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A CSALÓ 
 

- Gyerekek, röpdolgozat következik! Vegyetek elő egy írólapot és egy 

ceruzát! Most egy kis cetlit osztok ki nektek, azon vannak a kérdések. 

Kérlek titeket, a kis lapra ne írjatok! - jelentette be az irodalomtanár, 

Lorin tanárnő. A gyerekeken úrrá lett a félelem. Az osztályból sokan a 

borzalmas hír hallatán vadul lapozgatni kezdték a füzeteiket remélvén, 

hogy abban a röpke öt másodpercben képesek megtanulni a kétheti 

anyagot. - Semmi sem lehet az asztalon, csak egy toll és egy papír- 

türelmetlenkedett a tanár, majd szigorú pillantást vetett az osztályra. A 

vállig érő, fekete hajú, magas hölgy kis idő múlva tényleg kiosztotta az 

említett cetliket, így a tanulók elmélyülhettek a dolgozatírás 

"örömeiben". 

Eme történet főhőse nem más, mint egy tizenhárom éves kislány, akit 

Hannának hívtak. Lorin tanárnő osztályába járt, immáron hetedik éve. 

Barna hajzuhatagát mindig összefogva hordta, sötétbarna, már-már 

fekete szemétől sokan megijedtek. Öltözete teljes mértékben átlagosnak 

volt mondható, a kislány véleménye szerint egyáltalán nem tükrözte a 

személyiségét. Önfejű volt, ki nem állhatta, ha dirigáltak neki, és a saját 

belátása szerint cselekedett. Édesanyjával és édesapjával élt együtt egy 

családi házban..., na de ennyit róla. Most térjünk vissza a város helyi 

általános iskolájához, ahol éppen javában folyt a dolgozatírás.  

Hanna közelebb húzta magához a lapot. Egész testében remegett, ami 

nem is csoda, hisz egyáltalán nem készült aznapra: nem ért rá, segítenie 

kellett otthon a háztartásban... Na, jó, valljuk be: nem bírta megállni, 

hogy múlt éjszaka ne nézzen meg egy jó kis filmet a kedvenc 

színészével a főszerepben. 

- Az első kérdés... - olvasta félhangosan - ...ki lesz a 2020. év egyik 

kiemelkedő irodalmi alakja? Jaj, pedig ezt tudom..., azaz tudtam – 

bosszankodott. - Jan..., Jen... Ne már! Pont ezt nem tudom?! Mindegy, 

térjünk rá a többi kérdésre. Végre, ezekre legalább tudom a választ! 
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A tollak minden egyes ütésre élesen kopogtak a pad lapján. Hanna ezt a 

hangot már megszokta, de egy idegen, iskolázatlan embernek ez a 

jelenség igen zavaró lehetne. A papírlap fölött görnyedő diáklány amit 

csak tudott, gondosan leírt, de az első kérdésre változatlanul nem tudta 

a megfejtést. 

- Már csak öt perc van hátra, igyekezzetek! - töltötte be a termet a 

tanárnő mély, öblös hangja, mire a szorgosan körmölők még 

feszélyezettebbek lettek. "Honnan fogom ezt megtudni? Pedig igenis 

tudom a választ, csak most nem jut eszembe." Már kezdte volna feladni 

a reményt, mikor egy gondolat futott át az agyán: a padban felejtette a 

füzetét! Abból ki tudná olvasni annak a bizonyos személynek a nevét… 

Különben mindig is nagyon becsületes lány volt, a puskázást mindig 

kerülte, mi több, megvetette, de kivételes alkalmak nála is előfordultak. 

A tanár - aki egyben iskolaigazgató is volt - a naplót lapozgatta, az 

osztálytársai feszülten dolgoztak. Senki sem szentelte rá a figyelmét, így 

egyik pillanatról a másikra azon kapta magát, hogy a padban lapuló 

füzetét bújta. „Nincs meg! Ez nem lehet igaz! Pedig biztos vagyok 

benne, hogy a száztizenhatodik oldal tájékán van”, bosszankodott 

magában ügyelve, hogy hangtalanul keresgéljen. Rövidesen már egészen 

kétségbeesett, amikor is... 

- Kisasszony! - ripakodott rá a tanárnő. A mindaddig a pad alatt matató 

gyerek most összerezzent. Úgy érezte, mintha ezernyi tűt szúrtak volna 

a torkába és a gyomrába. Efféle még soha életében nem fordult elő vele. 

A nő a lapért és a füzetért nyúlt, mire Hanna bűnbánó, könnyes és tágra 

nyílt szemekkel nézett rá, hátha ezzel egy kicsit megpuhítja a felnőttet, 

ám sajnálatos módon nem így történt: a hölgy vérig volt sértve. 

Magához vette a füzetet és a dolgozatot. Az utóbbira egy egyest írt, a 

füzetet pedig elkobozta.  

Lorin tanárnő mindig elvette azokat a tárgyakat, melyekből puskázott az 

illető. Ez azért volt fontos számára, mert fogadó óra alkalmával meg 

tudta mutatni a kedves gyermeke után érdeklődő szülőknek, hogy mi 

mindenre is képes a csemetéje, tehát cselekedete afféle árulkodásra 

szolgált.  
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A jeles tanuló hírében álló Hanna ennek a szokásnak most csak örülni 

tudott, hisz neki a füzetét vette el, mely pontosan az utolsó irodalom 

órán telt be, így nem kell majd hazacipelnie a súlyos füzetet. 

Mindenesetre eszméletlenül bántotta a tudat, hogy egy egyessel lett 

gazdagabb az ellenőrzője. Ehhez egyáltalán nem volt hozzászokva. 

Sírva fakadt. Nem akarta, hogy a többiek meghallják vagy meglássák, 

hogy pityereg, de nem tudott uralkodni az indulatain: ötévesek módjára 

itatta az egereket, s a sírástól már az iskolacsengő hangját sem hallotta 

meg. 

 

Óra végén az osztálytársai zöme köré gyűltek megvigasztalni, mely egy 

egészen parányit sikerült is. Nem volt már több órája aznap, így haza is 

ment. Nem sietett, mert még ki kellett találnia, milyen mesével rukkol 

majd elő az anyukájának. „Végül is csak egy egyes, mindenki kapott már 

ilyen jegyet”, győzködte magát elkeseredetten. 

- Hanna, Hanna! - zökkentette ki gondolataiból a kiáltás. Azonosította a 

hangot: magas, vékony, már-már cincogó egérhang: ez bizony Jenny 

volt, a legjobb barátnője. Nem fordult hátra: már majdnem otthon volt, 

és biztos csak vigasztalni akarná, mivel afféle érzelgős típus. „Nem 

kérek a sajnálatából”, határozta el és megszaporázta lépteit. 

Másodpercek alatt hazaért. Nem lakott nagy házban, éppen hogy csak 

elég volt hármójuknak, viszont amilyen pici volt, olyan otthonos is. Az 

udvarukat szegélyező aranyos fakerítést kinyitva rögtön egy halom 

térdig érő, szélesen mosolygó kerti törpe bámult rá. Eddig mindig 

elvigyorodott a látványuktól, viszont most valahogy ők sem tudták jobb 

kedvre deríteni. 

 

Az édesanyja volt csak otthon. Éppen palacsintát sütött - a lánya 

kedvencét - amikor Hanna betoppant. Nem akart kitérni a téma elől, 

rögtön a lényegre tért. A történet befejeztével szülője reakcióját 

hihetetlenül megdöbbentőnek találta, mivel nem így ismerte meg 

édesanyját. 
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- Gratulálok! Tudtam én, hogy ma ünnepelni fogunk! Nem hiába 

emlegetik olyan sokszor azt a bizonyos női megérzést - harsogta 

büszkén, fülig érő szájjal. Kislánya egy szót sem értett. 

- Anya, valamit félreértettél. EGYEST kaptam! - és újból sírni kezdett. 

Az anya örömmel nyugtázta a lánya „előadását”, olyannyira, hogy még 

tapsolt is. 

- Ha ezt apád megtudja! - rikkantotta. - Életed első egyese! Meg kell 

ünnepelnünk! 

- Sok sikert. Ha kellek, a szobámban leszek - jelentette ki jókora 

gombóccal a torkában, és magára csapta a szobája ajtaját, hogy majd a 

négy fal között önmarcangolásba kezdhessen. 

 

Egészen este tízig aludt. Szundított volna tovább is, de valami hangos 

ricsaj felébresztette álmából: motorbúgás. Kinyitotta a szemét. Egy kis 

időbe telt, mire a szeme hozzászokott a világossághoz. Körülnézett, 

mire senkivel és semmivel sem törődve felsikkantott. "Hova kerültem? 

Hova tűnt az ágyam?" Úrrá lett rajta a pánik.  

Hamarosan megállapította, hogy egy buszon ült, mely zsúfoltságig tele 

volt emberrel. Ő egy ablaknál foglalt helyet. Rápillantott a tájra: kietlen 

síkság. A fű a Nap erejétől már kiégett, fák nem voltak, s bokrok is alig. 

Ahogy alaposabban is szemügyre vette a kilátást, észrevett egy, a szürke 

aszfalton laposra gázolt kutyát. Egy normális helyzetben ez a látvány 

mélyen megérintette volna, de ez most nem volt egy normális helyzet. 

Minden erejét arra szentelte, hogy megőrizze nyugalmát: tisztában volt 

azzal, hogy ha kiabálna, és eszeveszett hisztériába csapna, nem érne el 

vele semmit. 

- Áúúú! - ocsúdott fel a töprengésből, ugyanis valaki - vagy valami? - 

oldalba vágta. Gyorsan felkapta a fejét, majd hirtelen zavarba jött. Az az 

egyén, aki a fájdalmáért felelős volt, mellette ült. Hozzá, Hannához 

képest egy fejjel magasabb fiú volt, gesztenyebarna szemekkel és raszta 

hajjal - egy-egy tincsében fekete és színes gyöngyök is helyet kaptak. A 

fiú épp egy könyvet olvasott. Hanna a címét sajnos nem tudta elolvasni 

a jármű rázkódása miatt, de az utastársa annyira buzgón olvasta, hogy 
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biztos volt benne, érdekes könyv lehetett. Mivel még mindig sajogtak a 

testrészei nem bírta türtőztetni magát, kibukott belőle a kérdés: - Ezt 

meg miért kaptam? – utastársa felkapta a fejét. Látszólag megilletődött a 

hirtelen felindulásától. 

- Csak - vonta meg a vállát, majd a mély hangján egy kis idő múlva 

hozzátette: - Egyszer régen azt olvastam, hogy így kell felkelteni az alvó 

embert - suttogta büszkén, gondosan ügyelve arra, hogy senki meg ne 

tudhassa a titkát. - Akarod, hogy megmutassam még egyszer? - válasz 

nem érkezett. A lány miközben a tagjait masszírozgatta durcás-morcos 

pillantásokkal ajándékozta meg társát a rosszul sikerült mutatványért. - 

Különben hogy hívnak? Én Máté vagyok.  

- Hanna. 

- Szép neved van - dicsérte meg, majd kisvártatva hozzátette: - A 

húgomat is így hívják - erre aztán Hanna lesütötte a szemét. Egyszerűen 

ki nem állhatta, ha másvalakihez hasonlítják. Kisvártatva a fiú széles 

mosollyal hozzátette: - Nem ám, csak vicceltem, ne vágj ilyen savanyú 

képet. Nincs is húgom. - Hanna a fényesen csillogó padlót nézte, majd a 

szeme valami egészen másra tévedt: a saját öltözetére. A szíve heves 

kalapálásba kezdett, ugyanis a pizsomája volt rajta: rövidnadrág, kis 

medvebocsokkal – mivel a medve volt az egyik legkedvesebb állata - és 

egy fehér top. Testét pillanatok alatt elöntötte a forróság. Hirtelen nem 

tudta, mihez kezdjen. Nem volt nála a köntöse, még a kézitáskája sem, 

amivel eltakarhatta volna magát. Már-már annyira rágódott a 

problémán, hogy az aggodalom az arcára is kiült, így hát a fiú 

megkérdezte: 

- Rossz a levegő? Akarod, hogy kinyissam a fejed fölött lévő ablakot? 

- NEM! - rivallt rá teljes erőből. „Na persze, még csak az kellene, hogy 

még jobban szemügyre vegye a bocsokat a nadrágomon!” 

 Rövid ideig csend honolt, csupán az autóbusz motorja zúgott. Később 

a fiú váratlanul megszólalt: 

- Aha, már tudom mi a probléma! - jelentette ki diadalittasan. - Ez 

teljesen... - de Hanna nem bírta tovább: félbeszakítva Mátét, kifakadt: 
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- Tudom, ez teljesen abnormális! Egy lány ilyen cuccokban, de tudd 

meg: ez a pizsomám. Van fogalmad arról, hány fok van a téglaházak 

szobáiban? - utastársa döbbent arckifejezését látva hozzátette: - Sok. És 

különben is: csak én látom, engem meg nem érdekel, de ha téged zavar, 

nyugodtan elmehetsz innen! - a beszéde lassan ordítássá nőtte ki magát, 

s csaknem már büszke is volt arra, hogy ilyen kínos pillanatban is helyt 

bírt állni. Most a fiúra nézett: döbbenten tapasztalta, hogy mosolygott, 

márpedig a kifakadásától megrökönyödést, mély együttérzést várt. 

- Mi olyan vicces? - bökte ki végül. 

- Te vagy vicces. Befejezhetem végre a mondatot? - bizonytalan bólintás 

a túloldalról. - Ez teljesen király! Félrelököd a divatot. Nem haladsz az 

árral, mint a heringek, hanem egyéniséggé válsz. Magasról le… - itt egy 

csúnya szót használt - mit gondolnak rólad mások. Ez tetszik. De ha ez 

csak a pizsamád, akkor abban az esetben... 

- Nem! Valóban úgy van, ahogy mondtad - Hanna fülig vörösödött 

attól, amit mondtak róla. 

„Egyéniség vagy.” Ilyet még soha senki sem mondott neki. - Dióhéjban 

ez a lényege - értett egyet, majd kemény, elvetemült képet öltött magára, 

mutatva „ellenállását” a divat iránt. Ez a fiú számára felérhetett egy 

mosollyal, mert hozzátette: 

- Szép vagy, amikor mosolyogsz - erre a lány kiforgatta a szemét, 

sóhajtott egyet, és lazán elterült az ülésen - ugyanis gondosan ügyelt 

arra, hogy az újdonsült utastársa fejében a róla kialakított képen nehogy 

egy parányi csorba is essen.  

 

Körülbelül fél óra telt el szótlanul. Máté ismét a könyvének szentelte 

minden figyelmét, Hanna pedig idővel azon kapta magát, hogy ismét a 

kietlen síkságot bámulta az ablakból. Pár pillanat sem telt bele, amikor is 

halk mocorgást észlelt maga mellett, később pedig egy nagy horkantást 

hallott. Az elsőt követte a második, a harmadik, és így tovább. Oldalra 

nézett: Máté feje lassan az ő vállához közeledett, majd ott megpihent. 

Hanna kissé meglepődött, de megvonta a szabadon lévő vállát és 

ráhajtotta a fiú fejére a saját fejét.  
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Nem tudott elaludni. Egyrészt azért, mert a mellette alvó ember olykor 

fel-felhorkantott egyenesen fülébe, másrészt azért is, mert még mindig 

nem tudta, hogy hová is tart a busz, ami hemzsegett az emberekkel – 

kik meglehet, turisták voltak. A szüleit mindenesetre nem találta meg, 

pedig nyújtózkodott az ügy érdekében épp eleget.  

Hirtelen valami éles fájdalmat érzett a bal combjában, ami aztán 

kizökkentette gondolatmenetéből. Először azt hitte, hogy Máté 

szellemeskedik megint azzal a híres felébresztő-mozdulatával, de 

tévedett: az ölébe egy vaskos könyv esett. Meglepettségének igyekezett 

hangot nem adni. Figyelmesen megszemlélte: piros, szövettel borított 

könyv volt. A címe: Hogyan szedjünk fel csajokat? Éktelen haragra 

gerjedt, miután a könyv címét elolvasta. Dühítőnek érezte, hogy egy fiú 

egy könyvre támaszkodva akar közeledni hozzá, és nem adja önmagát. 

„Na, majd ha felkel...”, gondolta bosszút forralva, de a mondatot nem 

fejezte be. Ő maga is tudta jól, hogy nem lesz energiája hosszasan 

elbeszélgetni vele a helyes viselkedésről.  

Búskomor hangulatából ismételten éles fájdalmak zökkentették ki: a 

gerincét mintha tompa ütések érték volna. Rápillantott a szomszédjára: 

a fejét az előtte lévő ülés fejtámlájának támasztotta, úgy aludt – „Nahát, 

milyen gyorsan el tud aludni...”-, szóval valaki más lehetett az. 

Hátrafordult: közvetlenül mögötte egy aranyos néni foglalt helyet, 

mellette pedig egy bácsi, aki valószínűleg az idős hölgy férje volt. A 

bácsi ugyanúgy aludt, mint Máté. A vastagkeretes szemüvegű, kerek, 

kövérebb arcú, malacszemű néni elkapta Hanna pillantását, és fülig érő 

szájjal köszöntötte őt. A lány úgy érezte, udvariatlan volt vele szemben, 

ezért bemutatkozott. Kiderült, hogy az asszonyt Márti néninek hívták és 

nyugdíjas volt csakúgy, mint a férje, Herold. Hannának rengeteg ideje 

volt beszélgetni a nénivel, mivel más társasága jó ideig nem akadt. 

Rövid időre bár, de megfeledkezett arról, hogy ismeretlen helyen és 

társaságban volt. Ám amikor megkérdezte a nénit, hová is tart a busz, 

így felelt: - Őszintén szólva fogalmam sincs - felelte hetykén, majd 

látván beszélgető társa kétségbeesett arcát, hozzátette: - Nem tudom, 

mert nem is akartam megtudni. A férjem lep meg egy utazással a 
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születésnapom alkalmából, csak még nem tudtam kiszedni belőle 

pontosan, hogy hová szánja az utazást. Felhagyhatna már a 

titkolózásokkal, az idegeimre megy vele - a lány már a sírás határán állt. 

- Mi zaklatott fel ennyire, Kedveském? - érezte, hogy megbízhat a 

hölgyben, így kifakadt: egy szusszal elmesélte az aznapi eseményeket. 

Márti néni egészen nyájasan fogadta a hírt. Az ülések résén keresztül 

átnyúlva megsimogatta a kicsavarodott testhelyzetben lévő lány arcát, 

majd megnyugtatásképpen eleresztett egy mosolyt. - Mintha csak a kis 

barátodat hallanám. Ha tudnád, ő hogyan viselkedett: ordított és 

jajveszékelt. Meg kellett állni, hogy a sofőr beadjon neki egy nyugtató 

hatású injekciót, hogy lecsillapodjon. Ne is kérdezd, mi az a szer, mert 

nem tudom megmondani, Szívem! - sietett a mondókájával látván, hogy 

a lány már kérdésre nyitotta a száját. 

- Senki sem tudja, miért van itt? 

- Nem tudom, hogy tudják-e. Nem beszélünk egymással. A nap nagy 

részét olvasással és alvással töltjük. Ne értsd félre, a beszélgetés 

megengedett, de senki sem él a lehetőséggel. 

- Még a férjével sem kommunikál? - hüledezett. A hölgy a fejét rázta. 

- Hogy őszinte legyek, Kedvesem, nem is nagyon szeretnék. Ez az 

utazás kimerít engem. Egész álló nap csak üldögélek, és a tájat 

nézegetem - erre kinézett az üvegablakon szemléltetve napi 

elfoglaltságát. Hanna követte a tekintetét: a kietlen síkság mellett most 

egy-két elöregedett, a Naptól szénné égett fa tárult a szeme elé. A néni 

furcsamód - lehet a megvilágítás miatt tűnt annak - úgy tekintett az 

élettelen növényekre, mintha a szeme fénye lett volna.  

 

A kislány hamarosan azt is megtudta, hogy a buszban egyáltalán nem 

szabad enni. Tulajdonképpen nem is volt rá szükség, ugyanis a légtérbe 

olyan kémiai anyagot bocsájtottak, amely fedezte az ember napi 

tápanyagszükségletét. A néni véleménye szerint ez azért kiváló 

megoldás, mert így a levegőben oldott állapotban benne vannak azok a 

vitaminok, melyek főzésnél, sütésnél, párolásnál elvesznének. - Hanna 

ezt logikusnak vélte. „Ha mindez tényleg igaz lenne, akkor a 
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hétköznapokban is be kellene vezetni ezt a megoldást, így az éhezés és 

egyúttal a túltápláltság kérdése is megoldódna”, gondolta. 

- És hogyan oldják meg a „kínos helyzeteket”? - folytatta a faggatózást. 

- Úgy értem, van itt vécé? Esetleg zuhanyzó? Elég zsúfoltnak tűnik ez a 

busz. 

- A vécé felesleges, mert épp annyi levegőt szívunk a tüdőnkbe, 

amennyi makro- és mikrotápanyag, vitamin, és természetesen oxigén 

elegendő számunkra. Folyadékot azonban kell fogyasztani, tehát a 

pisiléshez kiváló zárt ágytálat találsz az ülésed alatt. Ha szerencséd van, 

akkor még tisztán is találod. Ami pedig a zuhanyzót illeti... - töprengett 

egy picit, a mutatóujjával vakargatni kezdte az állát, majd folytatta a 

mondatot: - ...van egy, de már régóta nem jártam a környékén. Őszintén 

szólva, már vagy két éve nem láttam. Nem is igen használják az 

emberek - a hallgatóságot jelentő személy hirtelen közbe akart vágni, de 

hogy megmutassa milyen fából faragták, illedelmesen megvárta, amíg 

Márti néni befejezi a mondanivalóját, s csak azután fogott hozzá: 

- Csak nem azt akarja mondani, hogy a levegőtől még koszos sem lesz 

az ember? Ez nevetséges. Látok a levegőben porszemeket, azokon 

biztos vannak kórokozók is – magyarázta. - Megtapadnak a ruhákon, a 

ruhák meg pillanatok alatt átadják a baktériumokat, vírusokat, 

protozoonokat, satöbbit a bőrnek - tudálékoskodott latba vetve az 

eddigi biológiatudását. 

- Egy szóval sem cáfoltam meg Természetanyánk csodálatos alkotását. 

Nem szoktunk fürdeni, mert nincs rá igény. Ennyi az egész. Nincs 

kellemetlen testszagunk. Akkor meg minek? Higiénia ide vagy oda, mi 

magasból lepiszkítjuk ugye, Aranyom? - ezután suttogva megkérdezte: - 

Ugye így szoktátok ti fiatalok kifejezni magatokat? - meg se várta, hogy 

a tisztálkodással kapcsolatban a lány kifejthesse véleményét, szélsebesen 

folytatta, mintha energiaitalt ivott volna. - Ha eljön az az idő, amikor te 

is épp annyi idős leszel, mint én, meg fogod érteni ezt az állapotot. 

Apropó, megértés. Kiválóan magyaráztad el ezt a szennyeződéses 

dolgot. Figyeltél biológiaórán! Jól van! - paskolta meg a saját fejét 
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Hannáé helyett. A lány most egy kérdést fogalmazott meg magában, 

azért, hogy annak majd hangot is adhasson: 

- Tulajdonképpen mennyi ideje tetszik ezen a buszon ülni? - már előre 

félt a választól. 

- Egy teljes napja - huh, sóhajtott fel, de a válasz itt nem ért véget: - és 

tíz éve. - Mikor ezt meghallotta akarva-akaratlanul elkáromkodta magát, 

mire a néni ezt egy megrovó pillantással méltatta, de a lány helyzetén ez 

mit sem javított. 

- Én is ennyi ideig fogok raboskodni itt? 

- Úgy tűnik - a néninek fülig ért a szája, ami megrémisztette Hannát. 

- Mikor láthatom viszont a szeretteimet? - kérdezte ügyelve, hogy 

minden egyes szót gondosan megválogasson. 

- Hamarosan. Talán nálad egy- két év. Annyi igazán nem sok idő. 

Persze, csak ha szerencséd van - a néni nyugodtsága valahogy nem 

tetszett neki. Voltaképpen idegesítette, hogy kilátástalan helyzetbe 

keveredett, így hát újból sírva fakadt. Sosem titkolta érzelmeit. Még 

akkor sem, amikor tudta, a rosszkedvűségével lejáratja magát. 

- Miért? - szipogta kedveszegetten. Ezt egy megválaszolhatatlan költői 

kérdés formájában tette fel, de a hölgy furcsamód készségesen adta meg 

a választ: 

- Mert csaltál az irodalomdolgozatnál. 

Hanna döbbenetében azt hitte, hogy csak félrehallotta, ezért még 

egyszer megkérdezte, de a válasz nem módosult. 

- És ez a büntetésem? Miért verik ezt a tanárok ilyen nagydobra? A 

szüleim meg miért nem csinálnak belőle ügyet? - kérdezte nem is a 

nénitől, hanem sokkal inkább önmagától. 

- Azt nem tudhatom, nekem is a sofőr mondta ezt. El sem akarta 

mondani... Unatkoztam, így hát előre mentem egy kicsit társalogni vele. 

- Én is akarok vele beszélni - határozta el, majd Máté nyáladzó fejét 

legurítva a válláról félig fel is állt, de tovább már nem tudott lépni, 

ugyanis a néni ijedt hangon a nevét kiáltotta, és a két ülés közti kis 

lyukon átnyúlva megragadta az egyik karját. 

- Mi a baj? - förmedt rá a lány tiszteletlenül. 
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- Nem mehetsz oda! 

- Mégis miért? 

- Csak! Ne kérdezd az okát, Aranyoskám! 

- Nem vagyok a maga Aranyoskája, ezt vegye tudomásul! - a néni 

bólintott jelezve, hogy megértette. - Azt csinálok, amit csak akarok 

addig, amíg nem lesz belőle baj. Ha odamegyek egy buszsofőrhöz, 

akkor odamegyek. Senki és semmi nem akadályozhat meg benne. 

- Kivétel én - ragadta meg most a kislány vállát Márti néni. 

- Hah! - azzal felpattant, kibújt az erős szorításból, átmászott a már a 

saját ölébe nyáladzó fiún, és a busz szűk kis folyosóján találta magát. 

- Nem akarom! Nem! Herold, ébredj! - rázta meg a párját, de 

mindhiába. Hanna eltökélten tört előre, de a fájdalomtól, amit 

pillanatok múlva érzett, elviselhetetlenné vált, így kénytelen-kelletlen 

muszáj volt visszafordulnia. Fájt a feje. Olyannyira, hogy vissza kellett 

ülnie a helyére, hogy a fájdalom enyhüljön. 

