusból, hogy
Pomorie balneológiai központ, szentül meg volt győződve, hogy
akkor ott bálnákat lehet látni, és ettől a meggyőződéstől nem lehetett
eltántorítani) esetleg mégis el kell halasztani.
Kétségbeesetten kérdeztem az orvosomat: mi lesz az utazásunkkal, le
kell-e mondani, el kell-e halasztani? De az orvos megnyugtatott: azt
mondta, a sós tengervíz elő fogja segíteni a seb gyógyulását, hat héttel a műtét után nyugodtan mehetek nyaralni a családommal. Így
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aztán – mivel a műtét során levett mintából pár óra alatt, még altatásban kiderült, hogy nincs szükség a kilátásba helyezett drasztikusabb beavatkozásra – mesekönyvekkel és játékokkal alaposan „felfegyverkezve”elindultunk a nagy útra.
Az oda úton persze alaposan elfáradtunk. Úgynevezett. „kusetben”
utaztunk: ez egy hálókocsinál zsúfoltabb, hatüléses fülke volt, amit
éjszakára háromemeletes – hat ágyas – hálóhellyé lehetett alakítani.
Persze ne gondoljon senki valami „keleti kényelemre”, mert ahhoz,
hogy ezt az átalakítást el tudjuk végezni, a magunkkal vitt poggyászt
a földszinti ágyak közé, meg a fejünk mellé tudtuk csak elhelyezni, és
fönt a harmadik szinten fojtó hőség volt. Légkondicionálásról talán
akkor még nem is hallott a magyar vasút. Ráadásul éjjel, a velünk
utazó fiúk és a férjem felváltva őrködtek, mert Románia területén
ennek a kocsinak a folyosójára is felengedtek szállni bárkit, és éjjel
bizony többször arra riadtunk, hogy illetéktelen kezek a fülékébe
benyúlva kotorásznak a szélső csomagokban.
Ennél az éjszakai tortúránál csak az volt a rosszabb, amikor a határon a román határőrök rám rúgták a wc ajtót – mert szerencsétlenségemre pont akkor mentem el oda, amikor már a határ következett, és
sajnos nem tudtam románul, így a felszólításra nem nyitottam ki az
ajtót.
De az sem volt számunkra természetes, hogy amikor 1-1 városban
megállt a vonatunk, azonnal megrohanták az ablakainkat a kéregető,
meztelen kis cigánygyerekek – akiknek megpróbáltunk rágót meg
csokit dobálni –, de valószínűleg nem ezt várták, hanem „baksist”,
mert amikor már indult a vonat, előrohantak a felnőttek és kővel
dobálták meg az ablakainkat.
Szóval ilyen viszontagságos út után érkeztünk meg a tengerhez –
mely viszont elvarázsolt bennünket, és nagyon szép napokat töltöttünk a partján. A szállásunk is, az ellátásunk is jó volt (bár az előételnek többször is kapott sült csirkét „sirály húsnak” kereszteltük el,
mert akkora combot és topot egybe addig még nem láttunk – az íze
viszont leginkább a tengeri halra hasonlított), de most nem is erről,
hanem egy neszebari sétáról akarok mesélni. Itt ugyanis egy pincér –
meghallva, hogy magyarul beszélünk – gyorsan térült-fordult, és egy
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tányér rántott karfiollal szaladt ki az ajtón, majd tört magyarsággal,
mosolyogva kínálta kisfiamnak, a szerinte minden magyar számára
kedves csemegét. Annál nagyobb volt a megdöbbenése, amikor az én
kisfiam csípőre vágta a kezét, és őszinte utálattal a kis pofiján fölháborodva közölte:
- „Et még az odobába se etem meg”! (értsd: ezt még az óvodába se
eszem meg)
Nyelvtudás híján sajnos nem tudtuk elmagyarázni szegény megdöbbent pincérnek, hogy miért hahotázunk, és hogy milyen „bűnt” követett el, amikor ő csak kedveskedni akart a kisfiúnak.
Honnan is sejthette volna, hogy a mi fiunk – aki a mai napig se eszi
meg a karfiolt és a kelkáposztát – személyes sértésnek vette, hogy őt
a nyaraláson karfiollal zaklatják.
Ennek az emlékezetes első külföldi nyaralásnak a befejezése sem volt
átlagos. Az történt ugyanis, hogy a hét napos nyaralás után még egy
éjszakát Bulgáriában kellett töltenünk, mert a visszaútra kuset jegyet
csak a nyolcadik napra kaptunk, ezért szállást kellett keresnünk. Beutaztunk a csomagokkal Burgaszba, ahol némi keresgélés után rátaláltunk a „Csehoszlovákia” hotelra. A hotel előterében szép sötétzöld bársonyhuzatú bútorok voltak, az asztalon virágok, a falon vidám fotók – szóval barátságosnak és megfizethetőnek találtuk. A
szobát még nem lehetett elfoglalni, de a csomagokat elhelyezhettük
egy megörzőben, és fürdőruháinkat magunkhoz véve felkerestük a
strandot. Itt ért bennünket az első meglepetés: az elmúlt napok szép,
tiszta tengerpartjához képest egy zsúfolt, szemetes partszakaszt találtunk a strand felirat mögött. Árnyék sehol, tábla viszont igen, hogy
figyeljünk az értékeinkre, mert itt lopnak. Felváltva a strandtáskánál
maradtunk egész nap, de legalább Robi jól érezte magát: úszhatott
egész nap, és csodálhatta a tengerjáró hajókat, amelyeket Pomoriében nem láthatott, itt viszont kikötöttek.
Valahogy azért eltelt a nap, és estefelé kerestünk egy pénztárcánknak
megfelelő tengerparti vacsorázó helyet. Egy nádfedeles kunyhót találtunk, ahol volt „kicsi hal” (egybesült ropogós kis halak papírzacskóba töltve), meg „kolbásza”. Ez utóbbi igen bizarr látványt nyújtott:
találgattuk, vajon milyen állat belébe tölthették, a mindössze kisujjnyi
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vastag sültkolbászt, és vajon milyen hús lehet? De mivel éhesek voltunk, és már alig volt levánk, hát bevállaltuk ezt az olcsó vacsorát sós
túrósbatyuval – ami helyi specialitás lehetett, de nagyon ízlett mindhármunknak.
Végül visszatértünk a hotelba, hogy elfoglaljuk a szobánkat, és itt ért
az igazi meglepetés: míg az előtér szép volt és biztató, a szobák rettenetesen koszosak voltak, a falon szétmázolt csótányok mindenfelé,
a függönyt szerintem még a felhelyezésük óta sem mosták ki: szürke
és büdös volt a sok cigarettafüsttől. Ha nem lettünk volna fáradtak,
és nem indult volna kora reggel a vonatunk, biztos megpróbáltunk
volna új helyet keresni, de így jobb híján letakartam törülközőkkel az
ágyakat, visszazártuk a bőröndöket – nehogy néhány csótányt hazavigyünk „emlékül” – és lefeküdtünk. Pár perc után rá kellett jönnünk, hogy villanyfény mellett leszünk kénytelenek aludni, mert amikor sötét lett, a takarónkon landoló rovarok adták tudtunkra, hogy itt
bizony ők az őslakosok, és mi csak betolakodók vagyunk.
Hát így végződött az utolsó napunk, amely után egy újabb hosszú
vonatozás várt ránk, meg itthon az a felismerés, hogy valószínűleg
még a hotel csomagmegörzőjében a jobb ruhadarabjainktól, meg a
nagyszülőknek vásárolt ajándékoktól „megszabadították” a bőröndjeinket. De azért ez az út, máig élénken él mindhármunk emlékezetében, mert mégis csak ez volt az első tengerparti nyaralásunk!
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Egy gyűrű története
egfigyeltem: ahogy öregszem, egyre szívesebben hordok
ezüst ékszereket… igen, igen! Már nem vonz az arany
csillogása, valahogy túl feltűnőnek érzem, ha nem alkalmi ruhához vagy kosztümhöz viselem. Kosztüm? Szinte azóta
nem volt rajtam, mióta nyugdíjba mentem! Mikor is viselném? Talán
a bevásárláshoz vagy tornára menjek benne? Esetleg a túrázáshoz? A
Verslista találkozóra se szoktak a lányok ennyire kiöltözni! Hiszen
hordtam eleget kosztümöt, legalább harminc éven át a banki dresszkódnak megfelelően. Viszont az ékszer, az azért kell – megszokta az
ujjam a gyűrűt, valahogy meztelennek érzem magam, ha semmit se
viselek. Amikor öltözöm és kinyitom a dobozt a fürdőszoba polcon
– ebben tartom a gyakrabban használt kiegészítőket – bármire is esik
a választásom, azt az egyet, a Thaiföldön vásárolt gyűrűt mindig felveszem… ó, igen! Az a jutalomút!
Sok-sok évvel ezelőtt több éven át olyan sikeresen értékesítettem
életbiztosításokat a bankban, hogy többször nyertem vele jutalom
utat: Párizs, Málta, Róma, Portugália, no és Thaiföld! Tizenkét órás
repülőút, orchideafüzéres fogadtatás (de tényleg, mint a filmekben),
csodás látnivalók! Királykultusz aranycirádás palotákkal és felhőkarcolók, arborétum látogatás elefántháton, thai masszázs és fürdőzés a
37 fokos (nem túlzok, tényleg testmeleg volt) csodás tiszta vízben, a
Sziámi öbölben, ahol az üveg aljú csónakból a tenger élővilágát csodálhattuk. Szóval volt ott minden szép és jó, ami öt napba belefért –
de ami miatt ezt az utat most elmesélem, az bizony nem más, mint a
találkozásom az ezüsttel.
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Két ilyen alkalom volt az út során. Már első este elvittek minket egy
hatalmas bevásárló labirintusba: ez a piac bódék megszámlálhatatlan
sorából állt, melyek között nem mertük elhagyni egymást –, mert
nyelvtudás híján talán két napig is bolyoghattunk volna egyedül benne – és négy nappal később az ékszergyárban tett látogatás.
