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George Hannmer: Csomag és padlás
Mi ez a csomag, szívem?
Milyen csomag?
Ami i tt van az asztal alatt.
Ja! Tegnap hozták.
Ki?
Nem i s tudom. Nem figyeltem.
De ki küld te?
Jaj, édes, há t nézd meg! Rá van írva.
Hát ez az, hogy nincs. Tollal át van sa tí rozva a feladó mindenhol.
Biztos? Muta sd csak! Tudod, pont akkor értem haza, a mikor érkezett,
csak letettem, és az az igazság, hogy el is felejtettem.
Oké, semmi gond, de ki hozta? Postá s vagy futár?
Most, hogy mondod, nem is tudom. Csak csengettek, ki mentem, és ott
volt az ajtó előtt, a földön. A lábtörlőn. Tudod, közben pont telefoná lta m, meg hozta m be a sza tyroka t a kocsiból, a csomagta rtóból, szóval
nem igazán foglalkozta m vele.
Értem én, d e csak vol t hozzá vala mi papí r, vagy… nem i s írtad alá, meg
ilyenek?
Nem. Mondom, hogy nem is látta m, ki hozta, hozzánk vol t letéve és
kész, de nem mindegy? Nyi ssuk ki! Vagy félsz, hogy ketyeg? Hi-hi!
A fülemhez tartotta m és megjegyeztem:
– Nem ketyeg, de a ttól még lehet akár lépf ene is.
– Jaj, ne mondj már ilyet! Inkább nyisd már ki!
– Súlya nincs.
– Ne csináld már; hozzak ollót?
Kíváncsiságom ollóba fogta a türel memet, úgyhogy az izgalom heves
mozdulatokkal fejtette, vagyis inkább tépte le helyettem a c somagol ópapírt. Hanyag eleganciával, amolyan férfi módra enged tem le a földre a
lehulló papírfecniket. (Párom szemét ráncolva, korholó dohogás köz epette fel -felkapkod ta és dobta ki őket azonnal a szemetesbe.)
No. Íme. Egy kartondoboz. Ennél kartonabb, dobozabb a vil ágon nincs.
Figyelj, te i s azt lá tod, ami t én? Ez teljesen üres.
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Miiii?
Várj, összefoglalom: Egy teljesen üres dobozt küldött nekünk valaki,
ami t egy nem tud juk, ki hozott el nekünk a fogal munk sincs, honnan.
Hi-hi -hi, tényleg. Ez érdekes. Nézzük á t még egyszer!
Mi t? Az üres dobozt? Ez tök üres, nem látsz a szemed től? (És akkor
itt vala mi furcsa érzés suhant á t ra jta m. Évekig dolgozta m az RTL Klub
Kész Átverés című produkciójában, lehet, hogy valamelyik idióta cimb orá m küldött nekem egy rejtvényt? De a milyen gyorsan jött ez a sugallat, olyan gyorsan el is tűnt, hiszen ezt a fajta életmódot, az egymás
hülyítését már vagy tíz éve nem éljük.)
Tényleg az. Hagyd a fenébe!
Hát tudod, azért ez nem semmi .
Éppen, hogy az! Ez a semmi. Tudod mi t? Foglalkozz inkább a valamivel !
Mivel?
Azzal, a mi van. A felada ttal. A padlással. Hetek óta ígéred, hogy á tn ézed. Tudod, átböngészed és rendet raksz. Te mond tad! Te ígérted! E zzel meg ne foglalkozz!
Sóhajom vi tt f el a lépcsőn, de mire felértem, már nem gondol ta m erre a
hülye csoma gra, nem gondol ta m semmi re, csak arra, minél ha ma rabb v égezzek ezzel a kupival. Ez az a bizonyos, ti pikus „nehezemre esik” progra m vol t, a mi t egy igazi férfi az efféle munká tól ösztönösen érez.
De ha már egyszer megígértem...
Különben nem is vol t annyira veszélyes. Azt hi ttem, rosszabb lesz a
helyzet. Néhány óra ala tt végeztem, és az ered mény minden várakozást
felülmúl t. Neeem, nem a rongyosra használ t görkori m, a megmarad t l aminál t padlólécek állapota, és még csak nem is a kereskedel mi menny iségű használ t konnektor, hanem az, hogy talál ta m vala mi t. Vala mi igencsak érdekeset. Vi ttem is a hírt a megbízómnak azonnal:
Képzeld, kicsi m, mi t találta m fent!
No! Pókhálót?
Azt is, de nem az a lényeg. Képzeld, egy széfet!
Miiit?
Egy széfet.
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Ja, valami rémlik! Az, a mire én gondolok, az biz’ ott van má r egy ideje,
de el is f elejtettem, hogy van ilyenünk, bár én azt előbb nevezném titoktartó kis kazettának, mint széfnek, de mondd már: mi vol t benne?
Nem tud ta m kinyi tni. Szá mzáras.
Hát, akkor mi t csinál tál vele?
Jaj, édesem! Mi t csinálta m volna? Otthagyta m.
Viccelsz? Menj csak fel érte, most rögtön!
Lehozta m, a mi valójában tényleg inkább egy ki s páncélkazetta vol t, mint
bármi más, és megmuta tta m neki. Rá akkora ha tá st nem tett, mint rá m,
sőt! Nevetett egy jóízűt azon, hogy nem is eml ékezett már rá, hogy
egyáltalán van ilyenünk, azon meg még nagyobba t, hogy nem tudjuk k inyitni, aztán napirendre tért a dolog felett, illetve annyi még hozzá,
hogy jelentőségteljesen a szemembe nézett, és azt mond ta : „Szívem,
te egy csoma golópapírt is úgy dobsz le a földre, hogy meg se vizsgálod
azt rendesen.”
Ez engem nem hagyott nyugodni. És bizony akkor már a má sik sztori, a
rejtélyes módon hozzánk kerül t csomag ügye sem, meg a kis ti toktartó
kazettáé sem, á h!
Némi töprengés után kikerestem a neten a posta telefonszá má t és felhívta m őket, hogy megtudja m, a postásunk vol t-e, aki kihozta nekünk.
Mi lenne, ha á tvizsgálná m még egyszer a kidobott ma radványoka t? Há tha (kicsi párom betette a boga ra t a fülem mögé)! Végül is vesztenivalóm
nincs. Igaz, csütörtök este tíz van, és az a nagy helyzet, hogy a kuká t
pénteken reggel korán szokták elvinni, meg azt se tudom, ki a gondnok,
de ezt tán még megtudha tom ilyen késő este is.
Szerencsém vol t. Erzsikéék, a felettünk lakók kapá sból vágták, hogy ki
a ház gondnoka, mert persze a kapura kiírt közös képviselő telefonszámá t hiába hívta m, nem vette fel senki.
Szóval, megvol t, hol lakik a gondnok, és ugyan telefonszá m nem vol t
hozzá, de azt gondol ta m, ő azért van, hogy ha gond van, kereshesse őt
az ember, és úgy í tél tem meg, ez kifejezetten gondna k minősül.
Becsöngettem há t, d e sajnos rossz hírt kapta m. Ez a kivál tságos pozíció
ideiglenesen „kölcsönadódott” valaki másnak, mivel a tényleges házme ster kórházba kerül t egy baleset folytán. Jobbulást kívánta m a feleség-
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nek, akitől ezt az egyál talán nem felemelő hírt megtud ta m, majd el mentem a kapott cí mre, és becsöngettem. Senki t sem talál ta m, csak a megcsappant reményemet.
Nos, ekkorra már… hogy i s mondja m csak… kezd tem egyre jobban beg olyózni ettől az egésztől. És az igaza t megvallva má r aludni sem tud ta m.
Hajnali fél ha t. Szá mí tá saim szerint ebben az időpontban már felébreszthető egy megbízott gondnok, illetve ez még korán van ahhoz, hogy
kukát ürí tsen az FKF, tehá t go! El is indulta m há t eszement uta mra.
Épp, amikor be akarta m csengetni, akkor indul t kutyá t sétál ta tni, aki a
megmentőm lehet. Izga tottságomban valahogy eldadogta m neki, hogy
pár napja kidobta m vala mi t, a mire szükségem van, bla -bla-bla.
Nem ágál t, azonnal odaadta a kuka tá roló kulcsá t. Cserébe megígértem,
hogy kihúzom őket a ház elé. Gondol ta m, ennyi t megér. Így, utólag már
kétlem. Bemá szta m há t, és elkezd tem lázasan, de módszeresen keresni
azt, a mi az enyém. Ugyan megtalál ta m az egy hét alatt összegyűl t, sok sok összecsomózott nejlonzacskó és mindenféle ragacsos, büdös, feli smerhetetlen hal mazállapotú szemétben azoka t a zacskóka t, a melyeket
drágaságom lelkiismeretesen, hermetikusan lezárva indí tott az eny észet útjára, tehá t meglel tem őket, sikerül t is teljesen szétszedni
mindet, ezzel módszeresen á tvizsgálni a küldemény csomagolópapírjá t,
illetve mindenét, de semmi . Az égad ta világon semmi produktum.
A ka rtondoboz szűz vol t, már a mennyire az lehetett a körül ményei hez
képest, tehá t nem vol t ráírva semmi más, csak azok a bizonyos tényl egesen és felismerhetetlenül átsa tírozott felira tok. Amibe meg be volt
csomagolva, há t mi t mondjak? Gyűrött papírdarabok. Ennyi.
Hétfőn Kri stóf fia m – a z isten él tesse ezt a d rága köl köt, ezt a cs odát, ezt a zseni t, ezt a géniuszt –, ezen a hétfőn kivételesen lassabban ébred t, és nehezebben indul t a napja a szentemnek, mint máskor,
ezért én, mi nt szuper fej apuci, bevi harzotta m hozzá (a soha jobbkor
apának lenni gondola ttal együtt), és segí tettem neki öl tözni, összep akolni, aztán egyszer csak bel ém ha sí tott a f elismerés. Vél etlenül a
szobá jában lévő szemetesre esett a tekintetem, és mi t lá tta m benne?
Na, mi t?
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Jó-jó, nyilván ki találtad: a világ legcsodálatosabb, legértékesebb c somagolópapírjá t. Annak a darabjait. Szinte megáll t a lélegzetem. El haló
hangon kérdeztem róla a világ legjobb gyerekét:
– Kristófká m, az… az ott a kukádban milyen papír?
– Apuuu, ne most! Mennem kell! Elkésem az iskolából!
– Rendben, má r megyünk i s, de figyelj csak! Kiveszem, jó? Ez az, a mire
gondolok?
Közben há tára segí tettem az iskola táskájá t, és remegő kézzel kiszed egettem a papírdaraboka t, majd gondosan, egyenként ki tettem őket a
konyhaasztalra.
Amíg vi ttük a suli felé, addig megtud tuk tőle, hogy igen, ez annak a b izonyos – ál tala már régen elfeledett – küldeménynek a csomagolópapírja, illetve annak egy része. Azért csak egy része, mert a többi t
felha sznál ta . Na, mire? Naná, hogy csomagolá sra . A ki s okosom. A
sztori a z, hogy az egyi k osztálytársának a szülinapjára készí tett egy
kis apróságot, és nem tud ta, mibe öl töztesse f el az ajándéká t. Me glátta a konyhában, a szemetesben a kidobott csomagolópapírt (az én
sajá t, külön bejára tú csomagom papí rjá t), és gondol ta, azt ha sználja
fel. Ennyi .
Én ekkor már tud ta m azt, a mi t ők még nem. Átnéztem aprólékosan azt a
pár papírdarabká t, a mi t kihalászta m, mint már profi szemetesben tu rkáló, de nem vol t rajtuk semmi. Csak a gyűrődés. Na, az vol t az én lelkemen is, de ezúttal már túl sok.
Marad t, a mi marad t. Megkértem a fiam, mire megkértem, a lelkére kötöttem, hogy a suliban el ne feledje, és kérje meg az ünnepel tet, legyen
szíves és nézze meg otthon, mi a helyzet a csomagolópapír-maradékkal.
Annak az esélye, hogy ez meglegyen, és ráadásul még legyen is rajta valami ha sznos, szá mí tásai m szerint a lottóötös esélyével vetekedett.
Kell-e mondanom, mekkora vá rakozá ssal állta m ott 16.00-kor a z iskola
előtt? Kri stófom jött, s mi vel eszes egy gyerek, érezte, hogy apja
enyhén szólva i s jócskán i zga tott, így már messzi ről kiabál ta felém a
lényeget:
– KisTivus ma nem vol t suliban, így nem tud ta m megkérdezni, de nem felejtettem el! Api, hí vjuk fel!