- Jól van, már itt vagyok! - nyafogta már-már pityeregve, ugyanis a 

nyugdíjas asszony a haját húzta. Valamilyen rejtélyes módon 

kibomolhatott vagy elszakadhatott a hajgumija, így a néni kihasználva az 

alkalmat megragadva a loboncát, s egészen az ülésbe préselte a fejét. 

- Nem mész sehova, megértetted? - a megtépázott lány felelet gyanánt 

hevesen bólogatott, mellyel újabb fájdalmat idézett elő. - Hidd el, a te 

érdekedben cselekszem. 

- Azt képzelem – fintorgott eltorzult arccal. 

- Egyszer egy szép napon ezért még hálát adsz. 

- Azt nem hiszem. Jaj! És most kérem, engedjen el, különben... 

mindegy. Kérem szépen, hagyjon békén, mert ha innen kikerülök 

nagyon meg fogja bánni - ő maga is tudta, hogy a fenyegetésének nem 

volt alapja, sem jövője. 

- Háromra elengedlek, de meg kell ígérned, Csillagom, hogy nem 

csinálsz semmiféle ostobaságot. 

- Az attól függ – sziszegte összeszorított fogakkal. 

- Ígérd meg! - erősködött, majd még jobban meghúzta a kislány haját. 
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- Rendben! Jól van! - ezek után hatalmas megkönnyebbülésben volt 

része: visszakapta azt, amit majdnem eltéptek tőle. 

- Tessék, ez a tiéd - a szeme előtt ismét a néni kezét látta, de abban 

valami egészen szokatlan volt: két marék haj. Ekkora hajköteget 

egyszerre még életében nem látott, így nem csoda, hogy rosszul lett. És 

mindez percekkel azelőtt még az ő tulajdona volt. Adott pillanatban is 

az övé volt, csak más formában, egy kicsit átalakítva. A látványtól 

könnycseppek csurogtak végig az arcán. 

- Majd visszanő! – legyintett. - Amúgy is, alig látszik a kopaszság. 

Szándékosan ügyeltem arra, hol húzom ki! 

„Milyen kedves”, vicsorgott magában. „Pont akkor, amikor egy fiú ül 

mellettem. Egy olyan fiú, aki hozzám szólt. HOZZÁM...” 

- Maga aljas boszorkány! Senkihá... 

- Elég! - egy kéz a szájára simult. Sejtette, hogy ki a kéz tulajdonosa: egy 

magas, barna szemű, rasztás-gyöngyös hajú fiatal. A torkában dobogott 

a szíve. Máté pár másodperc múlva leengedte a kezét, így Hanna szóhoz 

juthatott: - Miért? 

- Mert ő csak jót akart - jött a válasz. Ennyi elég is volt: már ketten 

mondták azt, hogy csak neki akarnak jót, tehát biztos így is van. 

Rögvest bocsánatot kért mindegyikőjüktől, és attól fogva egy szót sem 

szólt, csak hallgatta Máté meséjét a japán harcművészetről. Márti néni 

ruhadarabokat, tűt és cérnát vett elő, hogy egy babát készítsen. 

Véleménye szerint eljön majd az az idő, amikor végre valahára lesz még 

egy gyermeke. Hanna ezt a gondolatot teljesen értelmetlennek vélte, 

mivel a néni túl idősnek tűnt ahhoz, hogy egy kisembernek adjon életet. 

Titokban abban reménykedett, hogy a néni nem tartott meg egy 

hajszálát sem, és így nem tud woodoo babát készíteni. Idővel aztán  az 

idős hölgy abbahagyta a varrogatást és elaludt. Hanna a lenyugvó Napot 

nézte. Unatkozott. Már egyáltalán nem érdekelte, hogy hol van, miért és 

hová tart. Most csak egy valamit szeretett volna: aludni. 

 

Másnap reggel - vagy talán még aznap? - teljesen frissen ébredt fel. Kis 

időbe telt, mire a szeme hozzászokott a világossághoz, de mihelyst a 



 
 

14 
 

felhők eltakarták a vakító napsugarakat, látni vélte, hogy még mindig a 

buszban ült. Mellette változatlanul Máté ült, mögötte pedig az idős 

házaspár. Sajnálatos módon továbbra is érezte a haja egy részének 

hiányát, s az látványban is feltűnt: a bal füle melletti fehér folt jelezte, 

hogy ott valaha még hajszálak is voltak.  

 

Fogalma sem volt arról, vajon meddig alhatott, de kifejezetten 

kipihentnek érezte magát. Olyannyira, mint még soha. Körbepillantva 

észrevette, hogy csak ő volt ébren, a többiek pedig még az igazak álmát 

aludták, így mivel nem akadt partner a beszélgetésben, az 

elkövetkezendő időt gondolkodással töltötte. Olyan sok 

megválaszolatlan kérdése volt... Ha valaki elé állna és közölné, hogy 

minden egyes kérdésére készségesen megadja a választ, nem is tudná, 

melyik kérdéssel kezdje. Először is: hová tart a busz? Másodszor: hol 

vannak a szülei és a barátai? Majd: honnan a fenéből tudja a sofőr, hogy 

csalt a dolgozatnál?  

Ha az a bizonyos minden kérdést megválaszoló illető ezt kérdezné tőle: 

"Megbántad, hogy puskáztál?" Ő készségesen válaszolna: 

„Természetesen megbántam, mi több elhatároztam, hogy életem végéig 

nem fogok csalni, legyen az dolgozat vagy bármi más.”  

De az nem lehet, hogy az utasok nem szálltak le egyik megállóhelynél 

sem! Ugyanis voltak megállóhelyek, melyet a buszsofőr figyelmen kívül 

hagyott. Már az is felmerült benne, hogy az egész járművet egy gép 

irányította. Továbbá szívesen olvasta volna el a városok határán 

felállított táblákat, csakhogy nem volt egy sem kihelyezve. Ez 

megakadályozta az emberek tájékozódását. Lehetséges, épp ez volt a 

lényeg? Elkeseredésében megpróbált leszállni egy-két megállónál, vagy 

csak jelezni – kiabálással -, hogy ő bizony leszállna, de aki ezt észrevette, 

mindig egy lendületes ütést irányított a fejére. 

A jármű egy újabb városon haladt keresztül, majd megint újabbon. 

Körülbelül két óra múlva nagyot dobbant a kicsi szíve: ismerős utakon 

jártak. 
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Még egészen elevenen emlékezett arra, amikor körülbelül öt vagy 

hatévesen édesanyja mesét mondott neki. Valahogy mindig a 

közlekedés témájánál kötöttek ki. 

- Anya, meséld el még egyszer a Piroska és a Farkas történetét! - kérlelte 

bőszen a kislány a paplan alól. A szülő persze boldogan 

engedelmeskedett, sőt, még egy picit át is költötte a történetet: például 

tudtátok, hogy Piroskának egy motorja is volt? És azt, hogy a 

mamájának késett a busza, azért nem volt időben a házában, és azért 

nem tudott időben találkozni a szeretett unokájával? 

Mindkét szülője nagyon szerette a buszokat. Hanna soha nem kérdezett 

rá, mi volt ennek az oka. Valahogy nem is igazán izgatta, hiszen 

mindnyájukat lekötötték a hétköznapi problémák. Ezt az elszalasztást 

most nagyon-nagyon megbánta, hisz lehet, az ő óhajuk volt az, hogy a 

lányuk ilyen helyzetbe kerüljön. Ha egy cseppet kíváncsibb lett volna 

akkoriban, talán adott pillanatban sokkal könnyebb helyzetben lenne. 

„Mindegy…”, gondolta magában, „A múlton nem érdemes rágódni, a 

jelennel kell törődni.”  

Vett egy mély levegőt, melynek következtében valamiféle éles, nyilalló 

fájdalom kerítette hatalmába. Nem tudott mit tenni, behunyta a szemét 

remélve, hogy enyhül a fájdalma, ám sajnos csalódnia kellett: még 

jobban erősödött az érzése. Fájdalmában összekuporodott, s fogait 

összeszorítva várta a végét... Vagy a véget. Úgy gondolta, ebből már 

nem lesz kiút. Egy buszban rekedt, sajog mindene, s szüleit mintha évek 

óta nem látta volna. Szégyellte bevallani, de már ott tartott, hogy az 

arcukra, jellegzetes vonásaikra is alig emlékezett. Lehetséges, hogy a 

busz művelte ezt vele? Lehet egy egyszerű gépjárműnek ekkora 

hatalma? Mesékben talán, de ez nem egy mese. Ez a valóság, és a 

valóságban nincsenek beszélő autók, repülő tehenek vagy esetleg vérbeli 

vámpírok.  

Ismét mélyeket lélegzett. Igyekezett elszakadni az emlékeitől, a „mi lett 

volna, ha..., miért nem volt úgy jó…” kezdetű kérdésektől, és a jelenre 

irányította a figyelmét. A füle még pár percig csengett, majd nemsokára 

végre kitisztult a hallása. Csukott szemmel is meg tudta állapítani, hogy 
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éjjel volt, ugyanis egy bagoly huhogása és a tücskök csendes ciripelése 

betöltötte az egész teret. Utóbbit nem értette, hiszen javában tél volt, de 

úgy gondolta, kisebb problémája is nagyobb annál, hogy kiderítse az 

említett rovarok különös viselkedését.  

Érezte, ahogy egy hideg és szilárd tárgyon fekszik. Fázott. Minden 

erejét latba vetve próbált megfordulni, hogy az arca az ég felé nézzen, 

de próbálkozása kudarcba fulladt. Kinyitotta a szemét. Legalábbis 

megpróbálta, de a szemhéjain mintha mázsás súlyok nehezedtek volna, 

azonban többszöri próbálkozás után végül sikerült! Látott! A szeme alig 

öt perc múlva már alkalmazkodott a sötétséghez. Az aszfalton feküdt, 

arccal a föld felé fordulva. „És hol van a busz, Máté, Márti néni és a 

többi utas?”  

Hirtelen nesz törte meg a csendet. A hangokból ítélve már nem csak 

egy baglyot és néhány tücsköt köszönthetett a társaságában, hanem 

mindezeken kívül 3 fiú volt körülötte. Megörült. Rögtön kérte őket, 

hogy segítsenek neki felkelni, hisz moccanni sem bírt, azonban idővel rá 

kellett jönnie, hogy a fiatalokba egy csepp jó modor vagy együttérzés 

sem szorult. Ezt nyugodt szívvel kijelenthetjük, mivel ahogy a lány 

megszólalt, hangos vihogásban törtek ki. Minden bizonnyal az volt 

vicces a számukra, hogy ilyen helyzetben látták őt. Pár perc múlva a 

három fiú egy emberként mentek oda hozzá, és komoly képet vágva 

felé hajoltak. A bajba jutott erre hálásan rájuk mosolygott. "Végre 

segítenek. Mégis léteznek jó emberek a világon. Most aztán nem 

menekülhetnek el előlem: mindent kitálalok nekik, ami a buszon 

történt. Talán ismerik Márti nénit, s lehetséges, Mátét is. És ha 

összehoznak Mátéval, mert a barátjuk? Jaj, nem, biztos nem. Olyan sok 

fiú létezik, egyáltalán nem valószínű, hogy ismerik egymást", gondolta. 

Már ő, Hanna sem tudta igazából, hogy hova valósi, hol van az otthona. 

Mindenesetre a gondolatait tudatosan a jelenlegi helyzetre terelgette. A 

fiúk kitartóan mosolyogtak, mely egyre inkább kezdett zavaró lenni. Ő 

is megpróbált az ajkára kényszeríteni még egy mosolyt, de abból csak 

egy gúnyos arcjátéknak ható fintorgás lett. 
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A nagyobbik, jól megtermett fiú leguggolt hozzá, így a földön heverő 

lány közelebbről is megszemlélhette őt: rövid hajat viselt - már-már 

kopasz volt -, de a sötétben nem tudta megállapítani a színét. Vékony 

keretes szemüveget, egy rövid ujjú pólót és egy erősen kiszaggatott 

nadrágot viselt, mely viselet fölöttébb kellemetlen lehetett nulla Celsius 

fokban. A fiú negédes mosollyal megsimogatta Hanna jéggé fagyott 

maradék fürtjeit, majd a keze az arcára vándorolt. A keze meleg volt, így 

a földön fekvő megborzongott a hirtelen jött hő változástól. Az érintést 

éles tűszúrásként élte meg a bőre. Rövid időn belül kellemes melegség 

áradt szét a testében. Legszívesebben még évekig abban a pozícióban 

maradt volna, ahogy abban a pillanatban volt, de a jó érzés nem is olyan 

soká alábbhagyott.  

„Csak hívják a mentőket, akik remélhetőleg hazavisznek, miután 

elláttak”, gondolta. A kövérkés fiú most felállt. A kislány szeme 

felcsillant, s ismét boldogság öntötte el a lelkét. A fiúk arcát fürkészte 

minduntalan. Eltelt egy kis idő, de a jelen lévők egy tapodtat se 

mozdultak, csak erősen bámulták a földön heverőt.  

Úgy három perc múlva a fiúk ismét egyszerre Hannához léptek, aki erre 

behunyta a szemét. Hirtelen erős szúrásokat és még erősebb ütéseket 

érzett az oldalában, a gerincén pedig tompa fájdalmat. Olyasmit, amit 

Márti néni okozott neki - de ő akkor csak egy legyet kívánt leütni a 

hátáról egy felgöngyölt újságpapírral. Megfájdult a feje, a nyaka, a karja... 

Effélét még életében nem érzett. 

- Hagyjátok abba! - rikoltotta valaki. Egy nőtől származhatott a hang. 

- Miért hagynánk, amikor még csak most kezdtük el? - így mogorván az 

egyik. 

- Mit ártott nektek ez a magatehetetlen lány? - a kérdésre nem érkezett 

válasz. Hanna úgy érezte, mintha az egész testét  éppen egy hatalmas 

húsklopfolóval kiklopfolnák. Egy acélbetétes bakancs mintha 

gyomorszájon érte volna, továbbá fogsora tökéletes épségéről sem volt 

teljes mértékben meggyőződve. A két felső metszőfoga biztos, hogy 

nem volt a helyén, mivel a nyelvével kitapogatva azt tapasztalta, hogy 

egy üres lyuk tátongott a helyükön. A feje sajgott a fájdalomtól. A karja 
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ernyedten hevertek a törzse mellett. Eleinte megpróbált védekezni a 

támadások ellen, de mindhiába: az izmai nem engedelmeskedtek a 

parancsnak. Mintha csak azok is azt akarták volna, hogy üssék, és a 

gazdája szótlanul tűrje a megpróbáltatásokat. De miért? Miért kell 

ennek így lennie? Miért mindig ő a fekete bárány? Miért nem lehet 

valaki más? Ez már a végzete? Már biztos volt abban, hogy valaki átkot 

szórt rá! Meglehet az igazgató volt az, Lorin tanárnő… 

Képtelen volt magát megvédeni, annyira ki volt merülve. Fogalma sem 

volt arról, hogy a fiúk háta mögött ki szólalhatott fel az ő  pártján állva, 

de abban biztos volt, hogy nem emberi lény volt, hisz ha az lett volna 

mindenképpen odarohant volna hozzá és segített volna rajta. Vagy ezt 

is beképzelte magának, mint – talán - a buszos eseményt? Lehet. Igen 

lehetséges, hogy Márti néni és Máté is csak kitalációk voltak, amit az 

éhség vagy a kétségbeesés váltott ki. Ha nem így lenne akkor még most 

is a járműn ülne, és hallgatná Máté magyarázkodását a könyvével 

kapcsolatban, valamint a néni fecsegését, hogy miért nem célszerű a 

sofőrhöz menni... 

 ELEGE VAN! Csináljanak vele amit akarnak, őt nem érdekli. 

- Öljetek meg! - ordította kikelve magából. Végre hallotta a saját 

hangját. Ez megrémisztette, de tovább üvöltött: - Tépjétek ki a beleim, 

csavarjatok vele körbe, a szívem szúrjátok át egy késsel és hajítsátok el. 

A szemem nyomjátok ki, de mielőtt még hasba vágnátok! Nem tudom 

megérdemlem-e, de valahogy nem is tud érdekelni. Na! Tegyétek meg! 

Gyávák vagytok. Ütni, nagymenőzni tudtok, ezt nem? És én 

megcsináljam veletek mindazt, amit ti már velem megtettetek? Képes 

lennék rá..., csak segítsetek fel... - és kifogyva a levegőből, sírva fakadt. 

 

Körülötte sötétség honolt, rajta kívül egyetlen lélek sem volt jelen. 

Meghalt volna...? 

 

Már sokkal jobban érezte magát. Fájdalmai elmúltak, a feje kitisztult. 

Megijedt: valóban meghalt? Tényleg? NE! Még el sem köszönt a 

szeretteitől. Egy pillanat! Vannak egyáltalán szerettei? Ha lettek volna, 
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felébresztenék ebből a borzalmas álomból, és egy finom gőzölgő teával 

fogadnák. Egy kicsit biztos lázas lenne, amikor felkelne, de az már 

mellékes. Pillanatok múlva ismét éktelen fájdalom hatolt a testébe. 

Mintha megannyi aprócska ököl bokszolgatta volna. Az érzéstől 

összeszorult a gyomra, s hogy tűrje, összeszorította a maradék fogait. 

Már sírni sem maradt ereje. Minek? Senki sem érti meg őt. Igaz, eddig 

meg akart halni, amikor meg arra került a sor, meghátrált. Jaj, azok a 

meggondolatlanul kiejtett szavak! Még nem volt felkészülve arra, hogy a 

túlvilágiakkal találkozzon. A Földi életet szeretné élvezni, de hogy 

élvezze, amikor a jeges aszfalton fekszik? A ez idáig behunyt szemét 

most kinyitotta, hogy az égre tekintsen. Te jó ég! Megvakult!  

- Ennél jobb már nem is lehetne - nyögte, de megnyugodott, amikor 

észlelte, hogy a karjai még megvannak. Megvannak? Mozgatni is tudja 

őket. A hasát nem érezte - hupsz, azt eddig sem érezte..., de most még 

inkább nem. Olyasfajta érzése támadt, mintha helyette egy éktelen lyuk 

tátongana. Odanyúlt: melegséget érzett. Vért. A hasürege valóban üres 

volt, az összes belső szerve hiányzott. Ijedtségének hangot adva kiabálni 

szeretett volna, de nem tudott. Már én is azt kérdezem, hogy miért nem 

ölték meg? Jobb lett volna. Most élő-halott. Így jobb? Nekik biztos. 

Megkínoztak egy ártatlan lányt, aki nekik semmit sem ártott. A lelkük 

minden bizonnyal tiszta maradt, mert nem öltek embert, nem váltak 

gyilkosokká.  

A keze most az üreg - amely egykoron azt a célt szolgálta, hogy helyet 

biztosítson a különféle belső szerveknek - falára vándorolt. 

Meglepetésére egy puha, meleg, henger alakú tárgyat tapintott ki. Valóra 

vált a kérése: körülcsavarták a belével! NE! Már csak egy valami 

érdekelte: helyén van a szíve? Remegő kézzel a szívéhez kapott. 

Fellélegezett, amikor érezte, hogy az még a helyén dobog. Csak az 

egykoron a hasában lévő szervek lógtak ki a földre. További döbbenetre 

adott okot az a felismerés, hogy a szeme nem volt a helyén. Elvették 

tőle a szeme világát! „Ezt majd megbánják”, forralta a bosszút. „Állj! 

Magad mondtad nekik, hogy ezt tegyék veled”, mordult fel egy hang a 

fejében. „Nem te ordítottad, hogy mit csináljanak veled? Kívánságod 
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számukra parancs. Ők csak elvégezték a feladatukat. Teljesítették, amire 

kérted őket. Maximum az embertelenségükért hibáztathatod őket, de 

nagyrészt magad okold!” Hannának ebben sajnos igazat kellett adnia a 

fejében tudálékoskodó személynek. Micsoda? Már tudathasadása is lett. 

Mi jöhet még? Ennél rosszabb már tényleg nem történhetett volna. 

- Nem, tényleg nem - szólt valaki a közelében. Egy nyugodt, 

kiegyensúlyozott női hang. 

- Ki az? Kapta fel hirtelen a fejét, ugyanis nem hallotta, hogy közeledik 

valaki. 

- A lelkiismereted – kapta a választ. A lánynak erre akaratlanul is 

nevetnie kellett. Sokszor nézett olyan filmeket, amelyekben a szereplők 

lelkiismerete szólalt meg. Nem hitt az ilyenekben, mesének tartotta 

őket. Vagy lehet, hogy ez a valóság? Meglehet, hogy ő maga szerepel 

egy mesében. De melyikben? A Csipkerózsikában? Ugyan már! Utálta a 

meséket, főleg azóta, amióta a szülei kijelentették: manók nem léteznek. 

Bizonyára megint álmodik. 

Ronda dolgot műveltek vele, és mégis túlélte. Egy mesében minden 

megtörténhet, még talán ez is. Akkor most álmodik vagy egy igazi 

mesehős lett? Vagy azt álmodja, hogy egy mesehős? Bonyolult... Már 

régóta nem álmodott, s ha netalántán álmodott is valamit, elfelejtette a 

történetet, mire valakinek elmesélhette volna.  

- Lesz ebből a bonyolult álomból kiút? 

- Hidd el, lesz. Ez a te történeted, s ha meghalnál, nem folytatódna a 

regény. 

- Van benne valami, de ez az egész miért éppen rólam szól? Olyan sok 

ember él ebben a világban, miért kell éppen egy jelentéktelen kitűnő 

tanulóra pazarolni a tintát? Nevetséges. 

- Nem, te vagy nevetséges, de nagyon. Hogy úgy mondjam, már-már 

szánalmas. Tudod mi a baj veled? Nincs önbizalmad. Nem igaz, amit 

Márti néni mondott: nem azért kerültél a buszra, mert csaltál 

irodalomórán, hanem azért, hogy egy picit megtanuld a rendet, ha már a 

szüleid nem tanítottak meg rá. 
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- Véleményem szerint a szüleimnek ehhez semmi köze - fortyant fel a 

lány. 

- Persze, hogy nincs - hagyta rá a „lelkiismerete”. 

- Nem tetszel nekem. 

- Nekem se te. Nem is tudom miért jöttem ide. 

- Hát ezt nagyon jó lenne megtudni. Azért, hogy segítsél, biztosan nem. 

Amikor ezt tették velem akkor sem jöttél segíteni. Pedig a közelemben 

voltál, tudom. Ne is tagadd, felesleges. 

- Igen, itt voltam, csak kíváncsi voltam, hogy ki tudsz e állni magadért. 

- De mégis hogyan? Még beszélni sem tudtam nagyon, nem hogy 

verekedni. 

- Nem verekedésre célzok. 

- Akkor szójátékra? Persze, „Lelkiismeretem”, ha kinyögtem volna, 

hogy „ti buták, fejezzétek be”, rögtön kereket oldottak volna. 

- Nem érted - sóhajtott. 

- Könnyebb rávágni ezt, mint elmagyarázni. Gondolom te küldted ide 

őket, és a buszba is te juttattál be. 

- Nem, ebben viszont tévedsz. Sok mindent én követtem el, de hogy ezt 

tegyem veled, arra képtelen lennék. 

- Nem hiszem el. 

- Nem is kell, de tudnod kell, hogy megérdemelted. Mindig is olyan 

magába zárkózott gyerek voltál - magyarázta. - A közmondás így szól: 

hibáiból tanul az ember. Eddigi életed során te nem tudtál a hibáidból 

tanulni, mert olyan buzgó voltál, hogy egyszerűen nem voltak hibáid. 

Hogy segítsek rajtad, elfelejtettem veled egy könnyen megjegyezhető 

személynevet, így rákényszerítettelek arra, hogy csaljál. Ezek után az 

események szinte jöttek maguktól - mondta. Hannában mindezek 

hallatán vihar módjára dúltak az indulatok. A szíve azt diktálta, hogy 

azon nyomban menjen oda a nőszemélyhez, és adjon neki egy pofont. 

Annak, aki minden bajának az okozója. Bár ha megsértené, akkor 

elűzné az egyetlen beszélni tudót a közvetlen közeléből, akkor pedig 

nem lenne kitől segítséget kérnie. 
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- Te itt laksz? - tette fel kíváncsian a kérdést egy pillanatra elfeledve, 

hogy tulajdonképpen nagyon mérges rá. 

- Nem, csak te - jött a válasz. Hannát nem lepte meg a kijelentés. „Arra 

megy ki a játék, hogy minél jobban összezavarodjál”, figyelmeztette 

magát, „de nem fog sikerülni.” 

- Persze - hagyta rá. - Mi a neved? - a nő nem válaszolt. Helyette halkan 

odalépett a lányhoz, és a szemére tette a kezét, hogy egy fekete kendőt 

csomózzon le a fejéről. Ezután a keze a hasára vándorolt: onnan egy 

hosszú kötelet csomózott le, ami vizes volt. Lát! A hasa a belső 

szerveivel együtt ép és egészséges! 

- Azt kérdezted, hogy hívnak? Fehér Júlia. 

- Anya? 
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MÚLTBÉLI FÁJDALOM 
 

- Hahó, reggel van! - ébresztette egyszer egy napon Hannát a 

mobiltelefonja. 

Gyorsan kiugrott az ágyából. „Úgyis majdnem hogy megvakított a 

Nap”, gondolta a kilenc éves kislány. Szombati nap virradt rá. 

Borzasztóan jó kedve volt. Eddig mindig szombatra hagyta a tanulást, 

de kivételesen most már pénteken megtanult mindent a földrajz 

kivételével. Azt sem akarta nagyon halogatni, nyomban nekilátott a 

megtanulásának. 

- Troposzféra, asztenoszféra... Jaj, nem is... Nem fordítva van? Ez 

valahogy ma nem megy. De miért? Tegnap olyan könnyen 

megjegyeztem mindent – sóhajtva kinézett az ablakon: gyönyörűen, hét 

ágra sütött a Nap, egyetlen felhő sem tarkította az eget. Pénteken 

három ötöst is kapott és az egyik fiú osztálytársa, akit már régóta 

kiszemelt magának most végre rákacsintott az iskolában. Ha minden 

csodálatos körülötte, akkor mi lehet a baj? „Mindegy, muszáj lesz 

megtanulnom, ez nem várhat.” Leült hát az íróasztalához és megpróbált 

összpontosítani.  

Nem sikerült, egy árva szót sem tudott a fejébe vésni. Mi lehet vele? 

Elment az esze? Az ajtó résnyire ki volt nyitva, melyen keresztül 

hirtelen lépések zaját hallott: valaki a lépcsőn jött fel, egyenesen az ő 

szobája irányába. „György bácsi az, aki a szomszéd házban lakik”, 

azonosította a személyt. Biztosra vette, mivel rögvest felismerte a 

lépéseiből - tudniillik minden ember rendelkezik saját lépésstílussal. 