Ez a hatalmas bódéváros – elképesztő választékkal sosem látott
gyümölcsökből, édességből, kelmékből, fafaragásokból és ékszerekből – olyan kaotikus volt, hogy szinte féltünk. Számomra viszont
nagy kincset tartogatott ez a bevásárló körút: az egyik ezüstműves
asztalán megpillantottam több méteres tekercsben egy pontosan
olyan ezüst karkötőnek való különleges fonatot, amilyenből a fiamnak az a karkötője volt, amelyik a Szicíliából komppal való átkelés
közben lecsatolódott a csuklójáról és a tengerbe esett! Igaz, ez a fonat jóval vastagabb volt, de a mintája éppen olyan, és kérésemre
azonnal készítettek belőle egy nagyon szép és erős kapcsolóval ellátott karkötőt. Fontos volt, hogy erős kapcsolót kapjon, mivel az előző ilyen karkötő nem sokkal az után veszett el, hogy Szirakúzában
megvettük neki – meg sem merte az édesapjának mondani. Borzasztóan el volt keseredve, nagyon sajnálta, így biztos voltam benne,
hogy nagy örömet fogok vele okozni. Azért nem fantasztikus, hogy
amit Olaszországban megvettünk – nem kis pénzért egy elegáns üzletben – az innen, a „világ túlsó végéről” származik? Mert látva a
tekercset, meg a rengeteg míves ezüstöt itt a piacon, semmi kétségem, hogy az is itt készült!
Na és az ékszergyári látogatás! Itt úgy fogadtak bennünket, hogy
mind a 26-an kaptunk egy-egy egységesen rózsaszín selyemblúzt és
szürke szoknyát viselő thai kísérőt. Ezek a hölgyek roppant udvarias
meghajlással köszöntek, bevezettek bennünket egy légkondicionált
vetítőhelyiségbe, ahol koktélok fogyasztása mellett megtekintettünk
egy filmet a gyémánt csiszolásáról és az ékszerkészítésről, majd
„természetesen” karon fogtak és egy bemutatóterembe kísértek. Én
ugyan elhatároztam, hogy a jutalomúton magamnak semmit, de
semmit nem veszek – ha már a családom nem jöhetett, ami költőpénzem volt azon nekik igyekeztem vásárolni – de hát van olyan nő,
aki ellent tud állni ennyi csillogásnak?
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Eleinte persze igyekeztem „erős lenni”: segítettem arany ékszert választani a szobatársamnak, gyönyörködtem a míves, csipkeszerűen
áttört ezüst pillangókat formázó apró szobrocskák készítésében, de
azután odaértünk a gyűrűkhöz, és én megláttam egy egyszerű, de
csodaszép ezüst gyűrűt – melyet most is, amíg ezeket a sorokat fogalmazom, itt forgatok az ujjam körül! Csak egy sima karikagyűrű, de
a tetejét apró sötétkék lazúr és áttetsző cirkónium kövek díszítik.
(Azóta utána néztem: a lapis lazuli a tisztaságot, hitet és higgadtságot
hordozza, a cirkónium is a tisztaságot fejezi ki, de olyan ásványnak is
tartják, mely nyereséget, sikert, gazdagságot, de bölcsességet is hoz.
Az ezüst viszont sok egyéb jó tulajdonsága mellett növeli alkalmazkodóképességünket és reakcióink gyorsaságát.)
Ott álltam a tárló előtt, melyben a rengeteg különleges gyűrű között
szerényen állt ez az ékszer, és én fejben számolni kezdtem, de ebben
a pillanatban mellém lépett a szobatársam, és azt mondta:
- Ezt az utat te nem véletlenül nyerted meg. Sok munkával és mások
értékesítésének segítése közben lettél a legjobb. Én itt se lennék, ha
te nem tanítasz meg értékesíteni. Gondolod, nem érdemelsz meg
róla egy örök emléket?
Nem szaporítom tovább a szót: megvettem. És igaza lett: örök emlék marad az utazás is és a gyűrű is – remélem, sohasem fogom elveszíteni, és végig kísér az utamon.
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Szicíliai kaland
a délután fotókat rendeztem. Régi tervem volt már,
hogy rendet tegyek az albumokon kívüli képek között –
halogattam már legalább 10 éve – de most már nincs
mentség: nyugdíjas lettem, erre is rá kell érnem!
Igen, a fotók! Visszaröpítenek a múltba, rátalálok a 90-es évek elején
készült Szicíliai képekre is… istenem, Szicília! Tudnotok kell, hogy
amikor megszűnt a vízumkötelezettség, mi éveken át a MÁV-tól
kapott ingyenjegyekkel Olaszországot jártuk: négyszer 36 órára volt
elég a szabadjegyen egy-egy „ablak”, tehát ha jól gazdálkodtunk az
idővel majd egy hetet ott tudtunk tölteni. Ezeken az utakon voltak
véletlen találkozások, és új barátságok is köttettek: Monacoban például a magyar szó hallatán egy tatabányai család szólított meg bennünket – akik szintén vasutas szabadjeggyel járták a világot.
Danicáékkal a mai napig tartjuk a kapcsolatot.
Az út során vonaton aludtunk (mindig olyan célállomást választottunk az országon belül, ahová legalább 6-7 órán át ment éjjel a vonat), azután reggel csomagmegörzőbe adtuk a három hátizsákot –
melyből előtte jó magyar módjára megreggeliztünk: téli szalámit és
„gyík”-húst (vagyis löncshúst) meg lekvárt, csupa olyasmit ami nem
romlik meg pár nap alatt – és egész nap a műemlékeket látogattuk.
Este azután újra „fülkefoglalás”: mivel az olasz vonatok fülkéi nem
nyolc, hanem hat személyesek – és ami fő: lenyitható ülésűek voltak
– tehát ha jól „szét bazároltunk”, hogy ne legyen kedve másnak bejönni, akkor általában magunk aludtunk, akár egy három személyes
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franciaágyon… na jó, annyira azért nem volt kényelmes a fekhely, de
ingyen volt!
Szóval így jutottunk el Szicíliába is: a fiam még csak fel sem ébredt
az átkelésnél (nem kellett leszállni közben, mivel a vonat fülkéit és
mozdonyát egyesével betolták egy hatalmas komp gyomrába, majd a
szigetre érve összeállították és meg sem állt Palermóig). Misi ugyan
próbálta ébresztgetni, hogy „gyere, nézd meg, hogy megy a vonat a
vízen”, de a válasza félálomban csak azt volt: „majd, máskor”! Csak
zárójelben: akkor még nem sejtettük, de valóban lett „máskor” is, és
három év múlva – útban az Etnához – már Ő is megnézte az átkelést.
Palermóba érve, úgy emlékszem először a normann katedrálist néztük meg, majd Robi kívánságára, akit akkoriban nagyon érdekeltek a
halottak és a temetkezési szokások, utunkat a corso Tüköry felé vettük (Tüköry Lajos, a magyar szabadságharc főhadnagya, a török
emigráció őrnagya, az olasz egyesítés ezredese volt, aki Garibaldi
hívására vett részt a palermói csatában és hősi halált halt), melyen át
eljutottunk a kapucinusok katakombáihoz.
Brrr… a katakombák! El tudtok képzelni egy helyet, ahol egy pincerendszerben, hosszú-hosszú folyosókon át emberek alusszák örök
álmukat? Ez a világ egyik legnagyobb múmia-gyűjteménye! Koporsóban, vagy anélkül – felállítva a falak mentén, egy-egy sor drótkötéllel akadályozva meg, hogy kibukjanak, vagy éppen úgy, ahogy a kis
Rosali alussza örök álmát: ez a kislány négy évesen hunyt el, és az
üvegkoporsóban egy külön kőfülkében úgy van kiállítva, mintha csak
aludna. Máig nem tudták megfejteni, milyen mumifikálási módot
alkalmaztak kilencven évvel ezelőtt az ő esetében.
A fiúk természetesen fotóztak és videóztak legalább egy órán át – én
pedig reszkettem. Higgyétek el, a palermói katakombák a világ egyik
legfélelmetesebb helye. Azt hiszem, a végén már kérleltem őket,
hogy menjünk már föl a levegőre, mert nekem ebből nagyon elegem
van, amikor hirtelen kialudt a villany, és hallottuk amint dörrenve
becsapódik egy vasajtó! Köszönhetően annak, hogy olaszul egyetlen
szót sem tudtunk, nem néztük meg kint a feliratot és a nyitvatartást.
Valószínű, hogy a belépőjegyet osztó kis hölgy – aki nagyon „el volt
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foglalva” a barátjával mikor megérkeztünk – megfeledkezhetett arról,
hogy van még bent valaki: ugyanis rajtunk kívül mindössze egy család jött be az ajtón és ők hamarosan távoztak is.
Rohanni kezdtünk az apró szellőzőablakok fényénél végig a folyosókon, találomra arra amerre a kijáratot sejtettük, és a vasajtóhoz érve
teljes erőnkből dörömbölni kezdtünk. A zaj először nem járt eredménnyel, de később – számomra végtelennek tűnő percek múlva –
nyikorogva nyílt a kapu, és ott állt egy világosbarna csuhás szerzetes,
nyakában ébenfából faragott kereszttel. Megrendítő találkozás volt,
szerintem ő is legalább olyan rémült volt, mint mi! Kézzel-lábbal
magyarázott, majd odavezetett bennünket a nyitvatartáshoz: déltől
négy óráig zárva. „Szieszta, szieszta!” – magyarázta szegény, miután
meggyőződött róla, hogy nem a halottak támadtak föl, mi pedig egy
életre megtanultuk, hogy ha bemegyünk egy múzeumba, előtte nézzük meg a nyitvatartást.
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Vasutasnak lenni…

A

fiam születésnapjára fotóalbumot akartam készíteni, így
hozzáláttam a régi fényképek rendezgetéséhez. Egyszer csak
kezembe került egy kép, melyen úgy kb. tíz évesen ott ül az
M41-es mozdony vezetőállásán: keze a kontrolleren, lábával elszántan tapossa az éberségit – melynek pedálját még alig érte el – arcán
boldog mosoly. A férjem mögötte áll, látszik, hogy szeretettel magyaráz a fiának, miközben ő maga a pályát is figyeli – hiszen úton vannak, nem lehet hibázni.