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Jobbulást kí vántunk a ki s betegnek, és fia m megtud ta a várva vá rt ad atot. Aki bújt, aki nem, az vol t ráírva a fecnire jól olvasha tóan: 7111.
Tán kamasz koromban futotta m ilyen gyorsan utoljára, de nem túlzok,
hogy kedvesem és gyermekem is csaknem olyan sebességgel követtek a
padlásra, mert talán már te is rájöttél a megoldásra! Igaz, ha véletl enül
is, de hozzásegí tett az én kicsi feleségem azzal, hogy reggel azzal a k iválasztott bölcsességi idézettel vál t el tőlem, hogy: „Minden mindennel
összefügg.” Igaza lehet! Naná, hogy az ember életében két ilyen fa tális
véletlen nem létezik néhány órán belül, vagyis tuti, hogy a páncélkaze ttá hoz a kód a csomagban vol t elrejtve. (Mondjuk, még maga mnak is úgy
tűnt, hogy ez így, akár még a Vissza a jövőbe cí mű fanta sztikus film 73.
részének a forga tókönyvötlete is lehetne, de miért ne?)
Bizseregve, a biztos győzelem má morában próbálta m ki a szá moka t, a ztán megtestesí tettem a leforrázott embert, úgy, hogy közben csaknem
kirázott a hideg. Nem, nem nyi totta a széfet a négy szá m, ráadásul nem
is négy szá msoros vol t a zár, de kérlek, ne idegesí ts azzal a bugyuta
kérdéssel, hogy próbálta m-e a többi t nullával, mert igen, megtettem, és
nem, nem nyi totta azzal sem.
Egy világ omlott össze bennem. Annyira jó ötletnek tűnt! Csak azért
nem bőgtem el maga m, mert ugyebár egy férfi a fia meg a felesége
előtt mégi scsak legyen férfi, vagy legalább látsszon annak, nemd ebár?
Elég az hozzá, felvettem a cselekvés szarujá t, és úgy döntöttem, mi nden erőmmel megmuta tom a családomnak, engem nem törhet meg se mmi. El mosolyodva maga mhoz ölel tem őket, kiosztotta m nekik egy -egy
ha tal mas puszi t, és annyi t mond ta m:
– Semmi gond. Megtettünk mind ent. Köszönöm nektek a munká toka t, a
türel meteket, és bocsána tot kérek, a miért így belegá rgyulta m ebbe az
egészbe.
Aztán fellélegeztem, és mintha (de tényleg) leesett volna a szívemről
az a ha talma s kő. Megkönnyebbül tem. Vége és kész.
Utózönge:
Este a meseolvasá s majd a jó éjt puszi után párom lekapc solta az éjjeli
lámpá t, és odasúgta:
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– Nagy vagy, hi tes ura m! Lá tod, ezt különösen nagyon szeretem benned.
– Mi t?
– Hogy utolsó vérig harcolsz. Tudod, látta m, hogy mennyire fontos ez
neked, és persze én is agyalta m ezen. Tán nem annyi t, mint te, de v égiggondolta m az eseményeket újra és újra, és nem jutotta m én sem
má sra, mint te. Remek meglátá said, ötleteid vol tak, egyetlenegy van,
ami t nem teljesen értek, de már mindegy.
– Mi t? – présel tem ki kelletlenül maga mból, de nem mertem odafordulni,
mert folyt a könnyem. Sira tta m maga m. Sira tta m az egészet. Megkönynyeztem, hogy be kell vallanom maga mnak, egyál talán nem tudok veszt eni. És ezt nem aka rta m még a feleségem, a szerel mem előtt sem kiny ilatkozta tni. Nem. Legalábbis még nem. Úgy ítéltem meg, egyelőre ez
elemzés alatt áll.
– Azt, hogy mi t akartál a KisTivustól.
– Édesem, te hol éled az életed? – válaszol ta m vi ssza ta rtott könnye kkel, kissé ingerül t hangon. – Szerinted mi t? Há t a szá mot a csomagolópapírról, há tha az a kód. Vagy te milyen filmet nézel?
– Hé, nyugi, különben is, csak azt akarta m mondani, hogy azt a szá mot,
azt én is meg tud ta m volna mondani neked.
– Mit? Hogy mi vol t ráírva? Honnan tud tad volna? Vagyis honnan gond olod, hogy tud tad? Hogy tudod, vagy mi van? – kérdeztem hadarva.
– Édesem, együtt készí tettük az a jándékot neki a fiunkkal. Én tud ta m,
hogy mennyi idős, vagyis, hogy mikor született.
– Ezt nem értem.
– Jaj, dehogynem. Há t a születési dátumá t, azt mi is tud tuk, hiszen
Kristófunk a szülinapi bulijára ment, vagyis november 17 -én született,
és ezt a dá tumot, ezt tud tuk mi is: 1117. Annyi, hogy ő véletlenül visszafelé sorol ta el a szá moka t.
Nem tudom, mennyi idő alatt értem fel a kis kazettá hoz, de szerintem
egy szempillantás alatt. Enyhén izga tottan próbálta m az új szá moka t,
de az istennek se sti mmel t ez sem. (Megelőzöm a kérdésed, a nullákkal
bővítve sem.)
Levánszorogta m. Lef eküd tem. Az én drága Móni m szeretettel si moga tta a há ta m.
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– Hagyjál, kérlek. Jó éjt – mond ta m elhaló hangon, és elaludta m.
Mintegy tíz má sodpercet töl töttem el mély álomban, a mikor kipa ttant a
szemem. Olyasmi t éreztem, a mi t szerintem New ton érzett, a mikor az
ominózus al mája leesett a fáról, és ő ezál tal világosodott meg a gra vi tációt illetően. Élet-halál közötti idegállapotban tárcsázta m fel KisTivus
apukáját, aki persze aludt.
Hites feleségemmel némi vi tánk adódott abból, vajon illik-e este kilenckor felhí vni egy mindössze ha téves gyereket, én azt gondol ta m, úgyis ki
van kapcsolva a szüleje, ha ki van, úgyhogy mi bajunk lehet, de aztán
mégis inkább úgy döntöttünk, előbb a sajátunka t kínozzuk meg és ébresztjük fel a mia tt, hogy árulja el, szerinte van-e esélye annak, hogy
KisTivus még ébren van.
Szerinted? Igen, a mi kis fiunk az íróa sztalánál ült, és mi t c sinált?
Nem, nem aludt. Mi több, csetel t KisTi vussal, és mi vol t a téma? Az,
hogy kicsi t bolond az apja, mármint hogy én, a miért ennyire képes vagyok rágörcsölni egy ilyen sztorira, de mindegy, szerintük azért még
nem vagyok garantál tan közveszélyes.
Mi t tehettem volna? Talán gyerek éjjeli szabályszegő szá mí tógépez ésének még nem örül t szülő annyira, mint én, de ezt se bánta m. Mindegy
volt. Gyorsan megkértük a kis Tivadart, ugyan nézze már meg még eg yszer azt a nyomorul t papírt, pontosan mi van rajta. Megnézte és leírta.
Pontosan leírta. Ez vol t ra jta:
161117. Azt hi ttem, besírok. Ennél egyszerűbb képlet a világon nincs, de
lehet, ha azt mondom, öngól, akkor jobban szemlél tetem, mi történt.
Nevezetesen az, hogy tőlem tanul ta ezt a fajta időjelölést a fia m és a
feleségem. Vagyis, hogy az évet, a 2016-ot, azt úgy írjuk mind hárman
má r évek óta, hogy rövidítve jelení tjük meg, vagyis elhagyjuk róla az
elejét, a kétezret. Így: 16. Értelemszerűen a szülinapi dátum így vol t a
papíron megjelení tve: 161117.
Ha hiszed, ha nem, nem mentünk fel megnézni, hogy a helyes-e a kód, vagy
sem. Úgy döntöttünk közösen, hogy ne hagyjuk magunkat így rabul ejteni
az időközben számomra már rögeszmévé vált vágynak, majd megnézzük
nyugiban másnap. Vagy később valamikor. Ezután már amúgy sincs több
esélyünk, vagyis most már, az utolsó utáni próba előtt aludhatunk egyet.
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Megnyugodva, boldogan aludtunk el. A srácok is elfogadták, hogy nem
helyénvaló az ő korukban csetelve éjszakázni, úgyhogy összefoglalha tjuk, minden a helyére kerül t.
Reggel együtt komótosan felsétál tunk, nemes egyszerűséggel kipróbá ltuk a ha tos szá mot, és… és láss csodá t, nem nyílt a fránya kis doboz,
kazetta, széf, vagy mi a túró.
Igen, kipróbál tuk – már csak a sa já t megnyugta tásunkra és nevettetésünkre is – páros vál tásokkal is, tehá t: 161711, 111617, 111716, 171116,
171611, de azok sem hozta k ered ményt.
Mindenki ment a dolgára. Aztán dél körül kapta m egy sms-t KisTivus
apukájától:
– Figyu! A gyerek megnézte még egyszer. Az a szá m, a mi vel eddig ves zkődtetek, az ceruzával vol t ráírva, de a belső felén tollal is volt egy
szá m, és ez pedig: 989898. Reméljük, ez az, a mi t kerestek. Szió…
Huhh. Azonnal riasztotta m az én kis családoma t, Kri stófért ma egyébként is én mentem, Móni m éppen egy forga táson vol t, külföldön, ahol
gyönyörű lábát filmezték, de naná, hogy megvártuk őt a nagy próbával!
KisTivusnak írtunk egy sms-t, hogy jövünk neki egy LEGO készlettel, ez a
mini mum, de erről az egészről nem beszél tünk a fiammal estig, amíg Mónikám haza nem ért. Nagyon nehéz volt megvárni anyát. Olykor cinkosan
összekacsintottunk, egyszer nem bírta m, és megkérdeztem tőle:
– Szerinted ez az a kód?
Nevetve súgta, a szája elé tartott muta tóujjával:
– Api, türelem!
Eljött a nagy nap. Este ki mentünk anyuért a reptérre, és vac sora után
odateleped tünk a kazettá hoz. Meggyújtottunk egy gyertyá t, és mi ndenki két szá mot tekert a ha tból.
Sikerrel. A széfnek nevezett kis dobozka ajta ja végre kinyíl t. Na, mi
volt benne?
Nem mind egy?
Nem, dehogy mindegy! Egy noteszlap volt benne, amire japánul volt írva
valami. De vajon mi? És ki írta? Egyszerre kezd tünk el ha hotázni. Mind
a hárman. Önfeled ten, boldogan. Má snap...
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Másnap Móni m megkérte Brigi bará tnőjét (aki történetesen angol
nyelvtanár), hogy a japán anyanyelvű kollégáját kérje meg rá, fordítsa
le a szöveget, így aztán el is küld tük neki.
Amíg vártunk a válaszra, kis családom elárul ta nekem, hogy készüljek
fel rá, kerti parti t kell adnunk a közeljövőben, a hol az egész összejöv etelen az én reszortom lesz a hús sütögetése minden vendég szá mára.
Mindez azért, mert jó pá r arcnak köszönettel ta rtozunk azért, a mi ért
segí tettek á tverni engem. A történetben mindenki be vol t ava tva abba,
hogy szövevényes hálót húzzanak körém, sőt, olyanok is, akikre, akiknek
a segí tségére, közbenjá rására nem kerül t sor.
Szülinapi ajándékként kapta m feleségemtől és fia mtól ezt a nyaka tekert meglepi t, ha má r ki találta m, hogy minden nap tartom e me nemes
dátumom. Önokulásomra figyel meztetően ötlötték ki nekem, há tha tanulok belőle, azaz a jövőben nem görcsölök rá olyan részletkérdésekre,
melyek messze nem érnek annyit.
A lefordí tott szöveg postafordul tával jött vissza:
„Utak mindig, mindenhol vannak, csak nem mindig látszanak.”
Nagyokos! Ezt az idézetet George Hannmertől választottuk neked.
Szeretünk téged.
Kristóf és anya

Ságiné Szűcs Klára Mária: Új kincsre találtam
Kincs. Gyönyörű ez a rövidke magyar szó. Oly sok mindent képes kif ejezni, oly sok szépséget rejt magában! Mégi s, hogy kinek mi lehet kinc s,
az sok mindentől függ, az életkortól, a körül ményektől, az iskolázot tságtól, az érzelmi gazdagságtól, vagy annak hiányától. Má st keresünk
gondtalan gyermekként, érett felnőttként és bölcs öregként. A kincs
lehet tá rgy, egy ékszer, egy könyv, egy festmény, egy autó, vagy egy l evél, a mi t a szá munkra legkedvesebb ember írt. A kincs lehet egy eszme,
egy ideál, egy szép gondolat. Lehet személy, egy ember, társ, bará t.