Legalábbis Hanna szerint. A lány úgy gondolta, nem fogja rögtön 

köszönteni. Túlságosan is megijedne a hirtelen fogadtatástól.  

Szerette a bácsit, nagyon kedves embernek találta. A mamája udvarlója 

volt. Hanna vér szerinti papája már Hanna születése előtt elhunyt. A 

mamája ezt a hatalmas csalódást minél gyorsabban igyekezett kiheverni. 
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A kislánynak nem sok barátja akadt, de akiket mégis magáénak 

tudhatott, legalább kitartottak mellette, ha Nap sütött, ha vihar tombolt. 

Ilyen volt György bácsi is, aki gyakran megfordult a házukban. Már 

valósággal belopta magát a kis család szívébe és életébe egyaránt. A 

diáklány nagyon szerette őt, kiváltképpen a humorát: még az igazán 

kemény helyzetekben is képes volt megőrizni a hidegvérét, és 

„produkcióival” nevetésre sarkallni a közönségét.  

 

Hanna most megállt a magolással. Hallgatózott, hátha a bácsi meg 

akarja ijeszteni azzal, hogy hirtelenjében feltépi a szobája ajtaját. Nem 

így történt. Hanna kíváncsian hegyezte a fülét: szipogásra lett figyelmes. 

„Ismét egy viccre készül”, csóválta a fejét. A szipogás erősödni kezdett, 

majd bősz zsebkendő-keresgélés következett. 

Ahogy a hangokból kivette, elment a mosdóba, de rövid időn belül 

vissza is tért. Hannának nevetnie kellett. Próbálta visszatartani, de 

képtelen volt rá. „Lelepleztem magam a nevetéssel, úgyhogy nincs mit 

vesztenem”, gondolta. Kinyitotta hát az ajtót, és sugárzó mosollyal az 

arcán köszöntötte kedves barátját, viszont a férfi a legnagyobb 

megdöbbenésére nem viszonozta a köszöntést. A szemében 

könnycsepp csillogott, s rettentően szomorú volt az ábrázata. A lány 

arcáról hirtelen lehervadt a mosoly, és a rémületnek adott teret. 

- Mi történt? - kérdezte. 

- A legrosszabb - jött az egyszerű, sírós hangú válasz. A nagyijára 

gondolt, ki az utóbbi időben gyakran betegeskedett. 

- Hogy mi? - értetlenkedett. 

- Ahogy... ahogy hallottad. A... a legrosszabb. 

- Ugye nem? – fakadt sírva Hanna. 

- De! - borult a nyakába György bácsi. 

- Ne! 

- Sajnos de. A mamád meghalt. - a szavak éles fájdalomként suhantak át 

az unoka agyán. 
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- NEEEEEE!!! - üvöltötte sőt, hörögte torkaszakadtából talán olyan 

hangosan, hogy a szomszédos városban élő lakosok is tisztán hallhatták. 

Megsemmisülten lerogyott a földre. Szinte fel sem fogta az egészet. - 

Nem, az nem lehet... Mondd, hogy nem... - dadogta maga elé meredve. 

- Biztos csak mélyen alszik. Ilyen idős embereknél nem lehet tudni, hisz 

ezt te is tudod. Délután megígérte, hogy vásárolni megyünk. Elvileg 

farmert veszünk, de lehet, hogy póló lesz belőle. Én kéket akarok, és 

szerintem neki lilát kellene vennie magának. Az jobban illik a szeméhez. 

És sütni is fogunk, amikor a vásárlásból hazaérünk. Jó lesz... Nem jössz 

velünk? – hadarta zavarodottan. 

- Nem, Hanna - jött a nyugodt válasz. 

- Miért nem? Nem érsz rá? - értetlenkedett. 

- Meghalt. Érted? Nincs többé a Földön. A Mennyországból néz 

minket..., de az emlékét a szívedben őrzöd - az imént elhangzott egy-két 

mondatot meglepő sietséggel ejtette ki. Azután sírva fakadt. 

- Többet éreztem iránta, mint holmi barátságot. Szerelmes voltam belé, 

ötven év után először - jelentette ki nem is a lánynak, hanem sokkal 

inkább magának. 

Belenézett György bácsi összenőtt szemöldökével dúsított ráncos 

arcába: az beesett volt. Olyan, mintha évek óta egy falatot sem evett 

volna, valamint évtizedek óta a napfényre se ment volna ki.  

Hirtelen úgy gondolta, hazugság az egész, így hát lement a földszintre, 

ahol a mamája lakott. Menet közben felelevenítette a nagyanyjával 

együtt töltött kellemes perceket, órákat. Ő tanította meg például kötni, 

horgolni, hímezni és sütni is. Sokat köszönhetett neki, igazi példakép 

volt számára. A problémáktól sohasem hátrált meg sőt, másokat is 

ösztönzött, hogy a nehézségeket keressék, hisz csak akkor érhetik el a 

céljukat az életben. Állítása szerint folyamatosan kihívások után kell 

kutatni, mert csak úgy válhat az ember valakivé. Hannának tetszett, 

ahogy nagyija rajongott az életért. Ennek ellenére jó párszor a mondatai 

ezzel kezdődtek: „Majd amikor meghalok...” Ilyenkor a kis unoka 

befogta a két tenyerével a fülét, és hangosan dúdolni kezdett jelezve, 

hogy egyáltalán nem is akarja hallani, amit mondanak neki.  
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Imádkozni is a mamája tanította meg. Volt a falán egy nagy Jézust 

ábrázoló festménye, ami alatt sokszor imádkoztak. Egyik este tanított 

neki egy esti imát, s miután végeztek ezt mondta: - Ez lesz az örökséged 

tőlem. Nincs vagyonom, se sok pénzem. Azok mind felesleges dolgok, 

könnyen elveszítik az értéküket. De ez az imádság... – itt sóhajtott egyet 

- Még az édesanyám tanította meg nekem és én most neked adom át. 

Nem szeretném magammal vinni a sírba - magyarázta. Ezt soha sem 

fogod elfelejteni - az unoka már sírt. A néni szorosan magához 

szorította. - Ne félts te engem, nem érek annyit, hogy sírva fakadj. 

Bárhová is fogok menni, hidd el, jó helyem lesz. A temetésemen csak 

azért fogtok sírni, mert hiányzom majd nektek. És ez csak akkor fog 

bekövetkezni, ha csak magatokkal törődtök. Nem is tudjátok majd 

elképzelni, milyen jó helyem lesz „ott”. Különben is, csak egy egészen 

rövid ideig fogunk egymás nélkül élni. Idővel úgyis találkozni fogunk, és 

újból együtt leszünk boldogok. Addig is fent figyelni fogok rátok, és ha 

olyan dolgot tesztek, ami nem lesz helyénvaló, hát jelzek nektek. 

- Hanna már lenyelte a könnyeit: jobban szereti a mamáját, mint saját 

magát. Nagy erőfeszítésébe került, hogy megállja sírás nélkül, de végül is 

sikerült. 

Leért a földszintre. Az emberek a mamája ágyánál álltak, de a nagyiját 

sehol sem találta. Kétségbeesve kibámult az ablakon: a házuk előtt egy 

nagy fekete autót vett észre: halottszállítót. 

Könnyes szemmel a szüleire nézett. Ők is sírtak, a szemük fehérje 

vörösen izzott. Az apja nyitni akarta a száját, hogy megmagyarázza a 

történteket, de a lánya sebesen bólintott, hogy már tudja, mi történt. 

Kezdett tudatosulni benne minden. A feje mintha szét akart volna esni, 

úgy zakatoltak benne a gondolatok. Látni akarta a mamáját, beszélni 

hozzá, a kezét szorítani, megpuszilni, megölelni, de már nem lehetett. 

Elkésett. Túl későn jött. És a legfájdalmasabb az volt, hogy el sem 

köszönhetett tőle. 
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KOPONYA-KLINIKA 
 

- Anya, te vagy az? - értetlenkedett. Édesanyja arcát látta maga előtt, de 

nem tudott mihez kezdeni vele. Egyrészt örült - majdhogynem kiugrott 

a bőréből -, másszor pedig azt kívánta volna legszívesebben, bár ne is 

lett volna ott, hisz épp az imént veszekedett vele. A saját édesanyja nem 

segítette fel, s nem állt ki érte, amikor élete eddigi legnagyobb 

megpróbáltatásán vett részt.  

- Legyél szíves, magyarázd meg, mi történt. Anya, te vagy az? – 

ismételte meg a kérdést. A  nő nem reagált semmit. „Meglehet, hogy 

igazából nincs is itt”, futott át a gondolat az agyán. Talán képzelődik? 

Délibáb lehet csupán? Vagy a hideg miatt esetleg téli báb? A rossz idő 

lefagyasztotta az agyát? Vagy hibernálta? Esetleg meghalt? 

- Igen, én vagyok az, személyesen - jött a megnyugtató válasz, majd 

közelebb lépett és átölelte a lányát. A nő arcán halvány mosoly terült 

szét. Hanna nem viszonozta az ölelést inkább eltaszította magától, de 

elismerte, hogy az egyik szülője állt előtte. Ültében a földre pillantott: 

ott egy vastag kötél és egy fekete textília hevert. Megbizonyosodott 

arról, hogy mégsem álmodott. A társaságát képező nő is valódi volt, 

ugyanis lánya felismerte az illatát, a beszédmodorát és a járását is. 

- Mi volt ez az egész? - bökte ki végül. Olyan sok kérdés tekergett az 

agyában, így azt sem tudta, hol kezdje. 

- Már elmondtam. Egyfajta próbatétel. Megállod e a helyed egyedül. 

Tudnod kell, hogy apáddal nem leszünk mindig melletted, hogy a 

kezedet fogjuk. 

- Te juttattál be a buszba? A te műved az egész? - hökkent meg. A 

válasz bólogatás formájában érkezett. 

- Igazából apád is besegített egypár jelenetbe, de igen, nagyrészt valóban 

az én művem - húzta ki magát büszkén. - És ha tudni akarod, Drágám, 
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mélyet csalódtam benned. Azt hittem, hogy többre vagy képes, mint 

hogy néhány ötöst beszerzel. 

- Mi? Néhányat? Anya! A múlt évben kitűnő lettem! - a nő elengedte a 

füle mellett a megjegyzést. Hanna úgy érezte, hogy mégsem az 

anyukájával beszélget. Minden külsőség stimmelt, de a lelke, a 

gondolkodásmódja nem volt a helyén. Annyira sötét volt, annyira 

komor, annyira uralkodói... Adott pillanatban szíve szerint letagadta 

volna, de ezt csak magában, csendben jegyezte meg. Egészen idáig 

mindig felnézett rá, csodálattal töltötte el a személye, de a kép, ami 

egész élete során kialakult róla, egy szempillantás alatt szertefoszlott. - 

Azt hittem szeretsz..., de látom, tévedtem. 

- Hát még mindig nem érted? Szeretetből tettem amit tettem. Mindig 

„anyám tyúkja” módjára szeretnél élni? Rájöttem, hogy nem nevelhetlek 

majomszeretettel. Az élet tud kemény is lenni. Inkább most csalódj, 

mint pár év múlva - így hangoztak a mondatok. Hanna mérges volt a 

szüleire, de sajnos igazat kellett adnia nekik, de ha majd a jövőben a 

saját lányát kellene megleckéztetnie, egyáltalán nem így tenné. 

- És? Hogyan csináltátok? - bukott ki belőle a kérdés. 

- Beletettünk egy buszba – nevetett. - Na, de komolyra fordítva a szót: 

létezik egy segélyszervezet elkeseredett szülők és beteg emberek részére. 

Van egy buszuk - amiben immáron már neked is lehetőséged volt 

utazni. A járműben a segélyszervezet tagjai, alapítói, valamint a dolgozói 

ülnek. A szabály szerint egy buszban csupán egy beteg ülhet, mivel a 

terápia csak úgy fejti ki igazán a hatását. 

- Részben rám értitek a „beteg” szót? Ez kedves – morfondírozott 

hangosan, de úgy döntött, nem a szó mivoltán fogja törni a fejét. - A 

körülöttem lévő emberek beépítettek voltak? Még Máté is? 

- Természetesen. Máté különben még tanuló. Miután kigyógyult a 

betegségéből, a tanulás mellett másodállásban segít az olyan embereken, 

mint te magad, de megnyugtatásul: minden szava igaz volt, amit 

mondott magáról. Továbbá azt is megosztotta velem, hogy hihetetlenül 

megkedvelt téged - jelentette ki ünnepélyesen. Ezután kicsit közelebb 

hajolt lányához, hogy a kezével tölcsért formálva a szájához érintse 
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ezzel is illusztrálva, rendkívül fontosat mondana: - Szerintem tetszel 

neki - Hannának ez a megjegyzés nem kis örömöt okozott. Azonban 

sehogy sem fért a fejébe, mikor tudott Máté az ő édesanyjával 

beszélgetni, mikor a fiú végig mellette ült. Ha csak nem telepatikus úton 

voltak képesek egymással kommunikálni. Kétségének nem adott 

hangot, ugyanis ez volt az utolsó kérdés, amire választ keresne. Csak 

egy valami zavarta, de az nagyon: 

- Egy terápiás kezelésen vettem részt csakúgy, mint a drogfüggők? A 

buszban ülő emberek mind megszántak engem és a hozzám hasonló 

embereket, és a szabadidejüket arra áldozták fel, hogy rajtunk 

segítsenek? 

- Azt kell, hogy mondjam, igen. 

- Ez olyan szánalmas és megalázó... - bámult maga elé csüggedten, majd 

folytatta:- De meg kell hogy értselek titeket: biztos annyira 

elkeseredtetek, hogy úgy láttátok, ez a legmegfelelőbb módja a 

„kijózanításomnak” - így ő borúsan, miközben a havas-jeges földet 

pásztázta a szemével. 

- Mi fog történni még? Anya, én ezt nem szeretném! - fakadt ki. 

- Megértelek. 

- Nem, nem értesz meg. Ha megértettetek volna Apával, nem láttátok 

volna kilátástalannak a helyzetemet, hanem reálisan gondolkodtatok 

volna! - kiabálta sírva. 

Valamilyen szinten önmagát is hibáztatta, hisz ha nem lett volna 

olyannyira buzgó, ez most nem valósult volna meg. Csak tudná, miért 

baj az, ha valaki mindent elkövet annak érdekében, hogy a munkahelyén 

– az ő esetében az iskolában - maximálisan helytálljon. Talán azért, mert 

nem lebegett cél előtte? Pedig a mamája mindig is arra ösztökélte, hogy 

a vágyait kövesse. Hogy a könyvbújás lenne az álma? A válasz: nem. 

Mindig is nehezére esett kinyitni egy tankönyvet, de ezért is 

kényszerítette magát arra, hogy kinyissa, ugyanis úgy vélte, hogy akkor 

csinál jól valamit, ha azt teszi, amit nem szeretne megtenni. Bonyolultan 

hangzik, de így volt. Bármi is történt a múltban, az adott helyzeten már 
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semmi sem változtatott. Pedig csak boldoggá szerette volna tenni a 

szüleit. Ez volna annyira nagy baj? 

Fázni kezdett, így kibukott belőle a kérdés: - Egész éjszaka itt ácsorgunk 

a sötétben vagy végre valahára haza megyünk? 

- Nem ácsorgunk itt. 

- Ez megnyugtató - jegyezte meg hidegen. – Na, és mi a terved velem? 

Továbbra is el kell viselnem a terápiát, amiről fogalmam sincs, hogy mi 

értelme van? 

- Ha nem akarod nem kell, de... - nem tudta befejezni az elkezdett 

mondatot, mert félbeszakították: 

- Nem akarom! Iskolába akarok menni, és a barátaimmal találkozni. 

Elegem van a buszozásból. Különben is, hova tartott a busz? 

- Sehova sem. A klinika egyik emeletén ki van építve egy kis kör alakú 

út. A sofőr - ahogy sejtetted - valóban egy robot volt, aki körbe-körbe 

vezette a járművet. Ha odamentél volna, kiderült volna az igazság, mivel 

nem tud beszélni – magyarázta. Hanna a nő beszédmodorát figyelte: 

mintha valamit eltitkolt volna. 

- Most is az intézményben vagyunk? 

- Nem, ez az udvara. Letelt az első kezelésed ideje, így a busz a ház 

egyik ablaka előtt megállt. Máté ekkor leszállt róla, kinyitotta az ablakot, 

hogy téged egy hatalmas csúszdán - ami a párkánytól egészen az udvar 

kövezetéig tart - lecsúsztasson. Hidd el, nem akart összezavarni, de ezt 

találta a legjobb megoldásnak, mivel éppen szundítottál. A három fiú is 

- akik azután jöttek - beépített emberek voltak. Ők az utókezelésért 

felelősek, de vigyáztak arra, hogy ne essen bántódásod. Nem akarlak 

megsérteni, de egy aprócskát eltúloztad... 

- Te is eltúloztad volna, ha a helyemben lettél volna. 

- Lehet - hagyta rá az édesanya. 

- Ilyen hatalmas ez az udvar? - váltott témát eltűnődve. 

- Igen, szükség van a nagy térre. Neked még nagyobbnak tűnik. Tudod 

miért? Mert egy tükör van előtted. Megduplázza a valóságot - mondta. 

- Nem látom a tükörképem - jegyezte meg kétkedve.  
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- Persze, hogy nem, mert te betegnek számítasz ezen a helyen, és a 

betegek nem látják magukat a tükörben. Én látom magam - és a 

levegőbe bámulva megigazította a haját. A lánya a nő egyetlen szavát 

sem hitte el ezzel kapcsolatban. „Mesék nem léteznek”, emlékeztette 

magát. 

- Apa hol van? Messze van a házunk? Haza szeretnék menni. 

- Apád éppen a munkahelyén tárgyal a főnökével. - Hanna édesapja 

rendőrként dolgozott, kinek nem volt szokása csak úgy tárgyalni a 

főnökével. A kislány rosszat sejtett, de aggodalmának nem kívánt 

hangot adni. 

- Csodálatos. Figyelj, Anya! Ugye nem kell többet részt vennem efféle 

kezelésen? 

- Nem, nem kell. Úgy érzem, megértetted, mire ment ki a játék. Bár még 

beteg vagy, ennek ellenére intézkedek, hogy több kezelésen ne ess át. 

Remélem legközelebb a kemény tanulás mellett odafigyelsz a 

magánéletedre és a céljaidra is. Mindarra, amit az iskola nem tanít meg 

neked. Ezért is jó ez a klinika. Kérlek, ne vágj ilyen értetlen képet, hidd 

el, idővel mindent meg fogsz érteni. Csak légy türelemmel - tette hozzá. 

- Még életemben nem hallottam ilyen intézményről. És mond csak... 

Már itt dolgozol? - a kérdést nevetségesnek találta, de a válasz, mint 

kiderült, egyáltalán nem volt vicces: 

- Én vagyok az első számú dolgozó - erre már nem szólt semmit. - Az 

édesapád most azért tárgyal a főnökével, hogy felmondjon. 

- Tessék? - Hanna félrenyelt az információ hallatán. - Ez az egész hely 

egy labilis munkának tűnik nekem. 

- Pedig olyan szilárd, mint a kő - hangzott a határozott válasz. - Ha már 

itt tartunk... Arra gondoltam, hogy csatlakozhatnál hozzánk - ettől aztán 

még jobban meglepődött. 

- Hogy védtelen gyerekek lelkivilágát tegyem tönkre azzal a címszóval, 

hogy „segítek” rajtuk, és bedobom őket a mély vízbe? Felejtsd el! 

- Úgy érzed, nem kaptál ettől a kurzustól az ég világon semmit? 

- Úgy. 

- Komolyan? 
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- Nem. 

- Tényleg beállnál közénk? 

- Ha arról lenne szó, hogy megtört embereken segítsek, akkor talán. 

- Talán mi? 

- Beállhatok? - motyogta maga elé. 

- Parancsolsz? - színlelt az anyukája, mintha nem hallaná. 

- Beállhatok? - ismételte figyelve a helyes artikulálásra. A szülőjét ezután 

annyira boldognak még életében nem látta, mint abban a pillanatban: 

ugrándozott, és az ég felé emelve az arcát, s minduntalan a tengelye 

körül pörgött. A lánya valamilyen szinten örült annak, hogy örömet 

szerezhetett neki, de tisztában volt azzal, hogy észnél kell lennie, hisz az 

elmúlt időszakban annyi fájdalmat és bonyodalmat élt át, mint még 

soha. - Elindulunk végre? - tette fel a kérdést immár sokadjára. A nő 

bólintott, így hát elindultak.  

Valóban nagy birtoka volt a klinikának. Havas volt a táj, de még így is ki 

tudta venni belőle a beépített medencéket és a játszótereket. Mi több, 

még erdővel és egy szépen befagyott patakkal, továbbá egy óriási tóval 

is rendelkezett.  

- Rendes az igazgató? Barátságosak a munkatársak? Mennyit kapunk 

érte? Mi lesz az iskolával? - tudakolta útközben mire az anyukája 

megnyugtatóan így szólt: 

- Hamarosan úgyis választ kapsz a kérdéseidre, csak legyél türelemmel. 

- Aaaaanyaaaaaa! - nyüszítette. 

- Jól van, na! - kezdte. - Igazgatónk van, de nem annyira jelentős a 

befolyása, hisz ez egy segélyszervezet. Nem arra vagyunk kíváncsiak, 

hogy egyes emberek miképp tudják megnyerni maguknak a főnököt. 

Csapatmunkában dolgozunk, ami sokkal szórakoztatóbb, mint ha 

versenyeznénk egymással. Igen, nem kevés pénz üti a markunkat, ha itt 

dolgozunk. Az igazgatónk, Tamás az állam segítségére támaszkodva 

építette fel ezt a helyet, de senkit sem érdekel a pénz. Azt inkább a 

továbbképzésre fordítjuk, illetve továbbítjuk rászoruló embereknek. 
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 - Ez kedves - jegyezte meg elmélázva, majd valami szöget ütött a 

fejében, amit szavakba is foglalt: - Gondolod, hogy bevesznek egy 

beteget is a munkavállalók közé? 

- Te nem vagy beteg, ha nem gondolod magad annak. Személy szerint 

én inkább úgy neveznélek, hogy előre nem látó gyermek, de nálunk ez a 

tulajdonság már betegségnek számít. Viszont kik vagyunk mi, hogy a te 

döntésed felett ítélkezzünk. Ha úgy érzed, hogy meggyógyultál, akkor 

igazad van. A döntést rád bízom. 

- Teljes mértékben ép elméjűnek tartottam magam – jegyezte meg 

annak ellenére, hogy némi ellentmondást érzett anyukája beszédében. 

- Tessék? - Hanna eldünnyögött egy „semmit”, és tovább haladtak. Egy 

kicsit megszaporázták a lépteiket, tekintettel Hanna átfagyott 

végtagjaira. 

- Mi történt a hajaddal? 

- Márti néni... - mondta gúnyosan, mire a beszélgetőtársa felkacagott. 

- Olykor mindent elkövet a tökéletes gyógyulás érdekében. 

-  Egyébként csodálom, hogy a fogaim hiányát nem vetted észre. 

- Miről beszélsz? Tökéletes a fogsorod, amit persze tőlem örököltél - 

húzta ki magát büszkén, majd haját a válla mögé söpörte. 

És valóban, a két felső metszőfoga a helyén volt. Épek és egészségesek 

voltak. Szóval csak képzelte azt a fájdalmas ütést? Amikor erre gondolt, 

megnyugodott.  

Alig öt perc séta múlva végre megérkeztek: 

- Azta... - Hannának elakadt a lélegzete, s a szíve is mintha kihagyott 

volna egy dobbantást. 

Nem bírt megszólalni. Egyszerűen képtelen volt rá, de nem a 

boldogságtól: olyan csúnya épületet akkor látott először addigi 

pályafutása során. Végül ez a kérdés hagyta el a száját: - Egy hatalmas 

koponya házzá alakítva? 

- Ahogy mondod! - húzta ki magát az asszony, de mintha a hangjában a 

boldogság mellett még aggodalom is csengett volna. 

- Ez... ez undorító - jelentette ki. Nem volt szándékában ilyen hidegen 

fogalmazni, de szebb jelző nem akadt a nyelvére. Minden bizonnyal egy 
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óriás termetű lény koponyája lehetett. A koponya szemüregei ablakként 

funkcionáltak, az orra hatalmas erkélyként volt kialakítva úgy, hogy a 

nyílást egy óriási üveggel fedték be, hogy ne legyen hideg az épületben 

télen és ősszel. 

Továbbá a fogai hiányoztak. Helyettük az állkapocs és a koponya alsó 

része egy óriási háromszárnyú ajtót képezett. Az egész monstrum vagy 

harminc emelet magasságú lehetett, a falak csontszínűre mázolva - 

lehetséges, nem is festve volt, hanem az volt az eredeti színe. Borzalmas 

látványban volt része. Hannát a félelem kerítette hatalmába. El akart 

futni, de félt: mi van akkor, ha netalántán az udvarban esik bántódása? 

Mit tartogathat még neki ez a hely? Valósággal rettegett a koponyáktól. 

Számára a halált, az elmúlást és a bűnözést jelentette. A kegyetlenség és 

a horror jelképe. A lába földbe gyökerezett, a fogai összekoccantak. Már 

szólásra nyitotta a száját, hogy kérdőre vonja édesanyját, de még erre 

sem volt elég bátorsága. Ismét a sírás fojtogatta, amit az édesanyja 

észrevett, így közelebb húzódott hozzá, és ő maga is elpityeredett. 

Hanna nem tudta mire vélni szerette viselkedését: hisz az előbb még 

büszke volt az épületre, beszélgetésük során nem egy dicsőítő jelzővel 

látta el. Talán szembesült a valósággal, és már átérezte a lánya helyzetét? 

Meglehet, de Hanna nem kér a sajnálatokból. El akart futni. Már 

megtette volna az első lépéseket, mikor rájött, hogy nem tud hová 

menni: nem ismeri még a környékbeli városokat sem. Nem tudta, merre 

van a kijárat..., semmit sem tudott... Az anyukája még közelebb 

húzódott hozzá, de ő eltolta magát tőle. Egész testében remegett. Az 

imént azt mondták neki, hogy ebben az intézményben voltak a 

kezelései. Ez tényleg félelmetes. Legszívesebben belerúgott volna a 

koponyába ha nem tudta volna, mennyire kemény az anyaga. 

Egyszerűen gyűlölte. És mégis hogy merték ide hurcolni őt? Miért nem 

kelt fel a neszre? Arra, amikor az emberek bevonultak a szobájába, hogy 

felkapva a koponyába vigyék őt? Biztos nagyon mélyen aludt a 

fáradtságtól. 