A férjem nagyon szerette a hivatását, melyet a nevelőapja tanácsára
választott: a papa vonalbejáró volt a kiskőrösi vonalon – vagyis az az
ember, akinek a vasúti sínek mentén gyalogolva kellett ellenőriznie:
nincs-e síntörés, nem lazultak-e meg a sínszegek, nem fenyegeti-e
kisiklás veszélye a vonatokat az ősrégi, elavult mellékvonali pályán.
Igen, gyalogolt a sínek mentén fagyban, hóban vagy tűző napon – és
számára a „csúcs” amit a vasutas gyereke elérhet: „vezér úrnak” lenni
egy csodás mozdonyon. Próbálta a saját fiát is erre rábeszélni, de
Ferit jobban érdekelte a gépek szétszedése és javítása, így mozdonyszerelő lett. Misi viszont megvalósította az ő álmát, és előbb diesel-,
majd villany mozdonyvezetői vizsgát tett. És mert a sors nagy rendező: a pesti tanfolyamról hazafelé tartva a vonaton megismert egy
lányt – aki most épp az ő történetüket írja. Mert a vasút neki nemcsak hivatást adott, de társat is, aki segítette átvészelni a munka árnyoldalait is. Hiszen ez a munka nemcsak abból áll ám, hogy a tiszta,
jól működő géppel rója a síneket, volt ott bizony a közel negyven év
alatt nem egy halálos vasúti baleset, melyet lelkileg fel kellett dolgoz274

ni, több milliós nagyságrendű gép meghibásodás is, melynél heteken
át abban a hitben élt, hogy ha nem sikerül bizonyítani az igazát, talán
a panellakásukat is elárverezhetik a rész kártérítés fejében. Szüksége
volt a megértő társra, aki minden helyzetben kitart mellette, a jó családi légkörre, ahová egy fárasztó tíz-tizenkét órás éjszakai szolgálat
után hazatérhetett – főként ha ez a szolgálat a héten már „zsinórban” a harmadik ilyen éjszakája volt.
Persze van sok szép emlék is: a közös vonatos kirándulások a munkatársakkal, vagy például az a régi május elseje, amikor az „Élenjáró
vasutas” kitüntetést kapta, vagy azok a barátságok, melyek munkaidő
letelte után, az un. beosztott gép takarítása, karbantartása közben
köttettek és máig tartanak, pedig azóta mi százhúsz kilométerre költöztünk az akkori kollégáktól. Eszembe jutott egy ide vonatkozó
idézet Moldovától, az Akit a mozdony füstje megcsapott című
könyvből: „A mozdonyvezető hiába fut be éjfélkor a pályaudvarra, még
két órát rászán, hogy mozdonyát megpucolja. A vonalbejáró viharban még egyszer kimegy megnézni: nem dőlt-e rá egy fa a sínekre?
Újabb, hasonló nemzedék nem jön utánuk; egy régi, felelős munkaerkölcs utolsó mohikánjai ők, nekik köszönhető, hogy a vasút még
üzemel…”
Volt sok-sok éjszakai szolgálat, meg nélküle megtartott karácsony…
még most is a fülemben csengenek a hatéves forma kisfiam sírásba
torkolló szavai, amikor látta szentestén az apukáját munkába indulni:
„kivel fogok játszani az új mozdonyommal, ha elmegy az én apukám?!” Úgyhogy meg kellett értenem, hogy amikor felmerült, hogy a
fia is jelentkezne mozdonyvezetőnek, miért nem akart ebben először
segíteni, és miért mondta azt: „Tudod, egy apa mindig jobb sorsot
szeretne a fiának, mint ahogyan ő élt”… aztán mégis szólt a munkaügyön, és a fia követte őt ezen a szép, de nehéz pályán.
Ehhez azonban még jó pár évnek kellett eltelnie attól a naptól, amikor ez a mozdonyos kép készült, melyet természetesen elhelyeztem a
készülő fotókönyvbe, és közben eszembe jutott: mennyit küzdöttünk
az idő tájt a fiam látásáért éveken át! Dehogy is gondoltuk még akkor, hogy létezik olyan csoda, hogy egy természetgyógyász kigyógyítja őt a toxoplazmózisból, miközben az osztályfőnöke 14 évesen azt a
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„csodás” pályaválasztási tanácsot adta, hogy „adja kefekötőnek
anyuka, azt akkor is tudja csinálni, ha megvakul”. A fiunk sikeresen
leérettségizett, először nyomdásznak tanult, és szóba sem került,
hogy mozdonyvezető lesz: szeretett rajzolni, szívesen dolgozott
számítógépes grafikusként. De azután jött egy nyomdabezárás, mely
miatt átmenetileg munkanélküli lett, és ekkor ajánlotta neki a férjem
egyik mozdonyvezető kollégája, hogy menjen közéjük dolgozni. Ekkor hangzott el az imént idézett mondat – melyet azután mégis tett
követett – és a fiam immár tizenöt éve ugyanolyan lelkesedéssel rója
a síneket, mint apukája a nyugdíjazásáig. És ugyanúgy oktató mozdonyvezető lett, mint az édesapja volt éveken át: fiatal kollégák egész
sorát igyekszik meggyőzni, hogy ne csak a munka árnyoldalát nézzék,
örüljenek annak, hogy egy nagy csapat részeként, egymást segítve
dolgozhatnak a modern, számítógéppel vezérelt mozdonyokon.
Amikor Robi még mozdonyvezető gyakornok volt, képes volt hajnal
háromkor kelni, hogy az akkor még működő bugaci gőzöst felfűtse az
idősebb kollégáknak. Láttam őt szénporosan, csillogó szemekkel ugyanazon a vasútvonalon vezetni, ahol egykor a nagypapa a sínek mentén
gyalogolt. Milyen büszke lenne rá és az édesapjára a papa! – gondoltam
akkor. De mindez már a múlté, a bugaci és az orgoványi kisvasút éppúgy megszűnt, mint az ország számos más keskeny nyomközű vonala.
Vajon ezek a mai fiatalok – akik most a fiam mellett tanulják a szakmát
– tudnak még úgy lelkesedni ezért a hivatásért, mint egykor az én családom tagjai? Épp a napokban mesélte Robi, hogy miközben egykor a
vasúton belül rangot jelentett, ha valaki mozdonyvezető lehetett, mostanában nem találnak megfelelő munkatársakat. Vannak, akik az egészségügyi alkalmassági vizsgán buknak el, de egyes jelentkezők már akkor
meggondolják magukat, amikor közlik velük, hogy hétvégén, vagy ünnepen is dolgozni kell. „Hát mit gondolnak ezek? Hogy hétvégén az
öregek viszik a vonatot, hogy a fiatal kollégák bulizhassanak?” – kesergett neki a humános kolléganő.
A fiamnak a munkája mellett a vasút lett a hobbija is: régi mozdonylámpákat gyűjt és restaurál, egy-egy darabot sokszor heteken át, ahogyan a szolgálat engedi. Mert a szolgálat, a vasúti munka maradéktalan
ellátása számára is mindennél fontosabb – ez az a hivatásszeretet, melyet az édesapjától örökölt.
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Tavaszi utazás

A

közelmúltban az unokanővéremmel elhatároztuk, hogy
elutazunk Jakabszállásra, és felkeressük azt a tanyát, ahol én
az életem első 17 évét töltöttem, és ahol ő annyi szép és
gondtalan napot töltött azokban az években velem. Azt a tájat, azokat a tanyákat én több mint negyven éve nem láttam, ezért nagy várakozással a szívemben indultam el erre az útra. Az út első részét –
az otthonomtól Kecskemétig – egyedül tettem meg vonaton, így volt
időm nézelődni, figyelni a tavaszi táj szépségeit.
Kora reggel volt, a nap még csak óvatosan kíváncsiskodott ki a fák
mögül. A sugarak megvilágították az akácok ritkás koronáját, melyen
még csak alig észrevehető kis zöld levélkezdemények látszottak. Bezzeg a som! A domb aljában ott sorakoztak a sombokrok, kör alakú
leveleik fölött tenyérnyi hófehér, ernyős virággal. A tövében sárga
héricsek csoportosultak: ezzel szinte olyan volt az összkép, mintha
egy fehér csokrot sárga pántlikával kötöttek volna össze. Ezt a csodaszép, aranysárga tavaszi virágot csak itt, a Pilisben ismertem meg,
az Alföldön még csak a hírét se hallottuk. Amióta nyugdíjas lettem,
nagyon sokat járjuk az erdőt és a pilisi hegyeket a párommal: miközben gombát keresünk, megannyi szép virágot fotózunk le – nem
lenne merszünk leszakítani, vagy tövestől hazahozni, de a fotók által
egész évben lehet gyönyörködni a természet szépségeiben. Ott nyílik
tavasszal a kövek között, hegyoldalban például a kék meténg, a sárga
primula, a lila harangvirág, vagy a bíboros kosbor – ez utóbbinak
egyetlen szála tízezer forint eszmei értékű!
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Amíg ezen gondolkodtam, a vonat befutott, én felszálltam, és csomagomat a lábamnál elhelyezve nézelődni kezdtem. Felvidított az
elsuhanó táj, a verőfényes napsütésben pompázó sokféle árnyalatú
zöld színnel. A falu szélére érve lila orgonabokrokat, a gondozott
kertekben legalább öt-hat színben pompázó tulipánt és sárga nárciszt, felettük pedig halványlila nőszirmokat láttam. A szikrázó napsütésben a vonatablak előtt elsuhanó színek egyfajta csendes életörömet okoztak.
Miközben zakatolt a vonat, azon tűnődtem, mennyire más ez a táj
mint az alföldi, ahová épp ma utazom! Nekem hiányoznak a búzatáblák, a zöldellő mezők – itt amerre ellátok a dimbes-dombos tájon
leginkább gaztengert látok. A férjem anyukája jutott eszembe: amikor még csak épült a házunk, és életében először ide utazott velem,
hogy megnézze hová építünk, a solymári Kálváriadomb oldalán felfutó rengeteg kanadai aranyvessző láttán így kiáltott fel: „Jaj kislányom, hát itt minden csupa gaz! Nem jó helyre költöztök, már látom!”