- Te vagy az én legdrágább kincsem! – mondja az édesanya a gyermek ének, miközben fél tőn-óvón a karjaiba zárja.
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- Te vagy az én kincsem – szól a szerel mes a párjához, ma jd á töleli, fogja-tartja, mintha soha nem akarná elengedni.
Lehet-e ennél szebben kifejezni a szeretetünket, azt, hogy a mind enünk a má sik ember, akinél fontosabb szá munkra nincs?
Egész életünkben keressük a sajá t kincseinket, néha talán meg sem talá ljuk, vagy nem gondoljuk annak, amit meglel tünk, amit sorsunktól ka ptunk.
Hiszen olyan természetes az egészség – amíg fiatal az ember -, a jó állás,
a boldogság, a szuper körülmények. Gyakran nem örülünk az apró sikereknek, a mindennapok kis ajándékainak, a boldogság cseppjeinek. Úgy go ndoljuk, nekünk az jár. Én úgy vélem, hogy küzdeni kell érte, keresni, k uta tni, s ha megvan, jó szorosan tartani, megőrizni, ápolgatni, értékelni.
Én sok kincset mondha tta m és mondha tok maga ménak. Szá momra a legfontosabb értéket a családom jelentette és jelenti ma is. De boldoggá
tett a hiva tásom, a sok felelősségteljes felada ta tom. Egyszer ennek a
munkában érzett kincses boldogságnak vége szakadt, s jött az a rémes
tuda t, hogy nem kellek, feleslegessé vál ta m. Tud ta m, hogy fel kell ál lnom, nem pusztulha tok bele a mél tánytalanságba, új feladatra, új célra
van szükségem. Ki ta rtóan kuta tta m a lelkemben, á tgondol ta m a lehetőségei met, megvizsgál ta m, mi az, a mi újra örömmel szőheti á t a napja ima t, a kényszerű mellőzöttségemet. Ekkor találta m rá az írásra, ami
kinccsé vál t az életemben.
Hogyan jutotta m el ide, hogyan küzdöttem, kínlód ta m meg maga mmal?
Miként találta m rá erre az új kincsre, nos, erről a naplórészletek hű
képet festenek. Megjegyzem, ha a történetnek bármi köze i s van a valósághoz, az csak a véletlen műve.
Részletek naplómból
Első bejegyzés: szeptember el seje, déli 12 óra. Elszorul a torkom, sírok.
A nyi tott ablakon á t hallom, a hogyan a gyerekek beszélgetve mennek
haza az iskolából. Még vidá mak, pihentek, hi szen csak az első taní tási
napnál tartanak. Ez a hét a múgy is rövid, csak kétnapos, s már i tt is a
vége. Csütörtök van. Én meg i tthon ülök. Én, aki a nyári szaba dság alatt
is hetente többször bejárta m az iskolába néhány órá ra, de augusztus
15-e után folyama tosan dolgozta m, hogy minden rendben legyen a ta névkezd ésre.
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Leírha tná m százféleképpen, úgymint állástalan vagy, elküldtek, el tan ácsoltak, ki tessékel tek, lapátra tettek, nem alkal maznak, felállítottak.
De két szó is elég: finoman mondva elbocsá tottak, durvábban szólva k irúgtak, közel 38 év fiatalok, gyerekek között töl tött idő után, hosszú
vezetői múl ttal a há ta m mögött. Miért? Vajon kinek vagyok az útjában?
Nem dolgozom, de nem azért, mert nem akarok, mert nem vagyok képes
rá, azért nem dolgozom, mert nem engedik, a fel mentési idő f eléről is
felmentettek, nem kell bejárnom. Ezt augusztus 22-én közöl ték velem.
Még fel sem fogta m. Úgy tűnik, hogy legalább nyolc hónapig ez lesz az
életem. Ki kell alakítanom a napirendemet, valami olyan rutint, a mi eltereli a gondolataima t, a mi segí t á tvészelni a mindennapoka t, az eddigi
ta rtal mas, nyüzsgő, tennivalókkal teli életem után. Tervei m vannak, de
azok egyelőre mind a háztartással kapcsolatosak. Majd a pincétől a pa dlásig szépen ki takarí tom a lakást, rendben tartom az udvart, kertet.
Megcsinálok mindent, a mire eddig nem, vagy csak kevés időm vol t. Olvasok, sportolga tok, rejtvényt fejtek. Ki kell találnom a „hogyan tovább?”
-ot. Nem aka rok belebetegedni a helyzetembe, a munkanélküliségembe,
a kényszerpihenőmbe.
Ezek a gondolatok jártak a fejemben, miközben az ablakon át néztem a
gyerekeket. Ma jd egy hirtelen elha tá rozásból leültem a laptopom mellé
és írni kezd tem. Naplót. Ha má sra nem is lesz jó, legalább engem – és a
családoma t – eml ékeztetni fog arra a gyaláza tra, a mibe belekényszerítettek.
Már szeptember ötödike van, hétfő. Ismét magányos vagyok. A férjem
és a fiam, hála az égnek, dolgozik, ez azt jelenti, hogy van munkájuk.
Ennek én örülni tudok, még akkor is, ha este 5 -6-ig egyedül kell lennem.
Ma má r progra mom is vol t. El mentem a bankba, hogy a csekkekre és a
háztartá sra való pénz t ki vegyem. Nagy él mény. Fagyizta m is, apró öröm,
de öröm. Hosszú évek óta nem történt meg velem, hogy én fényes na ppal, munkaidő ala tt, egy presszó asztalánál finomságot kanalazga tok.
Na, mi re jó a munkanélküliség? Fagylaltozá sra jó, az má r biztos.
Szeptember 9., péntek. Baj van a gerincemmel, de má tól nem vagyok
betegállományban. Tegnap bevi ttem a táppénzes papíroka t a munkah elyemre, s kértem, hogy sürgősen készí tsék el a dokumentumoka t. Már
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nem bízom senkiben. A szó elszáll, az írás megmarad, lássa m feketénfehéren, hogy mi lesz velem az elkövetkezendő 8 hónapban, mire sz ámí tha tok a végkielégí téssel. Nem kellemes vára kozás. Egyre jobban é rzem, hogy nekem ebben a vá rosban má r nem terem babér, nem kapok új,
a szakmá mnak megfelelő beosztá st a nyugdíjig. Fogalma m sincs, mi t találjak ki, amivel jogviszonyt szerezhetek. Azzal vigasztalom maga m,
hogy minden rosszban van valami jó. Most a jóra várok. Megint potyo gnak a könnyeim.
Újabb szeptemberi délután múlik felettem, 14-e, szerda. Beszél tem az
utódommal, az új igazga tóval, megállapodtunk abban, hogy szabadságon
vagyok, marad t 20 napom. Október 2-án kezdődik talán a felmentési
időm. Állandóan az jár a fejemben, hogy mi hez kezdjek. Mi t csináljak,
hogy ne ha tal masod jon el rajta m a d epresszió? Megszokta m, hogy e mberek között vagyok, hogy felelősségteljes, mozgal mas az életem. Még
jó, hogy nem iszom alkohol t, mert lehet, hogy magányomban, szomorúságomban, kirekesztettségemben a pohárhoz nyúlnék. Nem nyúlok.
Elérkezett szeptember 22., csütörtök. Még mindig nem tudom, hogyan
tovább. Milyen hasznos tevékenységgel foglaljam le maga m? Mi lehet
az, ami eltereli a gondolataima t? Ha már naplót írok, ne próbálkozza m
meg elbeszélésekkel is, vagy újságoknak küldjek híreket, blogoljak? Hogyan lehet betörni ebbe a világba? Milyen kapcsola tok kellenek, mert
ugye anélkül nem megy. Nem tudom, nem tudom. Tanuljak új szakmá t?
Vagy legyek vállalkozó? Hogyan kell elindulni? Nincs nekem ehhez b átorságom, lehet, hogy tehetségem sem, de pénzem aztá n végképp. Pedig
valami t ki kell találnom.
Szeptember 28., szerda köszöntött rá m. Megszületett egy régóta dédelgetett gondola t a fejemben. Megpróbálkozom rövid történetek, mesék, kis novellák írásával, ezért a ma tőröknek szóló irodalmi pályázatokat keresgél tem az interneten. Naná, hogy elsőre egy iskolai témájúra
bukkanta m. Mire má sra? Sorsszerű, nem? Gondolkodni fogok rajta,
mert írni szeretek. Folyton körmöl tem vala mi t, tanul mányaim ala tt a
rengeteg dolgozatot, beszá molóka t, jelentéseket, előadásoka t, ünnepi
beszédeket, köszöntőket, de novellákat sosem. Írni lehet otthon, ny ugodtan, egyedül, hajnalban, napközben, éjszaka. S nem kell senki hez
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ta rtozni, nem kell senki hez alkalmazkodni, nem szól bele senki. Szóval
egyre jobban érlelődik bennem a gondolat, hogy próbálkozza m meg az
írással. Mi t veszí thetek? Semmi t, s még be is jöhet.
Vége a hétnek és a hónapnak is, szeptember 30., péntek van. Az éjjel
gyerekekről ál mod ta m, hogy ott állok az évnyi tón…
Szerda, október 5. Írtam három kis „valamit”, ami t majd elküldök az Iskola-próza pályázatra. Nem tudom megítélni, milyenek, próbáltam érd ekesen
fogalmazni. Furcsa érzés folyton itthon lenni, alig mozdulok ki. Nem is vágyódom egyébként szeretett városom egyetlen programjára sem. Jobb
nem beszélni senkivel, mert itt még az utcán is „füle van a falnak”.
Október 13., csütörtök van. Gyakran írok, szinte minden nap. Novell ákat, kis történeteket találok ki, amelyekhez sajá t életemből is veszek
ötleteket. A három kis munká ma t már beküld tem a pályázatra. Ti tokban
abban reménykedem, hogy talán nem az én írá saim lesznek a legro szszabbak. Díjra azonban nem szá mí tok. E -mailben már visszaigazoltá k,
hogy beérkeztek a prózák.
Október 28., ismét péntek. Már reggel 4 órá tól nem alszom, forgolódta m egy órá t, és ötkor felkel tem. Sok dolog jár a fejemben. Azon gondolkodom, miért lettem ilyen bátortalan, szinte bezárkózta m. Megint
sírok. Visszaestem? Pedig már olyan jól ment minden! Meg kell keményednem! Ki kell másznom a hullá mvölgyből! Írok tovább, az kikapcsol.
November 16., szerda. Gyógyfürdőben vol tunk a férjemmel. El szomorí t,
hogy nekem el kell utaznom szeretett városomból, hogy békét és ny ugalma t érezzek a lelkemben. Hazaérkezéskor nagy öröm ért! Kapta m email t az Iskola-próza pályázattól. Lehet, hogy két kis írásom bekerül a
kiadványba, ami karácsonyra fog megjelenni, sőt, az egyik el ső helyezett lett, a Betű cí mű. Hű, olyan boldog vagyok, mégiscsak van értel me
annak, hogy az írással próbálkozom! Nagyon feldobott a hír, megerősödött az önbizal ma m, újra lá tok maga m előtt cél t, újra van alkotó értelme az életemnek, újra tudok lelkesedni. Egyre kevesebbet sírok!
November 24., csütörtököt í runk. Ma érdeklődtem a nyugdíjfolyósí tónál, majd elküldöm az évei m kiszá mí tá sához szükséges nyomta tványt.
Nagy reményem nem lehet. Hogy mi lesz, a mikor letelik a fel mentési
idő, na, azt a Jói sten sem tudja . A szá molásból majd kiderül, hogy még-
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is mennyi munkában töl tött évem van, s mikor esedékes kb. a nyugdíjb a
vonulás, mennyi t kellene még valahol dolgoznom. Igen, de hol?
Ma december 13., kedd és Luca napja köszöntött ránk. Nem varrok, nem
sütök, nem mosok és nem fonok, de alkotómunká t végezni szabad. F olyama tosan írok, novelláka t és a gi mis Emlék(ező)könyvec skét a 40.
érettségi találkozónkra. Ez nagyon jóóóóó! Vá rjuk a karácsonyt? – nem
is tudom. Az időjárás ma tavaszra vál tott, plusz 10 fok körül van a hőmérséklet, ez nem igazán decemberi. Lehet, hogy nem lesz fehér karácsonyunk?