Hannát idegesítette, hogy az a koponya egykor egy valós óriás 

birtokában állhatott, aki lélegzett, nevetett, szomorkodott és végül 
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meghalt. Ahelyett, hogy méltó helyre temették volna, inkább 

kihasználták: téglával és cementtel készült ház helyett inkább lakhatóvá 

tették azt a koponyát. „Csinálnom kell valamit, minél előbb”, győzködte 

magát, de egyszerűen képtelen volt a cselekvésre.  

Most hirtelen hátrahőkölt rémületében: az ablakban egy fekete csuklyás 

alak állt. Hanna megrettent. Észre sem vette, hogy ott van, hogy éppen 

az egyik emelet ablakához közeledik. Hanna tisztes távolságból – jó 

néhány méterről - „csodálta” az építményt, így biztosra vette, hogy nem 

árthat neki a személy. Már előre elhatározta, hogy még ha kényszerítik 

is, akkor sem fog itt dolgozni. 

„A beteg embereket mélyen megrendítheti ez a látvány, de ha van egy 

csepp eszük is, elmenekülnek addig, amíg nem késő”, gondolta.  

A fiatal most hirtelen összerezzent: nem várt dolog történt. Annyira, 

hogy egy-két lépést tett hátra: a fekete csuklyás alak - kinek arca a 

homályba burkolózott - egy szempillantáson belül ököllel kitörte az 

ablakot! Az üvegszilánkok hózápor módjára szanaszét repültek. Néhány 

darabkát még Hanna is érzett a jobb karján, de döbbenetében figyelmen 

kívül hagyta. Lelkileg felkészült a legrosszabbra. Már kész volt örökre 

elbúcsúzni az édesanyjától, amikor a különös viselkedésű ember 

megszólalt: 

- Júlia! – ő volt Hanna anyukája. A férfinek egész tűrhető hangja volt. A 

kislány nyugodttá vált tőle. Már egy cseppet sem izgult. 

- Tessék, Tamás? - értetlenkedett a lányához hasonlóan megdöbbent 

asszony. 

- Ez a lány! - és a mutatóujjával Hannára bökött. 

- Mi van vele? 

- A lányod! - a fiatal akiről szó volt kíváncsian, ugyanakkor szorongva 

várta a fejleményeket. 

- Még mindig beteg! - úgy kiáltott, mintha egy világ dőlt volna össze 

benne. 

„Ja, csak ez a baj”, sóhajtott megkönnyebbülve, ugyanis tudta magáról, 

hogy teljesen ép és egészséges mind testileg, mind lelkileg egyaránt. 
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Most már meg mert szólalni annak ellenére, hogy az iszonyat fogta el, 

ahányszor a személyre nézett: 

- Ezért kellett kitörni az ablakot? - tudakolta. 

- Hm? Nem törtem ki. Itt állok az erkélyen, kislány. Nem látsz? - 

mosolygott negédesen. 

- Nem úgy látom - és rápillantott a férfire, aki az ablakkeretben maradt 

két nagy szilánkdarab mögül nézett le rá. 

- Tudjuk - nyugtatta meg az anyja a gyermekét. - Gyere, bemegyünk, ott 

majd mindent elmagyarázok - miután az utolsó szó is elhagyta az ajkát, 

a hátánál fogva betolta Hannát a koponyába... Vagyis betolta volna, ha 

nem ellenkezett volna. Hát persze, hogy visszakozott. 

Bemenjen egy ilyen helyre? Azt felejtsék el! Torkaszakadtából 

eszeveszett kiabálásba, ordításba és rúgkapálásba kezdett, de sajnos 

egyik sem használt: pár percbe sem telt bele, mire már az intézmény 

falain belül találta magát. Muszáj volt belátnia, hogy nem győzhetett a 

szülője felett, hisz túl nagy volt a súlykülönbség kettejük között. 

Mélyeket sóhajtott miközben ezt taglalta magában: „itt a vég”.  

Beérve hihetetlen nyugodtság fogadta. A fekete csuklyás alak már várta 

őt a bejáratnál. Első benyomásra úgy vélte – s ezen maga is 

meglepődött -, egy borzasztóan jó humorú embert köszönthetett a 

társaságában. „Csak annyi a hibája, hogy ablakokat tör szét”, 

morfondírozott a lány magában. Rögtön egy rövidke folyosóra 

érkeztek, mely egyike volt a helyiségben lévő folyosók sokaságának. A 

folyosók összekötő elemként is funkcionáltak: összekötötték a - Hanna 

szerint - megszámlálhatatlan mennyiségű kör alakú társalgókat. Ami 

érdekessége volt a térnek, hogy falai csupán 1 méter magasságúak 

lehettek. Az egész hely úgy festett, mint egy molekula szerkezete. A 

„molekula” atomjai még a társalgóhelyiségek létszámánál is több 

kanapét és fotelt tartalmazott, díszes tölgyfaasztalokkal és 

szekrényekkel. Hanna minden porcikáját a melegség kellemes érzése 

járta át. Már régen elfeledte, hogy épp egy koponyában tartózkodott, 

pedig még csak pár másodperce volt ott. Tamás - aki valószínűleg, ha a 

kislány emlékezete nem csalt, a koponya igazgatója volt - és az 
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édesanyja karon ragadva őt, Hannát a legközelebbi társalgóba vezették. 

Leültették egy széles, zöld színű modern típusú kanapéra, hogy 

kijelentsék nagyon szorosan egymás mellett ülve és egymás kezét fogva: 

- Valamit el kell mondanunk neked. 

Hanna megrémült. Végignézett rajtuk: az arcukról lerítt, hogy valóban 

nagyon fontos dolgot készültek szavakba önteni. „Lássuk csak...”, 

kezdte a felmérést: „...szorosan ülnek egymás mellett, a férfi a kezét 

fogja...” Még egy idegen is meg tudta állapítani róluk, hogy nagyon 

szoros baráti kapcsolatban álltak. Jesszus! Most jött csak rá, mit is 

akarnak bejelenteni. „Ne! Anya annyira összemelegedett ezzel a különös 

figurával, hogy úgy döntött, elhagyja apát és élettársi kapcsolatba lép 

ezzel a ...”, gondolta. Nem szerette volna, hogy ez történjen a 

családjával. Összesen tizenhárom éve élt a szüleivel boldogságban és 

nyugodtságban. Az anyukáját most meg elcsábítja ez az alak? „Nem, 

anya nem olyan”, nyugtatta magát. „Vagy mégis? Ez a hely felettébb 

borzasztó. Meglehet, a koponya kisugárzása volt rá hatással, de biztos, 

hogy elfeledtetem vele ezt az abszurd gondolatot. Beszélnem kell vele”, 

tökélte el.  

Mivel hosszú csend állt be, a két felnőtt kihasználva az alkalmat 

visszafojtott hangon tárgyaltak azzal kapcsolatban, vajon hogyan 

magyarázzák el neki viszonyukat. „Miért ér mostanában ennyi csalódás? 

Ez már több a soknál, nem bírom tovább elviselni”, nyöszörögte 

amikor az édesanyja már nyitotta volna a száját, de hang nem hagyta el a 

torkát, így hát becsukta. „Az apámat nem veszik el tőlem! Nem, nem 

adom! Így akarnak újból megbüntetni? Ismét egy megpróbáltatás? Csak 

ez attól különbözik az előzőtől, hogy nem ér véget, mert egy egész 

életen át elkísér? Nem! Jobbat tudok! Faképnél hagyom őket!” Mélyen 

csalódott az anyjában. Egész idáig mintha felnézett volna rá, de most...  

 

Pár pillanat múlva összeszedte minden bátorságát, s úgy pattant fel a 

helyéről, mintha gombostűbe ült volna és - mivel még nem ismerte a 

helyet, kissé kétbalkezesen – távozott a kijáraton. A távolból még 

hallani vélte az anyja kérdőre vonását, a levegőben érezte a 
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megrökönyödés nyomasztó terhét. Az igazat megvallva élvezte, hogy 

keresztbe tehet annak, aki mély csalódást okozott neki az elmúlt pár 

percben. „Mégis hogy képzeli? Tizenöt év házasság után elhagyja Apát, 

és olyannal kezd együtt élni, akit voltaképpen még nem is ismer? Nem 

gondoltam volna...” 

Miért pont az ő családjában történnek ilyenek? Hallott már efféle 

esetekről - azok hidegen is hagyták -, de azt nem gondolta volna, hogy 

náluk is ugyanannyi eséllyel történhetnek meg ilyesfajta tragédiák, mint 

más családokban.  

Ahogy telt az idő, egyre erősödött magában az anyja iránt gyűlölete. 

Rövid időre megfeledkezett a tiszteletről, és gondolatban - kevésbé 

ronda - szitkokat szórt rá. Fájt a szíve, főleg édesapja miatt, aki 

mindennél jobban szerette a feleségét. Érte és a lányáért a világon 

bármit megtett volna, olyannyira, hogy Hanna megesküdött volna rá, 

hogy még a kezét is tűzbe tette volna értük. És a felesége több év 

boldogság után visszaél ezzel: tudja nagyon jól, hogy Hanna édesapja 

olyannyira szereti, hogy még egy efféle félrelépést is megbocsájtana 

neki. A férjnek az a fontos, hogy a szerette jól érezze magát, és boldog 

legyen, még akkor is, ha a felesége esetleg más férfi társaságában találja 

meg ismét a boldogságot. Szomorúvá válik, de részben boldoggá is, 

mert a másik fele is boldog. Az apa ezt nem érdemelte meg, még ha az 

utóbbi időben el is romlott a házasságuk - bár Hanna ezt nehezen tudta 

elképzelni, mivel szülei boldogoknak tűntek. Persze adódtak kisebb 

összezördülések, de egyáltalán nem akkorák, mint amilyenek a 

filmekben vannak. Tehát a hibát a feleségben kell keresni, vagy egy 

Tamás nevű úrban, aki minden bizonnyal elcsavarta a nő fejét. 

Szomorú. 

Hanna az udvarban volt. Mivel nem tudott hová menni - nem szeretett 

volna mászkálás következtében eltévedni -, így hát tétlenül megállt egy 

helyben. Vagy fél perc telt így, mikor megelégelte a semmittevést, így 

belőle már-már kitörésben lévő, jóra intő monológ elhessegetése után 

cselekedett: még egyszer utoljára végignézett a csúf koponyán, 

megborzongott, és a sötétségbe futott. Nem látott semmit, de az adott 
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körülményekhez képest ez volt a legkisebb problémája. Rábízta magát 

az udvarra. Hihetetlen, de azt hitte, hogy annak az udvarnak különleges 

képességei voltak. Segíti majd, hogy hazaérjen, világosságot gyújt az 

fejében, hogy tisztán lásson és reálisan tudjon gondolkodni. Mégis hitt a 

mesékben? Igen, ezt nyíltan kijelenthetjük, hisz ha nem így lett volna, 

akkor a józan eszére hallgatott volna.  

Öt perc gyorsfutás után egy kicsit megpihent. Megállt, majd amikor már 

nem szúrt annyira az oldala elkezdett a sötétben tapogatózni. Amikor az 

édesanyjával sétált ezen a helyen, megpróbálta az összes jellegzetes 

pontját memorizálni, ami most meglehetősen jól jött neki. Akkor még 

nem gondolta volna, hogy menekülésre kell fognia a dolgot. Csupán 

azért jegyezte meg, hogy eldicsekedhessen majd az osztálytársainak, 

milyen helyen is dolgoznak a szülei.  

Mélyeket lélegzett. Csípős, hideg szél csapott az arcába, ami a 

felmelegedett testének rosszul esett, de nem bánta, mert a tüdejével 

együtt valamilyen szinten a feje is kitisztult. A kis pihenő után megint 

elindult volna, amikor a koromsötétben hirtelen valaki erősen 

megragadta a vállát. Fájdalmasan felnyögött. Ehhez hasonló fájdalom 

ritkán hasított az említett testrészébe. Mintha valaki úgy szorította volna 

meg, hogy a hüvelykujja és a többi ujjai összeértek volna a csontokon és 

a húson keresztül. Megpördült a tengelye körül, de a legnagyobb 

sajnálatára még az orra hegyéig sem látott. Egyetlen fényforrás, még egy 

vékony fénynyaláb sem volt a közelükben. 

- Miért mentél el? - förmedt rá édesapja, Erik. A lány mélységesen 

megdöbbent. 

- Apa?! - szólította meg kétkedő hanggal. 

- Igen, én vagyok, ki lehetne más? Várj, nem! Ne is törődj azzal, amit az 

imént mondtam! –kérte. - A lelkiismereted vagyok! - jelentette ki. E 

mondat elhangzása után már biztosan tudta, kivel áll szemben: 

- Apaaaa! – kérlelte. 

- Fehér Hanna, mélységesen csalódnom kellett benned! Édesanyádnak 

éppen egy fontos bejelentenivalója van, erre te fogod magad, és elfutsz 

ide, ahonnan el sem lehet menekülni – a lányt áramütésként érte az 
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utolsó pár szó. „Hogyhogy nem lehet elmenekülni? Nem, az nem lehet! 

Muszáj itt hagynom ezt a helyet. És mire véljem apa hirtelen érkezését? 

Miért van felháborodva, amikor a saját lánya az ő pártját fogja? Vagy 

Tamásék már meg is beszélték vele a dolgokat és ő helyeselte az 

egészet?” Elhatározta, hogy nem hagyja annyiban, így hát belekezdett a 

férfi kifaggatásába: 

- Hogy kerülsz ide? - sajnálatára a sötétben képtelen volt kivenni az 

előtte álló ember arcát, de ahhoz kétség sem férhetett, hogy nem az 

édesapja lett volna az. Már a lélegzetvételéből képes lett volna 

azonosítani mindkét családtagját. 

- Utánad jöttem, miután elmesélték a különös távozásodat. Attól féltem, 

rosszul lettél. 

- De eddig a munkahelyeden voltál... Azaz a volt munkahelyeden. 

- Képzeld - kezdte csevegő hangon -, a főnököm nem sértődött meg. 

Azt mondta, hogy ő maga is azt szeretné, hogy rendőrként a tudásomat 

a klinikába fektessem bele, így előléptetett. Hát nem óriási? - de Hanna 

képtelen volt osztozni az örömében. Megrémült, mivel egy kis reményt 

táplált az édesapja felmondásával kapcsolatban: remélte, hogy az 

édesanyját félreértette, és az apja nem bővíti a klinika dolgozóinak 

számát. Ám ez a reménye immáron szertefoszlott, ahogy most ez 

kiderült. „Már ő is? Vajon ki lehet még soron? Hát persze, te magad. Ha 

úgy fogja magába szívni a dolgozói számát az intézmény, mint most, 

meglehet, hogy egy hónap múlva az egész város lakosának egy lesz a 

munkahelye, mégpedig a koponya-klinika. Mindkét családtagom egy 

helyen kapott munkát, és ezért mindkettőjüknek fel kellett áldozni az 

eddigi munkáját. Micsoda véletlen egybeesés! Hannának valahogy nem 

tetszett a dolog. 

- Így viselkedsz, amikor anya ezt tette veled? - vonta kérdőre a férfit. 

- Miért, mit tett? - kíváncsiskodott. 

- Hát nem tudod? Sejtettem... - kész volt közölni a rémisztő hírt, és 

felkészült a dührohamra is. 

- Megcsalt, mégpedig Tamással. Ez nyilvánvaló. Elhagy minket, és azzal 

a sötét alakkal fogja eltölteni a hátralevő életét. Jaj, ez borzasztó! - 
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Mikor összefoglalta a jövőjüket, csak akkor tudatosult benne az 

elhangzott szavak súlya. Kis hatásszünet múlva folytatta: - Tennünk kell 

valamit, Apa! Ez a hely... - kereste a legmegfelelőbb jelzőt - 

hátborzongató. Egy koponyában akarják meggyógyítani az embereket! 

Mégis hogy képzelik? Ugyan! Még az is magába fordul, aki eddig nem 

volt depressziós. Hehe, nevetséges!  - ezután maga elé bambult. 

Feleslegesnek vélte a sötétben hunyorogva keresni beszélgetőtársa 

szempárját, hogy a szemébe nézhessen. Mivel úgy gondolta, hogy a 

feltett kérdései még egy ideig a levegőben fognak lógni 

megválaszolatlanul, újabb kérdést tett fel: - Hogy értetted azt, hogy 

innen nem lehet elmenni? Értsétek már meg, hogy nem tudok itt 

maradni. Iszonyodom ettől a helytől. Valami van a levegőben, ami 

egyáltalán nem tetszik nekem. 

- A gyógyszer és a steril kötszer szaga. Nyugodj meg, majd megszokod 

– viccelődött az apa. - Különben igazat mondtam: innen képtelenség 

elmenni. Örökre itt fogsz ragadni - nevetni kezdett. A lányt a szorongás 

fogta el, majd a szorongás idővel feloldódott, mivel az apja hozzátette: - 

Itt nem fogsz kijutni még akkor sem, ha egész életedet a szabadulásod 

megvalósítására teszed fel - fogalmazta át az iménti mondatát. - Már 

csak azért sem, mert ez a gyönyörű terület egy tíz méteres üveg - és 

tükörfal együttesével van körülvonva. Csak a dolgozóknak 

engedélyezték a be- és kijárást. Csak ők tudják, hogy a fal melyik részén 

van az ajtó - magyarázta. - Hallottam, te is közénk fogsz tartozni. Ez 

esetben kapsz majd egy kulcsot a kapuhoz, de hadd áruljak el valamit - 

fogta suttogóra a hangját: - A betegek nem látják a kaput. Most azt 

kérdeznéd miért? Hát azért, hogy ne szökjenek meg. Ki szeretné azt, 

hogy egy beteg ember mászkáljon az utcákon? Jól kitalálták ezt a 

munkahelyet, igaz? - a szavai félelmetesen csengtek Hanna fülében. A 

családapa egy levegővételnyi szünet beállta után újból szólásra nyitotta a 

száját: - Tamás rendkívül kedves - Hanna halkan felszisszent a név 

hallatán. - Júlia sem egy fáról szakasztott asszony, ezt elhiheted nekem. 

Remélem egy percig sem hitted, hogy Tamás átvéve a szerepemet, az 

apukáddá válik. Persze, hogy nem. A saját anyukádat csak ismered 
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ennyire. Törvényileg sem lehetne megoldható, hiszen Tamás az ő 

apukája... A te nagyapád... A hallottnak hitt papád... - a döbbenettől a 

kislány ereiben megfagyott a vér. 

 

Hosszú idő telt el addig, amíg az apukájával az oldalán elérkeztek a 

koponya-klinikához. Az út megtétele közben nagyon sok idejük volt 

beszélgetni. Részben boldog volt, hogy az édesanyja hűséges maradt a 

férjéhez, de másrészt csalódott... a nagyapjában. 

- Miért hiszed azt, Apa, hogy olyan jó itt? 

- Te vagy rá az élő példa. Bebizonyítottad, hogy használnak a kezelések 

- a lány megrökönyödött. 

- Ezt meg mire véljem? – „Hihetetlen, hogy mindkét szülőmnek el kell 

magyaráznom”, bosszankodott - Ugyanaz voltam, mint eddig. Az 

lehetett a probléma, hogy nem fordítottatok rám kellő figyelmet - így ő 

szemrehányóan. 

- Majd meglátod és megtapasztalod - bölcselkedett. 

- Köszi a lehetőséget, de inkább kihagynám. Csak egy valamit szeretnék, 

mégpedig azt, hogy otthon legyek. Haza akarok menni, mielőtt még 

megőrülnék - a férfi nem reagált a kifakadásra. 

Később Hanna egy újabb kérdés elé állította apját: - Mikor épült ez a 

klinika? - kérdezte, miután az édesapja megosztott vele néhány 

információt: az építmény a városukban foglalt, és ami ennél még jobban 

megdöbbentette Hannát az az volt, hogy kétutcányira helyezkedett el az 

otthonuktól. - Még sohasem láttam eddig - töprengett. 

- Pár hónappal ezelőtt épült. Sok munka volt vele. Az egyik 

nagyszerűség benne az, hogy nincs benne tévé és internet, így a betegek 

figyelmét nem tudja elterelni a média csalóka világa. Rengeteg ember 

munkálkodott itt, mikor építették. Muszáj volt, hisz határidőhöz 

voltunk kötve - a lány unottan sóhajtott egyet, majd megkérdezte: 

- Ez mind szép és jó, de mondd csak, haza megyünk még ma? - az apa 

bólintott. - Ez nem volt valami nagyon meggyőző – csipkelődött a lány, 

mire édesapja még nagyobbat bólintott.  
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Hanna egyáltalán nem volt feldobva attól az információtól, hogy Tamás 

a nagyapja. A szülei, amióta csak az eszét tudta, azt mondták neki 

amikor a papája felől kérdezősködött, hogy még az ő, Hanna születése 

előtt elhunyt. Életében nem látta még, így nem is tudta igazán mihez 

kötni a hirtelen felbukkanását. Még egy árva fénykép sem volt a 

kezében, ami őt ábrázolta volna. Felfoghatatlan volt számára, hogy az a 

bizonyos személy a rokonságába tartozik. Még akkor is az émelygés 

kerülgetné, ha megtudná, hogy igazából az új szomszédjuk. Zord 

tekintet, sötét szemek, mély ráncok, arcba húzott kapucni, vámpírfogak. 

Bár az idős férfi fejébe húzott nagy csuklya miatt még nem látta az arcát 

igazán, így képzelte őt el. A nyugodtságra ösztönző kisugárzását már 

régen elfeledte. Hanna olyan lány volt, aki a pozitív dolgok helyett 

inkább a negatívakat jegyezte meg, így az egész életét rosszul értékelte. 

Nem vette észre a világ szebbik arcát. Sajnálatra méltó kislány... 

- Hát... megérkeztünk - vett egy mély levegőt az apa. 

- Hmm? Én nem látok semmit - ütődött meg. Bambulásából felocsúdva 

maga köré nézett: csak üres, kietlen téli tájat látott, már amennyire a 

sötétben ki tudta venni a természetet. 

Most az apa kérésére megálltak ott, ahol voltak. Hanna hiába kérlelte, 

hogy induljanak el, már csak azért is, hogy a rövid ideig tartó egy 

helyben állástól elgémberedett lábaiba újból vér keringjen. De a férfi 

nem tágított elhatározásától: 

- Itt maradunk és punktum! - a lánynak kénytelen-kelletlen bele kellett 

törődnie, hogy még egy jó darabig nem fogja élvezni a séta adta 

örömöket.  

Vagy öt percig álltak egy helyben egy nagy, gyönyörű kovácsoltvas 

villanyoszlop alatt, amikor is hirtelen felbukkant előtte egy hatalmas, 

homályos épület. Erre Hanna megilletődött, de nem hátrált meg. A 

homályos épület idővel kitisztult: maga előtt látta a koponyát, de az 

mintha még hatalmasabb lett volna, mint amikor először látta. Nem 

tudta mire vélni azt, hogy az előbb csak egy szép téli tájat látott, adott 

pillanatban pedig egy hatalmas épület „nőtt” ki a földből, de úgy 

gondolta, nem fog ezzel törődni. „Túl sok kérdésre nem kaptál még 
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választ, ne növeld ezek számát”, kérte magát. Most az apja finoman 

karon ragadta, és egy lépést tettek az intézmény üvegajtaja irányába. Az 

ajtó egy szempillantás alatt kinyílt, de bemenni képtelenség lett volna, 

hisz éppen akkor lépett ki rajta a lány édesanyja egy beteg társaságában. 

A beteg egy idős hölgy volt, aki egy botra támaszkodva szippantotta 

tüdejébe a hideg levegőt. Hanna nyomban illedelmesen köszönt, és 

ahogy azt tanulta, bemutatkozott neki - persze csak édesapja oldalba 

bökése után. A lány valami ismerőset fedezett fel a néniben, de 

észrevételét nem tette szóvá, inkább hallgatott. 

Rövid szünet beállta után akárhogyan is szerette volna, nem tudta magát 

türtőztetni, kibukott belőle a kérdés: 

- Tamás tényleg a nagypapám? - Júlia boldogan bólogatott, mintha csak 

ezt mondaná: „így van”. 

- De még egy vak embernek is feltűnne, hogy még egy kicsit sem 

hasonlítatok egymásra - tárta szét a karját. - És mégis hány éves? 

Annyira nagyon öregnek azért nem néz ki. - A lány tovább faggatózott: 

- Miből gondolja azt, hogy a rokonunk? Van irata, amivel igazolni tudja 

nekünk, hogy vérrokonságban állunk egymással? És egyáltalán mi ez a 

„véletlen”- itt nagy nyomatékot tett - egybeesés? Hogyhogy hirtelen 

felbukkant? Elvileg meghalt. Most mégis él? De hát minden évben 

halottak napján vittünk a sírjára egy virágcsokrot, s te mindig 

elérzékenyültél, amikor az imádkozásra került a sor. Ha engem 

kérdeztek, ő egy csaló, se több, se kevesebb. A kegyeinkbe akarja 

férkőzni magát, csak még azt nem tudom, hogy mi haszna van ebből. S 

mi ez a stílus? Kit akar utánozni? Milyen banda tagja? Biztos körözi a 

rendőrség... - már maga is érezte, hogy egy cseppet elvetette a sulykot. 

Egy időre kifogyott a kérdésekből. Azon nyomban mihelyst Hanna már 

nem beszélt, anyukája vette át a szót, miközben a mellette álló néni, 

Hanna nem igen mondhatni dús haján szórakozott. 

- Először is: nem áll módjában senkit sem utánozni, továbbá semmiféle 

bandához nem csatlakozott. Ő olyan, amilyen, úgy kell elfogadni, ahogy 

van. Ami pedig a temetőben tett látogatásainkat illeti: nem ő halt meg. 

- Három nagyapám volt? - kotyogott közbe hitetlenül. 
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- Igen. Két vér szerinti és egy mostoha. Az egyik vér szerinti papád apai 

ágú, a másik vér szerinti és a mostoha nagyapa pedig anyai. Mindkét 

apámat ugyanannyira szerettem, ezért nem is tettem különbséget 

közöttük. Az édesapád apukáját és az én mostohaapámat temettük már 

el. Édesapám tudniillik nagyon-nagyon régen elhagyta a családomat. Ő 

Tamás. 

- Jellemző - ejtett meg egy grimaszt a lány. 

- Kénytelen volt beállni a háborúba annak érdekében, hogy a hazánk 

boldogan, problémamentesen élhessen. Büszke lehetsz a papádra, 

milliók köszönhetik neki az életüket. Elmesélte, hogy a tudását és a 

tehetségét még az akkori állapotokban is messziről eljöttek 

megcsodálni. Miután kimenekítette egy szörnyű táborból a legjobb 

cimboráját –közben feláldozva önmagát - az a bizonyos társa hazatért a 

városunkba. Felkeresett engem és az édesanyámat, hogy közölje velünk 

a borzalmas hírt: anyám férje, az én édesapám meghalt. A holttestét 

nem tudták hazahozni az adott országban lévő erős politikai 

szigorítások végett. 