Amikor a vonat megállt, kinyílt az ajtó, és felhangzott a madarak
éneke. A feketerigó fütyült a leghangosabban, de ki tudtam távolról
venni a vadgalamb turbékolását meg a harkály kopácsolását, és hallottam a vasútállomás kerítésén éneklő piros sapkát és szakállat viselő barna, fehér, fekete és sárga tollakkal ékeskedő kis tengelic trillázását is. Ezek a madárkák előszeretettel látogatják a kertünkben lévő
madáretetőket: jókat nevettünk rajta, amikor ez a kicsi, de harcias
madár az eleség védelme érdekében már a levegőben összecsap az
épp leszállni készülő fajtársával, és szinte lábbal előre vágódik feléje.
Tudtátok, hogy 2017-ben a tengelic volt az „év madara”?
A vonat újra elindult, és én majdnem egy órán át gyönyörködtem az
ablakon át a megújuló természet színeiben, az ünneplőbe öltözött
fákban és a rengeteg virágban – eszembe se jutott elővenni a magammal hozott könyvet. Amikor például az Aranyhegyi megállóhoz
értünk – milyen szép, szinte költői neve van – az ajtónyitáskor a madárdalon kívül, az Aranyos patakban csobbanó víz hangját is lehetett
hallani, ahogy a nádasban és a köveken napozó békák, a leszálló emberek mozgásától megrettenve, a fűcsomókon át a „mélybe” vetették
278

magukat. Szinte sajnáltam, hogy beértünk Budapestre, és a madarak
hangját felváltotta a dudaszó és az autók zúgása, a fékek nyikorgása,
vagy éppen a szentendrei HÉV kattogása. Füvet és fát még csak-csak
láttam a Duna parton, vagy a sínek mentén, de virágokat már alig.
Azután beértünk a panelházak közé, és az énekes rigót meg a tengelicet felváltották a szarkák és a varjak, és én valahogy akaratlanul is
párhuzamot vontam a „vidéki” és a „városi” lét között: istenem,
mennyivel sivárabb ez utóbbi!
A Nyugati pályaudvarról némi várakozás után utaztam tovább az ICvel Kecskemétre. Amennyire a sebesség engedte, itt is figyeltem az
utat: előbbi a vecsési káposztaföldek, majd a ceglédi búzatáblák suhantak el az ablakom előtt, itt-ott szikes pocsolyákkal tarkítva, melyekben gólyák kutattak óvatlan békák és ebihalak után. Nagy örömömre itt már vadállatokat is láttam: a sínektől távolabb ugyan, de
egyértelműen kivehető volt, hogy mezei nyulak ugráltak a káposzta
földön, és őzek legeltek a búzatáblába szélében.
Kecskemétre érve, autóval folytattuk az utunkat. Szívem egyre hevesebben dobogott, amikor a soltvadkerti útról a két öreg nyárfa között lefordultunk a homokos dűlőútra: azon a helyen, ahol 1974-ben
édesapám halálos balesetet szenvedett. Megálltunk egy kicsit, hogy rá
emlékezzünk, aztán elindultunk az árvalányhajjal övezett földúton
tovább, a tanyánk felé.
Bevallom, izgultam, vajon mennyire látom most másnak? Az autó
csak lassan tudott haladni a homokos dűlőúton: lám, ez nem sokat
változott a negyven év alatt! Annak idején kerékpárral tettem meg
nap mint nap a 2,5 kilométeres utat a vasútállomás és a házunk között – mivel a jakabszállási tanyavilágból tíz éves koromtól, Kecskemétre jártam iskolába – és bizony gyakran kellett leszállni és áttolni a
homokos részeken. Volt egy-két tanya útközben, amely az idők folyamán tönkrement, felverte a gaz, és volt, amelyiket átépítettek,
rendbe hoztak azóta… és azután következett a miénk! Igen, ott álltam a bejáróval szemben, ahonnan hiányzott nagyapám óriási diófája, ahol most magas drótkerítés övezte a telket a mi koszorúvirág
sövényünk helyett, és ahol… ó jaj! A csodás virágoskertünk helyén
kecske ólak álltak, és az udvaron kecskék futkároztak. Nincsenek
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már meg az eperfák, sem a szomorúfűz a gyep túlsó végében és még
a gémeskút is hiányzott. Valahogy lélektelen lett az egész udvar.
Gurultunk tovább, és az én szememben gyűltek a könnyek: bár a ház
ugyanaz, de már annyira más! Aztán Emi a ház túlsó végénél – ahol
egykor a nagypapám szőlője volt – lefékezett, és én megláttam, hogy
az ablak fölött a vörös téglákkal díszített házvég, mely édesapám
keze munkáját dicséri, még érintetlenül megvan. Megnyugodtam.
Lehet, hogy eltelt 43 év és lehet, hogy már nem is magyarul beszélnek ebben a házban (a szomszédok szerint egy német házaspár vette
meg), de mégis ez az a ház, amelyben megéltem azokat az eseményeket, amelyeket most, ennyi év távlatából papírra tudok vetni, mégis
csak itt szerették egymást a szüleim, és itt volt vidám gyerekkorom,
és innen indultam el „boldogulni az életbe”.
Gondolatban elbúcsúztam a háztól, melyet biztosan most láttam
utoljára, de megfogadtam, hogy azokat az emlékeket, melyeket róla
őrzök, sohasem fogom elfeledni. Azután lassan elindultunk otthonról a pipacsokkal és búzavirágokkal övezett dűlőúton haza, mert
itthon várt a mostani életem.
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Izrael egy utas szemével

A

családom 2012-ben csodálatos 8 napot töltött egy izraeli
körúton, 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 3 év múlva az „OTP-s dolgozók baráti köre” ismét szervez egy
utat – ez esetben mintegy negyven százalékban más programokkal és
Betlehemmel kiegészítve, ami szintén vágyaink tárgya volt – és mi
újra útnak indultunk. A csoportnak több tagja „ismétlő volt” részben
a társaság, az úti cél, és főként a korábbi idegenvezetőnk hatására –
de róla majd később. Induljon hát a beszámoló – lehetőség szerint
kronológiai sorrendben, kis kitérőkkel:
2015. november 2-án reggel némi izgalommal kezdődött az út, mivel
a hat órára rendelt taxisnak indulás után 2 teljes óra kellett ahhoz,
hogy a kb. 40 km-es utat Piliscsabáról a repülőtérre megtegye a 10-es
úton és a fővároson keresztül. Mivel a gyülekezést az indulás előtt 3
órával rendelték el, a 20 perces késés miatt végig idegeskedtem a
dugókat, de szerencsénk volt. Bár szinte a teljes 27 fős csoport átment már a kikérdezős vizsgálaton és a csomagfeladáson, kolléganőm Icu addig húzta az időt, hogy épp ő utána – még mielőtt a másik sorban várakozó, szintén Izraelbe induló kb. 250 fős tömeget
elkezdték volna beengedni – sikerült a csoport csomagjaihoz leadni a
miénket is.
El Al géppel repültünk, kicsit félve attól, hogy a csomagban feladott
saját készítésű csipkebogyó bor, a fiam által Simonnak készített ho281

mok fúvott üveggel együtt épségben megérkezik-e (volt szerencsénk
látni, hogyan zuhantak le a csomagok kétemeletnyi magasból az előző utunk során, ill. azt, hogy az egyetlen csomagban lévő spray miatt
kipakoltatták a legnagyobb bőröndünket) – de most szerencsére baj
nélkül landolt mindenünk.
Simonról tudni kell, hogy ő egy 83 éves, nagyszerű humorú idegenvezető, akivel a 2012-es izraeli úton örök barátságot kötöttünk. Ez a
kicsi ember – aki, 1933-ban Schlesinger Lászlónként Budapesten
született (később a családja a nevét Székelyre magyarosította) és 11
évesen az iskolából jövet a budapesti utcáról hurcolták el koncentrációs táborba, de onnan a háború vége felé szerencsésen hazagyalogolt, majd 1949-ben az országból távozva, Izraelben, a Simon Segali
nevet kapta – hihetetlen életúttal a háta mögött óriási hatással volt
ránk az előző utazás során. Egész úton – akár pozitív, akár negatív
értelemben emlegette a zsidókat – mindannyiunk derültségére különös hangszínnel fűzte hozzá a történeteihez: „nahát, ezek a zsidók!”
Közel 70 éve él Izraelben „magyar zsidóként”, volt ő ott mindenféle:
először egy kibucban tisztviselő és madárijesztő (mert a sivatagi rigók reggel-este dézsmálták a paradicsomtermést, ezért egy dobbal és
hangos kiáltásokkal üldözte őket), operaénekes, színész, hajón
kultúrtiszt (aki az Amerikából Izraelbe látogató turistákat útközben
szórakoztatta), és immár több mint 40 éve idegenvezető. Kilenc
nyelvet beszél – közte Jézus nyelvét az arámit is – és a magyart még
ma is akcentus nélkül! Jelent meg elbeszéléskötete magyar nyelven
Simon mesél címmel, és a Duna TV is készített vele egy dokumentumfilmet „SIMON: felvonások egy ember életéből” címmel –
melyben bemutatták még a therezienstadti koncentrációs táborba
történt visszatérését is (ebben a koncentrációs táborban raboskodott
11 évesen). 2008-ban a Magyar Köztársaság kitüntette Őt a „magyar
kultúráért” érdeméremmel.
Mielőtt az utunk részleteiről beszámolnék, tájékoztatásul leírok néhány fontos dolgot Izrael történetéről:
A közel-keleti Izrael egy olyan földrajzi területen fekszik, amelyet
mindhárom monoteista vallás – a keresztény, az iszlám és a zsidó –
„szent földnek” tekint. Mint köztudott a zsidó és a keresztény vallás
282

ezen a területen született meg, az iszlám pedig Jeruzsálemet, mint
Mohamed állítólagos mennybemenetelének színhelyét tiszteli, így
Mekka és Medina mellett ez a város a harmadik legjelentősebb szent
helyüknek számít.
Izrael sohasem volt un. nagyhatalom, és Jeruzsálemnek a római Titus
által Krisztus után 70-ben történt lerombolása óta, 1948-ig nem is
volt önálló állama. Területe ma 26000 négyzetkilométer, és ebben
benne vannak az un. hatnapos háború alatt elfoglalt területek is.