Elmúl tak a szent ünnepnapok. December 27 ., keddet muta t a naptár.
Megkapta m a pályázatra beküldött és beválasztott prózák gyűjteményét, meg az első helyezésért járó oklevelet és könyvjutal ma t. Boldo gság, plusz karácsonyi ajándék!
Január 2., hétfő van. Naplóm! Búcsúzom tőled, szívből köszönöm, hogy
elindítottál egy új úton. Megígérem, hogy folyta tni fogom az íroga tá st.
Szilveszter éjszaká ján elha tározta m, hogy azért is megtalálom megvá ltozott életem értel mét, nem fogok keseregni és tétlenkedni. Ebben n agyon soka t segí t az írás. A novelláima t, vagy ahogyan én tréfásan fogalmazom, a „firkálmányai ma t” egyre több bará tom olvassa, akik lelkesítenek, buzdí tanak, ösztönöznek.
Napjainkban: Folyta tta m. Tudom, hogy sosem leszek a szó klasszikus
értel mében íróvá, de mondom, mondoga tom, hogy engem az írás mentett
meg a ttól, hogy a teljes kilá tástalanságba süppedjek, elvesszek, hogy
depressziós, szomorú vénasszony módján éljek. Az írás, a fogal mazás
mentőövként vál t az én kincsemmé. Sok munká m megjelent, elértem kisebb-nagyobb sikereket. Új irodalomba rá tokra i s rá talál ta m. Nyugod t
és kiegyensúlyozott vagyok, legalábbis ezt mond ják róla m. Hálával k öszönöm a családom tagjainak, hogy végig mellettem áll tak, s mindig fe lrántottak, ha a mélypont felé kezd tem zuhanni.
Így született meg az én új kincsem, a mi fogva ta rt, s a mi t én is szorosan, boldogan ölelek maga mhoz.

***
Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a
http://poeta.hu/ingyen oldalon
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Petres Katalin: Haiku
Kincsek nyomában
járunk életünk során.
A kincs: életünk...

Kutasi Horváth Katalin: A doboz mélyén
Mónika nem túl régóta taní tott, de tele vol t ötletekkel. Vol t egy kisfiú, Ferkó, akinek egyáltalán nem vol t önbizal ma. A többiek elfogadtá k,
hogy nemigen akar részt venni játékaikban, s egy idő után már nem is
eről tették. Mónika nem nyugodott bele ebbe, valahogy el akarta hi tetni
vele, hogy ő is értékes, őt is szerethetik, neki is lehetnek bizal masai,
barátai, megvalósí tha tó céljai. Sok mindennel próbálkozott már, de id áig nem járt sikerrel. Miközben pakolászott otthon, az előszobában, kezébe akadt egy tetszetős kör alakú dobozka, s miközben elgondolkodva
forgatta, tá mad t egy ötlete…
Másnap a gyerekek segí tségével á trendezték a termet, körbe rakták
a székeket. Úgy intézte, hogy Ferkó mellé kerüljön. Miután mindenki
helyet foglalt, ő is leült a dobozzal a kezében, melynek tetejébe ollóval
egy nyílást kanyarí tott, a molyan kukucskalyukat. Minden szem rá szeg eződött, érezték, hogy vala mi szoka tlan és izgal mas fog következni.
– Akinek nyitott a szíve, az meglá tha tja a kincset, ami a dobozban
rejtőzik. Mindjárt körbeadjuk. Mondjá tok el, mi t gondoltok arról, ami t
láttok, de kérlek, ne á ruljá tok el, a mi elétek tá rul, mert akkor elrontjátok a já tékot! Semmiképp ne nevezzétek meg, a mi benne rejlik, hadd
legyen mindenkinek meglepetés! Írjá tok körül, jellemezzétek, csak ki ne
mond já tok, mi az! Rendben?
Mindenki izgatottan és érdeklődéssel bólintott, Mónika pedig odaadta
a mellette ülő kislány kezébe a dobozt. A kis szőkeség – miután belen ézett – meglepetésében majdnem felkiáltott és elárul ta magá t, aztán
csodálkozva belekezdett a já tékba:
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– Soha nem gondol ta m arra, hogy kincsként tekintsek arra, a mi i tt van
velem szemben. A szülei m ugyan gyakran így emlegetik azt, a mi t látok,
de azt hi ttem, csak megszokásból. Mindig kérik, hogy nagyon vigyázzak
rá, nem élnék túl, ha el veszí tenék.
Kíváncsian nyúlt érte a következő leányka, s miután meglá tta a kincset, alig tudott megszólalni a csodálkozástól. Kisvárta tva mégi s nek ikezdett:
– Tényleg hihetetlen, egyedi és megismételhetetlen. Különleges, p ótol ha ta tlan…
Mélyen elgondolkodva nyújtotta tá rsának a kinc sesdobozt, egy fiúcska
volt most soron:
– Jé! Erre igazán nem szá mí totta m! El sem tud ta m képzelni, miről is
beszél Juli és Panka. Ezek után büszke vagyok a rra, a mi t lá tok. Próbálok
akkor… Talán még dicseked hetnék is vele! Ha csúfolnának, visszavá gha tnék! Hiva tkozha tnék erre.
Pajtá sa kikerekedett szemmel, látha tóan óva tosan vette á t tőle a kincset, s miután belepillantott a dobozba, riad tan, segélykérően nézett
Mónika nénire, aki viszont bizta tó mosollyal bólintott. A ki sfiú nagyot
nyelt, kicsi t még szemezett a kinccsel, utána körbenézett azokon , akik
még nem lá tták, és egy kicsi t már türel metlenül várták, hogy rájuk k erüljön a sor, majd azokra sandí tott, akik már tud ták, hogy mi t tart k ezében, s má r beszél tek is érzéseikről. Aki már szoronga tha tta a ki ncset, azért nem sürgette, mert tud ta, milyen nehéz beszélni róla, aki
meg még nem tudha tta, mi rejtőzik a dobozka mélyén, azért nem pis zkálta, mert fogal ma sem vol t róla, vajon ő maga mi t fog tudni kezdeni
vele, ha már ilyen nagy meglepődést és elfogódottságot, za vart kel tett
többekben is. A fiúcska végre megszólal t, így a várakozásteli feszül tség feloldódott:
– Hú, de nehéz beszélni róla! Lá tjuk, de mi minden van benne, illetve
mögötte! Mennyi mindent rejt magában! Milyen sok minden van, a mi még
nem derült ki róla! Ami t nem tud tok még, s a mi t talá n én sem tudok
még!
Igazán jól alakult a játék, ami t Mónika kifundált, s a mi t nagyon is k omolyan vett mindenki, így aztán Mónika egyre jobban örült, hogy bel e-
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fogott, bár igaz, a mi igaz, egy kicsi t azért ta rtott tőle, hogy fognak r eagálni a gyerekek, s félt a ttól, hogy vala melyikük túl ha ma r elárulja a
ti tkot, de szerencsére alaptalan vol t aggodal ma. Szépen kézről kézre
járt a doboz, s többek közt még ilyen reakciókat vál tott ki a kinccsel
való szembesülés:
– Áhá! Éreztem, hogy mindenki egy kicsi t mást lá t benne, s valahogy –
furcsa módon – mégis ugyanazt… Mi t i s mondjak róla? Hisz maga m is
most próbálom megérteni, mekkora lehetőség lakozik benne, és szere tném megtudni, hogy mi t is jelent pl. Norbi szá mára.
Norbi, akinél má r já rt a doboz, most ki ssé elpirul t, de ezt csak Piri és
Mónika néni vette észre. Ezután Tibihez kerül t a kincs, aki elismerően
kiáltott fel:
– Hogy ti mind milyen nagyon ügyesek vol ta tok! Igazán nagy ötlet vol t
épp ezt el rejteni ebben a szép dobozkában, Mónika néni! Köszönjük
szépen, soha nem felejtjük el ezt a já tékot, mindig emlékezni fogunk
arra, ami t most érzünk és a mi t megértettünk, megtanul tunk! Nagyon
hálásak vagyunk, hogy megmuta tta nekünk!
Egyetértően és boldogan bólogattak a beava tottak, Eszti pedig féktelen izgalmában szinte kikapta Tibi kezéből a kincset rejtő dobozt, hogy
végre ő is beleleshessen. Bár a fiút meglepte a szoka tlan hevesség, de
nem vette rossz néven, hi sz az előbb még ő is alig fért meg a bőrében.
Eszti meg már hadarta is:
– Ó! Arra rájöttem, hogy egy szót rejt, mert lá tha tóan nincs súlya,
könnyedén, mégis fél tve, szeretettel, kicsit megilletőd ve adtá tok tovább egymásnak, nem mozgott el, nem csörrent, zörrent… De hogy ezt
látom benne!
Mónika megijed t, hogy épp a végén, amikor olyan jól alakult mi nden, s
pont, a mikor Ferkó kezébe kerülne a doboz, megtörik a varázs, lehull a
lepel, de a kislány itt abbahagyta, mert fel szakad tak a könnyei. Ám fura
mód senki nem kezd te el vigasztalni, hisz a megértés, a felismerés
könnycseppjei vol tak ezek, nem szorul t E szti vigaszra, most egy kicsi t
hagyni kellett, s ezt mindenki megérezte. Vol t, a ki megértően sóha jtott, más egy kicsi t magába mélyedve, elgondolkodva leha jtotta a f ejét,
volt, aki elragad ta tással nézte Eszti vonásai t, de a legtöbben az utol só-
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nak marad t kisfiúra néztek kíváncsian, aki kis idő múlva vára tlanul fin oman megsi mí totta a síró kislány kezét, és szelíden elvette tőle a d obozt.
A többiek egy kicsi t elszégyellték maguka t, mert rájöttek, hogy l ényegében semmi t nem tudnak erről a fiúról, aki ilyen ked ves tud lenni.
Talán többször próbálha ttá k volna bevonni játékaikba, többet kérd ezősködhettek volna. Miért is hagyták, hogy el vonuljon, különcködjön?
Ferkó érezte, hogy vala mi nagyon jónak kezd a részesévé válni, bár
ezek után ta rtott is tőle egy kicsi t, hogy mi t is fog látni. Mikor megpillantotta, mi van a doboz alján, elképed t, s alig hallhatóan suttogta:
– De hisz ez én vagyok!
Senki nem döbbent meg, hogy Ferkó el szól ta magá t és ki mond ta a ti tkot – a mi t olyan ügyesen sikerül t mindvégig elhallga tni –, hisz má r mindenki tudott róla. Já ték közben olyan jó volt összenézni azokkal, akik
má r beava tottnak szá mí totta k, s akik má r megértették sajá t értéküket, jelentőségüket, s el is gondolkod tak, el is filozofálgatnak még rajta
a későbbiekben, hisz azért ez egy hosszabb folyama t ered ménye lesz
ma jd. Nagyon érdekel te őket, ki mi t mond majd sajá t magáról, ha rák erül a sor, s közben azon is elgondolkod tak, mennyi re igaz, a mi t hallanak,
sajá t magukra.
Ferkó először megijed t, hogy elrontotta a játékot, aztán rájött, hogy
nincs semmi baj, vi szont társai várják, hogy mondjon valami t magáról,
hisz Mónika néni egy tükröt raga sztott a doboz aljára, amire egy rú zszsal – kusza, csupa nagybetűkkel, az S-et szándékosan fordí tva formálva – a következő szót írta: KINC Ƨ.
– Ne tessék haragudni, ne haragud ja tok, ezzel a felismeréssel most
nem tudok mi t kezd eni hirtelen. Emésztgetem ennek tuda tában, a mi t
sorban el mond ta tok elő ttem. Most kezd lassac skán összeállni, most
kezdem megérteni. Nekem még idő kell ehhez. Én, én… Nem tud ta m ebben hinni … Hogy fontos lehetek valakinek, hogy érdekelhetek bá rki t is…
És most mégi s olyan érdeklődéssel néztek rá m, annyira jólesik! Érzem,
hogy befogad ta tok, és hogy nem rajta tok fog múlni, hogy hogyan fogom
érezni maga m a bőrömben.
– Mesélsz egy kicsi t magadról, Ferkó?
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– Látjuk, hogy ügyesen rajzolsz…
– Szerintem értesz a kutyák nyelvén!