Mivel nem szerettem volna, hogy valamiben is hiányt szenvedjél, abban 

a szellemben neveltelek, hogy az én mostohaapámat a te vér szerinti 

nagyapádnak mondtam. 

- A mostohaapa hogy került a képbe? Mama újból megházasodott? - 

kíváncsiskodott az újdonsült unoka. 

- Úgy került a képbe, hogy anya nagyon letört, amikor a férje halálát 

közölték vele. Az egyetlen boldogságot - igen, eltaláltad - az újbóli 

házasság hozta meg számára. Egybekelt egy zongoristával, aki még a 

születésed előtt elhunyt. 

- Miből gondolod, hogy Tamás nem hazudik? - Hanna még egy 

riportert is megszégyenítő ügyességgel puhatolózott. 

- A stílusából: egyéni stílusa van. A kisugárzását talán még ezer méterről 

is megérezném, továbbá a szeme színe és a testalkata is megegyezik 

azzal a férfival, akit még tizenévesen apának szólítottam. A távollétében 

anyukámmal folyamatosan postagalambot küldözgettünk neki. 

Rákérdezésemre Tamás sorról sorra el tudta mondani, hogy milyen 
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tartalmú levelet írtunk mi, és ő erre milyen választ adott. Persze 

mindennek már több évtizede. 

Hanna már nem kételkedett. Bebizonyosodott, hogy új rokona nem 

hazug. 

- Most hol van? - kérdezte lámpalázasan. 

- Papírügyeket intéz. 

- Ő az igazgató, igaz? 

- Ezt eltaláltad. – A lány hirtelen témát váltott: 

- Muszáj ebben a koponyában dolgoznotok? 

- Nem - jött az egyértelmű válasz. – Nem - ismételte az anyja némi 

habozás után. - Gyere csak ide! - szólította fel, mire lánya 

engedelmeskedett. – Járd körbe ezt a koponyát úgy, hogy az összes 

ujjad a falát érintsék! - Hangzott a parancs. A lány nem tudta mire vélni 

szülője kérését. „Akárhogy is unszolnak, ezt nem tudom megtenni”, 

jelentette ki magában. Még a puszta látványtól is visszakozott, és még 

meg is érintse? „Ki van zárva”, tökélte el, de észrevéve a szülei bátorító 

pillantását rögvest megváltozott a véleménye. 

Közelebb lépett hát a magas épülethez. Émelyítő volt a vakolat szaga, 

de minden bátorságát latba vetve, bár remegő kézzel, de megérintette a 

falat. Megdöbbenve tapasztalta, hogy az első látásra simának ható 

vakolat igazából érdes volt. Végighúzta egy kis felületen a kezét: a fal 

még mindig érdes volt. Körbejárta úgy, ahogy az anyja utasította: 

négyszög alakúnak és érdes falúnak észlelte, holott a saját szemével 

látta, hogy egy félelmetes gömbölyű koponya állt előtte. 

Összezavarodott, majd rögtön rádöbbent a dolog lényegére. Gyanúja 

beigazolódott. 

- Beteg vagy még, mert ezt a gyönyörű építményt csúf koponyának 

látod – hallotta édesanyja megjegyzését. - Minden beteg ember 

koponyának látja, és ha hosszan nézi, a szemnek egyáltalán nem szép 

cselekményeket lát benne, mint ahogy te láttad, amint Tamás betöri az 

egyik üveget. Hihetetlen, milyen nagyszerűen lett ez a hely felépítve. Így 

a dolgozók tudomására jut az, hogy ki gyógyult meg, és ki szorul még 

segítségre, mielőtt még az adott személy egy szót is szólhatna. 
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Hanna az este beállta miatt borzasztóan elálmosodott, így fogta magát 

és lepihent az egyik heverőre. A családjával együtt a „koponyában” 

voltak. Lelke megnyugodott, hogy nem is igazi koponyában élnek a 

betegek, hanem egész egyszerűen ez csupán betegek képzeletének a 

szüleménye.  

Úgy érezte magát, mint aki hónapokig nem aludt. Tulajdonképpen 

fogalma sem volt arról, hogy mikor szundított egy jót utoljára. És ami a 

legrémisztőbb: még halvány emlékei sem voltak róla. Körülötte a 

fotelekben a szülei és az új papája beszélgetett. Az utóbbi még az 

elálmosodása előtt egy órával vele, Hannával társalgott. 

Az idős úron már nem volt a fekete köpenye, hanem mackóalsó és ing 

borította a testét. Mint az kiderült, a fekete köpeny fürdőköpenynek 

funkcionált. 

- Nem gondoltam volna, hogy megrémisztelek az ábrázatommal, csak 

tudod még nedves volt a hajam, és nem szívesen vettem volna le a 

csuklyát miközben a hideg erkélyen álltam. - Hanna az arcát fürkészte: 

fehéres-szürke hajjal és körszakállal díszített feje barátságosan hatott a 

gesztenyebarna szemekkel, a lapátfülekkel és a dús szemöldökkel együtt. 

Az unoka megtudott mindent vele kapcsolatban, melyek fúrták az 

oldalát. Tamás bizonyítékul például megmutatta neki a háborús 

sérüléseit: a karján egy nagyon hosszú heg húzódott, az egyik térdéből 

egy csontdarabka hiányzott és az egyik lábujjának hiánya is emlékeztette 

a háború hősét a megélt kalandjaira. Amikor megtudta, hogy a felesége 

meghalt, nem is szólt semmit. A hírt az unokája közölte vele. Hanna a 

mondat kiejtése után kíváncsian az arckifejezését figyelte, vajon mélyen 

érinti e a hír: rezzenéstelen arc, komor tekintet, de... egy könnycsepp a 

szemében. A lány teljesen átérezte a fájdalmát. A mimikájából már tudta 

is, hogy a bácsi nem holmi hazudozó ember volt, aki a rokonuknak adja 

ki magát, csakhogy rajtuk élősködhessen. 

- Hová lettek a levelek, amiket pár évvel ezelőtt küldtem nektek. Akkor, 

amikor még volt rá lehetőségem? - Hallotta Hanna a papája kérdését 

miközben próbált elaludni a kanapén. 
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- Hogy mik? - értetlenkedett Júlia. - Leveleket küldtél nekünk? Egy 

darabot sem kaptunk. Csak azok a válaszlevelek vannak meg, amiket 

még kislánykoromban írtam Anyával neked - szontyolodott el. 

- Valószínűleg nem engedték át őket a határon – vakarta a fejét a bácsi. 

Csak azt akartam közölni veletek, hogy kiszabadultam abból a táborból, 

amibe belekeveredtem azért, hogy a legjobb barátomat kimentsem. 

- Ez hogy történt? - szállt be a beszélgetésbe Júlia férje. 

- A legjobb társam egyik reggel azt a hírt kapta, hogy a gyermeke 

megszületett. Ő akkor még mindig abban a táborban volt, így 

kilátástalannak vélte a helyzetét, pedig a gyermeknek és az anyukájának 

szüksége lett volna egy férfire. Én ezt tudtam, így megígértem neki, 

hogy ugyanolyan külsőt varázsolok magamnak, mint amilyen neki van, 

és a fogva tartók előtt eljátszom, hogy én vagyok ő, csak hogy 

megszökhessen. Ez nem is volt olyan nehéz, hisz azelőtt sokan 

ikertestvéreknek hittek minket.  

- Te nem tartoztál abba a táborba? 

- Nem. Engem arra kényszerítettek, hogy fogva tartó legyek. Mivel a 

férfi halálra lett ítélve nem csoda, hogy amikor felkeresett titeket azt 

mondta, hogy meghaltam. De nem így történt. Rögtön rájöttek, hogy 

csak beöltöztem, így elengedtek. Felajánlották, hogy visszamehetek 

dolgozni, mint biztonsági őr, de nem éltem a lehetőséggel. Egy lakást 

béreltem közel a határhoz abban a reményben, hogy hamarosan 

abbamarad a háborúskodás és hazaköltözhetek. A gyümölcsös 

bódémból származó bevételekből tartottam fel magam ez idáig. És 

most végre hazaköltözhettem hozzátok - sóhajtott. - A harcok során 

számos beteggel találkoztam, így nem volt kérdés, hogy mihez kezdjek 

itthon: felépítettem ezt a klinikát, és azután felkerestelek benneteket. 

Nyugodjatok meg, bepótoljuk a kimaradt éveket - fejezte be a meséjét. 

A szavai kellemesen csengtek Hanna fülében - aki képtelen volt elaludni 

-, de azóta, amióta kiejtette a száján, hogy a nagyija már nincs köztük, 

mintha fájdalom érezhető volt a levegőben.  

A lány minden kényes kérdést feltett a bácsinak, ami a nyelvére akadt, 

mint például azt is, hogy elkezdett e új életet élni, amikor távol volt a 
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családjától. A válasz természetesen „nem” volt. A „hány éves vagy” 

kérdésre pedig a válasz így hangzott: hetvenhét. A lány még azt is 

megtudta, hogy a kertjükben álló fenyőfát az ükapja ültette annak 

tiszteletére, hogy Tamás, a fia megszületett. 

- Hetvenhét éves a fa a kertünkben? - nyílt tágra a szeme akkor. Az 

anyja bólintott, majd így szólt: 

- Ezt még én is tudtam - húzta ki magát. Az unoka szívesen beszélgetett 

az öregúrral, akit másodszori találkozásuk után fél órával már 

nagyapának szólított a jelen lévők legnagyobb örömére. Úgy érezte 

magát, mint egy óvodás, aki most találkozott egy hosszú út után először 

az édesapjával. A szülei megígérték, hogy másnap reggelizés után az lesz 

az első dolguk, hogy hazamenjenek. Végtelenül boldog volt, hogy ezt 

hallhatta. Olyan jó érzéssel töltötte el, hogy rögtön el is újságolta a hírt a 

szülei új munkatársainak: 

- Nekünk van ám otthonunk. 

- Valóban? De jó nektek! - mosolyogtak kedvesen. Ezután ismét leült a 

kanapéra és komollyá vált, ugyanis eszébe jutott valami. Bárcsak 

elfelejtené... 

- Tamás Papa! Még mindig koponyának látom kívülről ezt a helyet - 

bökte ki végül hosszú lelki tusa után. A bácsin nem látszott, mintha 

sürgetni szeretné őt a beszédjében. Lerítt róla, hogy türelmes és odaadó 

ember volt. Tamás bólintott egyet közölvén, hogy természetesen tudja. 

Pár perc múlva Hanna a teljes lelkét kiöntötte neki: - Papa, én nem 

akarok kezelésekre járni! Utálom! Szerintem be kellene szüntetni. Fájt... 

A buszban a fiú... A néni a férjével... Amikor csak ültem, a levegőből 

„ettem” , a helyemet nem hagyhattam el, mert akkor keményen rám 

förmedtek. Amikor alaptalanul megvertek a jégen, amikor életemben 

először még a saját szülőm sem segített rajtam, amikor kiáltásaim süket 

fülekre találtak, amikor a koponyát láttam, amikor azt hallucináltam, 

hogy kitöröd az üveget a keretéből... Bűnözőnek hittelek, mert ijesztő 

ruhában voltál. Az igazat megvallva tudat alatt még mindig irtózok tőled 

- és sorolni kezdte az úr ruházatát: - Élére vasalt ing, felette skót kockás 

mellény, barna harisnya, aranyos nadrág, bőrcipő - ami egyáltalán nem 
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passzol a ruháidhoz-, a fekete sétapálca az oldaladnál. Mind mind jól 

festenek rajtad és kellemes érzést keltenek abban az illetőben, aki rád 

néz, de én mégis tartok tőled - nem fecsérelte az időt azzal, hogy 

megválogassa a szavait. - Mikor lesz vége a rémálomnak? Mikor 

mehetek végre iskolába? - fakadt ki, majd pihent egy kicsit. 

- Ez az álom még el sem kezdődött, kicsi Hanna - jegyezte meg fojtott 

hangon Tamás, de az unokája ezt már nem hallotta meg. Kisvártatva 

félhangosan így szólt: - Iskolába? Hamarosan 

- nyugtatta meg a lányt. - Tudomásom szerint az iskola az életre készít 

fel: hogy hogyan gondolkodjál józanésszel, hogyan használd az agyad, 

hogyan old meg a különféle problémákat - lassan, szótagolva beszélt. 

Az unoka maga elé bámulva helyeslően biccentett. 

- Nahát, nem látom, hogy mindezen adottságok benned lennének. Ötös 

tanuló hírében állsz számos dicsérettel és kitüntetéssel, és ilyen alapvető 

dolgokat nem tudsz? Akkor minek jársz oda? Hogy az időd pazarold? 

Felejtsd el! Most már ez a te iskolád. Úgy döntöttem, hogy a kezembe 

veszem a sorsodat. Amint úgy látom, hogy megtanultad mindazt, amit 

az imént felsoroltam, akkor jóváhagyom, hogy odajárjál - hidd el, 

amikor erre sor fog kerülni, közelebb lesz az iskola a klinikához, mint 

gondolnád - titokzatoskodott. Hanna a szavak hallatán egy kicsit 

titokban megsértődött a papájára, de úgy döntött, hogy érzelmeit nem 

fogja hagyni a felszínre törni. Lelke legmélyén érezte, hogy a 

nagypapájának volt igaza, és csak jót akart neki, Hannának. Rádöbbent, 

hogy a tanulás fogalma hihetetlenül tág: két részből áll. Az egyik az 

iskolában, a másik pedig az életben elsajátított tudás. Hanna az iskolai 

tanulmányokat a korához mérten elsajátította, de azokat korántsem 

tudja hasznosítani. Megértette, hogy azért kell egy kicsit a klinikán 

maradnia, hogy utolérhesse saját magát, az eszébe vésse az élet tanításait 

és tapasztalatokat gyűjtsön. Ennek ellenére már alig várta, hogy újból 

iskolába járhasson. Hiányolta a megszokott osztályközösségét, pedig 

még csak egy napja nem látta a társait. 

- Kell még kezelésre járnom? Ugye nem? - tette fel ismételten a kérdést, 

ugyanis a papája erre elfelejtett választ adni. Ahogy teltek az együtt 
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töltött percek száma megfigyelte, hogy egészen furcsa viselkedésűvé 

vált az új rokona, ha kifárad: olykor elfelejt dolgokat, amiket nem sokkal 

előtte mondtak el neki, de Hanna kérdésére kis idő múltán kivételesen 

megadta a választ: 

- Ha ennyire negatívan éled meg a kezeléseket, akkor nem kell - a lány 

valósággal kibújt a bőréből. Erre az egy mondatra várt már egy jó ideje. 

Megfeszített arcizmokkal igyekezett leplezni boldogságát, majd tovább 

hallgatta a beszélőt: - De mindezt csak egy feltétellel: válj az intézmény 

dolgozójává! – A kislány már számított arra, hogy előbb-utóbb a bácsi 

szájából is elhangzik e mondat. A beszélgetések során a lány belátta, 

hogy sokkal inkább látogatná dolgozóként a klinikát, mint betegként. – 

Az ember jobban teszi, ha tanul a másik hibájából... Ha megismered 

más emberek hibáit, azon nyomban késztetést érzel majd arra, hogy a 

saját életedben kikerüld ugyanazon hibákat, s ha netalántán véletlenül 

belecsöppennél egy veszélyes szituációba, egyből tudni fogod, hogyan 

kezeld a problémákat. - Hanna ezután örömmel a szívében heveredett 

le a kanapéra.  

  



 
 

52 
 

TENGERVÍZI PRÓBATÉTEL 
 

Mélyen aludt. Nem álmodott semmit. Nem is csoda, hisz annyira tele 

lett a tudata az élményekkel - mind pozitívokkal, mind negatívokkal 

egyaránt -, hogy örülhetett az agya, ha a sok információt egy alvás alatt 

képes majd feldolgozni. Hanna vagy tíz órát alhatott, ugyanis délben 

kelt fel. Kinyitotta a szemét... Mármint kinyitotta volna, ha nem 

vakította volna el a napfény, ami a szemébe sütött. Hirtelen langyos 

szellő csapta meg az arcát, mire megborzongott. Hallotta a madarak 

csiripelését, a faágak apró zörgését, a patakban csordogáló víz folyását. 

„Kivittek a kertbe?”, töprengett. „Annál jobb”, gondolta vidáman. 

„Már csak Tamást és a szüleimet kell megkeresnem, és minden a 

legnagyobb rendben lesz.” Maga előtt halk, visszafojtott lélegzetvételre 

lett figyelmes. Valaki fölé hajolt. Próbál valamit súgni neki? De mit? 

Nem hallja... 

- Nem értem, mondd hangosabban! - erre a madárcsiripelés, az 

ágzörgés és a víz csordogálása felerősödött. Érezte, hogy az előtte lévő 

ember már erőlködik, hogy megértesse magát, de mindhiába. Egy árva 

szót sem értett. - Csirip, csirip, zzzzz, csurrrr, trrrr, brrr.... 

- Elég legyen! - Kelt ki magából. Ezután számára érthetetlen dolog 

történt: az összes eddig hallott természeti zaj abbamaradt, mintha egy 

gombnyomásra kikapcsolták volna. A szemét még mindig nem tudta 

felnyitni, ezért félt, hogy egy ismeretlen ember van a közelében, és 

bántani fogja őt. - Légy szíves, ismételd meg amit az előbb mondani 

akartál! - kért megszeppenve a titokzatos embert. A különös 

teremtmény vett egy mély levegőt, hogy 

bemutatkozhasson: 

- Szia, Máté vagyok. Emlékszel még rám? 

- Máté! - kurjantotta boldogan. Már nem is zavarta a szemét a Nap, 

rögtön kinyitotta azt. 
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- Igen? - hangzott a fiú mély, dörmögő hangja. 

- Ö... hogy kerülsz ide? - idegességében nem tudott mit mondani. Úgy 

tűnt, mintha évezredek óta nem látta volna. A buszon még nem teljesen 

ismerte meg, mégis annyira kötődött hozzá, mint még soha senkihez. 

- Munkába jöttem. Hallom, már nem kell kezelésre járnod. Már én is 

untam az egészet. Tettetnem kellett magam előtted, hogy könnyebben 

menjen a gyógyulásod. 

- Pff... ez olyan megalázó - sóhajtotta a lány. „Még jó, hogy nem látok 

semmit, így nem kell a szemébe néznem”, mondta magában Hanna. Bár 

valóban ki volt nyitva a szeme, a Nap annyira eltorzította az előtte lévő 

arcot, hogy csak színes karikákat látott az arc helyett. Most érezte, hogy 

pár centimétert tesz felé Máté. Belesúgta a fülébe: 

- Nem, nem az. Ha szeretnéd tudni, én is pont onnan kezdtem, 

ahonnan te. Jeles tanuló voltam, és rengeteg dicséretem volt. Hidd el, 

sokat tanultam az új munkahelyemtől. Ez a hely megtanít arra is, hogy 

hogyan boldoguljál az életben. Ezt nagyjából a helyi suliban is beléd 

vágják, de itt szerintem hatásosabb, és különben is, tök jó itt lenni. A 

régebbi sulimba csak hetente járok be, de akkor is csak azért, hogy 

köszönjek a haveroknak. Kimaradok pár évet a suliból, hogy behozzam 

az itteni lemaradásomat, ahogyan azt most te is teszed. Majd jövőre 

vagy később majd folytatom, de felmerült bennem az is, hogy 

magántanulónak állok - a lányt megnyugtatta, hogy nincs egyedül a 

problémájával, de azon nyomban elhatározta, hogy vele ellentétben, 

amikor csak teheti, eljár majd a rendes iskolájába.  

Nagyon szerette volna látni a fiú arcát, de a természeti viszonyok aznap 

valahogy nem neki kedveztek. A fiú hirtelen jött szleng fogalmazási 

modora rögtön zavarni kezdte a fülét, mivel egy teljes napon keresztül a 

felnőttek gondosan, precízen megfogalmazott beszédjét hallotta.  

A jó idő ellenére sajgott minden tagja a megpróbáltatásoktól. 

Borzalmasan érezte magát. A természeti zajok újból felerősödtek. A 

Nap perzselő melegét érezte a bőrén, a közelben lévő patak csobogása 

valósággal a dobhártyájába hasított, amire a madarak éneklése még 

rátett egy lapáttal. Kis idő múlva megelégelte az egészet, így hát 
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megkérte a társát, hogy legyen olyan szíves elállni a Napot, hogy 

láthassa őt teljes életnagyságban. Amikor a kérése elhagyta a száját egy 

gondolat furakodott a többi gondolatai közé, amely így hangzott: „Még 

mindig pizsama van rajtad! Gyorsan cselekedj, amíg nem késő!” De 

igen, valószínűleg  késő volt: Hanna azt hitte, hogy ugyanazt látja, mint 

Máté, de ez nem így volt. Ha az ő szemébe süt a Nap, akkor minden 

bizonnyal a fiú retinája védettséget élvezett. Kizárt, hogy nem tűnt fel 

neki az öltözéke már az első pillanatban. 

- Bocs, de nem állom el - vágta rá Máté kárörvendőn. A lány 

megilletődött. 

- Hogy mit nem csinálsz? 

- Nem állom el neked a Napot. Megígértem a szüleidnek, bocs - hangja 

határozottan komolyságot ütött meg. Hannából - elfelejtetve az 

öltözékével kapcsolatos rossz sejtelmeit – kitört a nevetés. „Annyira 

megtartja a felnőtteknek a szavát, hogy amikor nem látják még akkor is 

pontosan azt teszi, amit mondanak neki? Ezek szerint a macsó külső 

egy nyámnyila belsőt takar?” 

- Nagyon vicces vagy – így a lány, durcásan. - Ha nem lennék ebben az 

állapotban biztos órákig röhögnék rajtad, de így most nem vicces 

annyira. Hallod? Nem bírok mozdulni – panaszkodott, ugyanis úgy 

érezte, mintha a napozóágyba ragasztották volna. Kételkedni kezdett, és 

egy kicsit félni is. Rosszat sejtett, amit szóvá is tett: - Ez megint egy 

kezelés igaz? - tette fel félénken a kérdést. A válasz nem maradt el, csak 

kis időbe telt, mire Máté összeszedte minden gondolatát. Hanna azt 

hitte, hogy rengeteg bő mondatban fogja elmagyarázni a történteket, de 

sajnos nem így történt: 

- Attól tartok, igen. – Hanna csodálta a fiú őszinteségét. - Figyu, csajszi! 

- a megszólított személy még nem szokta meg a beszélő szleng 

nyelvhasználatát, de igyekezett mit sem törődni vele - Elmondom, mi a 

szitu: a szüleid rám bíztak téged. Ne érts félre! A lényeg az, hogy az 

utolsó próbatételt nekem kell megcsináltatni veled. Ha nem untad volna 

meg a kezelést, valamint ha nem lettél volna tőle majdnem depis, 

folytattad volna a buszozás második kurzusát. Bár így még kúlabb, mert 
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így jobban megismerhetlek. Azért, mert... - de nem tudta befejezni, mert 

a hallgató keményen félbeszakította: 

- Rátérnél a lényegre vagy elaludhatok, miközben regélsz? - furcsa, 

amikor vele beszélt néha ő is különös kifejezéseket használt. - Mert 

akkor majd szólj, ha jön az izgis rész vagy esetleg a csattanó! Arra 

mindenképpen fel akarok kelni - torkolta le, mire kettejük között 

megfagyott a levegő. 

- Éppen az jött volna - így Máté. Kis szünet következett, majd néhány 

másodpercre rá Hanna törte meg csendet: 

- Szóval mi ez pontosan? És ami a legfontosabb: fájni fog? - ezek után 

újból eszébe jutott valami, mégpedig a papája ígérete azzal 

kapcsolatban, hogy nincs több kezelés. „Ezen ráérsz még rágódni”, 

nyomta el magában a vágyat, hogy rákérdezzen. Tisztában volt azzal, 

hogy amilyen feladatot elé állítanak majd, azt végre kell hajtania, 

különben tovább fognak „élősködni” rajta. 

- Hogy fájni fog e, azt még meglátjuk. Még én se tom', de ha most 

idefigyelsz, meg fogod érteni a lényeget, még akkor is, ha csak egyszer 

darálom el - a lány elhatározta, hogy nagyon oda fog figyelni. Nem 

szeretett volna rossz benyomást kelteni Máté előtt már csak azért sem, 

mert adott pillanatban teljes mértékben rá volt utalva. 

- Most nem a klinikán vagyunk, és nem is az udvarában. Amikor aludtál 

elvittünk egy tengerpartra. - Most a homokban ülünk. Én szinte csak 

most érkeztem, de te az egész éjszakát itt szunyáltad át. Nem tom' hogy 

bírtad ki egyedül a csörgőkígyók között, de most valahogy nem is 

nagyon izgat, majd később elmondod a titkodat, persze ha lesz rá 

alkalmad - Hanna hirtelen megborzongott. Nem is azért, mert irtózott a 

kígyóktól, de a csörgőkígyó már tényleg túlfeszített minden határt. 

Ismét kifakadt volna – meg kell jegyeznem, a kifakadás szinte már a 

védjegyévé is válhatott volna -, de Máté belé fojtva a szót tovább 

magyarázott elengedve a füle mellett azt is, amikor a lány elkezdett 

szitkozódni. - Itt most nyár van. A tengerrel szemben vagyunk. 

Pontosan velünk szemben a tengeren fekszik egy barlang, tőlünk úgy 

ötven méternyire. A meleg tengervízbe itt-ott kilyukasztott vékony, 
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téglalap alakú jégtömböket dobtunk. Elég sok van belőle. Azok kötik 

össze a barlangot a parttal. A lényeg az, hogy rájuk kell lépned, mert a 

cél az, hogy eljuss a barlangba, mivel ott van az otthonotok. A barlang 

egy átjáró a tenger és az otthonotok között. Uh, de irigyellek. Tehát 

csak egyszerűen végig kell rajtuk futnod. Ja, a kikötés: a vízbe nem 

mehetsz, még nem is érintkezhetsz vele. Vízálló riasztókat szereltünk 

bele, kábé úgy nyolcszázat. Ha csak a sarkad is belelóg a vízbe, a szüleid 

és én tudni fogunk róla. Érthető? A magyarázásban, mint 

tapasztalhattad, nem vagyok valami erős, de sokáig magoltam ezt a 

szöveget, úgyhogy remélem felfogtad. 

- Persze, világos - nyugtatta meg flegmán. Igyekezett úgy tenni, mintha 

a legkevésbé sem érdekelné a dolog, pedig ez egyáltalán nem így volt. 

Valósággal rettegett a feladattól. Úgy gondolta, hogy Máté csak 

füllentett akkor, amikor azt mondta, hogy a barlang egy összekötő elem 

a tenger és az otthonuk között. Biztos ezt a hazugságot azért találta jó 

ötletnek, mert remélte, hogy akkor valóban a cél lebegne a szeme előtt, 

és jobban tudná teljesíteni a feladatát. 