Az „ellenségektől” körülvett Izrael a fennállása óta eltelt néhány
évtized alatt az országépítésben – mind mennyiségben, mind minőségében – csodálatra méltó terveket valósított meg. Az út során megtapasztaltuk, hogy ez a területében kicsi ország (összességében mintegy fél Dunántúlnyi, 420 km hosszú, szélességében a 20 km-től a 116
km-ig változó) hányféle tájegységből áll: a virágzó Galileai síkság, a
száraz Negev sivatag, a hegyvidék, a tengerparti síkság és a végeláthatatlan kősivatag ötvözete.
Az utak mentén a kőrengetegben sok-sok zöldövezet, telepített erdők találhatóak, és az un. kibucok. Ez egy sajátos közösségi település
Izraelben, közös tulajdonnal, közös termeléssel – teljes egészében
magántulajdon nélkül. Simon elmondása szerint 60 év alatt, 350 millió db fát ültettek, az életben tartásukhoz öntözőrendszereket alakítottak ki a teljesen terméketlennek látszó, köves talajban. Az ország
édesvíz készlete nagyon kevés, importálnia kell a vizet a környező
országokból. Az ország legdélibb városában Eilatban – a Vörös tenger partján – próbálkoztak a tengervíz sómentesítésével, de ez egyelőre egy nagyon drága eljárás.
E kis kitérő után térjünk vissza az úti beszámolóhoz:
A 2425 km-es repülőút, a be- és ki „csekkolás” és az, hogy a Tel
Avivi repülőtérről eljussunk Nazarethbe, szinte egy egész napot vett
igénybe: mire odaértünk be is sötétedett. Érdekes hogy Izraelben
nincs szürkület: mivel a nap a tengerbe „bukik le”, nagyon gyorsan
sötét lesz. Első háromnapi szállásunk Nazarethben a Hotel St. Gabrielben (egy kolostorból kialakított szerény, de tiszta hotelben) volt,
ahol korábban a templomtól jobbra, ill. balra húzódó szárnyban külön voltak a szerzetesek és az apácák, így a két szárny között a mai
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napig sincs átjárás. A 83 éves Simon viccesen meg is jegyezte: „hölgyeim én most a férfi szárnyban fogok aludni, nehogy a magányos
útitársnők megrohamozzanak az éjszaka folyamán.”
A második napon Galileában tartózkodtunk: elsőként a „boldogmondások hegyén”, ahol Jézus a Genezáreti tó felől, a csónakból a
szárazföldre lépve – tulajdonképp mint egy természetes amfiteátrumban –, a hegyoldalban álló többezres fős tömeghez egyszerre
tudott beszélni. Előbb csónakáztunk: magyar zászló felhúzása mellett, a himnuszt hallgatva és énekelve. Közben alaposan himbálózott
a hajónk a nagy szélben – de azért nagyon élveztük.
Ezután mentünk fel a hegyi beszéd színhelyére, Izrael egyik legszebb
parkjába. Itt igazán a világ minden tájáról érkező turistát lehetett
látni: pl. egy néger csoportot, egységesen sötétzöld alapon levelibéka
zöld pöttyös ruhában. Valószínűleg úgy gondolták, hogy így nem
veszítik el egymást – mert ilyen „szerelést” más biztos nem hord.
Egyébként itt tűnt fel először, hogy nincs az a hatalmas tömeg, mint
három évvel korábban – hiszen akkor a parkban szinte kerülgették
egymást a csoportok, most viszont Robi fiam a majdnem üres parkot
fényképezte.
A hegyi beszéd színhelyén egy un. oktogonális (nyolcszögletű) templom áll, mely a helyben kitermelt bazaltból épült és oszlopos körfolyosójáról csodálatos kilátás nyílik a Genezáreti tóra (hívják Kineret
tónak is, ami arámi nyelven „hárfácskát” jelent – a tó alakjára utalva).
A parkban tett séta után meglátogattuk Korazint és Cafarneumot: a
városokat, ahol Jézus tanított. Simon – hamiskásan mosolyogva –
mesélte, hogy három éven át amíg itt tanított Jézus, Simon apostolnál – a későbbi egyház alapító Szent Péternél – lakott „albérletben”.
A legenda szerint Simon anyósa nagyon megbetegedett, és Jézus –
akinek csodás gyógyító képessége közismert volt – bosszúból gyógyította meg az anyóst, mert tudta, hogy Simon (későbbiekben: Péter)
meg fogja őt tagadni, amikor elfogják. (”...mire a kakas megszólal
háromszor tagadsz meg engem…”)
A napot Jardenit keresztelőhelyen fejeztük be, ahol Jézust keresztelő
Szent János megkeresztelte a Jordánban. Ezen a szent helyen a világ
nemzeteinek emlék táblái között, magyar nyelvűt is találtunk.
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Itt hallottuk Simontól, hogy a baptisták a mai napig azért zarándokolnak ide, hogy felnőtt fejjel itt a Jordán folyóba bemerítkezzenek.
Náluk ugyanis az a vallási hagyomány, hogy megkeresztelik a kisgyermeket, de felnőtté válásukkor saját döntésük alapján, ismét elnyerik a keresztséget a bemerítkezés által.
Simonnak persze erre is volt sztorija, mely szerint egy amerikai turistacsoport vallási vezetője azt kérte, hogy Őt Simon keresztelje meg –
mert a híveit ugye Ő megkeresztelheti, de hát Őt ki fogja? Gondolta
Simon, egy jó idegenvezető minden kívánságát teljesíti az utasainak –
csak arra nem számított, hogy ezek után a csoport többi tagja is azt
akarta, hogy őket is Simon merítse vízbe. „De hát én zsidó vagyok”
– próbált tiltakozni – mire a vallási vezető közölte, hogy Jézust is egy
zsidó keresztelte meg (Keresztelő Szent János), és ha neki jó volt ez
így, akkor mi kifogása lehet bárkinek a döntésük ellen? Így aztán
Simon végül 35 embert tartott a karjaiban és engedett háttal a vízbe
– a turistáknak nagy örömet, és magának nem kis izomlázat szerezve
ezzel.
Jardenitben láttunk egy táblát, melyet a Budaörsi és a Terézvárosi
Plébánia készíttetett. Simon erről azt mesélte, hogy a porcelán
bevonatú csempékre festett táblákat, kizárólag egy jeruzsálemi
örmény kerámikus készítheti, és a magyar plébániák Őt kérték meg,
hogy ha majd elkészül ellenőrizze le a helyesírást. Elmondása szerint
legalább ötször kellett újraíratni egyes részeket, mert a magyar
szöveg annyira bonyolult volt a mesternek.
A következő napot nazareti városlátogatással kezdtük, de alig hagytuk el szállásunkat, Simon megállította a buszt „mielőtt tovább mennénk, megkérdezném: a fogak rendben vannak”? Mindenki az útitársára nézett: vajon miért? Fogmosás ellenőrzés lesz? De Simon eloszlatta aggodalmunkat a válasszal: „csak azért kérdem, mert az egyszer
Swartcz néni úgy járt, hogy miután mentünk vagy tíz perce, odatipegett hozzám a buszon: „Szimonka azt hiszem vissza kell fordulnunk… a szállodában felejtettem a fogszoromat!” Visszamentünk,
szóltam a portásnak hogy a hölgy felmenne a fürdőszobába a fogsoráért, mire a portás kihúzott egy fiókot, melyben legalább tíz fogsor
lapult: tessék választani!”
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Tehát először felkerestük a názáreti bazilikát. Simon szerint ez a világ egyetlen olyan keresztény temploma, amit a zsidók építettek –
persze jó pénzért! „Nahát, ezek a zsidók!” – hangzott el ezek után a
már jól ismert mondás.
A Bazilika VI. Pál pápa megbízása alapján készült (lévén, hogy 1960ig csak egy szerény omladozó templom állt József ácsműhelyének
feltételezett helyén). Simon itt a templomnál megjegyezte, hogy amióta Szent Péter elhagyta a Szentföldet, azóta a bazilikát építtető VI.
Pálig nem járt pápa ezen a földön.
Simon itt arról mesélt, hogy amikor II. János Pál pápa 2000-ben Izraelbe kívánt látogatni, a muszlimok csökkenteni akarták a 37 méter
magas kupolájú Bazilika jelentőségét azzal, hogy megvásárolták a
körülötte fellelhető területeket, hogy egy még magasabb mecsetet
építsenek itt. A terv hallatán persze a keresztények azonnal tüntetni
kezdtek – gyakran véres verekedésig fajultak az összecsapások. Mivel
az alkotmány szerint minden kisebbségnek joga van a Szentföldön
templomot építenie, a polgármester azt nem akadályozhatta meg,
hogy mecset épüljön – csak éppen az engedélyt 2001-re adta ki.
Közbe persze megtörtént a pápalátogatás, és érdekes módon a mecset azóta sem épült meg: már nem volt olyan fontos a muszlimoknak, mint előtte!
Ez a Bazilika modern és hatalmas. A nyolcszög fölötti kupola belseje
egy liliomot formáz – ami az ősrégi Mária jelképre utal. A Bazilika
magában foglalja, a Szent József ácsműhelyének feltételezett helyén
épült kis templomot is.
A templom kerengőjét és a belsejét is a különféle nemzetek által
ajándékozott freskók díszítik, köztük megtaláltuk a magyart is: Szűz
Máriával és a feje fölé Szent István koronáját tartó angyalokkal.
Tabghában ebédeltünk – a csodálatos kenyérszaporítás színhelyén –
un. Szent Péter halat, mely állítólag csak itt a Genezáreti tóban él és
úgy néz ki, mint egy őskövület – viszont nagyon finom. Húsz dollárba került egy adag, amit akkor elég soknak találtunk, de épp a napokban láttam itthon, hogy a METRO-ban is árulják kilónként 8896
forintért!
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Az negyedik napon ellátogattunk Safed-re, ahol nemcsak a művésztelepet, hanem egy 16. századi ősi zsinagógát is megtekintettünk.
Könyvtára tele volt csodálatos régi könyvekkel, melyekből Simon
olvasott is a csoportnak. Én még soha nem láttam közelről tórát –
mely tulajdonképpen egy fakeretre helyezett papirusz tekercs – igyekeztem hát lefényképezni.