– Sok lesz ez egyszerre, gyerekek, hagyja tok egy kis id őt maga toknak,
egymásnak, Ferkónak… Érzem, hogy most már minden rendben lesz, ki ncsei m! – vetett véget boldogan ennek a nagyon is komoly já téknak Món ika, s mosolyogva nézett végig rajtuk. Ferkó ekkor megilletődve nyújto tta felé a kincsesdobozt.
– Nem szeretnéd megtartani? Így bármikor, ha megfeledkeznél róla,
ha elbizonytalanodnál…
– De, de, nagyon szépen köszönöm, Mónika néni! – ölelte magá hoz hálás
örömmel a szép kis dobozt Ferkó.

Szohner Gabriella: Álommunkahely és egyéb furcsaságok
- Gyönyörű ez az épület - sóhajtotta Andi, miközben Gergővel sétál t a
gyermekszobák előtti oszlopos, kazettás mennyezetű, hosszanti foly osón.
Széphez szokott asszonyszeme észrevette persze a kopottas falaka t,
a felgyűrődött, porladozó, szürke salétromot, a szúette padoza tot, az
ablakokra is ráfért volna némi ka rbantartó festék, mindez azonban nem
változta tott á mula tán. A stílus nyűgözte le. Szerette a szecessziót, a
kort, ami t a díszí tések idéztek fel benne. Milliószor elá mul t már a századforduló előkelő, polgári és uradal mi életén, végtelenül tetszett neki,
hogy vol tak értékek, vol t hi t, vol t megkí mél t és fel magasztal t asszonyi
élet, vol t udvariasság és becsület. A házaka t, kúriáka t, kis ka stélyoka t
is csodálta, az azokba képzel t eseményeket, a főúri, látszólag gond talan
életet. Szerinte szépanyáink és szépapáink igenis tud tak élni.
- Ha tehetném, minden omladozó, századfordulós polgári háza t rendbe
tennék az országban, mielőtt tönkremennek a laka tlanságtól, az el hagyatottságtól, a nemtörődéstől. Nagyon -nagyon szívesen élnék egy
ilyenben! – lelkendezett.
- Tényleg nagyon szép - hallotta a mellette sétáló férfi hangjá t, aki t
most nem i s látott, mert még mindig a fejét tekergette, úgy figyelte a
cizellált gipszstukkóka t, a hóf ehérre meszel t díszeket.
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- Nagy emberek, nagy gondolatok, nagy művészet, nagy kor – sóhajtotta. Itt-ott észrevett egy-egy törést, hiányt, a mi t óriási munka lesz újra
elkészí teni, ha hagyják elporladni, mint minden szépséget mostanában.
Bal keze felől hatal mas nappali nyílt, táncterem lehetett a letűnt i dőben, ha tal mas, köríves, függöny nélküli ablakaiból csak úgy ömlött befelé a fény. Most já tékszobának használják a hideg, téli napokon. Nagy
rend és némaság uralkodott most a dúsan díszített falak között. Andi
pillanatok alatt a terem közepére perdül t, a mennyezeti lá mpa alá. A
fenti cirádáka t és kacskaringóka t figyelte.
- Ez az én világom - tárta ki ka rjá t és fordul t körbe, és újra körbe, f ejével a plafont bá mulva, el varázsolódva egészen -, én ebben a korban
szerettem volna élni! Csipkék, napernyő, parád és hintó, nagy sétá k, árnyas parkok és padok, jó könyvek, ha tal mas bálok, gáláns udvarlók. Este
meg gyertyafény és öl töztetőnő! Meg csend . Végtelen nyugalom. Vi ssza
kéne születni ide! Kell ennél szebb és több szerinted?
- Persze, hogy kell! Rádió, tv, tud ományok, motorizálá s, világháló, no
és - emel te fel a férfi a kezét figyel meztetően Andi arca el é - …és
penicillin.
Andi úgy tett, mint aki fel húzta az orrá t.
- Olyan undok vagy, ne is haragudj – hagyta abba a forgolódást -, mi ért
rángatsz vissza? Legalább egy kicsit hagytál volna még! Én is tudom,
hogy a huszonegyedik században élek, és okostelefon van a farmerzs ebemben. Tudom, hogy most kezd tem dolgozni, tudom, hogy neked meg
be kell engem taní tani, és azt is tudom, hogy most a pa rkba ta rtunk a
gyerekekhez. Mindent tudok! Ettől még já tszani és ál modozni is tudok.
Elrepülni egy má sik világba képzeletem szárnyain. Ott vagyok, ahol éppen lenni akarok! – mórikál ta magá t. - Te pedig, akinek fenekéhez ragadt az anyag, korlá tol t vagy, repülni sem tud sz! Meg já tszani se!
Míg mondókája ta rtott, úgy tett, mintha hosszú szoknyája lenne, az
egyik oldalán mintha felcsípte volna, fejét há tra hajtva képzeletbeli k alapját igazí totta . Lábujjhegyen, apróka t lépve tipegett el a férfi előtt.
- Örülök az időutazó tehetségednek – szól t most a másik. – Ideje, hogy
vissza érkezz. Üdv a mod ern világban!
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Andi talpra igazodott, muta tóujjával megfenyegette a férfi t.
- Nem vagy tekintettel egy idősödő asszony érzelmeire, te á tok – kacagta
el magát, és bá tran belekarolt az ifjúba –, legalább a koroma t tisztelnéd!
- Azt is teszem! – hajol t meg most enyhén a fiú, aki vára tlanul folyta tta
a játékot. Szabad kezével olyan mozdula tot tett, mintha kalapot emelne
a nő előtt.
- Ha nem tisztelném nagysád korá t, el mondaná m, milyen bájos, milyen
aranyló, milyen tiszta és üdítő tündérfények ragyognak a gyönyörű zöld
szemében, és mi mindent mesél el a mosolya. Azt is el mondaná m, milyen
szép, a mikor elfeledkezik magáról, és belemélyül a képzelt világába.
Nem feledném tud tára adni, hogy minden lépése rugal masságot, vidá mságot, konok életerőt sugároz, és talán még azt is bevallanám, mennyire
tetszik ez így mindenestül egy bizonyos valakinek.
Szemben álltak egymá ssal, Andi elkapta a férfi pillantá sá t. Zavarba
jött. Az el múl t percek já tékossága apró, józaní tó sóhajtással tűnt el.
Kezét kihá mozta a fiú karjából, ruhá já t lesi mí totta, s hogy el vegye a
jelenet élét, köhécselni kezdett. Szemét lesütötte, za vartan motos zkált ujjaival a forgástól szétbomlott hajában.
- Rendben van, Gergő, má r lá tom, tudsz já tszani. A já téknak azonban
vége, menjünk a gyerekekhez. Szorí tkozzunk a napi feladatokra. Mesélj
nekem! Mesélj az i tteni életről, a feladatai mról, a gyerekekről, a mu nkatá rsakról, mi t tehetek, hol tehetném jobban, mik a szabályok, mire
vigyázzak, et cetera, et ce tera. Csak ennyi. Jó lesz így?
- Há t persze - komolyodott el a fiú is –, nem is tehetek má st. Akkor tanuljunk!
Kisétál tak a nagyteremből, vissza tértek a hosszanti folyosóra.
- Nem leszel boldog a ttól, a mi t mondok - kezd te a mentor. - Úgy lá tom,
valamelyest tá volságta rtó vagy a gyerekekkel. Kissé hideg. Ezt ők és zreveszik, ez baj. Váloga tod is őket. Némelyiket rögtön elfogadod, és
gyermekedként szereted, másokkal meg alig törőd sz. Itt mindegyikkel
egyformán kell bánni! Na, hogy értsd! Itt van például a Barn us. Ez a
gyerek, aki egyébként egy ördögpalánta, angyali kinézettel, rögtön a
kedvenced lett. Gyönyörűséges kis puttó, az igaz. Az a loknis szőke ha j,
azok a mélykék szemek! Csodála tos! Két rövidke nap tel t el, és máris
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beleestél a csapdájába. Lá tszik rajtad, messziről. Lehet, hogy el se hiszed, mégis igaz, ő a legmegá talkodottabb, legmakacsabb, a legrosszabb
gyerek a földön. Van a szemének kékjében egy picinyke fekete fol t.
Mindkettőben. Amikor az a foltocska nőni kezd, Barnus á tvál tozik. A kkor lesz gonosz. Szó szerint gonosz. Figyeld csak meg! Kész ördögfiók!
Mi t ördögfiók! Maga az ördög! - emel te a hangjá t folya ma tosan Gergő,
egyre idegesebben.
- Vagy éppen ezért babusga tod? - kérdezte végül meglehetősen provokatí van.
Arcá t közelebb dugta az asszonyéhoz, durván megsértve ezzel az inti m
zónáját. Hadonászva gesztikulált. Andi tágra nyi tott szemmel, értetl enül nézte a fokoza toka t, a hogy mentora kivetkőzött magából, és c sa knem rosszul lett a pániktól. Mulatságosnak, érthetetlennek és gyer ekesnek is talál ta ez t egy férfi tól. Az előbb még semmi baja sem vol t,
most meg egy drá ma hősnőjét já tssza.
- Ne csináld már! – há trál t az asszony, küzd ve a fel törekvő nevetésével.
- Nem válogatta m ki a fiút. Ő szaladt oda hozzá m és karol ta á t a té rdem. Amikor lehajol ta m hozzá, ő csi mpa szkodott a nyaka mba.
- Selejt! – szi szegte halkan Gergő.
- Mi t mond tál? Selejt? - kérdezte Andi. – Már-hogy a Barnus? Ezt meg
hogy érted? Nem lehet az a gyerek akkora csibész! Nem tud egy ötéves
annyira rossz lenni! Csak egy gyerek! Hogy ki hozo tt a béketűrésből! Há t
ilyen a világon nincs!
Meghajol t, kezeivel megtá masztotta a térdét. Görnyed t helyzete seg ítette fel törni akaró nevetését a rekeszizma alá szorí tani. Nem merte,
és nem is aka rta kikacagni Gergőt. A férfi kifejezetten infantilis vol t,
pukkadós gyermeki énje maga san felette áll t.
- Na, majd meglátod! Meglátod magad is! - csendesült a mentor, s hogy lobogó
indulatait kordába terelje, leült a folyosó kövére. Mélyeket lélegzett.
- Még ilyet! - hüledezett Andi. Ez az ember néhány perc alatt már kétszer enged te szabadjára az érzel mei t.
Gergő vi szonylag sokáig folyta tta a nyugta tó gyakorla tot, pufogó,
csühögő gőzmozdonyhoz hasonlí tott. A szikráka t előzőleg szórta szét.
Andi állt felette nyugalommal, fegyelmezetten. Várta a nagyjelenet v é-
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gét. Hogy teljék az idő, kibámul t az ablakon, a parkot figyel te. Azokra a
monda tokra gondol t, ami t Gergő mondott, mielőtt Ba rnus emlí tése így
kiütötte.
Tényleg tá volságtartó lenne? Igaza lehet a fiúnak. Az ő gyermekei már
nagyok, s bár napi kapcsolatban vannak telefonon, van, hogy hetek is
elmúlnak, mire lá tja őket. Régen eltá volodott ő a kicsiktől, i tt pedig a
legnagyobb is csak ha téves. Soha nem i s szerette a gyerekeket, ideg esí tették, türel metlenné tették őt, el i s kerül te őket jó messzire. Amikor első babájá t várta, nagy félel me vol t ez, attól tartott, a sa já tjá t
sem fogja szeretni. Aztán a kislányát a kezébe adták, lassan átmeleg ítette őt a szeretet, ami később úgy zúdult rá, mint egy lavina. Anyasága
beérett. Másik gyereke is született, az ő szeretete pedig mindinkább
mélyült feléjük. Olykor majd’ belehalt a szeretetbe meg az aggodalo mba.
A mások csemetéivel viszont még mindig vol tak és vannak fennta rtásai.
Még most sem tud ja szí vből szeretni senki gyermekét. A felnőttek vil ága vonzotta . Ezért lett felnőtt ápoló. Gergő megérezhette ezt, tükröt
tol t elé, és ettől csakugyan nem boldog. Jobban szerette volna, ha mentora megdicséri a tegnapi igyekezetéért. Fá jt a valóság, de nem haragudott rá, kri tizáljon csak, ez a dolga.
Ránézett a mellette ülő férfira, aki még mindig gyakorlatozott, most egy
másik pózban. Időt adott Andinak, hogy tovább fűzhesse a gondol atait.