Nem szeretné - a fiú beszédstílusával élve - lelőni a poént, de erős 

késztetést érzett arra, hogy megkérdezze: - Amikor még beteg voltál te 

is ezt a feladatot kaptad? – „Ha azt válaszolja, hogy igen, akkor tudni 

fogom, hogy hazudott abban, hogy ha megcsinálom a feladatot haza 

érek, hisz nem egy helyen lakom vele. 

- Igen, ugyanez - jött a válasz. Hanna mélyen csalódott mind az egész 

feladatban, mint Mátéban egyaránt, de a szándék a lényeg: a fiú szerette 

volna, hogy ő, Hanna tökéletesen teljesítsen, ezért kis ösztönzést talált 

ki, kegyes hazugságként. „Már nem is annyira hajt a hév”, gondolta. 

- Mi történik, ha hozzáérek a vízhez - ami biztos meg fog történni, mert 

ahogy mondtad ki vannak lyukasztva a lapok. Ha ráállok, az elsüllyed. 

És mi van akkor, ha egyszerűen nem hajtom végre a feladatot? – 

érdeklődött. 

- Ez egy percre se forduljon meg a fejedben! - torkolta le a lányt 

váratlanul mély, öblös hangján. - Ha nem sikerül a feladat nem láthatod 

többé az otthonodat. És ha kíváncsi vagy akkor megosztanám veled, 
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hogy a szüleid és a nagypapád már otthon vannak, nálatok. A barlangon 

túl. Ha nem megfelelően csinálod meg a feladatot, többé nem fogod 

sem az otthonodat, sem őket látni... Soha az életben - szavai 

villámütésként érték Hanna szívét. - Én a helyedben jól megfontolnám 

– a lány így is tett, röpke három másodperc alatt meg is fontolta. 

Elhatározta, hogy belead minden apait-anyait; csak azt nem tudta 

elképzelni, hogy mit takar ez a fogalom: „az utolsó feladat”. Mi célt 

szolgál egyáltalán? Mi lehet a lényege? Lehet, pont az az értelme az 

egésznek, hogy nincs semmi értelme? Valószínű, sőt biztos, így hát nem 

is vette a fáradságot, hogy rákérdezzen. Egyáltalán nem értette miért 

találnak ki neki egy teljesíthetetlen feladatot, és miért szegik meg a neki 

tett ígéretüket, mely arról szólt, hogy több próbatétel nincs. Vagy csak ő 

gondolta túl a családtagjai szavait? Igazából egy szóval sem említették, 

hogy véget érnek a megpróbáltatásai? Maga sem tudja, mit mondtak a 

rokonai, és mit képzelgett ő maga. Mindegy is, a múlt az előtte álló 

feladaton cseppet sem változtat. Már csak egyetlen dolga maradt: átkelni 

a tengeren. A jégdarabokon lévő lyukak teljesen megnehezítik a 

helyzetét, továbbá már szinte biztos elolvadt valamennyi a meleg víztől. 

A szemét a tűző napsütésben képtelen volt kinyitni, így vak sötétben 

kell majd végrehajtani a feladatot. A problémát még fokozta annak a 

tudata is, hogyha hozzáér a vízhez, elveszíti a családját és azt a házat, 

ahol nevelkedett. A hab a tortán, hogy nem is tudott úszni. Összegezve: 

az esély, hogy teljesíteni tudná a feladatot, a nullával vetekedett. 

Mivel nem látott az ég világon semmit - a színes karikák kivételével -, 

Máté kísérte oda a tengerparthoz. Hanna nem tudta mire vélni az 

alkalmi vakságát. „Már nem süt a Nap a szemembe, akkor meg miért 

érzem úgy, hogy a szemhéjaim összeragadtak?”, bosszankodott. „Lehet, 

ez is a feladat részét képezi.” A szíve a torkában dobogott, és ahogy 

érezte, a társáé is. Megnyugtatta az a gondolat, hogy együtt érzett vele, 

de a helyzetén ez mit sem segített. 

- Itt az idő - jelentette be ünnepélyesen mintha nem is neki, Hannának 

mondaná, hanem egy közönségnek. „Még csak az kellene, hogy 

embertömeg legyen itt. Azt a megaláztatást nem tudnám elviselni.” A 
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lány ezután gyorsan száműzte a fejéből az oda nem illő gondolatokat, és 

erőt vett magán. Vett egy mély levegőt. Érezte, hogy a már hideg levegő 

átjárja az egész testét. 

- Máté, tényleg az fog történni, amit mondtál, ha nem fogom tudni 

teljesíteni a feladatot? 

- Ilyenekre még a legrosszabb rémálmaidban se gondolj! Meg fogod 

tudni csinálni, én bízok benned. A cél lebegjen a szemed előtt és a 

probléma megoldására szenteld minden figyelmedet - tanácsolta. - És 

ami a legfontosabb: ösztönből cselekedj! Már nincsenek külső tényezők, 

amik zavarhatnának a gondolkodásban. Csakis magadra vagy utalva, 

senki másra – a fiatal lány ezt nem szívesen hallotta, hiszen ahányszor 

csak magára volt utalva - lásd puskázás – mindannyiszor elbukott. 

Mellékesen megjegyezendő, hogyha nem lenne ilyen kiszolgáltatott 

helyzetben, rögvest szemrehányást tenne a fiúnak, hiszen teljesen 

nyilvánvaló, hogy valójában szépen, választékosan tud beszélni, csupán 

szándékosan használja a szleng beszédet. Hogy miért, arra Hanna adott 

pillanatban egyáltalán nem volt kíváncsi. - A jobb lábadat most 

ráteszem az egyik jégdarabra, de rögtön vedd is le róla, és lépj át egy 

másikra, nehogy vízhez érjél a lyukak miatt. Hanna rémült képet vágott. 

Újból vett egy nagy levegőt. Érezte, hogy a fiú ujjai ráfonódtak a 

bokájára. Kedve lett volna rögtön elfutni, de tudta, hogy az semmire 

sem lenne megoldás sőt, még cserben is hagyná a szeretteit. Máté keze a 

bokájáról a cipőjére csúszott, hogy azt gyengéd mozdulatokkal lefejtse a 

lábáról. „Tehát amíg aludtam, átöltöztettek”, sóhajtott fel.  

Hanna idővel meglepetten tapasztalta, hogy látását részlegesen 

visszanyerte.  

Szótlanul tűrte, ahogy a fiú hirtelen felemeli a lábát és egy forró tárgyra 

helyezi azt. Csak nem a jégdarabra? Az nem lehet, annak hidegnek 

kellett lennie. „Ezzel később is foglalkozhatsz”, torkollta le magát 

gondolatban. Ahogy azt tanácsolták neki, ösztönből cselekedett. Ahogy 

hozzáért a talpa az egyik forró jégtáblára - melyek egyre kisebb 

átmérőjűeknek bizonyultak minél beljebb haladt – azután sebesen 

emelte is egy másikra. A jégdarabok borzasztó állapotban voltak. Akadt 
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például olyan is, amelyek egészen aprónyira olvadt már el. Az első 

egynéhány lépések gyerekjátéknak bizonyultak: ugyanakkora távolságra 

voltak egymástól a darabok. Csak a helyes egyensúlyra, az azonos 

lendületre és a rendkívüli gyorsaságra kellett odafigyelnie. Koncentrált, s 

a cél lebegett a szeme előtt.  

Aztán következett a baj: elfáradt, így megpróbált egy cseppet pihenni 

egy, a többihez képest sokkal nagyobbnak tűnő jégdarabon, azonban az 

sajnos nem bírta el a súlyát, és elmerült! Érezte a jéghideg, sós 

tengervizet, ahogy elborította az egész lábfejét, bokáját, térdét, majd 

combját... „Ugorj egy nagyot”, sugallta egy belső hang a fejében. Mit 

volt mit tenni, rémületén úrrá lett, és elrugaszkodott a víz alatt lévő 

forró jégtömbtől. Sikerült! Újra talpon volt! Tudta, hogy a szabály úgy 

szól, nem érhet a vízhez, de titkon abban reménykedett, hogy bírái 

enyhítenek a szigorú szabályon.  

„Már csak pár méter”, biztatta magát. „Ha az életembe kerül is, akkor is 

megcsinálom, nem érdekel!” Ismét elfáradt. Ennek következtében újból 

elmerült, de most már csak a feje kandikált ki a tengerből. Pánikba esett: 

nem tudott úszni. „Vége lett a próbának, amin elbuktam.” Sírni kezdett. 

Hagyta, hogy elnyelje testét a víz. Úgy gondolta, minek a földi lét, ha 

már nincs lehetősége azokkal élvezni, akiket szeret. Biztosra vette, hogy 

a beígért bukás esetén megvalósuló következményeket valóra fogják 

váltani, tehát fel sem merült benne annak a gondolata, hogy a próba 

végén a családtagjai mosolyogva legyintenek egyet, és békésen 

hazamennek. 

A sós víz körülölelte az egész testét. Felnyögött fájdalmában - a száját 

csukva tartva -, ugyanis a folyadék sótartalma meglehetősen kellemetlen 

volt a karcolásokkal borított bőrének, valamint a szemének. Véletlenül 

kinyitotta a száját, aminek következtében a víz egyenesen a tüdejébe 

ömlött. Most már nem csak a teste, hanem már az említett belső szerve 

is átfagyott a jéghideg víztől. Úgy érezte, mintha a vízzel együtt apró 

sündisznókat is lenyelt volna. „Győzd le a félelmedet”, utasította a hang 

a fejében, mire meggondolta magát: mégis harcolni fog az életéért. A 

vízben sem látott semmit, így még tájékozódni sem tudott. Az 
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oxigénhiány megviselte a szervezetét. Röpke két perc lelki és vízi tusa 

után a talpán keresztül olyan energia érkezett a testébe, mely valósággal 

feldobta őt a víz felszínére. Mintha valaki várta volna már a tenger 

fenekén, hogy a megfelelő pillanatot keresve kilökje a levegőre. Ez 

valósággal elképzelhetetlen volt, mivel ilyesmi csak a mesékben történne 

meg. 

Egy, a közelében lévő jégtömbre támaszkodva tartotta fenn magát 

mindaddig, amíg köhögéssel használhatóvá nem tette a tüdejét, de azon 

nyomban át is kellett telepednie egy másikra, mert az előző elolvadt. A 

belső szervei iszonyatosan sajogtak, de mit sem törődött vele. 

Összeszedve minden tartalék energiáját, és vakon tapogatózva ismét 

felállt egy jégre. Kis időbe telt, mire az egyensúlyát visszanyerte, de 

végül sikerült. Újabb léptekkel iramodott neki, de most már - okulva 

hibáiból - óvatosabb volt egy fokkal. A talpával tapogatta ki azokat a 

jégdarabokat amikre ráállt. Egészen meg volt magával elégedve. Annyira 

felbátorodott, hogy óriási sebességgel tört előre, maga mögé 

kényszerítve nem kevés olvadó jégtömböt. Egy valamiben azonban 

nem volt biztos: egyenesen megy, vagy körbejárja a tengert egy részét? 

Mert ha az utóbbi lenne, akkor teljesen felesleges az erőfeszítése. 

Gyorsan kellett cselekednie. Még mindig az ösztöneire hallgatott, és 

azok azt súgták, hogy forduljon balra. Így tett, csakhogy ez korántsem 

volt nagyszerű ötlet: a baloldalon lebegő jégdarabok úgy tenyérnyi 

nagyságúak lehettek és a lyukak akkorák lehettek rajtuk, mint egy jól 

megtermett dió. Újból úrrá lett rajta a kétségbeesés. Ráadásul lépésről 

lépésre érezte, hogy fogytán az energiája, a jégdarabkák pedig már pár 

deka nyomás hatására a tengerbe merültek, és onnan fel sem bukkantak. 

Jó néhányszor ismét vizes lett a lába, de ez igazán már nem is érdekelte. 

Ha véghez viszi a rá bízott feladatot, nem az lesz a lényeg, hogy 

hányszor ért hozzá a jéghideg vízhez, hanem hogy igen, valóban képes 

volt véghez vinni azt.  

Fájt a lába, különösen a talpa a forró és a jéghideg hőmérséklet 

váltakozásának köszönhetően. „Ennek soha sem lesz vége”, 

aggodalmaskodott. Két választása maradt: vagy belefullad a vízbe, vagy 
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kimerülésig vakon ugrálgat a jégtörmelékeken. Végső elkeseredésében 

még jobban belehúzott, mint valaha. Már meg se érezte a talpába hasító 

fájdalmat. A szeretteire gondolt, és felidézte a velük töltött kellemes 

pillanatokat. Ez erőt adott neki a további folytatáshoz. 

- Még mennyi van hátra? - hallotta a saját hangját, amin meg is lepődött. 

Remélte, hogy kérdése eljutott Máté füléhez is, de ennek az esélye 

elszomorítóan kicsi volt. Sajnos igaza lett, szavai valóban halknak 

bizonyultak. Mivel erősen koncentrálnia kellett, nem volt sem ideje, sem 

energiája, hogy megismételje a kérdést hangosabban. Izmaiban hirtelen 

merevséget érzett. Annyira még soha nem ijedt meg, mint akkor. Hiába 

volt még meg az akarata és az energiája, a végtagjai nem 

engedelmeskedtek semmiféle parancsnak. A különös az volt, hogy nem 

merült el újból a vízbe. Már nem érezte a talpába nyilalló fájdalmakat, se 

semmit. Olyan volt, mintha a levegőben lebegett volna. - Segítség! – 

kiáltotta torkaszakadtából. - Anya! Apa! Máté! Kérlek, segítsetek rajtam! 

- Még mindig teljes sötétségben volt. A kezei mozogtak, így a 

segítségükkel megpróbálta mozgásra bírni a lábait, de ezzel csak azt érte 

el, hogy hasra esett... a földön. Kellemes fuvallat csapott a vizes arcába, 

mely egy kicsit meg is szárogatta ázott testét. Végigtapogatva magán 

megdöbbenve tapasztalta, hogy az összes ruhája megfagyott. Semmit 

sem értett. Mit keres ott? Hol van egyáltalán? 

- Nem baj, ha egy kicsit beleértél a vízbe. Úgy próbáltam elrendezni a 

riasztókat, hogy ha pár centit belelóg a vízbe a lábad, még nem riasztja a 

klinikát, hogy a dolgozók jöjjenek, elfogjanak és... - itt elakadt Máté 

szava. Hanna a fiú hangja hallatán fájdalmasan feljajdult. Mivel hason 

feküdt, arccal a földnek, nem kapott levegőt, így hát megfordult. 

Csalódottan tapasztalta, hogy változatlanul nem lát semmit. 

- Gratulálunk! - kárörvendően tapsoltak körülötte. Némelyek hangjából 

őszinte csalódottság és elkeseredettség is érezhető volt. A zaj fülsüketítő 

volt számára. 

- Nyisd ki a szemed, Hanna! - bújt hozzá Máté. - Sikerült - és 

felnevetett. A megszólított úgy cselekedett, ahogy azt mondták neki: 

meglepetésére könnyen kinyitotta a szemét. Kezdetben ismét színes 
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karikákat látott maga előtt, majd a szeme hozzászokott a fényhez. 

Boldogan felsóhajtott: „Igen, megérkeztem a barlangba. Már csak pár 

métert kell mennem, hogy otthon lehessek” - szívét jóleső melegség 

öntötte el. 

Nem hitt a szemének. Tényleg a barlangban volt. Hanyatt fekve hevert 

a földön, így csak a barlang mennyezetét láthatta, de még az is épp elég 

volt, hogy meggyőződjön róla, nem akármilyen helyen volt: a plafonnak 

ezernyi apró rése volt, valósággal mintha kilyukasztották volna. 

Az apró hézagokon keresztül fény szűrődött be, megvilágítva ezzel az 

egész helyiséget, így a bent lévők száz és száz gyönyörű fénynyalábban 

„úszhattak”. Hanna kis töprengés után megpróbált felülni. Nehezen 

ment neki, hisz a megpróbáltatások rossz hatással voltak a végtagjaira, 

derekára és a belső szerveire egyaránt. Amikor már törökülésben ült, 

megpróbálta megfigyelni, vajon ki is lehetett még a barlangban rajta és 

Mátén kívül. Bizonyára többen voltak körülötte, mert hallani vélte a 

megjegyzéseiket. „Hah, csinálták volna utánam”, méltatlankodott 

magában a lány. A fiú mellette guggolt és - Hanna a szeme sarkából 

látta - kitartóan az arcát fürkészte. Ez őszintén megvallva kifejezetten 

zavarta is, így elkerülve a kínos pillantásokat megkérdezte tőle: 

- Kik vannak itt rajtunk kívül? - a beszéd fölöttébb nehezen ment neki, 

mivel a jéghideg víz a tüdejét különösen megviselte. 

- Csak mi vagyunk ketten - érkezett a csendes válasz. Öt perc szótlanság 

következett, amely során Hanna igyekezett feldolgozni a történteket, 

majd hirtelen megtörte a csendet: 

- Hogy érkeztem ide? És te hogy jöttél utánam? 

- Azt nem tom', hogy te hogy tudtál ideérni. Csak azt tom', hogy én a 

mennyezeten keresztül jöttem ide - Hannából feltört a nevetés, és egy 

kis tüdejében rekedt víz. Ilyen jót hosszú idő óta nem nevetett. Tudta, 

hogy egyáltalán nem vicces a szituáció, de lehet, éppen azért nevetett 

annyira: hogy a felgyülemlett feszültségét oldja. Kiskorában is a komoly 

dolgokat általában kikacagta. Úgy tűnik ezt a szokását még nem nőtte 

ki. A fiú pár percen belül megmagyarázta az egészet: - Nézz fel! - a lány 

engedelmeskedett. - Ha figyelmesebben megnézed látod, mi a szitu: ott 
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van egy fekete csapóajtó létrával együtt. Azon keresztül jöttem le. 

Csónakkal jöttem, nem úsztam át az egész tengert - itt nevetett. 

- Miért, talán én átúsztam? - fortyant fel, mire Máté bólintott. Hanna 

ezután gyűlölte magát ahelyett, hogy büszke lett volna rá, hogy végre 

megtanult úszni. Tudta, hogy nem szabadott volna elmerülni a vízben, 

hanem a jégdarabokon ugrálva a barlangba jutni. „Hogyhogy nem 

vettem észre, hogy úszok? Régebben akárhányszor is megkíséreltem a 

helyi uszodában az úszást, mindig kudarcot vallottam. Ez képtelenség! 

Bele kellett volna fulladnom.” Gondolatát élő szóban is kifejezte 

társának, aki nem csodálkozott a hallottakon. Lerítt róla, hogy sokat 

dolgozott a klinikán, mert minden kérdést meg tudott válaszolni, amit a 

lány feltett neki. 

- Tudod, ha ideiglenesen elveszted az érzékszerveid zömét, akkor az 

egész tested működése megváltozik - magyarázta, mintha csak egy 

óvodást okítana arról, hogyan kösse be a cipőfűzőjét. - Te a szemed 

világát vesztetted el, felborult a fájdalomérzeted, valamint a bőröd sem 

úgy végezte a feladatát, ahogy azt kell - tudálékoskodott szleng szavak 

használata nélkül, mintha csak egy könyvből olvasná ki a mondandóját. 

- Ezt miért mondod? - kérdezett vissza Hanna. Kissé megsértődve 

ejtette ki a szavakat, ugyanis nem volt hozzászokva, hogy a különböző 

érzékszerveit, testrészeit kritizálják. 

- Azért, mert ez az igazság. Pánikba estél, Kiscsaj, ha fáj , ha nem. 

Sejtettem, hogy nem tudod megállni a helyed a klinikán. Még a buszon 

is túl nyámnyila voltál. – „Ezt meg honnan veszi? Hisz szinte egész 

úton aludt!” - Csak magaddal törődtél, arra nem is vetted a fáradságot, 

hogy másokon segíts. Például észrevetted, hogy egyik alkalommal az 

egyik utastársunk szívinfarktust kapott? Gyorsan levittük a gépről és 

elláttuk, nehogy nagyobb baja legyen - érkeztek a kemény szavak. A 

kislányban egy világ omlott össze. Csalódnia kellett Mátéban és 

magában is. Hogy lehet, hogy nem vette ezt észre? Fájt minden 

szó, amit a fiú a száján kiejtett, talán még sérüléseinél is jobban fájt neki. 

Már nem akarta jobban megismerni Mátét. Annyira nem, hogy 

keresetlen szavainak hangot is adott: 
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- Figyelj, Máté! Menj el! 

- Tessék? - hökkent meg. - Még nem is tudsz semmit. Ennyin kibuksz, 

Kiscsaj? Még nem is mondtam, hogy három ember kirabolt engem. A 

rablók a mozgó járműre ugrottak fel. Engem kiraboltak – mint 

mondtam - téged meg kidobtak a jeges, havas földre. Emlékszel? 

Megpróbáltam utánad rohanni, ezért kitörtem az ablakot. A rés olyan 

szűkre sikerült, hogy ha még ordítottam volna neked, akkor sem 

hallottad volna meg. Csak később állt le a busz. Akkor egy közelemben 

lévő üvegszilánkkal letudtam magamról szedni a kötelet, amivel 

megkötöztek a rablók. Segíteni akartam neked, de akkor te már az 

udvaron voltál. 

- Nekem azt mondták, hogy te csúsztattál le a csúszdán. Ugyanis velem 

az udvaron bántak el - tudta, hogy Máté hazudott, hisz még az egyik 

szülője közölte vele, hogy a három fiú beépített emberek voltak. „Lehet 

csak álmodta az egészet, azért beszél Máté most össze-vissza”, állt a 

pártjára egy hang a fejében. 

- Nem, nem én voltam. – „Akkor biztos, hogy a három fiú egyike volt”, 

morfondírozott a lány magában. 

- Bűnözők ólálkodnak a területen - vonta le a lényeget Hanna. Igazából 

Máté nézőpontját hitte el, hisz ő élte át a történteket. A lány kicsivel 

később már sírt. Nem érdekelte, hogy milyen benyomást kelt Mátéban a 

viselkedésével. Egyet akart: hazamenni, ami nem nagyon bizonyult 

megvalósíthatónak. Megpróbálta egy rövid ideig elfelejteni az imént 

hallottakat, és a jelenre koncentrálni. Kitörölte hát a könnycseppeket a 

szeméből, vett egy mély lélegzetet, mely elég fájdalmas volt. 

- Őszintén mondom bocsánat…, de az adott helyzetben azt sem 

tudtam, hogy kerültem oda, nemhogy még másokkal is törődjek - 

nyöszörögte bűnbánóan. 

- Megértem - bólintott. 

- Komolyan? - lepődött meg a lány. 

- Persze. Én is ezt tettem volna a helyedben. 

- De az előbb... - kezdte Hanna, de nem tudta befejezni a 

mondanivalóját, mert félbeszakították: 
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- Csak meg akartam vizsgálni, hogy a próbatétel során mennyire sérült 

meg az agyad és a lelked. Amint látom teljesen ép - mosolygott. 

- Szóval semmi sem igaz, amit az előbb mondtál? 

- Simán. 

- Simán mi? - húzta tovább a húrt. 

- Természetesen minden szavam igaz volt, amit ellöktem neked, de ezen 

ne törd a cuki kis buksid, mert nem csak te követtél el hibákat. Nálam 

egy idős bácsi halt meg, és észre se vettem. Ez azért is meglepő, mert az 

öregúr mellettem ült. Hidd el Csajszi, az én gondjaim 

eltörpültek a tieid mellett - a „csauszit” ez megnyugtatta. Boldog volt, 

mert Máté csupán azért viselkedett vele gonoszul, hogy a reakcióit 

megfigyelje - vagy mijét, már nem is emlékezett rá pontosan. 

Olyannyira, hogy rögtön a nyakába vetette magát. Később elengedte, 

hogy ismét komolyra fordítsa a szót: 

- Szóval most mi lesz velem? Mármint... úgy értem... láthatom a 

családomat? 

- Majd meglátod - érkezett a nyugodt válasz. „Meghagyták neki, hogy 

nem kössön az orromra semmit. Legalábbis remélem, hogy így történt.” 

Ezután Hanna hasznosnak látta, hogy ismét rákérdezzen arra, amely 

még mindig nem hagyta nyugodni: 

- Jó, akkor még egyszer tisztázzuk: azt mondd meg, hogy miért éreztem 

hidegnek a vizet, holott a parton nyári idő volt - és tudniillik a Nap 

előbb melegíti fel a vizet, s majd csak azután a földet- , miért voltak 

forróak a jégdarabok, és miért voltam képes a tudtom nélkül átúszni az 

egész tengerszakaszt amikor köztudott, hogy rosszabbul úszok, mint 

egy földigiliszta? 

- Egyszerű. Gondolkodj csak el rajta - vonta meg a vállát. Hannát ezzel 

a válasszal nem nyugtatta meg. „Mintha kikerülte volna a válaszadást”, 

morfondírozott. Nincs is min csodálkozni: egyszer ezt már 

megbeszélték, most a lány csupán ismét tisztázni szerette volna a 

történteket. Mivel belátta, hogy társa nem vevő erre, ő maga válaszolta 

meg a saját kérdését:  Olyan mértékben hatottak rá a különböző 

ingerek, hogy az érzékszervei és az agya is egyaránt feladták a 
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szolgálatot és összezavarodtak. Ezeket elmondta Máténak is, mire 

Hanna megnyugodott. Azért is nyugodott meg, mert a kijelentésre a fiú 

elismerve így szólt: - Kiscsaj, belőled idővel egy remek klinikai dolgozó 

fog válni - ezt hallván elhatározta, hogy ha törik, ha szakad, jó 

dolgozóvá műveli magát, és bármi áron leszoktatja Mátét arról, hogy őt 

Kiscsajnak becézze. Felemelő érzés kerítette hatalmába mindenezek 

után, mivel kis beszélgetésük során tudatosult a lányban, hogy minden 

bizonnyal nem fogja a családja beváltani a bukás esetén megfogalmazott 

következményeket.   

 

- Hány éves vagy? – kérdezte a fiút. Még mindig a barlangban voltak. 

Egymás mellett ültek, és beszélgettek. Hanna most pihent, mivel a fiú 

megtiltotta neki, hogy megerőltesse magát. 