Ekkor jártunk a hétezer éves Akkóban is – egy középkori lovagvárban –, ahol a domborműves bemutatta: pár perc alatt hogyan készít
egy képet, és mivel én voltam az első aki kitalálta, hogy amit egy réz
lapra vésővel alkot, egy teve lehet, a művet haza is hozhattam.
A várban, Simon elmesélte Swartcz néni történetét, aki a vár szűk
alagútrendszerében történő séta során beszorult: Simon elölről húzta, két fiatal útitárs hátulról tolta, hogy a többiek is követni tudják az
idegenvezetőt (a perzsák idejéből származó szűk átjárót a kikötő felé,
a hajdani keresztes lovagok titkos átjáróként használták). Végül rájöttünk, hogy Swartcz néni nem egy személy volt Simon útjai során,
hanem „az ostoba, kövér amerikai turista”, akivel mindig valamilyen
mulatságos esetet mutatott be, sokéves idegenvezetői múltjából. Hiába, az élet írja a legjobb kabarétréfákat.
Itt mutatta meg Simon az angol wc elődjét is – a „kollektív budit”:
egy teremben egymás mellett lyukak, azok tetején pedig a pottyantós
wc fa lapjához hasonló félköríves kőlapok voltak: Simon szerint
mindenkinek volt a várban 1-1 ilyen köve, amit magával vitt, ha a
toalettre kellett mennie. Hogy valóban így volt-e, vagy Simon szokásos „ugratása” volt, nem tudom, de tény hogy teljesen toalett-szerű
volt a helyiség.
Utunkat a kánai menyegző színhelyeként ismert falun át folytattuk
(ahol a bibliai történet szerint Jézus a vizet borrá változtatta), a
Golán fennsík felé. A roppant kanyargós szerpentin bal oldalán
drótkerítést, és rajta aknamezőkre figyelmeztető jelzést láttunk és
betonbunkereket lőréssel.
Ezután mentünk el Haifa kikötővárosba, ahol a bahái vallás alapítójának sírhelye körül egy csodaszép parkot hoztak létre (a vallás lényege a szépség, a szeretet és béke fontosságának hirdetése). Haifa,
Izrael legtisztább városa, nem látni sehol egy eldobott szivarcsikket
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vagy papírdarabot, vagy egyéb szemetet. Köszönhető ez az egyik
polgármesternek, akinek az az ötlete támadt, hogy a gyerekek az iskolából hazafelé menet rendszeresen csatlakozzanak egy-egy felnőtt
nyomába azért, hogy ha esetleg eldob valamit, azt vegyék fel és udvariasan nyújtsák át neki: ”kérem, valamit eltetszett veszíteni”. Hatásos
volt! S ha mégis találni szemetet? Az csak egy turista vagy egy Tel
Avivi műve lehet – mondják azóta a helybeliek.
Szintén ezen a napon voltunk Caesarea-ban is, ahol a 2 ezer éves
római aquaduktot és a római város nevezetességeit tekintettük meg.
Ezt a „légi vízvezetéket” egy pilóta fedezte fel a repülőjéről, és a
szabadnapján barátjával, ásóval indultak megnézni mit rejt a homok
– mivel a girbe-gurba vonal, amit a levegőből itt-ott látott, valójában
a vízvezeték teteje volt.
A viadukt közelében talált amfiteátrumban szabadtéri múzeum van.
Mivel az emberábrázolás ellenes időkben a szobrokat megcsonkították, pl. egy óriási láb is magában áll a múzeumban, de el lehet a méretéből képzelni, hogy mekkora lehetett a szobor, ha a láb hossza
meghaladja a 80 centimétert.
Az amfiteátrumban Simon elénekelte a „Hazám, hazám”-ot – amit a
japán turisták is boldogan megtapsoltak. A mi 83 éves idegenvezetőnk ugyanis, Izraelbe érkezése után színiakadémiát is végzett, és volt
operaénekes is mielőtt történész, teológus, majd idegenvezető lett
(történelmet Izraelben és Oxfordban is tanult). Elmondása szerint
színházi pályafutása akkor ért véget, amikor megházasodott: a színpadon ugyanis bohóckodott, amikor a felesége fellépett – mire az
közölte, soha többé nem lép fel vele együtt – vagy Simon nem lesz
énekes vagy ő.
Hihetetlen humorú ember, nagyon élvezetes vele beszélgetni. A csoportban most több fiatal volt, de Simon velük is folyamatosan tréfálkozott.
Utunkat Jeruzsálemben folytattuk, ahol szintén azzal szembesültünk,
hogy nincs tömeg a Via Dolorosán, sem a Szent Sír-templomban,
pedig három éve szinte lépésben topogva lehetett csak bejárni. Hiába, a rossz hírek, amiket a jeruzsálemi késelésekről és a pár nappal
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korábbi orosz repülőszerencsétlenségről lehetett hallani, a turisták
egy részét az útjuk lemondására késztette.
Jeruzsálemet „a béke otthonát”, a hegyre épült várost Dávid és Salamon városaként, Krisztus szenvedésének és Mohamed mennybemenetelének színhelyeként egyaránt tisztelik zsidók, keresztények és
mohamedánok. Jeruzsálem i.sz. 70-ben történt lerombolása után,
csak 326-tól fejlődött keresztény várossá, amikor Konstantin császár
és anyja, Szent Ilona (Heléna), templomokat építtetett, és Julianus
császár (525-től uralkodott) is támogatta a keresztény templomok
építését. Ez a korszak i.sz. 614-ben, a perzsa hódítással ért véget.
Az iszlám hadseregek 638-ban foglalták el Jeruzsálemet, ahol felépítették a Szikla és az El Aksa mecsetet. A keresztes lovagok kb. 1100ban foglalták el a várost, őket Szaladin szultán követte, ekkor ismét
évszázadokra az iszlám vallás vált meghatározóvá. Azok után az évszázadok után, amikor a zsidók nem lakhattak a városban, visszatelepülésük csak a 13. században kezdődött meg, de önálló zsidó államot csak a 20. században alapíthattak, és Nyugat-Jeruzsálemet az
izraeliek 1950-ben nyilváníthatták államuk fővárosának. Maga a város jelenleg négy negyedre van osztva: van zsidó, arab, keresztény és
örmény negyed is.
Simon – ha csak lehetett – autentikus helyekre vitt bennünket. Mielőtt a keresztutat bejártuk, elmondta, hogy mivel i.sz. 70-ben Jeruzsálemet is lerombolták, és a város helyén kb. 4 m magas faltörmelék
keletkezett, az általunk bejárt út nagy része csak un. feltételezett útvonal. De kiindulásunk helyéről – az Antonius várból, melyet kb. 4
méterrel a föld alatt tártak fel – csak egyetlen út vezetett ki a kapun,
ezért ez a kijárat itt a kőbe vágott kocsikerék nyomokkal szinte egészen biztosan az a hely, ahol Jézusnak vinnie kellett a keresztet. Ezután rámutatott a turisták elől kordonnal elkerített részre, és azt
mondta:
„Ha én keresztény lennék, csak végig mennék azon szent helyen…”
– mire persze minden magyar elindult ezen az elzárt úton.
Szintén az Antonius várban látható a kőpadlóba vésve az a római
kori kockajáték, melyen nagy valószínűség szerint Jézus köpenyére is
„sorsot vetettek”, mivel korabeli leírások szerint ennek a kockajáték289

nak a vesztesének járt olyan töviskorona is, mellyel Jézust megcsúfolták.
A keresztutat az arab negyeden át követve jártunk olyan stációnál is,
amiről Simon elmondta, hogy pár éve még másutt állt, de az arab
kereskedő – akinek a boltja fölött volt eredetileg – egyszerűen áthelyeztette pár méterrel arrébb, mert zavarta, hogy a boltját eltakarják a
bámészkodók! A stáción látszik is, hogy jóval világosabb, újabb kövekből készült, mint a többiek.
De mutatott Simon olyan helyet is, ahol a falon egy mélyedés látszik
a kőben: rá lehet fogni, hogy egy tenyérnyom: fényes, mert nagyon
sokat simogatják, csókolgatják – mint Jézus feltételezett kéznyomát.
Simon szerint, mivel a jelenlegi Jeruzsálem a régi romjaira épült, Jézusnak legalább 4 méter magasnak kellett volna lennie ahhoz, hogy
ez az Ő eredeti kéznyoma legyen!
Utunkat a Szent Sír Bazilikánál folytattuk, ahol előbb a Golgota helyére állított görög-keleti-katolikus oltárt néztük meg. Ezután lementünk az altemplomba, ahol Simon mutatott egy sziklasírt, és elmondta, hogy Jézus korában ilyenbe temetkeztek. Nem azt állította, hogy
amit mutat, épp az lenne, de itt egy kétezer éves temetkezési hely
van, és igaza van: nem az a fontos, hogy pont ez az üreg-e az, hanem
hogy ezen a helyen kellett lennie. (Az angolok pl. az un. kerti sírt
látogatják, mert az anglikán egyház szerint, egy olyan Jeruzsálem
külső kerületében lévő hely hasonlít jobban a Koponyák hegyére,
amelyen a sziklákon lévő barlang – ha messziről nézzük – úgy néz ki,
mintha egy koponya teteje és a két szemürege lenne.)
Mivel mindenki megértette, hogy itt a hely szelleme fontos, nem a
pontos helyszín, nem álltunk sorba több mint két órát egy – a Bazilikán belül található – kápolnánál, melyben megtekinthettünk volna
egy szintén üres barlangot, mint Jézus felételezett sírhelyét.
A Bazilikában látható egy márványlap, melyet akként a helyként tisztelnek, ahová Jézust fektették a keresztről levéve. Bár Simon szerinte
ez csak az a kő, amelyet a templom építésekor elhelyeztek – tehát
valószínűleg nem ez állt itt kétezer éve – de zarándokok ezrei csókolgatják, mert hisznek a kő eredetiségében.
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A Bazilikából a Siratófalhoz mentünk, ahol szintén kevés embert
láttunk – viszont fegyveres katonák és rendőrök, a Via Dolorosán és
itt is mindenütt jelen voltak.