Tehá t, ő felnőtt ápoló. Akkor mi t keres ő i tt? Miért is akar i tt dolgo zni? A gyerekei közelségét nagyon hiányolta, ez biztos. Az ő pici koruk
érzel mei t, a fiatalságá t akarta vi sszakapni? A fiatalságá t, a mi vel még
megvalósí tha tja ál mai t? Vagy tán csak kíváncsi? Tudni akarja, képes-e
még befogadni új dolgokat?
Negyven el múlt, élni akart még, megalkotni magá t, nem elégedhet meg
szunnyadó álmokkal. Igen. Erőt akar kapni a kicsiktől, ezért van i tt.
Ennyi őszinteséggel ta rtozott magának. Ez a Barnus gyerek meg, ez az
ötéves, aki állítólag maga az ördög, megbabonázta, szőke, loknis fürtj eivel, tündérszép, tiszta szemeivel, gödröcskés mosolyával, huncut, gyöngyöző nevetésével. Ő nem lá tott benne semmilyen ördögi t, sem semmiféle fekete fol tot a csillagfényű szemeiben. Ő egy piciny, bájos fiúc skát lá tott, aki ki muta tta a szeretetét. Gergő túlpörögte a dolgot.
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A mentor lassan mozgolódni kezdett, de még lóga tta a fejét. Sötét,
drótszerű hajszálai Andi kötényének aljá t birizgál ták.
- Jobban vagy? – kérdezte a nő közelebb hajolva hozzá.
- Mindjárt, minden rendben lesz – szuszogta az utolsóka t Gergő, míg
felfelé tápászkodott.
- Ez a gyerek! Ez a gyerek lesz a halálom! Ma jd meglá tod! Ma jd meglátod!
- El meséled, mi történt veletek? – kérd ezte Andi.
- Később. Egyszer. Talán - fordult el tőle a férfi.
Andi, bár nagyon szerette volna tudni kettejük történetét, nem kívá ncsiskodott tovább. Elégedett vol t magával, kellő komolysággal bírta ki
Gergő komikus jelenetét, mi több, sajá t kételyei t is vol t ideje elhess egetni.
Lassan sétál tak a park f elé vezető, sok üveggel berakott, világos belső
folyosón. A ha tal ma s tera szajtón á tlépve má r egyikük arca sem árulkodott az el múl t percek szélsőséges érzel meiről. Sem a nappaliban tö rténtekről, amikor Andi jött zavarba a férfi bókjai tól, sem arról, menynyire kidőlt Gergő, a mikor Ba rnusról beszél t. Már c sak munka tá rsak
voltak. Si ma, mezei munka társak. Andrea az új gyermekgondozó, Gergő
pedig a taní tója, aki t az igazga tó asszony bízott meg ezzel a feladattal.
A park álomszép, kora nyári, színes ruhába öltözött. A harsogó zöldek, a
rózsaszínek, a kékek, a lilák minden létező árnyalatát felfedezte Andi.
Már el múl tak a sárgák, az izzó pirosak még távolabb vol tak, éppen a
kettő közti á tmenet ragyogó, szivárványos színei t lá tta az értőn me tszett bokrokon, fákon, de még a talajt taka ró frissen vágott pázsi t a prócska fűtorzsái között i s.
Az asszony mindent á tölel t a tekintetével, élvezte a pillan atot. Picivel
később már a gyerekeket i s lá tta. A gyepre terí tett hófehér lepedőkön
ücsörögtek a kicsik, piros pöttyös labdát kergettek, szaladgáltak a n agyobbak.
Egy idő után Andinak hiányérzete tá mad t. Mi az, a mi zava rja? Mi az,
ami nincs jelen? Gergő el tűnt ugyan, és ez zavarja, de más baja i s van.
Sokáig kereste az okot, mire végre rá eszmél t. A lá tványból hiányoztak
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a hangok! Nem hallott semmi t. Sem madárcsicsergést, sem a fel tá madó ,
lanyha széltől lengedező levelek ismerős susogásá t, sem a já tékba f eledkező gyerekek zsivajgá sá t. Totális vol t a csend. Mintha némafil met
látott volna, valami ősrégi moziban, minden mozgott, csak hang nélkül.
Látta a parkot, látta a gyerekeket, a nővéreket, de egy árva zörej sem
jutott el a füléig. Bizonytalan lett. Ez a rossz érzés már többed szerre
talál ta meg ma . Először Gergő férfiatlan, érzelgős hisztije, most meg
ez a némaság. Szerette volna rögtön megosztani taní tójával a friss tapasztalásai t, de várnia kellett rá. Gergő csak jóval később lépkedett
felé. Andinak vol t ideje alaposan szemrevételezni a fiút, a feje búbjá tól
a sarka csücskéig. Férfiasnak, sármosnak, vonzónak lá tta. Elismerte ti tkon, hogy bármi t is vél t mentorá ról ezidáig, má r má sképp gondolja. Te stét á tjárta egy rég elfelejtett bizsergés, a mi t fura melegség kísért.
Pirulását, zavará t rejteni akarta. Azonnal nyakon öntötte volna a férfit
érthetetlen él ményeivel, de az nem hagyta szóhoz jutni.
- Nagyon szép vagy, Andrea . Jól áll neked a forma ruha. Még ez az ótvaros kötény is, a mi t annyira utálok! Néztelek messziről, pont ilyen nőről
álmodozom éjszakánként. Nem töl thetnénk több időt együtt? Nem i tt a
munkában, valahol má shol. Úgy szeretném! Megi smernénk egymást közelebbről is. Nem, mint munka tá rsak, inkább, mint bará tok. Talán elmehetnénk egy moziba, vagy sétálni. Vagy mi t szólnál egy ebédhez, esetleg
vacsorá hoz? - hadart Gergő.
Az asszony lányos zava rodottsággal hallgatott. El nem árul ta volna,
hogy a lelke mélyén hasonló sza vaka t várt Gergőtől. Hihetetlenül jól esett neki a ked veskedés, a felé áradó, odaadó figy elem. Olyan régen
hallott már ilyeneket, minden szó á tölel te, egészen beleszédül t.
A férjével nagyon fiatalon háza sod tak össze, aztán jöttek a lányok, és
ők ketten ti sztességben együtt tartották a c saládot. Múl t az idő, és
mint egy szép mesében, a szikrázó szerelem szeretetté, elfogadássá,
ti szteletté szelídül t. A körülöttük élő, folyton civakodó pá rokhoz k épest jól él tek. Vol tak vi táik, de soha, egyikük sem gondol ta, hogy életüket má sképp folyta ssák. Ebben a szelídségben egyikük sem kí vánt hev esebb, izzóbb, izgatóbb szerel met. Elfogadták az együtt töl tött sok -sok
év langyos összebújásai t. Andrea nem mél ta tlankodott, néhanapján
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mégis vágyott a tűzre, egy bűbájos szerelemre, a mi i tt és most kihívóan
kerülgeti. Itt ez a kölyök, aki majdnem a fia lehetne, akire nem is szabadna „úgy” gondolnia, mégis, olyan bizsergető, a hogy ud varol. Elképzel t
egy lehetséges, szenvedélyes, tüzes szerel met. A szí ve és az esze
együtt zaka tol t. Egyszerre hallotta az agyából áramló hideg érveket és
felhevül t szíve kalandvágyó dobbanásait.
Egy enyhe szellő arcához si mul t, aztán még egy és még egy, forrósodó
érzései t jócskán le is hűtötte. Mégiscsak férjes asszony, ez a fiú meg
olyan fiatal! Fejét lehajtotta, ma jd lassan felemel te, a fiú szemébe nézett, és egészen lágyan, mint a mikor rakoncá tlan gyermekét f eddi a jó
anya, megszólalt:
- Gergő! Ma már egyszer megbeszél tük, hogy tanulunk. Maradjunk is
ennél. Inkább meséld el nekem, milyen a mosodá tok. Milyen mosószert
használ tok?
Könnyedén nézett a fiúra, zavara már egészen el múl t.
Gergő iszonya tosan dühös lett. Nagy mérgében a mellette lévő fá t
csapkod ta.
- Há t ez nem igaz – dobta a szavaka t –, el se hiszem! Ilyet csaki s egy nő
tud csinálni! Én ki teszem makulá tlan lelkem legmélyét a tenyeredre,
nyálasan udvarolok neked, te meg jössz a nya valyás mosodával. Hogy k erül most ilyen lehetetl en gondolat a fejedbe? Andi! Én randira hívtalak!
Felfogtad? Hogy a jó büdös francba jön ide a mosoda? Vérlází tó! De
komolyan!
- Nem tehetek róla – felelt bűnbánóan az asszony -, a fehér ruhád ról
jutott eszembe.
- Gonosz vagy, mint Ba rnus - dühöngött a mentor –, de nincs ám vége!
Csak ezt a csa tá t nyerted meg! - fordí tott há ta t az asszonynak. Andrea
tud ta, hogy halálosan megbántódott.
Ő is megfordul t, csendben ma radt. A mentor fehér ruhájáról tényleg
eszébe jutottak a gyermekszobák, amiket tegnap látott. A termekben
csak ágyak vol tak, hófehér huza tokkal. Az éles fehér szín, izzó tűkkel
szűkí tette akkor a szembogará t. A kórházban már hozzászokott ő a f ehér ágyhuza tokhoz, csakhogy azok közel sem vol tak ennyi re fehérek.
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Ezek i tt vakí tottak, ragyogtak, ezüstösen és hidegen. Nem is vol tak más
színek, kizárólag fehérek. Má r akkor tud ta, alkalomad tán rá fog ké rdezni, hogy lehet ilyen szépre mosni az ágyneműt. Gergő érkezése
előtt, a gyerekek ruháin és sajá t munka ruhájukon is ezt tapasztal ta. A
picik fehér napozóban já tszottak, és ő semmilyen fol tot nem lá tott. A
nővérek ruhája is szikrázott a tisztaságtól, a kötényük is kifogástalan,
még akkor i s, ha Gergő szerint a kötény „ótvaros”.
Andreá t egy kis idő után bántotta a kettejük közé telepedett c send.
Óva tosan közelí tett a férfihoz, még mindig há ta t fordí tva neki .
- Sajnálom, Gergő, meg kellett kérdeznem - mond ta csendesen -, ha ez a
kert nem tündökölne ennyi színnel, hóvakságot lehetne i tt kapni. Azt meg
még nem is mertem említeni, hogy a te hangodon kívül semmi mást nem
hallok. El is felejtettem, olyan zavarba hoztál. Kérlek! Ne haragudj!
Várta a mentor válaszá t, de az nem érkezett. Az asszony megfordul t,
Gergőt ott sejtette, a sa já t há ta mögött. Ő azonban nem vol t ott. Andi
forgolódott, tekintetével befurakodott a bokrok és fa törzsek mögé, de
a férfit nem lá tta sehol.
- A fenébe is! – szakad t ki belőle.
Nem figyelt a fiú érzéseire, a bolondjá t já ra tta vele, nem csoda, hogy
elment. Meglett nőként bizony lehetett volna több esze is.
Nem mehetett vi ssza mentora nélkül, ezt világosan lá tta. Tovább sétálga tott há t, várta a fiút. Néhány lépéssel egy fás ligetecske előtt
felfedezett egy talpalatnyi földrészt, a mi művel tnek tűnt, nem borí to tta üde, zöld pázsi ttaka ró. Nem vol t nagyobb egy jókora törölközőnél.
Eperbokrok sorol tak benne, az asszony tízet tudott megszá molni min dössze. A bokrokon érett, tűzpi ros, diónyi eperszemek függtek, csáb osan kínálták maguka t. Le akarta szedni a gyerekeknek, ebéd után jól fog
esni a friss gyümölcs. Leha jol t, nyújtotta kezét a szemekért, a mikor
Gergő, aki a semmiből toppant oda, rádörrent:
- Ne szedd le!
- A gyerekeknek szeretném! Megmossuk, ebéd után szétosztjuk - mentegetőzött az asszony.
- Akkor se szedd le! Értem, hogy jót akarsz, de kevés ez ennyi gyere knek! - parancsol ta a mentor. Hűvös vol t, nagyképű, és utála tos is. Andi
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megértette a haragjá t. Ma délelőtt már kétszer nyi totta rá a hideg zuhanyt és hűtötte le izzani készülő, jó illatú férfi testét. Nem csodálkozott, a mi ért elégtétel t akar venni. Elvégre pasiból van.
- Ha nem, há t nem! – rántott egyet a vállán.
Arrébb ment. Nem i s olyan messzire a ha ragoszöld eperbokroktól, több
szép szál szilvafá t talált, érett, ha mva skék, nagy szemű gyümölcsökkel.