- Nagy traumának voltál kitéve - magyarázta akkor. - Nyugiban majd 

visszarázódsz az eredeti kerékvágásba. Hanna megfogadta a tanácsát, és 

nem mászkált el a helyéről, felfedezni a barlangot. Ahogy úgy ültében 

körültekintett, hihetetlenül szépnek látta a helyet. Ami furcsa volt 

számára, hogy téglalap alakú volt a helyiség alaprajza, ennek ellenére a 

boltozata olyan volt, mint minden rendes barlangnak. Egy élőlény sem 

élt ott, még egy elkószált denevért sem látott. Sajnos. Szeretett volna 

legalább egyet a kezében fogni, ugyanis rajongott az állatokért. A 

barlang tetejéről és faláról cseppkövek lógtak le magányosan – ráadásul 

még a földből is kinőtt jó néhány. A barlang nem volt nagyon nagy, úgy 

saccolta, hogy egy focipálya negyed részével egyezett meg - bár erre a 

megállapításra nem lehet alapozni, hiszen borzalmas dolgokat szokott 

produkálni testnevelés órán  a tanár szerencsétlenségére, de a társai 

legnagyobb örömére, így nem kizárt, hogy tévedett a méretét illetően. 

- Nem nagy durranás - jegyezte meg Máté miután az egyik pillanatban 

körültekintett. 

- Viccelsz? - ütődött meg Hanna. - Csodaszép! - Nem győzött 

gyönyörködni abban, ahogy a mennyezeten lévő apró lyukakon át 

beszűrődő napsugarak megvilágítják a különböző kristályokat és 

cseppköveket. Egynéhányuk gyémánt módjára törték meg a fényt, a 
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szivárvány összes színével elkápráztatva a bent lévőket. A legjobban az 

tetszett neki, hogy a hajszálvékony fénynyalábok tökéletesen 

bevilágították a rendelkezésükre álló teret. Felnézve a mennyezetre 

pedig olyan benyomása volt, mintha éjszaka az ég alatt a csillagokat 

bámulná. 

- Olyan, mintha egy koncerten lennénk - így a fiú miközben a 

fényekben gyönyörködött. - Már csak zene hiányzik... - itt káromkodott 

egyet.  

Visszatérve Hanna elsőként feltett kérdésére: 

- Szóval hány éves is vagy? - a fiú nem válaszolt rögtön, inkább mélyen 

gondolkodóba esett. A lányt ez meglehetősen idegesítette. Tisztában 

volt vele, hogy Máté tudja, hogy ő, Hanna hány éves volt, és persze azt 

is, hogy saját maga mennyi idős. Máté végül is némi egy kis noszogatás 

után kibökte a választ: 

- Parányival több, mint te - titokzatoskodott, mire Hanna lesújtó 

pillantást mért rá, aminek következtében a fiú megjegyezte: - Ha ölni 

tudnál a szemeiddel már biztos, hogy halott ember lennék, Kiscsaj - a 

„gyilkosnak” ez hallatán nevetnie kellett, és válasz gyanánt meglökte a 

mellette ülő „áldozat” vállát. Hanna kis ideig tartó töprengés után rájött, 

miért is ülnek ott éppen: odaért a barlanghoz nemde? Megtette azt, 

amire kérték: ösztönből cselekedett. Igaz, egy kicsit rosszul sült el, de a 

végeredményt kell figyelembe venni. Különben is, még mindig érezte az 

összes porcikájába szúró elviselhetetlen fájdalmat. Azt ígérték neki, 

hogy ha elvégzi a feladatát, a barlangon keresztül haza juthat. Elvileg ez 

egy összekötő kapocs volt a tenger és az otthona között, ám ezt 

nehezen tudott elképzelni főleg azért, mert az országa olyan területen 

feküdt, ahol a lakók a tenger birtoklásának gondolatát is kiverhették a 

fejükből. Elköltöztek volna egy másik országba? Vagy építettek a 

közelükbe egy mesterséges tengerpartot? Kizárt! Teljesen mindegy, nem 

is ez a lényeg. A legfontosabb, hogy haza kerüljön. A megállapodás úgy 

hangzott, hogyha nem teljesít maximálisan, többé nem láthatja viszont 

szeretteit. 

- Máté, miért húzod az időt? - kérdezett rá kegyetlenül. 



 
 

68 
 

- Nem húzom. Jó itt lenni – még a rossz fényviszonyok ellenére is 

kivehető volt, hogy a füle elvörösödött. 

- Na persze. Az előbb azt mondtad, hogy többé nem teszed ide a lábad, 

mert kezd egy kicsit hasonlítani ez a hely egy diszkóra, azt meg nem 

szereted - emlékeztette. Máté erre erőtlenül mosolyogni próbált, de nem 

jött össze neki. 

- Ezt mondtam volna? Hehe - dörzsölte meg füle tövét, majd mivel 

nem tudott semmi mentségére hozható indokkal előállni, inkább 

hallgatott. 

- Mi ez az egész? Ugye újra láthatom a szüleimet? Vagy ez megint egy 

próbatétel, hogy hogyan tudok önállósodni? Köszi, de abból nem kérek. 

Hol van egy ajtó, ami a házunkhoz vezet? Ha attól félsz, hogy magadra 

hagylak, ne aggódj, velem jöhetsz, és akár nálunk is alhatsz. A szüleim 

csak megengedik a munkatársuknak ezt a csekélységet nemde bár? 

- Nem - maradt komor a fiú. - Ez nem egy próbatétel..., csak veled 

akartam lenni egy kicsit, mielőtt még elmész. 

- De velem jöhetsz - ismételte magát. 

- Nem, tévedsz. Ahhoz nekem is meg kellett volna „küzdenem” a 

tengerrel, ami teljesen képtelenség lett volna, mivel a tengeri próba csak 

betegeknek, pontosítva olyan kigyógyuló félben lévő emberek számára 

van előírva, mint amilyen te vagy. Érted már? - a fiú csalódott képet 

vágott csakúgy, mint Hanna. - Különben a második ajtó egy 

karnyújtásnyira van tőled - ezt úgy mondta, mintha egy teljesen 

hétköznapi dolgot hozott volna a társa tudomására. - Csak az a kérdés, 

hogy élsz e a lehetőséggel, hogy hazamenj? 

- Azt akarod mondani, hogy végrehajtottam a feladatot? - bújt ki a 

bőréből Hanna. 

- Igen, de - nem akarok hősködni - nekem köszönheted, Kiscsaj. Ezért 

majd egy puszit is kérek! - mivel a lány értetlenkedni kezdett, ami 

makogás formájában tört fel belőle, tovább folytatta: - Mondtam, hogy 

riasztók vannak a vízben - magyarázta már sokadjára. - Gondolom a 

pici agyaddal te is rájöttél, hogy amikor már vagy századszorra beleestél 

a vízbe századszorra jelzett a gép a klinikán lévőknek, hogy nem is egy 
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hibát ejtve elbuktad a próbatételt. Amikor a parton rád néztem már 

tudtam - jó, csak sejtettem -, hogy nem a kiváló úszásodról vagy híres, 

ezért megsajnálva téged, a parton lévő kis karokat - amiket te biztos 

bokrok ágainak láthattál - elfordítva a tenger fenekére kormányoztam az 

összes riasztót - mivel azok a karokkal irányíthatóak. Mindezek 

következményeképpen szabadon lubickolhattál az állításod szerint 

jéghideg vízben úgy, hogy senkinek sem tűnt fel, hogy nem tudtad 

megcsinálni a feladatot. 

- Ezért a húzásért nem fogsz bajba kerülni? 

- Bajba? Én? Kizárt! 

- De, néhány embernek - vagy lehet még többnek is - feltűnt! Amint 

megérkeztem ide, hangokat hallottam. Mérgesek..., gúnyosak... és... és... 

kárörvendőek voltak az emberek - dadogta. 

- Össze voltál zavarodva. Azt hallottad, amit azt hitted, hogy hallani 

fogsz. Ennyi az egész. - Hanna hihetetlenül megkönnyebbült. Úgy 

érezte, neki ezentúl mindig, minden sikerülni fog. Hálás volt Máténak, 

úgyhogy meg is adta az erőfeszítéséért a kért jutalmat: egy puszit az 

arcára.  

Rövid idő múlva kénytelen volt elbúcsúzni a türkizkéken csillogó 

tengertől, a mesés barlangtól és a kipirult arcú Mátétól. Maradt még 

volna, de az otthonát már igazán viszont szerette  volna látni. Ezt a fiú 

meg is értette, így nem hátráltatta őt felesleges kérdésekkel és 

megjegyzésekkel. 

- Te itt maradsz? - érdeklődött Hanna. 

- Kénytelen leszek - jött a felelet. - A klinika dolgozói majd eljönnek 

értem, hogy összeszedjük a riasztókat. Átadjuk a fürdőzőknek a terepet, 

és hazamegyünk. 

- Rendben - Máté a társát ezután a két méterre lévő ajtóhoz kísérte, ami 

igazából egy kapu volt. Elbúcsúztak egymástól. Hanna már nyomta 

volna le a díszes tulipánt ábrázoló vaskilincset, amikor a homlokát, orrát 

és száját beverte egy áttetsző valamibe. A hirtelen jött fájdalomtól 

összerezzent, de eszméleténél maradt. Átnézett a válla fölött, hogy 

röpke segélykérő pillantást váltson Mátéval, de ő is kétségbe volt esve. 
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Hanna felbátorodva ismét megpróbált az ajtó közelébe férkőzni, de 

mindhiába. Mintha a kapu előtt öt centiméterrel egy a földtől a plafonig 

húzódó vastag üvegfal lett volna. Bele kellett törődnie a sorsába. 

Szótlanul sírva fakadt. Nem tudott mit mondani, s ha tudott volna is, 

egy hang nem jött volna ki a torkán. Máté szorosan magához ölelte. 

Hanna a vállán zokogott. Meglepetésére még a fiú is elérzékenyült. 

Miért nem lehet soha sem szerencséje? Miért játszik mindig a Sors 

közre? Miért tesznek folyton keresztbe neki, csak hogy megnehezítsék 

az életét? Elege van a próbatételekből! A továbbiakban az életét 

feladatok sorozata fogja betölteni? Köszöni szépen, de nem kér belőle. 

Miért kell egy természeténél fogva szabad embert minden vágyától, a 

szabadságtól megfosztani? A kérdések megválaszolatlanul maradtak a 

fejében. Egy éti csigának érezte magát, akit megfosztottak a házától. 

Borzasztó érzés volt. Máté pulóveréből már csavarni lehetett a vizet, 

annyira sírt, de a viselőjét ez a kis kellemetlenség hidegen hagyta. 

Inkább még szorosabban magához ölelte a sajnálatra méltó, összetört 

szívű lányt. Hanna most a jobb kezével megérintette a láthatatlan 

üvegfalat - ha egyáltalán az volt -, ami elszigeteltté tette a területet. Az 

jéghideg volt, de ugyanakkor forró is. Ismerős érzés... 

- Miért? - hagyta el a száját az oly sokszor már feltett kérdés. 

- A feladatot véghez vitted, de az időhatárt túllépted. Már félúton lejárt 

az időd - Máté hangja megcsuklott. 

Elkeseredettségében lerogyott a földre, elengedve így a fiú nyakát, aki 

erre hevesen levegő után kapkodott, hiszen ahogy Hanna ráborult 

egyúttal - nem szándékosan - majdnem megfojtotta őt. A fiú magával 

mit sem törődve a lány után kapott, aki már ott tartott, hogy beleverte a 

fejét az üvegfalba. Gyengéd mozdulatokkal eltolta onnan a lányt, és 

amikor már biztonságban vélte, megszólalt, túlkiabálva a pityergő lányt: 

- Tudom, eleged van abból, hogy állandóan tudálékoskodok, de most 

hallgass végig: Szerinted mi értelme van most ennek? Elérsz valamit a 

sírással? - A kérdezett erre szóra nyitotta a száját, de Máté intett, hogy 

jobban tenné, ha hallgatna. - Ne, úgyis tudom, mit akarsz mondani. És 

hidd el: a lelkeden sokat segítesz, de a helyzeteden annál kevésbé. 
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Tudod most kit látok magam előtt? Egy ötéves kislányt, akinek hiányzik 

apa és anya, na meg a nagypapi. Áh, szállj már le a rózsaszín felhőről, 

Kiscsaj! Nincs tériszonyod? Szerinted azért hoztak ide, hogy 

megszívassanak? - Itt megrázta a fejét - Nem. Sokkal inkább azért, hogy 

felnőtté válj végre, megtanulj önálló döntéseket hozni, és megismerd 

önmagad. Egész éltedben a felnőtteken fogsz élősködni? 

- Még csak tizenhárom éves vagyok, hol van még a felnőttkor? - nyögte 

remegő hangon a témában érintett személy. 

- Elég gyorsan a nyomodba ér, ha nem figyelsz, Kiscsaj. Nyugi, én sem 

sejtettem, hogy időhöz van kötve ez az egész. Asszem nálam ilyen nem 

volt... - hangjában némi bizonytalanságot vélt felfedezni. - Vagy mégis? 

Aj, nem emlékszem... 

- És most mi lesz? - a lány a vörösre duzzadt szemét törölgette. 

Tisztában volt vele, hogy haza már nem mehet. Nem tudta, hogy miféle 

szigeten voltak, s egyáltalán volt e ott civilizáció. Az is megeshet, hogy 

örökké ott ragadnak Mátéval. 

- Nem tudom. Várunk, majd csak lesz valami - hangja még egy kis 

reményt sem tartalmazott, ami még jobban elkeserítette a lányt.  

 

A két fiatal körülbelül fél órát ücsöröghetett már a barlangban. A 

barlang szájához telepedtek le, ahonnan az egész tengert beláthatták, 

valamint egészen parányi mértékben a szigetben is mereszthették a 

szemeiket. A barlang előtt egy kis föld sem szolgált küszöb gyanánt, 

rögtön a tenger hullámzott, így olyan benyomása volt Hannának, 

mintha az egész hely a vízen úszott volna. Az egyik pillanatban 

eljátszott a gondolattal, hogy a barlang egyre jobban távolodik a parttól. 

Egy hét múlva olyan messze lesznek, hogy már nem is látják a partot, 

egy hónap múlva pedig már egy egészen más földrészen találják 

magukat. Ott nem él majd senki, csak ők ketten. Másnap élelemszerzés 

közben annyira összevesznek, hogy egyikőjük bennmarad a barlangban, 

hogy új, a másiktól mentes területre sodorja a tenger. Ez az egyén volt 

Máté. Hanna az idegen szigeten marad majd. Ott talál kókuszdiót, 

gyümölcsöket és rovarokat, így tudja majd csillapítani az éhségét. 
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Egyszer majd egy forrásnál ráakad egy maga korabeli lányra, aki 

szerencsére művelt lesz. Hosszas beszélgetések során kiderül majd, 

hogy a lányt is a szigetre „száműzték”, mert beteg létére nem tudta 

teljesíteni a feladatát. Egészen odáig magányosan tengődött, de 

immáron már minden megváltozik. Az újdonsült barátjával az oldalán 

Hanna ellátogatott Máté szigetéhez - hihetetlen, de tudta merre keresse-

, hogy a fiút irigylésre késztesse az új barátnője láttán. Ez meg is történt: 

Máté nem egyszer féltékenységi dührohamokban tör ki, de idővel sajnos 

fordul a kocka: a fiú tüzetesebben felméri majd a szituációt. Rádöbben, 

hogy aki egy olyan jó fej lánnyal barátkozik, mint Hanna, ő maga sem 

lehet annyira rossz, így hát elhatározza, hogy megismeri az új jövevényt. 

Kis idő múltán olyannyira megkedveli majd, hogy járni is fog vele, ezzel 

a háttérbe szorítva Hannát... 

- Te nem így gondolod, Hanna? - kérdezte Máté. 

- Mi? Tessék? - ez a kérdés hirtelen kizökkentette az álmodozásából. 

Teljesen elfelejtette, hogy a fiú még mindig mellette ült. Egyenesen 

előre nézett: egy gyönyörű naplementét csodálhatott meg, ahogy a 

szemük láttára hagyja el a fejük fölött lévő égboltot, maga után hagyva a 

Holdat. 

- Azt mondtam, hogy tök jó a naplemente - hangzott a válasz egy kicsit 

morcosra sikeredve. Hanna ezután bocsánatot kért az elkalandozásáért, 

továbbá felajánlotta, hogyha valóban kénytelenek várni, akkor esetleg ha 

neki is van kedve elmehetnének a partra. Nem merte bevallani neki, 

hogy mégis mi váltotta ki belőle ezt az ötletet. Egy kicsit kínosnak 

érezte ilyen buta merengésekről beszélni a fiúnak, ezért inkább 

hallgatott a témáról. Valójában rettegett attól, hogy az éber álma 

beteljesedik majd. 

- Sajna azt nem lehet - vágta rá kelletlenül, majd a társa fájdalmas 

arckifejezését látva megmagyarázta: - Nyugodtan a partra úszhatnánk, 

de ez esetben nem használhatnánk a mennyezeten lévő csapóajtót. 

Nem vagyok benne biztos, hogy kibírnád az oda-vissza úszást. Nagy 

távolságról van szó. Nem tom' miért van ez megtiltva... Ez a szabály és 

kész. 
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- Fura szabályaitok vannak - húzta el a száját Hanna. 

- A szigeten - most mondom, csakhogy még időben értesítselek- a szép 

kilátás mellett nincs semmi sem az égvilágon. Aludni csak itt tudnánk, 

mivel a parton és azon túl állatok százait lettek betelepítve, hogy ki-ki 

fenntartsa a saját faját. 

- És ha csak körülnéznénk? - foggal, körömmel ragaszkodott 

álláspontjához, miszerint minél előbb el kell hagyniuk a jelenlegi 

tartózkodási helyüket. Volt egy olyan rossz tulajdonsága, miszerint 

mindent elhitt, amit ő maga talált ki. 

- Ja, most jut eszembe: te beteg vagy, így ha a partra szeretnél menni, 

újból el kell végezned a próbát. Ezzel jár. Bocs, de annyira elméláztam, 

hogy teljesen kiment a fejemből. Te ugrabugrálnál, én meg a csapóajtón 

keresztül lemásznék a barlang oldalánál, ami mellett van a csónakom. 

- Miért veszik ennyire komolyan ezt az egészet? 

- Papádat kérdezd, ne engem, elvégre ő a főnök - hárította el a kérdést. 

- Örökre itt kell maradnom? 

- Csak reménykedni tudunk abban, hogy nem - ezután mintha eszébe 

jutott volna valami. –Nem akarok csalódást okozni, de hamarosan el 

kell mennem. Van egy sürgős ügyem... a játékteremben. - Hanna lesújtó 

pillantást vetett a fiúra, de ő állta a megpróbáltatást. - Mi van? 

Nekem is kijár a lazítás. Különben is nagyon kifárasztottál, 

megérthetnéd, hogy elmegyek –szavai megannyi késként hatoltak a lány 

tudatába, de egy szót sem szólt. Ahelyett, hogy a gondolataiba merült 

volna, felpattant a helyéről, és faképnél hagyta Mátét. Most már nem 

ösztönből, hanem tudatosan cselekedett. Egyenesen a szemnek 

láthatatlan fal felé sétált. A hátán érezte a fiú csodálkozó pillantását, de 

mit sem törődött vele. Amikor már az áhított falhoz ért, minden 

maradék bátorságát összeszedte. Mély levegőt vett. Az agyában úgy 

kúsztak-másztak a gondolatok, mint egy kis zsákba gyömöszölt száz 

meg száz csörgőkígyó. 

Egyik pillanatról a másikra egy kalapba „tette” a fájdalmait, keserű 

csalódásait és negatív élményeit, hogy a megtelt tárgyat eldobja magától: 

a negatív gondolatait eszközként felhasználva a magasba emelte az öklét 
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és akkorát vágott a falra, amekkorát csak tudott. De az eredmény sajnos 

nem az volt, amit elképzelt. A levegő - vagy az átlátszó fal, ahogy ő 

nevezte - még meg sem remegett. Ennek láttán - vagyis nem láttán - 

éktelen haragra gerjedve ismét nekirugaszkodott, de sajnos semmi jóval 

nem kecsegtette a fal: az merev volt és áttörhetetlen. Az ökle már 

sajgott a fájdalomtól, de ezzel mit sem törődve újbóli akcióra 

kényszerítette a végtagját. Már teljesen lemondott a tervéről, csak 

mérgében püfölte tovább a falat.  

Hirtelen egy árnyékot látott maga mellett. Megijedt. Nem nézett az 

árnyalak tulajdonosára, csak méregetni kezdte a szeme sarkából: Mátét 

ismerte fel benne. „Miért, kire számítottál?”, hangzott a gúnyos kérdés a 

fejében. A lány nem szégyellte el magát a fiú előtt sőt, az ő jelenléte még 

ösztönözte is, hogy újból megkísérelje a megvalósíthatatlant. És láss 

csodát, sikerült neki! A barlang láthatatlan fala szemmel láthatóan 

megrepedt! Maga a fal még mindig nem látszott, csak a hajszálvékony 

repedések. Ezután felbátorodva tovább püfölte a már szerkezetében 

meglazult falat. A dolga ezen túl sokkal könnyebb volt. Öt perc sem telt 

bele, mire végre kész lett a „remekmű”. Az átlátszó fal szilánkosra tört - 

egypár szilánk Hanna kezébe is jutott. Már csak azt kellett tennie, hogy 

a zöld, rozsdás kapu kilincsére helyezze a kezét, miután átmászott a 

számára megfelelő méretűre vájt falon. A furcsa az volt, hogy a kis 

kaland semmiféle maradandó sérülést nem hagyott az öklén, melynek 

tulajdonosa csak örülni tudott. 

Gyorsan kellett cselekednie. Még egy utolsó pillantást vetett Mátéra - 

aki kővé dermedve bámulta őt egy árva szót sem szólva -, majd mélyen 

a szemébe nézve ezt mondta: 

- Nekem is kijár a lazítás. Különben is, nagyon kifárasztottál. 

Megérthetnéd, ha elmegyek - utánozta Máté dörmögő hangját, majd azt 

a kis kevés haját, amit még magáénak tudhatott, a fiú arcába csapva 

megpördült a tengelye körül, és átbújva a nyíláson, feltépve a kaput, 

kirohant az ismeretlenbe remélve, hogy az otthona felé vezető útra 

lépett. 
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SZÍNHÁZI IDEGBAJ 
 

Halvány fogalma sem volt arról, hogy éppen hova tart, de valahogy nem 

is érdekelte. A lelke boldog volt, s boldogságában szárnyra tudott volna 

kapni, hiszen elhagyta azt a nyomasztó barlangot, maga mögött hagyva 

a próbatételt. Már maga ura lehet. Éppen azt tette, amiről a próbatétel 

szólt: a saját kezébe vette az életét. Életében először szabadnak érezte 

magát. Titokban ez volt minden álma, és most végre beteljesedett.  

A jeges, havas, kietlen, sötét terepen futott lélekszakadva. Tudta mi a 

célja: hazaérni, de elhatározta, hogy előbb még egy jó nagyot 

megmártózik a szabadság adta örömökben. Hirtelen már nem az 

számított, hogy „mi történt”, hanem az, hogy „mi történik”. És ez 

nagyon fontos volt számára.  

A sötétben nem tudott tájékozódni. Amúgy sem volt nagy tájékozódó 

képessége, de ha netalántán mégis volt egy kicsi benne, az a sötétben 

régen elveszett. A farkasordító hidegben iszonyatosan reszketett, mivel 

még a barlangban levetette az átfagyott pulóverét, így már csak egy szál 

rövid ujjúban haladt előre.  

„Máté hogyhogy nem szaladt utánam?”, csodálkozott magában. A 

választ idővel sikerült magának megválaszolnia: „Mivel ez az én 

próbatételem volt, csak én léphettem át a kaput.” Azonban észrevette, 

hogy miközben átlépett a barlang kapuján, Máté keze ijesztő 

sebességgel megragadta, de a szorításból sikerült kibontania magát, és 

csak azután indult útra.  

Megfordult a fejében, hogy lehet, látják őt a szülei biztonsági kamerával, 

de abban a pillanatban kiverte a fejéből a rossz gondolatokat. Lelke 

mélyén nagyon meg volt sértődve az állítólagos papájára, ugyanis 

teljesen nyilvánvaló, hogy ő tehet arról, ami eddig vele, Hannával 

történt abban a két napban. Mégis hogy képzeli, hogy ítélkezik felette 

anélkül, hogy tudná, milyen is az unokája igazából? Milyen jogon teszi 
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ki próbatételek sorozatának, amikor még azt sem tudja, mi zajlik a 

fejében? Ez fordítva is igaz lenne, de a lány erre nem gondolt.  

A nagy rohanás következtében szúrni kezdett az oldala, így hát 

megkímélve magát, lassú tempóba váltott át, és amikor még így sem 

maradt abba a fájdalma, megállt. A hideg levegő kifejezetten jól esett a 

tüdejének – még csak nagyon felületesen gyógyultak meg a belső szervei 

a próbatételek során. Mélyeket lélegzett, majd engedve a kísértésnek 

törökülésbe ült a hó fedte földön. Ekkor azt képzelte, mintha egy 

videoklipben lenne: dúdolgatni kezdte a kedvenc előadójától egy 

számot, ami még múlt héten megtetszett neki. Az iménti viselkedése 

teljesen feldobta a hangulatát, így hát hogy még jobban elszórakoztassa 

magát, hanyatt feküdt a hideg földön. Lelki szemei előtt a zenés 

kisfilmet látta. Tudomásul vette, hogy borzalmas látványt nyújthatott, 

de a lényeg az volt, hogy jól érezze magát.  

Egy vicces résznél, amikor a klipben egy mosómedve vette át a 

mikrofont, hogy énekeljen, megeresztett egy halvány mosolyt, de az 

hirtelen az arcára fagyott: halk neszt hallott. Pontosabban beszélgetést. 

Az ereiben megfagyott a vér. Nem is tudta, hogy volt még valaki ott 

rajta kívül. Sebtében felpattant a hóról, mintha ágyúból lőtték volna ki. 

Szétnézett, de mivel egy fényforrás sem volt a közvetlen közelében, 

nem látott semmit. Már megint nem támaszkodhatott a szeme világára.  

Suttogás, majd az beszéddé nőtte ki magát, hogy a beszéd üvöltéssé 

erősödjön. Hanna nem tudta mire vélni az eseményeket. Rettegés 

kerítette hatalmába. Nem szívesen nézett szembe vadidegen alakokkal, 

mikor azt sem tudta hol volt éppen, s ha baj van, merre fusson.  

Megindult előre. Sikerült kitapogatnia egy nagy rózsabokrot, amelynek 

ágain már csak a tüskék voltak. Lekuporodott a tövébe. Mivel a 

beszélgetés hangereje fokozódott, biztosra vette, hogy az emberek a 

rózsabokor felé közelednek, ami mögött történetesen ő rejtőzött. 

Hanna igyekezett elfojtani a lélegzetvételét. 

- És te komolyan azt hitted, hogy bejössz nála? - a hang ismerős volt: a 

három bűnöző fiatal egyike beszélt éppen. Egy dörmögő hang adott 

választ: 
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- Jó' van na, ne szóljá' be! Miből gondolhattam volna, hogy csak egy 

zsepit kér, mert elkenődött a szemfestéke? 