A Siratófalhoz érve egy alapos zápor áztatott el bennünket. Simon is
mondta, a férjem és a fiam is látta a férfiaknak fenntartott Siratófal
részen, hogy mivel náluk nagyon ritkán esik az eső (legfőbb problémájuk a szárazság, importálják a vizet az öntözéshez), ha mennydörög, a vallásos zsidók, égnek emelt karral köszönik meg az esőt!
Az eső szűntével felmentünk az Olajfák hegyére a nemzetek templomához. Ezen a helyen nyolc hatalmas olajfa áll – állítólag kétezer
évesek. A törzsükön látszik, hogy nagyon öregek, a külső részből
már nem nőnek ágak, de a fa él, a belső részből még jönnek ki új
hajtások.
A Nemzetek templománál, Simon elmondta, hogy a templom nem
sokkal Trianon után készült, és mivel a nemzetek lelkiismerete
„piszkos volt és szennyes azok után, ahogy hazánkkal elbántak”
megengedték, hogy a főoltárt a magyarok készíttessék. Ezért van a
freskó alján a mi koronás címerünk! Azt is itt mesélte el, hogy amikor először engedtek magyar turistákat Izraelbe, az első papokból
álló turista csoportban volt egy fiatal pap, aki – miután megmutatta
nekik a címert – sírni kezdett, hogy neki Magyarországról ide kellett
eljönnie, hogy a régi magyar címert falon láthassa! (Ez még ’89 előtt
volt.)
Simon ennek a történetnek a kapcsán említette meg, hogy amikor
először megtudta, hogy papokból álló csoportot fog vezetni, nem
tudta eldönteni, hogyan szólítsa őket, hiszen ő mindig, minden csoporttagot tegez. Aztán megérkeztek a papok – közöttük rögtön a
második vagy harmadik emberben egy általános iskolai osztálytársát
ismerte fel – így felbátorodott, és egész egyszerűen azt mondta:
„Szerbusztok papok”. Általános derültség, felszabadult nevetés, és
Simont ettől kezdve már nem is zavarta a hollófeketébe öltözött
csoport, tiszteletet parancsoló jelenléte.
A napunk itt fejeződött be, és utunk ezután betlehemi szállásunkra
vezetett. Simon elmondta, hogy zsidó nem lépheti át a Betlehemet
Izraeltől elválasztó hét méter magas kerítés kapuját, ezért most őt
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innentől Székely Lászlónak hívják, szólítsuk Simon helyett Lacikának, és elővette a magyar útlevelét, majd helyet foglalt Mariann mellett –, aki már 4. alkalommal járt Izraelben a Simon által vezetett
csoporttal – mintha ő is csak egy utas lenne.
Baj nélkül átjutottunk, a katonák csak egy-egy pillantást vetettek a
magyar útlevelekre és szerencsére nem vetették össze az utas listával.
(Egyébként másnap reggel is csak annyi történt, hogy egy katona
feljött a sofőrhöz és megkérdezte: mindannyian magyarok vagyunk?
Az igenlő válasz után végig se ment a buszon, mehettünk vissza Izraelbe.) A palesztin és izraeli viszonyt jól jellemzi a fal, és a sok
lőtorony Betlehem határán.
A szállóba érve kiderült, hogy a nagyteremben esküvő van (az araboknál ugye pénteken van hétvége, a zsidóknál pedig szombaton),
így másutt terítettek a csoportnak. Vacsora közben néhányan hirtelen
lövéseket hallottak és rémülten néztek Simonra, de ő megnyugtatott
bennünket, hogy itt az esküvőn szokás lövöldözni örömükbe – meg
persze akkor, ha valakinek nem tetszik a házasságkötés és kiirtja a fél
násznépet. Olvastunk már ilyen híreket.
Másnap délelőtt Betlehemből Qumran felé vettük az utunkat, ahol a
sivatagban, barlangokban találták meg az amfórákat a tekercsekkel. A
XX. század legnagyobb régészeti felfedezésének helyén jártunk:
1949-ben két beduin pásztorfiú – akik elveszítették a fekete kecskéjüket és a környező barlangokba követ dobva próbálták előkergetni –
vette észre, hogy a bedobott kövek egy amfórát találnak el. Ezután
kötéllel az egyik leereszkedett, felhozta a kb. 50 cm magas, viasszal
leragasztott fedelű edényt, amit bevittek Betlehembe egy kereskedőhöz. Azért épp hozzá, mert ez az ember – akinek ugyan 4 osztályánál
többje nem volt, és Simon szerint ő még olyan ronda, lófogú arabot,
mint Kando, életében nem látott – valami isten adta tehetségnél fogva értett a régi tárgyakhoz, és száz százalékos biztonsággal meg tudta
mondani mi a valódi. Ez az ember adott egy kecske árának megfelelő
pénzt a hozzá elgyalogoló gyerekeknek, majd felhívta Jeruzsálemben
Sukeniket, az egyetem régészeti tanszékének a vezetőjét – akinek
harmincezer dollárért eladott három tekercset –, de nem tett neki
említést az amfóráról. A professzor átadta a szakértőknek, akik kb.
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fél év után ki merték jelenteni, hogy a foszladozó kecskebőrön szereplő írások – melyek közül egy, Izaiás próféta evangéliuma volt –
szóról szóra megegyeznek a ma használt bibliával. Vagyis bebizonyították, hogy a tekercs valódi! Amikor a professzor ezzel a hírrel fel
akarta hívni Ben Guriont ill. Golda Meyert, nem érte őket utol, sőt
senki mást akinek a hír fontos lett volna: ugyanis éppen ebben az
órában kiáltották ki az Izrael államot és mindenki az utcán ünnepelt!
Persze nem lett volna Kando fifikás arab kereskedő, ha a hír hallatán
elő nem kereste volna az amfórát (amiről nem is beszélt a profeszszornak) és benne még négy tekercset – és el nem adta volna azt a
szír pátriárkának 250 ezer dollárért. A tekercs Amerikába került, ott
árverezni akarták 500 ezer dollárért, amikor az említett régészprofesszor fia épp ott járt – pénzt gyűjtött a gazdag zsidóktól fegyverre,
hogy védeni tudják az új államot – és talált egy olyan milliomos zsidót, aki egyedül állta a tekercsek árát – sőt Jeruzsálemben megépíttette a tekercsmúzeumot. A kiállított tárgyak megóvása érdekében,
ebben nem lehetett fényképezni.
A múzeummal közös udvarban van egy hatalmas makett Jeruzsálem
régi épületeivel. Szenzációs, 1:10-hez méretarányosan a paloták,
templomok! A műszaki egyetem diákjai csinálták vagy 40 évvel ezelőtt, és még a város domborzati viszonyait is megalkották a korabeli
rajzok alapján.
A Qumrani ásatások a sivatagban vannak, egy kősivatagban a Holttenger közelében. Ebben a 30%-os sótartalmú, gyógyító hatású
tengerben természetesen mindenki fürödni akart – de mielőtt még a
„fürdőélményemet” megosztanám, írnom kell a közelben álló erődítményről: Maszadáról. Igen, Maszadáról – erről a Nagy Heródes
által építtetett hatalmas fellegvárról, mely az i.sz. 67-70-ig egy maroknyi (Iosephus Flavius történetíró szerint 964) zsidónak adott otthont, akiket végül egy, a várfalhoz emelt hatalmas rámpa segítségével
próbáltak leigázni. A rámpát zsidó rabszolgákkal építtették – megakadályozva ezzel, hogy a védők a föntről indított kövekkel öljék
meg az építőket.
Amikor a védők számára már eljött az utolsó este, mert másnap be
tudtak törni a rómaiak, a bent élőket meggyőzte a vezetőjük: ha nem
293

akarják, hogy másnap megöljék a gyermekieket és megbecstelenítsék
az asszonyaikat a római katonák, öljék meg ők a családtagjaikat, majd
az utolsó 10 harcosból az, aki a fekete követ húzza, ölje meg a többieket és csak egyedül ő legyen öngyilkos. Ez azért volt fontos, mert a
zsidó hit szerint a legnagyobb bűn az öngyilkosság – és így csak egy
ember vétkezik. Nem volt könnyű meggyőzni a többieket, de végül
így történt: 2 asszonyt és 5 gyermeket egy ciszternában hátrahagytak,
hogy legyen, aki hitelesen elmondja majd a történteket, és így másnap a bezúduló harcosok csak üres házakat, előttük halottakat, és tele
éléskamrákat találtak (az éléskamrákat azért nem gyújtották fel, hogy
ne mondhassák, hogy sikerült halálra éheztetni a zsidókat). A túlélőknek hála, a történetíró is le tudta jegyezni a védők hősiességét.
Az erődből a távolban a Holt-tenger látható, a fellegvárba – mely
tizenegyszer nagyobb, mint a Visegrádi vár – felvonón vagy az un.
„kígyó ösvényen” lehet feljutni. Azt hiszem ez utóbbin csak igen
elszánt turisták indulnak el a félelmetes magasságba.
A Holt-tenger – mint már említettem – kb. 3o%-os sótartalmú, ezért
rá lehet feküdni a víz felszínére, még egy úszni nem tudó felnőtt sem
süllyed el. A tengerben úszni nem lehet, és semmilyen szemmel látható életnek nincs benne jele. Gyógyhatású kozmetikumokat (pl.
Ahava) készítenek az itteni iszapból. Útitársainknak útközben meséltem, hogy három éve milyen szuper emlékeket vittünk innen:
sógömböket gyűjtöttünk a sekély tengerfenéken – némelyek ringló
szilvánál is nagyobbak voltak. Így aztán jó néhányan zacskókkal felszerelkezve vonultunk ki a tengerpartra – ahol legnagyobb megdöbbenésemre, a három éve még köves tengerpartot az új orosz tulajdonos, sárga homokkal szóratta fel – gondolom napozó beachet akart
kialakítani. Az hagyján, hogy só gömböket nem találtunk – a Holttenger autentikus jellege is tönkre volt téve – ez a sárga homok bemosódott az addig tiszta tengerbe, eltemette a sógömböket és az
értékes gyógyító iszapot.