- Ebből szed hetek? - kérdezte volna Gergőtől, de ez az ember bújóc skázott vele, újra csak el tűnt.
Andrea akkor önállósította magá t, kötényéből kis kosárká t formázott,
ebbe szedi ma jd a kéklő szemeket. Nem kell őneki mindenhez engedély!
Míg a kötényével babrál t, újabb kérdés ütött szöget a fejébe.
- Hogyan érhet együtt az eper meg a szilva? – gondolkodott hangosan.
Egyiket kora nyárinak, másikat inkább őszi gyümölcsnek ismerte. Eg yszer a
férje mesélt neki folyton érő eperről, ami később is hoz termést. Akkor
biztos van kora nyári, hamar érő szilva is. A maga kreálta suta gondolat
nem elégítette ki, ezt is a gyanús dolgok listájára tette. Lassan kezdett
elege lenni a megmagyarázhatatlan dolgokból. Ráadásul válaszokat sem kap
ettől a széllelbélelt tanítótól, aki hol mellette volt és tette neki a szépet,
szavaival simogatta, hol meg eltűnt, mint szürke szamár a ködben.
- Soha nem szabad megtudnia, mennyire hiányzik, ha nincs velem - sóhajtotta And rea.
A teraszra nyíló ajtó előtt, a hol nemrégiben kisétál tak az épületből,
heves mozgolódásra lett figyel mes. Dél vol t, a gyerekek ebédhez k észül tek, sora koztak az ajtó előtt. A lurkók, azok a picik, libasorban ál ltak, egymás mögött, mint a ka tonák. Mind egyforma maga s, egyforma
szőke. Egyformáka t léptek. A sor elején két nővér dolgozott: egyikük,
levette a soron következő gyerkőcről a napozót, aki a következő lépé ssel egy overallba bújt, a má sik nővérnél. Ugyanabban a ri tmusban léptek
ki a napozóból, amelyikkel beléptek egy kezeslábasba. A következő l épés ugyanabban a tempóban a terasz ajtaja vol t, ahol ka tonásan bemasíroztak az épületbe. Egy lüktető sort lá tott. Nem vol t zsibongás, nem
volt rendetlenség, nem vol t semmi emberi, semmi gyermeki. Vállpánt le,
hófehér napozóból kilépés, hófehér ruhába belépés, két lépés, teras zajtó, épület, következő gyerek, újra lépés.
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Andrea tá tott szájjal bámul t, filmeken lá tott ilyet. Csillagközi állomáson, csillagközi gyerekek, meg csillagközi nővérek, akik c sillagközi, lá tha ta tlan futószalagon dolgoznak. Hallott ő már a génmanipulációról, meg
klónozott egyedekről, jól meg is ijed t a jövőtől. Soha nem gondol ta,
hogy ez igazából létezhet. Most, ahogy á tél te a zökkenőktől mentes,
hangtalan, monoton, robotszerű rí tust, csak erősí tette a gyanújá t, i tt
és most valami hasonló történik. Ő most egy embertelen, elképzelhetetlen kísérlet részese lenne? Egyáltalán gyerekek ők, vagy mini klónok? Mi
a csudába csöppent?
Nagyon megijed t. Valami ex trém, eszement dologba keveredett, vagy
itt és most komoly baj történt az agyában, és segí tségre szorul. Gyök eret eresztettek a lábai, nem tudott mozdulni. Kezét ökölbe szorí totta,
körmei a tenyerébe vá jtak. Szemei szúrta k a szárazságtól, pislogni sem
mert, ki ne maradjon egy apró részlet sem. Rosszul vol t, fájt a feje.
Béní tó pánik vett erőt rajta, azt hi tte, megbomlott a tuda ta. Fogódzó t
keresett, valaki t, aki értel mezi neki a történteket. Sürgősen szüksége
lett volna Gergőre, de senki nem vol t mellette.
Egyszerre csak valami megtörte az átöl töztetés ri tmusá t, mozgolódás
tá mad t az ajtó környékén. A nővérek eszelősen rohangál tak. Ott lá tta
meg újra Gergőt. Az i ménti rosszulléte elillant, vagy talán nem i s vol t,
mert semmi jelét nem érezte már. Valahonnan tud ta, hogy baj van, f utott ő is a többiekhez. Gergő zihálva kiál totta:
- Barnus el tűnt! Elszökött! Sehol nem találjuk!
- Erre nem jött, a kertben nincs - szól t vissza Andi. A félelem végignyargalt a há tgerincén. Ba rnus el tűnése normális körül mények között
vára tlanul érte volna. A mai nap sok furcsa sága után a gyerek szökésén
má r nem is csodálkozott.
- Meg kell keresnünk őt, miha ma rabb! Gye re! Mi vagyunk a szabad e mberek! - ad ta ki az utasí tá st a mentor. Most nem vol t hisztis férfi, sem
udvarolgató ka masz. A legigazibb főnök vol t. Lendületes léptekkel hag yták el az intézetet.
- Nagy baj lesz, ha nem tudjuk visszahozni – szólt a fiú.
- Mi történhet vele? – kérdezte Andrea.
- Vele? Vele semmi. Majd velünk! Velünk fog történni! - zihál ta Gergő.
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- Mégis mi? - kíváncsiskodott lihegve az a sszony.
Gergő nem válaszol t, ha tal ma s léptekkel haladt előtte. Az utcák, a hol
elhaladtak, nagyon keskenyek vol tak, siká torhoz hasonlí totta k. A házak
egészen közel álltak egymá shoz. Leroggyant városrész vol t, csupa szü rkében, kopott barnában, az omladozó vakolat homok színében. Kietl en,
lakatlan utcákon haladtak. Mindenhol csend honol t.
Andrea derekasan követte taní tójá t, aki egyre jobban lassul t. Az ütemet még mindig ő diktál ta, de nem sietett annyira. A nő furcsáll ta, hogy
nem kíváncsian járkálnak, ide is, oda is benézve, érdeklődve, látta-e valaki az elkószált gyereket, hanem cél tuda tosan haladta k valahová. Újra
megtalálták a félel metes gondolatok. Ki is bukott belőle.
- Fenébe ezzel a nappal meg ezzel a munka hellyel is! Vége lehetne már hangoskodott. - Gergő! Ugye, te tudod, hol van a gyerek? Mondd meg az
igazat! Mi folyik itt?
- Hagyjál már, Andrea! Ne kérdezgess, ne kutakodj folyton! - robbant
ki Gergőből a düh. - Épp elég a bajom. Rohad tul fára sztó, hogy mindig
van vala mi, a mi t tudni akarsz! Még be sem tetted a lábad hozzánk, má ris megőrjí tesz a hülye kérdéseiddel! Nem tudnád kivá rni , amíg mind enre
sor kerül? A rohad t életbe! Tisztára az agya mra mész!
Mire idáig eljutott, már hangosan kiabált, szinte üvöl tött. Szemében
sárgás, zöldes, rosszindulatú fények lüktettek, mérgének minden mo ndata sűrű fájdalomtűként záporozott az asszonyra.
- Hagylak én, hallod, de velem ne ordítozz! Mi t képzelsz magadról? Nincs
semmiféle jogod erre! Azért raktak melléd, hogy tanuljak! Nem azért,
hogy bájologva udvarolj, és azért sem, hogy el tűnj, és egyedül hagyj a b ajommal. Ha mégis olyan rossz neked velem, holnap beszélek az iga zgatónővel, és másik mentort kérek. Vagy tudod, mit? Inkább be se jövök! Érdekel is engem az átkozott intézeted! - kiabált hadonászva Andi is.
Az asszony letottyant egy lépcsőre. Gergő látta rajta a mély sértődést,
leült mellé. Békí tően nyújtotta a kezét felé, de Andi ellökte ma gá tól.
- Menj a bána tos…
Nem mond ta ki a monda t végét, nem illett volna hozzá.
Sokáig üldögéltek a homokos lépcsőfokon.
- Induljunk – állt fel egyszerre Gergő.
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Andrea még pukkadozott, éreztette, hogy ez a nya valyás elvetette a
sulykot. Egészen lassan tápászkodott fel.
- Tudom, hol van - hallotta mentora hangjá t.
Andi nem válaszol t. Nem árul ta el a kíváncsiságát, nagyobb volt a
büszkesége.
Továbbra is a szűk utcákon halad tak lefelé, az a sszony azt sem tud ta ,
hol van, pedig ebben a városban lakott. Egy bará tságtalan, szürke falú
háza t elhagyva értek a folyópartra. A folyót má r ismerte, a fentebbi
szakasz pa rtján többször sétál t a férjével. Kicsi t feljebb innen mindig
megálltak. A férje szerint errefelé nagyon rossz emberek élnek.
A folyó itt is meseszép volt. Tiszta, kék vizének felszínét a hirtelen é rkezett, lanyha szél apró tarajosra fodrozta . Villóztak a piciny, habosra
bodorodó ta rajok, kék és fehér árnyala tok között ringa tóztak színfos zlányaik. Itt vol t a legszélesebb a part, okkersá rga, barnás, homokos
buckákkal. A néhány nappal ezelőtti langyos és tartós eső kemény rét eget képezett a máskülönben laza homok tetejére. And rea a talpán ére zte a tömörré vált, kemény szemeket, ahogyan vékony cipőjének talpán
átnyomul tak. Lenn, egészen a folyó szélénél horgá szok álldogáltak. Élc elődtek egymással, vidáman hangoskod tak. Sörösdobozok hevertek sz anaszét körülöttük, a delelő nap sugarai meg-megvillantak a fényes felületeken. Néhány kifogott hal tá togva feküd t egymá s mellett, a lapulev elekből készí tett tálcán, sorban a parton.
Ilyen sokféle színben pompázó halat még soha nem lá tott. Jobban hasonlítottak a tengeri, mint a folyami halakra. A pikkelyeik kápráza tosan
csillogtak, a nap sugarai tól még jobban erősöd tek a színeik.
- Nem lá ttak erre egy gyereket? – kérdezte Gergő a horgászoka t.
Azok csak fejüket inga tták. Egy régebbi áradáskor a víz termetes f atörzset dobott a pa rtra, a mi távolabb aszalódott a vízpa rton. Erre ül t
le Gergő, megvárta, míg Andi utoléri.
- Gyere, ülj ide mellém! - kérte a nőt.
- Menjünk inkább! Túl szeretnék lenni ezen, és haza menni. Elegem van válaszolt Andi.
- Kérlek, ne pörölj velem. Ne haragudj! Elpa ttant a zsineg. Bocsána t!
Andrea messzire nézett. Ilyen könnyen nem békül.
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- Gyere már! Gyere csak! Mesélek vala mi t – kérte már kedvesebben
Gergő.
Andi kimérten kucorgott mellé. Pukkadozott még, de jól is esett neki a
pihenő.
- Hallgatlak! - szól t a mentorának.
- Nos. Meg kell tudnod vala mi t, addig nem mehetünk tovább.
- Klónok. Ugye klónok? – kérdezte az asszony.
Andit vára tlanul érte Gergő csókja. Jobb kezével á tkarolta őt, baljával a
nyakát, vállait, annál is később hosszú combjá t si mogatta. Kíváncsi ujjai
minden kis zugot megtaláltak a nő testén. Ő pedig képtelen volt tiltako zni. Elöntötte a vágy, sóvárgott, az tán mohón fogadta magába a férfit.
Hosszú évek óta várt egy ilyen tüzes ölelésre, és most nem mérlegel t.
Aztán egyszerre mindennek vége lett. Nem tud ta, mi kor és hogyan, és
mi történt közben. Még bizsergett a kéjtől, a mikor új helyzetben talá lta magá t. Egy földbe vájt bunker előtt álltak. Lépc ső vezetett lefelé,
Gergő ment le el sőnek, kopogta tás nélkül lépett be a nyi tott a jtón.
Andrea szorosan követte. A ti szta barlanglakás három egymá s utáni h elyiségből állt, szerényen berendezve. A homokból kivájt ülőkéket, ágynak használt kifaragott padoza toka t színes, rikí tó ta karókkal fed ték. A
friss levegő és a fény a ferdén vájt ablakrésen érkezett.
Ők ketten már a má sodik szobának használ t helyiségbe értek. Pisszenés
nélkül jöttek, mégi s megérezték érkezésüket. Egészen bentről egy aszszony, majd Ba rnus bukkant fel. Gergő felkapta a gyereket, aki most
éles vi sí tásba kezdett, és má r fordul t is kifelé. Az örega sszony, aki t
egyébként meglepett Andrea jelenléte, Barnus után kapott, megpróbá lta visszavenni őt. Andi ösztönösen á tkarolta az örega sszonyt, így ta rtva
vissza, és bá tran kiál tott Gergőhöz:
- Vidd a fiút, én i tt maradok. Küldj segí tséget!
- Nem hagylak egyedül - torpant meg a férfi kezében az őrjöngő gy erekkel -, gyere gyorsan!
- Menj má r és küldd a segí tséget! Én addig vissza ta rtom őt!
Gergő habozott pár má sodpercig, ma jd kirohant a kapálózó, si valkodó
Barnussal. And rea ott marad t az örega sszonnyal, aki már nem áll t neki
ellent. Farkasszemet néztek egymá ssal, Andrea szemben a bejára ttal,

33

KINCSEK NY OMÁBAN… 1.
az asszony előtte, el torlaszol va a menekülés útjá t. Félel metes csend telepedett közéjük. Bá mul ták egymá st. Kis idő múl va férfiak is érkeztek,
két sötét, rémí tő alak. Egyikük ha tal mas kést markol t, pengéjén megcsillant egy falilámpa fénye.
Andrea belemerevedett a félelembe, szinte megfagyott. Vége – gondolta -, Gergő nem ér ide a segí tséggel.
Hirtelen, vára tlanul csengésre lett figyel mes. Megtapoga tta a zsebében
a telefont. Nem az csörgött, az asszony mégis vala mi mia tt megkö nynyebbült. Érezte, hogy megmenekül, hogy i tt a segí tség!
Aztán meghallotta a második csengő hangot is. Közelebbről érkező, sü rgetőbbnek ha tó csörgés vol t. Mintha ébresztőóra lett volna. Már nem
félt, csak halványan látta a jelenetet.
Harmadszorra is csörgött vala mi. Andrea homályos észlelése tisztul t,
felismerte az ébresztőórájá t, a mi már folya ma tosan hangoskodott.
Csukott szemmel tapoga tózott, keze ismerős dolgokra lelt. Óva tosan
nyitotta ki a szemét. Lassan nézett körül. Otthon vol t. A sajá t ágyában
feküdt, mellette egyenletes szuszogással alud t a f érje. Az ab lak rolójának résein á t látta, odakinn már virrad.
Hatal ma sa t sóhajtott. Hevesen zaka toló szí ve lassulni kezdett. Még
visszagondol t az álmára, az elszenvedett kínjaira. Soha nem fogja megtudni, hol dolgozott, hogy vol tak -e ott klónok, és mi lett Barnussal, aki
ördögfióka, meg selejt i s vol t. Kicsi t sajnálta, hogy Gergőt i s ott kellett
hagynia. Mindegy. Holnap, vagy azután álmodik majd magának egy másik
Gergőt.
Forró kávéval, édes csókkal ébresztette a férjét.

Baranyai Attila (Anisse): Kipattant lét-buborékok
2018.03.11.
- kincsek nyomában -

csörren a tányér,
szalad a csacska macska...
lopja a mája t
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Dél Tamás: „Az égben gyűjtsetek kincseket”
(1.) Vakond-gond-ok
Ki mond ha tta neki: „Csillagom”?
Én őrizzem
tűzokádó sárkányként,
s e földhalom?
S ha a helye
nemcsak egy űr az űrben,
hanem a szívünkben lenne?
Én visszarakom!
A legmagasabb ágról
sem érem fel,
egy sasszárny is kevés,
ha kell
angyalszárnyakon....
De ki ragadná inkább az égbe,
mintsem vissza tenné
anyjának ölébe?
S most
én babusga tom.
(2.) Bolygó bolyongó
Bolygóközi utazá son
szuvení rgyűjtés:
Jó lenne a hűtés
a Vénuszon;
a szerelem mennyi re forró lehet,
így megtudom.
Mars!
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A Nappal
egy napon sem emlí thetem,
hogy mi t tehetnénk mi a Földért:
Belelőhetnénk
az összes a tombombánka t,
egy napra
növelve a hőjét.
You-Pete-erre?
Az egek királyságának kulcsai t
keresnéd erre?
A Pluto
má r kint reked t.
Rajta bolygó lelkek
sincsenek.
A Szaturnusz gyűrűjét
akarod az ujjadra húzni?
Milyen aprócska vagy, te, ember!
Kincset,
itt, keresned
nem kell!
(3.) Gyűjtőfogalom
Akkor mi t gyűjthetek?
A technikai vívmányoka t
megeszi a rozsda.
S ha műanyagra vál tok?
Idővel mindent lea mortizálok.
Nincs már i tt biztonság:
A személyazonosságoma t
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még a felhőből is
lelopják.
Veszek inkább
a feleségemnek egy nercbundá t.
Akkor lesz
naftalinos múl tidéző,
vagy indiai illatfelhő;
hisz jön a moly.
- Bozse Moj!
Ha a végén
benyújtják a szá mlá t.
Az nem lehet,
hogy nincsen rá fed ezet!
Adósságot hagyni ott?
Nem,
ha neki tetsző
életművet alkotok.

Kutasi Horváth Katalin: Kincskereső
„Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
A kincs, amiért porig égtem.”
(Kosztolányi: Boldog, szomorú dal)
Megvan a kincs?
– Itt semmi sincs! Ásha tok bármilyen mélyre, nem vezet az ered ményre!
Igen, ezt válaszoltad volna régen, á tlépve minden semmiségen. Csupán a
Nincset ma rkol tad egyre, nem szá mí tottál semmilyen kegyre.
De meglá tod má r a szépségeket, há tra hagyod a rémségeket; tüdőd kitágul, lélegzel végre, hálás szívvel nézel az égre; felderül kedved, kö nynyedén jársz, nem érzed láncod, már semmi t nem vá rsz; a csodák mégis
jönnek sorban, minden többet ér ebben a korban…
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Egykor a dolgoka t má shogy lá ttad, a fejszéd et nagyobb fákba vágtad;
nem vetted észre a piciny vi rágot, hi tted: meg tudod vál tani te is a vil ágot. Többet kértél, sóvá rabb vol tál, mennyi értéket el tékozol tál! Ott
volt a kincs, az egészséged, sokszor tépázta merészséged; vol t ott más
is, nem is gondol tad, döntéseidet meg sem fontol tad. Fia talságod m erésszé tett, az idő ura meg nyerésszé lett: elvette lassan minden erődet, jól megdobogta tta szívverődet; ha mvas bőrödet megc serzette, finom kezed et kérgessé tette; hasznodra vol t karod, elvi tt a lábad, de
mostanában már ha mar elfárad …
Milyen sok mindent megtanul tál, vigyáztál, mégis elvadultál! Okossá,
bölccsé vál tál végül, nem mentél senkihez fel eségül; hi tted, megtartod
kincseidet: szép erős, barna tincseidet; mindenki elől menekül tél, csak
magányoddal szembesül tél. Vagyonod független nyugodalmad, bánatod
tá rstalan birodalmad. Megvan a kincs is, egyben a Nincs is; összetett,
mi t is értesz rajta, ahány ember, annyi fajta: Talán a végső nyugalom
szava? Vagy a megértés utolsó sóha ja? Mindaz, mi öröm és bána t eg yszerre? Hogy ki muta ssuk, szükség van bármi vegyszerre? Maga az Élet
a kincs? Vagy a szabadító Halál, a Nincs? Egészségben vagy betegen talál rád? Hiába tennéd le most má r a pártád … Mi az a kincs, mi t elkerü ltél? Mi az a Nincs, miben el merül tél? Egy új jövevénynek a mosolya? Az
első tavaszi ibolya?
Hát mégi s… mi az a kincs, a mi re vártál? A fellegekben még sosem já rtál? Nem vol t tán barátod, ki t elveszí tettél? Kinek üdvére megfeszí ttettél? Biztos, hogy nem birtokoltad a kincset? U tólag lá tjuk csak Vol tnak a Nincset…
Mindaz, mi t megtapa sztal tál, vagy akit hiába marasztaltál, érték vol t,
ha tal mas kincs, szívednek nyi tja, lelkedhez kilincs. Mikor rá jöttél, csupán késő lehetett, ha megindul t, el is mehetett, miért is nem ta rtottad
vissza, tán ezért is lettél búbánati ssza. Jobb el sem érni, hiába vágyni?
Körmeidet a húsig lerágni? Vagy szeretted volna érinteni, ízlésed sz erint szépí teni? Elveszí tetted volna, hogy bírjad? Vagy büszkébb vagy
annál, hogy mindezt elsírjad?
Ennyi mesés kincs még a mesében sincs! Mi t gondolsz, mikor e szép szót
kimondod? Vagy megszerezni vol t csupán gondod? Kemény „k” indítja
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útjára sza vunk, konokul koppan, feltárul bajunk; i ndulásra kész a má sodik hang, csendül a pénz, kondul a harang; már halljuk tagadó „n”-jét,
idézi a világ végtelenjét; csörrenve zárul a „c s”-vel, magá hoz zár bilincsével …
Van, aki nem is tud ja, mily’ gazdag, a boldogság neki csak unal mas mas zlag, megéli az apró örömöket, hagyja ha tni az ösztönöket. Nem filozofál, nem is érvel, nem küzd köszvénnyel, pláne sérvvel; derűsen éli víg
napjait, szólí tja hi tének vén papjai t. Emlékek állnak szépen sorban, az
öröm nem terem mind en bokorban, gazdag a lélek, mely felfedezi, s a
múl tbeli kincseket elrendezi . Gyengéd en nézi, dajkálga tja, önmagá t sosem sajnál ta tja, nem nézi sóváran má s boldogságá t, úgy érzi, leszak ította má r a virágá t. Aranylott sokszor csillaga, erősen f énylett, aztán
csonkuló holdjának tompa ezüstje réml ett; bronzzá szelídült leáldozó
napja, kenyere végső csücskét harapja; érzi, hogy legdrágább kincsétől
fosztják, vagyonká já t gyorsan felosztják…
Olyan kincseket hagyott maga után, melyekre érzéketlen lélek bámulhat
csak bután; meg kell érteni, miről dalolnak, hogy megérintsd őket, hozzád
hajolnak; megüzenik, mit gazdájuk súgott, bánatos gerlice módjára b úgott:
– Itt kell hagyni e földi világot, feledj el minden hazugságot; ne odázd
holnapra döntéseid, romlottnak lá tnak majd söntéseid; ne így próbálj
élni a mának, ne já tszad magad ostobának; próbálj kinyílni, el ne zá rkózz, az apró örömökben nyakig mártózz! Törölj azonnal mindent, mi
bánt, ördögöd fűti már a kazánt; siess csak hozzá, törd össze magad, ha
szíved hez mári s gonoszság ragad; add el a lelked fausti módra, hogy
megfejtsük ti tkod, nincs szükség kódra; megszerzett kincsed elhagytad
régen, nem tudod, mi t értek üdvösségen…
Négy betű, s mi t rejt e szó magában? Nem azt, mi t egykor, hajdan ában! Lehetett labda, lehetett csörgő, egy búgócsiga, egy színesen pörgő; egy marék drazsé vagy pár szem cukor, akár egy persely, egy mé zzel tel t csupor; egy szép könyv, egy bűvös kocka, egy picuri lakatocska;
jó szó, figyelmes bará t, egy kis gyűrű, akárhány kará t; mert az fontos,
akitől kaptad, így zálogba sose ad tad …
Ahogy elfogynak jövőd napjai, úgy lassan betelnek jegyzeted lapjai. Van
még vala mi? Mondd!
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– Csak... A tanulságot levond! Olyan sok értékes kincset hal moztál, kö zben magad is egyre ka ma toztál! Ha vissza tekintesz, máris látod: nem
volt hiába életed s halálod!

Sárváry Mariann: Kincs, ami nincs
(parafrázis)

Van gyermekem, rendes férjem,
Hűs magány is osztályrészem.
Van már kenyerem, borom is van,
Nyaralónk a Dunakanyarban.
Hiszek a gyerektaní tá sban,
Hiszek a vers fontosságában.
Porig égtem már szerelemben,
E városban sem vagyok idegen.
Napos mennyországot lá tta m,
Bennem mégis üresség van:
Elveszett anyá m szeretete
Szomba t délelőtt, decemberben.
Ásom a kincset hiába,
Minden odalett, egy tűnt világba,
Mélyre süllyedt,
óvó szavá val.

***
Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is,
ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét
nézheted/hallgathatod meg: http://youtube.hu/Verslista
***
Kortárs magyar irodalom oldal a Facebookon:
https://www.facebook.com/kortars.magyar
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