A Holt-tengertől Betlehembe tértünk vissza, ahol Simon egy kegytárgyboltba vitt el bennünket: nagy megpróbáltatás volt több ezer
olajfából készült faragványból megtalálni azt a két kis betlehemet,
ami ezután karácsonykor az asztalunkat, illetve a fiam szobáját díszíti.
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Az utolsó napunkon előbb a Yad Vasemhez mentünk a 6 millió áldozatnak emléket állító Holokauszt múzeumba – ahol Simon elmondta az ő tizenegy évesen történt elhurcolását, a csodával határos
életben maradását: az egyetlen magyar gyermek volt, aki visszatért a
theresienstadti táborból.
Simon itt mondta el, hogy Izraelbe költözése után sohasem beszélt a
táborról még a szüleivel sem, 40 évig meg sem szólalt magyarul, a
felesége (egy lengyel színésznő) akivel 43 évig élt és egyetlen gyermekének az anyja, úgy halt meg, hogy nem tudta az ő megrázó történetét. Végül 2008-ban Szili Katalint kísérte a Yad Vasemben, amikor a
gyermekek fájánál mesélve (melyet kis hajtásként ő hozott a koncentrációs táborba, a gyerekek és nevelőjük, Irma néni által a „Fák
napján” ültetett platánról) a vendége rá nem kérdezett: „honnan tud
ön erről ilyen sokat Simon?” Ekkor érezte úgy, hogy nem cipeli tovább a titkot, és Katalinnak magyarul bevallotta, hogy ő volt az a kis
gyerek, aki onnan visszatért. Elmondása szerint arra nem számított,
hogy Szili Katalin kíséretében ott van az intézet igazgatója is, aki
ezután magyarul így kiáltott fel: „Te szent őrült! Hát miért nem szóltál? Évek óta kerestetem azt a túlélő fiút, mert azt tudtam, hogy van
valahol egy ember, aki visszatért!”
A Yad Vasemen belül a legmegrázóbb élményünk a gyermekek háza
volt: egy hatalmas, sötét teremben tükrök segítségével 5 gyertya remegő lángját tükrözik szét, és közben magnóról sorolják annak a 1,5
millió kisgyermeknek a nevét, származási helyét és életkorát, akik a
koncentrációs táborokban megsemmisültek. A szalag több hónap
alatt ér véget, és kezdődik elölről a felsorolás.
Ennek az emlékháznak a története az, hogy egy orosz zsidó házaspár, akiknek a 2,5 éves kisfia odaveszett, de ők a háborút túlélték és
Amerikába emigráltak, engedélyt kértek a Yad Vasem igazgatójától,
hogy emléket állíthassanak a múzeum kertjében a fiuknak. Az igazgató azt mondta egyetlen gyermeknek nem, de az összes elhurcolt kisgyereknek lehet emléket állítani. A szülők megépíttették ezt a
Children’s memorialt, és a bejáratában elhelyezhették a kisfiú márványportréját. Az épület bejárata fölötti dombon elhelyezett félbetört
oszlopokból álló szoborkompozíció, a félbetört életeket jelképezi.
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Soha el nem felejthető benyomást gyakorol ez a hely a legtöbb látogatóra.
Nehéz szívvel folytattuk utunkat vissza Betlehembe, ahol várt még
ránk az utolsó csoda: a Születés Temploma! Ide csak helyi idegenvezetővel, tömött sorban, egyensapkával a fejünkön volt tanácsos elmenni – az estleges kirablást elkerülendő. Simon, a biztonságunk
miatt nehéz szívvel egyezett bele, hogy felmenjünk a templomhoz,
de hát mi elképzelhetetlennek tartottuk, hogy itt vagyunk Jézus születésének a helyén, és csak azért megfutamodjunk, mert a palesztinok
most a magyarokra is haragszanak. Az egyik árus – miután nem vett
tőle senki semmit – elkezdte angolul mondani, hogy a magyarok
rosszak, bántják a szíriaiakat, és követett bennünket – gondolom arra
várt, hogy valamelyik fiú a csoportból visszafordul vitatkozni vele.
De persze erre nem került sor, miután megnéztük az 1300 körül
épült templomot, kb. háromnegyed óra sorban állás után lejutottunk
a születési barlang feltételezett helyére. A Születés Temploma az
előtte álló térről nézve, erődítményszerű építménynek tűnik. Szent
Ilona építette 327-ben. A bejárati ajtó ma 1,2 méter magas, és az
ajtóban egy magas küszöb van: annak idején azért falazták be ennyire, hogy a mamelukok ne tudjanak lovon bevágtatni a szent helyre
(Simon szerint „csak egy állat van, aki képes egyszerre lehajolni és a
lábát is felemelni – ez az ember”). A templomban monolit oszlopsorok tartják a mellékhajók tetőzetét és az emeleti részt, de ezt – valamint a görög-keleti stílusban túldíszített templombelsőt alig lehetett
látni az állványzattól, amely a tatarozás miatt évek óta eltakarja. A
csarnok maga 54 méter hosszú és 46 méter széles. A padló egy részét
bizánci mozaik díszíti.
A főoltártól lépcső vezet le a születés barlangjába, ahol Jézus világrajövetelének helyét 14 ágú ezüst csillag jelzi. Mivel a templom a görögkeleti keresztények tulajdona, mind a templom, mind a barlang
díszítésén az ő ízlésviláguk tükröződik.
Sajnos a katolikus egyháznak jelen pillanatban egyetlen talpalatnyi
helye sincs saját tulajdonként ebben a templomban, ezért a kereszthajón a közvetlen szomszédos Szent Katalin templomba megyünk
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át, melyet a katolikus egyház épített. Ez az a templom, amelyből a
betlehemi éjféli misét közvetítik.
A Szent Katalin templom előtt Szent Jeromos szobra áll: ő volt az,
aki 30 éven át itt élt remeteként, megtanulta a héber nyelvet és írásmódot, hogy a bibliát közvetlenül fordíthassa le latinra (addig ugyanis héberről görögre, görögről latinra volt csak lefordítva és sok téves
értelmezés volt benne). A csoport hívő tagjai őszinte megrendüléssel
hagyták el a szent helyet.
Betlehemből indultunk a repülőtérre, ahol előbb egy alapos átvizsgálásnak voltunk kitéve – idegenvezetőnk fiának nagy bánatára, mert a
zsebében felejtett kedvenc svájci bicskáját bizony „könyörtelenül”
elkobozták „az utasok védelme érdekében”. A repülőtéri három órás
várakozás után – több mint egy órás késéssel – emelkedtünk a levegőbe, nagyon szép emlékekkel a szívünkben.
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A szerző

Szeretettel köszöntöm az olvasót, aki
kezébe vette első kötetemet!
Holécziné Tóth Zsuzsa vagyok, gyermekkoromat az Alföldön egy kis faluban, Jakabszálláson töltöttem.
Édesapám halála után az anyukámmal
Kecskemétre költöztünk, ott éltem a
férjemmel és a fiammal is, de egy
számomra felajánlott banki középvezetői állás miatt tizenöt évvel ezelőtt
Piliscsabán építettünk új otthont.
„Friss” nyugdíjasként szellemi elfoglaltságot keresetem: előbb nyelvtanulásra gondoltam, majd kis idő elteltével megfogalmazódott bennem az a
diákkorom óta dédelgetett vágy, hogy
írni kezdjek, talán még nem késő. Már a középiskolai tanulmányaimat befejezve népművelés-könyvtár szakon szerettem volna továbbtanulni, de édesapám 17 éves koromban bekövetkezett halála után
kereső nélkül maradt a család, ezért munkába álltam – és az évek
során egyre messzebb kerültem ettől az elképzeléstől. Az irodalomszeretet és a jó fogalmazási készség persze megmaradt, és valahol a
lelkem mélyén mindig készültem, hogy majd egyszer annál komolyabb „művet” is írok, mint a Macskaújságban közzétett kétoldalas
„nekrológom”.
298

A Centrál Médiaakadémia felhívására kreatív írástechnika tanfolyamot végeztem. E közben rátaláltam a „Kortárs Magyar Irodalom
Verslista Baráti Köre” csoportra, melynek pályázatai hatására már
több mint 110 elbeszélést és 120 haikut írtam. Eddig legalább 20
alkalommal lettem díjazott az általuk meghirdetett versenyeken, és
2017 őszén „Kortárs Magyar Irodalomért” díjat kaptam, melyre nagyon büszke vagyok. Az évente megjelenő, Sodrásban című antológiáikban több írásom is szerepel, a haiku kötetükben pedig 75 haikum.
A múlt év elején csatlakoztam az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez
is, ahol szintén több alkalommal kaptam oklevelet, és öt kiadványukban is szerepelnek műveim. A szerkesztőségnek köszönhetem a
netkötetem megjelenését is, mely A szerelem messengeren érkezik, és egyéb
más történetek címmel olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtárban
is.
És most a miért: Miért érzem azt, hogy a mai rohanó világban – ahol
az emberek kikapcsolódását már sajnos elsősorban a vizuális élmények jelentik – van helye az írott szónak? Kell, hogy legyenek emberek, akiknek igényük van még a teljességre. Elvitathatná-e bárki, hogy
más élmény pl. a Gyertyák csonkig égnek elolvasva, mintha ha az olvasó
csak a filmet látná? Természetesen nem ilyen horderejű művek megírására érzem magamat elhivatottnak, de meggyőződésem: igenis kell
még lennie annak a rétegnek, akit érdekel apáink története, a különféle függőségek okozta élethelyeztek, de akár a társkeresés örök és
kibékíthetetlen ellentétei, vagy az együttélés minden öröme és kínja,
vagy bármi más, ami foglalkoztatja a ma emberét, csak éppen ő maga
nem tudja azt megfogalmazni. Hiszem, hogy helyem van azok között
az emberek között, akik nem megélhetési gondtól vezérelve azzal
szeretnék tölteni idejüket, hogy adjanak az embereknek. Ha jól meggondolom, én ezt tettem eddig is: oktattam a kollégáimat, befektetési, életvezetési tanácsokat adtam az embereknek egy bank keretei
között – de szükségem volt a váltásra, és bízom benne, hogy az írásaim segítségével ezután olvasmányélményt tudok nyújtani az embereknek.
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