- Talán abból, hogy láttad, elkenődött a szemfestéke - horkantott a 

harmadik. „Mind a hárman itt vannak”, csodálkozott Hanna. Az imént 

szóló fiú most egy kárörvendő kacajt hallatott. Ezután a megsértett fiú 

fejbe vághatta a két gúnyolódót, akik ennek következtében 

visszaütöttek. A sértett hallhatóan egy újabb nyaklevessel ajándékozta 

meg az egyik társát, aki ismételten kímélte az öklét. A bokor mögött 

lapuló lány lélegzetvisszafojtva hallgatta, ahogyan a három fiú 

verekedett. Adott pillanatban egyáltalán nem szívesen fedte volna fel 

magát előttük, hisz nagyon felbőszült állapotban voltak. 

Hanna kifejezetten gyűlölte az erőszakot, és abban a pillanatban a 

fültanúja lehetett egynek. 

Minden egyes másodpercben azon izgult, vajon mikor vélik felfedezni, 

hogy a tőlük két méterre eső, levelek hiánya miatt csupasz növény 

mögött valaki meghúzta magát. A lánynak még a verekedés puszta 

hallgatása is felért azzal, mintha őt ütnék. Ráadásul még a rózsatüskék 

elviselhetetlen szúrását is el kellett viselnie, amik minden egyes apró 

mozdulatnál felhasították a vízben tartózkodása miatt kiázott bőrét. 

„Hihetetlen, hogy ilyen gyerekes emberek is léteznek. Egy poénos 

megjegyzéstől ennyire el tudják vetni a sulykot. Egy bocsánatkéréssel 

többre mennének, minthogy egymás testét kék- zöld-lila foltokkal 

tarkítják.” Várta a pillanatot, mikor hagyják abba, de arra várhatott még 

egy ideig, hisz a fiúk elég mérgesnek és lelkesnek tűntek. De vajon hogy 

kerülhettek pont oda, ahol ő is jelen van? És hogyan voltak képesek 

tájékozódni a korom sötétben? Rejtély volt számára. 

- Már nem vagy olyan beképzelt, mi? - zihálta az egyik fiú, miután egy 

jókora pofont lekevert az ellenfelének. 

- Na mi az, nem adod már a nagymenőt? - Hanna egészen idáig csak 

elmélázva hallgatta a történéseket, de most... Elgondolkozott: jeges, 

havas táj, három fiú, verekednek. Az áldozatnak biztos be van kötve a 

szeme kendővel, a teste körbecsavarva kötelekkel. 
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Összeszorult a szíve. Nem hagyhatta annyiban, cselekednie kellett. Nem 

engedhette, hogy a negyedik fiú szenvedjen. Tisztában volt vele, hogy 

az áldozat valószínűleg múltkor őt, Hannát verte meg, de a lány ezt a 

tényt most nem vette figyelembe. Gyűlölnie kellett volna, de nem tette. 

Inkább sajnálatot érzett iránta, nem pedig megvetést. Lehet, hogy egy 

negyedik fiú is csatlakozott hozzájuk, kiközösítve most az egykori trió 

tagját. Ismerte az érzést... Fogta magát, és minden erejét latba vetve a 

fiúk elé állt. A legnagyobb meglepetésére szívesen fogadták körükben: 

- Szia, Hanna! - a megszólítottat nem érdekelte, hogy honnan tudják a 

nevét, csak egy valami járt a fejében: a szegény gyerek élje túl a 

kegyetlenkedést. 

- Azonnal engedjétek el! - Ripakodott rájuk ellentmondást nem tűrő 

hangon. 

- Miről beszélsz? - tetették az ártatlant. „Micsoda gusztustalan banda”, 

bosszankodott magában. Hanna még számára is meglepő merészséggel 

szállt szembe velük, a bűnözőkkel. 

- Nagyon is jól tudjátok, miről beszélek. Épp egy haverotokat 

kínozzátok, és ezen közben jól elszórakoztok.  

- Bébi, te félreértesz valamit - az egyik fiatal kezében egy zseblámpa 

lehetett, mert hirtelen fény töltötte be a helyet: egy mű-

jégkorcsolyapályán álltak, ami színpad is volt egyben. 

Mögötte volt a csipkebokor - nem is rózsabokor -, és Hanna 

legnagyobb megdöbbenésére a fiúk egy magnóra mutattak, amiből 

szóltak a hátborzongató mondatok. Valaki a távolban tapsolni kezdett. 

Hamarosan az összes fény kigyúlt. 

- Bravó, Hanna, tökéletes időzítés! – tapsolt egy személy. Bár félhomály 

volt, a lány még így is ki tudta venni azt, hogy a színházi ülések egyikén 

a nagyapja ücsörgött elkényelmesedve. - Bravó! - ismételte meg a 

gratulációt egy fülsértő füttyentés kíséretével. Ezután a kislány előtt 

elpirosult minden: most kővé dermedve ácsorgott egy hatalmas, piros 

függöny előtt.  
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"Ezt meg mire véljem? Hogy kerültem ide? De hát az előbb még egy 

kietlen tájon voltam! Csak észrevettem volna, ha egy színházba sétáltam 

volna be... Vagy mégsem?" 

El akarta felejteni az imént történteket. Olyan sokat csalódott már. 

Haza akart menni, azon nyomban. Azért csinálta meg - sikertelenül - a 

próbát, hogy ide kerülhessen egy újabb megoldásra váró rejtélyhez? 

Nagyszerű.  

Egyes egyedül érezte magát abban a nagy színházban, holott körülötte 

nyüzsögtek az emberek. Ki a jelmezeket varrogatta, ki a szöveget 

tanulgatta. De minek, ha úgy sincs közönség? A feje zúgott és 

hasogatott a sok válaszra váró kérdéstől. Valaki most hátba vágta. Ezt 

rezzenéstelen arccal tűrte, szinte meg sem érezte. Fájdalomküszöbét 

szimbolizáló pohara régen kicsordult. 

- Tessék, a szöveged! - Lökött oda neki egy vékony, apró termetű, 

malac szemű, fekete szögletes szemüvegű idős asszony egy jó vastag, 

nyomtatott lapokból álló köteget, telis-tele kusza betűkkel.  

Hannának a legkevésbé sem fűlött foga ahhoz, hogy színészkedjen. A 

lelke mélyén mindig is szeretett volna színész lenni, de most 

idegenkedett még a puszta gondolatától is. Talán a történtek 

változtatták meg a felfogását? Az biztos, hogy negatív irányba. Ezen 

meg fog próbálni változtatni, de amíg nem tudta magát nyugodt 

körülmények között, lehetetlenné vált számára megoldani az új 

feladatát.  

Megpróbálta visszautasítani a kezébe adott lapokat, de a hölgy 

hajthatatlan volt: mélyen a lány markába tuszkolta azokat, és odébb állt. 

A kislány nem tudta mire vélni ezt a megnyilvánulást, de röpke öt 

másodpercen belül kiderült: a függönyt széthúzták, és folytatódhatott is 

az előadás. A torkában dobogott a szíve, s levegőt is alig kapott. A 

reflektorok szinte megvakították: érezte, hogy pupillája a váratlanul jövő 

fényhatás miatt összeszűkült. Kis időbe telt, mire megszokta a 

világosságot, s csak azután tudott a nézőtérre pillantani. Ott még 

mindig a nagypapája üldögélt egy piros fotelben, megosztott 

figyelemmel. A helyiségben valósággal remegett a levegő, de Hannának 
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fogalma sem volt róla, miért. Abban viszont biztos volt, hogy nem fog 

egyetlen monológot sem előadni csupán csak az állítólagos nagyapja 

szórakoztatására. 

Gondolt egyet, és az egyik ideálisnak tűnő pillanatban a földhöz csapta 

a vaskos köteget, ami még mindig a kezében volt. Magabiztos volt, de 

egyben ideges is. Miután a papírok lecsapódtak a színpad jéggel borított 

deszkáira, mélyen a rokona szemébe nézett – már amennyire mélyen a 

szemébe nézhet az egyik ember a másiknak, ha 10 méter választja el 

őket egymástól. Meglepődött azon, hogy az idős úr megőrizte 

nyugodtságát. Az unoka úgy vélte, hogy ideje kihasználni a lehetőséget, 

és kiosztani őt: 

- Azt hiszed vicces vagy? Mert ha igen, akkor nagyot tévedsz! - pirított 

rá. - Van fogalmad róla, hogy mennyi fájdalmat okoztál nekem az 

elmúlt napokban? Te már rég egy elvonókúrán kötnél ki egy 

kényszerzubbonyba csomagolva, ha ez veled történne. Egy ideig tűrtem 

a megpróbáltatásokat, de ami sok az sokk! - Hannának megtetszett ez a 

szójáték ezért elhatározta, hogy a jövőben beépíti a szava járásába. - 

Miért nem veszed észre magad? Nem látod, hogy csak a terhünkre 

vagy? Nélküled még mindig egy boldog családot alkotnék a szüleimmel, 

de közbe kellett szólnod, mert nem bírod ki, ha nem veled foglalkozik 

valaki. - Tamás szóra nyitotta a száját, de abban a pillanatban be is 

csukta, és tovább hallgatta a kifakadást: - A szüleim olyan embernek 

mutattak be téged, aki olyasfajta, amilyen a Mama egykoron volt - itt a 

hangja megcsuklott: újra felszakadt a már begyógyult seb. - Azaz 

kedves, mindig másokkal törődő, sosem hazudó, és minden 

szituációban megnevettető ember. Ahogy a Mama és a te személyiségét 

összehasonlítom, nagy az eltérés. Vajon miért nem mondtak igazat a 

szüleim? Véleményem szerint azért, mert meg akartak kímélni a 

csalódástól. A benned való csalódásomtól. Ahogy így belegondolok, 

nincs is miért hibáztatnom őket, a helyükben ugyanezt tettem volna - 

vallotta be sokkal inkább magának, minthogy a megszeppent papájának. 

Ezután komoly elhatározásra jutott: - Figyelj! Tudod mit? Lépj ki az 

életünkből! Nem tudom, mi a titkod, hogy mi ez az egész agybaj, de 
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inkább ne is oszd meg velem! Lépj ki az életünkből olyan gyorsan, 

amilyen gyorsan felbolygattad a lelkiállapotunkat! NINCS 

SZÜKSÉGÜNK RÁD! - sírni kezdett. Nem izgatta, mennyi munkatárs 

hallja a szavait, sem azt, hogy a tulajdon papája szomorkodni látja. 

Hirtelen összecsuklott a lába és a színpad jeges deszkáira rogyott. A 

hidegtől borzasztóan kényelmetlenül érezte magát, de se energiája, se 

kedve nem volt feltápászkodni. A lapok szétszórva hevertek körülötte. 

Egy röpke pillantást vetett rájuk, majd a tekintete a fénytechnikusra 

irányult. Pár másodpercig csendben méregette, majd így szólt hozzá: - 

Megtenné, hogy nem világítja a szemembe azt a valamit? - szipogott, de 

mintha a falnak beszélt volna. - Köszönöm - fintorgott elégedetlenül, 

majd a papájához fordult: - Kérdezhetek valamit? Miért kellett velem 

ezt csinálnod? Az az egyetlen hibám volt, hogy boldog akartam lenni az 

életben. A tanulás terén megjelenő maximalizmussal szerettem volna 

megalapozni a biztos jövőmet. Minden szülő ilyen gyerekről álmodik. 

Azzal, hogy nincs gond velem, a körülöttem élők helyzetét is meg 

szerettem volna könnyebbíteni. Olyan hatalmas vétek ez? Az élet majd 

megtanított volna arra, amit az iskolában nem tanítanak meg. Rengeteg 

ugyanilyen sorsú gyerek létezik, mint én, miért pont engem kellett 

kiválasztanod? Menj vissza oda, ahonnan jöttél, és hagyj minket békén 

végre! - mondta már el sokadjára ezt a felszólítást. Egy kicsit viccesnek 

hathatott a jelenlévőknek, hogy ő, egy szál magában sírdogált a 

színpadon, a papája pedig a nézők között ült, szótlanul. Hanna 

merőben könnyített a lelkén, hogy immáron sokadszorra kifakadt: a 

kiabálások után mindig olyan jól érezte magát, hát miért is szüntesse 

meg ezt a szokását? Felesleges lenne. Egy darabig csendben várta, hogy 

az elkövetkezendő események magukkal sodorják, de erre sajnos hiába 

várt. Az idős úr merev, rezzenéstelen arccal minduntalan a kisunokáját 

bámulta. A fénytechnikus posztját betöltő férfi még mindig hagyta, 

hogy a reflektor fénye valósággal megperzselje a retináját. A padló 

változatlanul hideg volt. "Valaki csináljon már valamit!" Pár pillanat 

múlva aztán megelégelte a csendet, összeszedte maradék bátorságát és 

erejét, felpattant a helyéről, és elfutott. Egyenesen a függönynek rohant, 
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ami mintha össze lett volna ragadva, nem engedett a feszegetésnek. „Ez 

a modern technika egyszer az idegeimre fog menni”, bosszankodott, 

majd az irányát megváltoztatva a függöny mellé oldalazott, miközben 

végig papája szemébe nézett. Megilletődve, de egyben megörülve 

tapasztalta, hogy a bácsi szeméből könnycseppek csordultak ki. „Tehát 

hatottam rá”, elégedett meg magával Hanna. A függönnyel egy 

vonalban - ahogy arra számított - egy szűk kis folyosó volt kiépítve, 

mely a színpadhoz vezetett. Ezen keresztül szoktak a színészek az 

előadások alatt közlekedni. Már csak az a kérdés, hogy nyitva volt e, 

ugyanis a folyosó bejáratánál egy fekete ajtó volt. Odalépett hozzá. Az 

ajtó szemlátomást feketére festett fémből készült, és egy öklömnyi 

nagyságú lakat tátongott rajta. A lánynak összetört a szíve. El szeretett 

volna menekülni onnan a félelmetes helyről, de hogyan, ha még azt sem 

tudta, miként lehet egyáltalán kijutni onnan? Lehet, hogy még mindig 

bent vannak a „koponyában”? Biztosan nem, hiszen annyira azért 

mégsem olyan nagy, hogy egy tenger utánzata és egy hatalmas színház is 

helyet kapjon benne. Nem értette, hogy miért kellett a színházban 

maradnia, ha úgysem csinált semmi különöset. Azt hitték, hogy majd 

szórakoztatni fogja a klinika igazgatóját? Szegények, milyen 

hiszékenyek.  

Elhatározta, hogy kevesebb, mint egy percen belül hátat fordít annak a 

rémálomnak. Elhagyja a színházat, sétál kétutcányit vagy amennyit kell, 

és hazaérkezik, ahol majd a szülei várnak rá. Az apukája majd tévét néz, 

az anyukája pedig az utolsó simításokat végzi a csokitortán, amit majd 

neki szán. Ő majd becsörtet - igaz, az időjárás miatt sáros lábbal, amitől 

édesanyja rendszerint kiakadt - és köszönti őket. A két felnőtt örülni 

fog neki, és éjszakába nyúlóan fognak beszélgetni. Még aznap felhívja 

az összes osztálytársát, hogy elújságolja nekik a hírt: újra mehet 

iskolába. A legboldogabb lány lesz a világon..., de ez sajnos nem a 

valóság. A valóság az, ami körülvette őt, de tudta, hogy minden negatív 

dolog mögött egy pozitív áll. Ugyanúgy, mint amikor a koszos 

esőfelhők eltakarják a gyönyörű Napot. Az iménti gondolatot akkor 

sem feledte el, amikor a lakat után nyúlt. Teljes erejéből megrázta, mire 
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az a földre esett - nagy koppanás kíséretében landolt, így nem kétséges, 

hogy a jeget is feltörte. Hanna összetört szívének darabjait mintha 

ragasztóval javították volna meg. A fellegekben érezte magát.  Szemei 

előtt felvillantak a boldog emlékei: amikor megtudta, hogy rokona egy 

híres sztárnak - ezt igazából csak álmodta, de mindegy is -, amikor 

megnyerte a helyesírás-versenyt, amikor az osztálya az év legjobb 

osztálytársának kiáltotta ki, és amikor... megtudta, hogy mégiscsak élt a 

papája... 

Váratlanul egy nagy udvarban találta magát. „Tehát a folyosó a 

szabadba vezet”, állapította meg. „Afféle művészbejáró lehet.” Az 

udvar meg volt világítva napelemmel működő kerti lámpákkal. 

Egyáltalán nem ismerte azt a helyet. A havas tetejű ház, ami az 

udvarban lett felépítve magányosan álldogált. Hanna fejében nem 

fordult meg, hogy majd haza érkezik a folyosó legvégéhez érve, de azt 

sem gondolta volna, hogy egy ilyen helyen köt majd ki. Tehetetlen volt. 

Be nem mert kopogtatni a három emeletes családi házba, de vissza sem 

akaródzott fordulni, hisz a színházban ő ott már nem kívánatos személy 

volt. A hideg levegő úgy csípte a fáradt tüdejét, mintha ezernyi ollójukat 

csattogtató rákot lélegzett volna be egyszerre, de ezzel egy időben 

pozitívan is hatott a testének. Bárcsak rájönne, hogy mihez kezdjen. 

Vagy egy percig állhatott mozdulatlanul a hóban, amikor megelégelte a 

várakozást. Tisztában volt azzal, hogy mi volt a teendője: be kell 

kopogtatnia a házba. „Mennyivel könnyebb lenne, ha nem félnék”, 

sóhajtott fel. "Mi van akkor, ha nem szívesen adnak útbaigazítást? Mi 

lesz akkor, ha undokul elküldenek? Akkor ugyanott fogok tartani, mint 

eddig: sehol." Sorban feltette magában a kérdéseket, abban 

reménykedve, hogy valaki majd csak megválaszolja őket. Egyik 

pillanatban újra megszólalt a jól ismert hang a fejében: „És mi van 

akkor, ha nem az fog történni amit te gondolsz? Nem mindenki olyan 

pesszimista, mint te. Az emberek zöme kedves, jóakaró és szeret 

másokon segíteni.” Ebben egyet kellett értenie, így hát felbuzdulva a 

hallottakon, az ajtó felé indult. Az út, amin éppen lépkedett, kövekkel 

volt kirakva, melyek domború felülete megnehezítette a járását. „Jó 
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estét kívánok, elnézést a késői zavarásért, csak azért török magukra 

ilyenkor, hogy... hogy...” Próbált kitalálni valamilyen elfogadható, 

értelmes kis szöveget, de sehogy sem akart sikerülni. „Szép jó estét! 

Hadd kérdezzem meg, hogy meg tetszene e engedni nekem - jaj, sok az 

„e” betű - hogy egy rövidet telefonáljak? Nem, ez nem jönne be.” Már 

nagyon közel járt az ajtóhoz, s minél jobban közeledett hozzá annál 

jobban kétségbeesett. Még mindig nem tudta, mit mondjon. Öt méterre 

volt az ajtótól és a csengőtől. Négy. Három. Kettő... Most sebesen 

végignézett magán: a ruhája elázott, a haja csimbókokban omlott a 

vállára fésűért és egy kis samponért visítva, egyik cipőjének orra 

hiányzott - a cipőjét még a barlangba vitte utána Máté -, így a lábujjai 

boldogan tekintettek a csillagos égboltra, azt is elfeledve, hogy fáznak. 

A lánynak erre rossz érzései támadtak. Kedve szerint elrohant volna, de 

sajnos nem tudta a haza vezető utat. „Így is, úgy is idegen ez a hely, tuti, 

hogy nem ismernek az itt lakók. Teljesen mindegy, hogyan látnak, 

másnap úgyis elfelejtik a találkozást”, biztatta magát. „A rólam alkotott 

véleményük biztos nem lesz jobb attól, hogy még egy órát a ház előtt 

töprengek.”  

Már a kezét emelte, hogy megnyomja a csengőt. Megnyomta. Ezután 

lélegzetvisszafojtva figyelte az eseményeket. Nyikorogva nyitódott az 

ajtó. Egy női hang szólalt meg: 

- Menj csak ki nyugodtan Szívecském a kertbe pisilni. Tedd ezt meg a 

Maminak. Ugye tudod, hogy nem örülök annak, amikor reggelenként 

mezítláb a sárga tócsáidba lépek? - egy egészen fiatal hölgy állt Hanna 

előtt. Ő még nem vette észre a lányt, ezért Hanna gyorsan megpróbálta 

magára ölteni egy barátságos, mosolygós arckifejezést, hogy a lakó ne 

ijedjen meg annyira. Hirtelen észrevehette a szeme sarkából, mert 

felsikoltott: 

- Jaj, a Szívem! - kapott Szíve után a nő: tehát felnyalábolta ölebét és 

szorosan magához ölelte. Így méregette leplezetlen irtózattal Hannát, 

akinek ruházata szinte egy kolduséval egyezett meg. 

- Vigyél mindent, de a Szívemet nem adom! - kiáltotta farkasszemet 

nézve a "betolakodóval". A megszólított valósággal rettegett attól, hogy 
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a szomszédok meghallják a nő őrjítően hangos ricsaját, így hát vizes 

kezét a nő szájára tapasztotta. Sötétbarna boci szemeivel megpróbált 

kommunikálni, de a kutya tulajdonosánál az effajta mimikajáték nem 

aratott osztatlan sikert: kitartóan hisztérikázott még úgy is, hogy közben 

befogták a száját. Hanna nem tudott mit mondani. Sejtette, hogy a fiatal 

nő egyedül volt otthon és éppen azt hiszi, hogy egy bűnözővel néz 

szembe. Ezt teljes mértékben meg is értette. Ő is pontosan ezt hinné a 

helyében. 

- Nem akarok semmi rosszat - szólalt meg végül. - Nem áll módomban 

önt és a kutyáját bántani, csak azt szeretném kérdezni, hogy nem tudja e 

véletlenül, hol lakom? Ha nem, akkor esetleg van telefonja, amit 

használhatnék? Tudja már elég régóta nem láttam a szüleimet és már 

nagyon hiányoznak - hadarta. Sietnie kellett, hiszen nem tudhatta, hogy 

meddig tűri meg a nő a száján a kezét. A hölgy látszólag megértette, 

amit a lány próbált vele megértetni. Már éppen ott tartott, hogy leveszi 

a kezét a szájáról, amikor is hirtelen meggondolta magát, mivel a nő 

szeme valósággal pingponglabda méretűvé tágult. Azt a benyomást 

keltette, mint aki éppen szellemet látott. Hanna még nem látott olyan 

embert, aki szellemet látott, de határozottan úgy nézhetett ki, mint 

akkor az előtte álló ember. - Ismétlem, nem vagyok rossz ember. Egy 

kis szívességet kértem öntől, amit természetesen megtagadhat. Ha ez 

így történik, a szavamat adom, hogy elmegyek, csak mutassa meg a 

kijáratot az udvarából! - tagolta lassan remélve, hogy úgy majd megérti. 

A nő a kérés után megringatta a fejét. Már nyugodt volt az arca, amit 

látva Hanna - szorongva, hátha mégis bajt csinál ezzel - szabaddá tette a 

száját. Ez a lány számára is felüdülést jelentett, mivel a hölgy jóval 

magasabb volt hozzá képest, így amikor betapasztotta a száját erősen 

spiccelnie kellett, ami tudniillik nem volt az erőssége. A nő mihelyst 

újból szabadon használhatta a száját, kihasználta a lehetőséget, és 

megszólalt: 

- Hanna, te vagy az? - Hökkent meg, és két kezével a nála egy fejjel 

alacsonyabb lány piszkos arcát kezdte el tapogatni, miután letette 

Szívecskéjét. A kistermetű kutyának sem kellett kétszer mondani - 
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akinek fajtája Hanna szerint mopsz lehetett - a pisilés ügyet: kihasználva 

az alkalmat - minden bizonnyal a rossz fényviszonyok miatt - Hanna 

lábát nézte fának. A lábujjai, ha beszélni tudtak volna biztos 

megköszönték volna a kutya gesztusát, hisz a megfagyott állapotukból 

teljes mértékben felolvadtak. „Látom kisfiú a kutyus”, jegyezte meg 

magában fintorogva. 

- Igen, Hanna vagyok... , de honnan ismersz? - Csodálkozott, s ezentúl a 

legkevesebb figyelmet sem szentelte a kisállat tevékenységére. Mélyen az 

idegen szemébe nézett, majd egy ismerőst fedezett fel az arcában. 

- Edina... - hallotta a saját remegő hangját. A fiatal nő a neve hallatán 

bólintott. - Te voltál a legeslegjobb barátnőm oviban! - sipította 

ujjongva, majd mindent kitörölve a tudatából megölelte a feledés 

homályába veszett egykori barátnőjét. A távolban most hatalmas 

tapsvihar harsant fel. Hanna átpillantott a válla fölött. Most rajta volt a 

sor, hogy kerekre táguljon a szeme: még mindig a színházban volt. A 

barátnőjére nézett, akinek fülig ért a szája. Maga mellé bámult: egy 

idegen férfi állt mellette szintén mosolyra húzott szájjal. Feltekintett a 

reflektorosra: ő is nevetve integetett neki. Nem látott el a nézőtérig, de 

tudta, hogy ez is a papája műve volt. „Ilyen nagy ez a színpad?”, 

csodálkozott. 

A tapsvihar orkán erejűvé fokozódott. Újabb reflektorok léptek 

üzembe, melyek a közönségre irányultak: telt ház volt. Mindenki - 

kivétel nélkül - fennállva tapsolt. Nevettek. Ennyi szeretetet még soha 

nem érzett, mint abban a pillanatban. Energiával töltötte fel. Lépett 

egyet, ami következményeképpen megbotlott egy rakat papírlapban. 

Miután visszanyerte az egyensúlyát lehajolt, hogy felvegye azokat. 

Megborzongott. A hideg futkosott a hátán. A lapon az szerepelt, amit ő 

az elmúlt „kis” időben mondott és cselekedett. Ezután a tekintete a 

közönségre vándorolt. Az első sorban hangos kurjantásban és 

füttyentésben tört ki Máté, az anyukája, az apukája, a szomszédjai, a 

tanárai és a barátai az iskolából.  

Nem értette, mi történt körülötte, de már nem is igazán foglalkozott 

vele, hogy megfejtse a rejtélyeket. Boldog volt, és ez a lényeg. Bár 
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fogalma sem volt miért, de meghatódott. Most lesétált a színpadról, és a 

papája felé vette az irányt, aki a legelső sor legelső székén ujjongott. Az 

unoka megfogta a bácsi kezét, hogy felkísérje a színpadra. Ezután 

szépen sorjában a színpadra tessékelte Mátét, utastársát Márti nénit, 

Herold bácsit - Márti néni férjét -, a szüleit, a három fiút - akik 

„megverték” őt - és az iskola igazgatónőjét, Lorin tanárnőt. A 

színpadon minden felsorakozva ujjaik összefonódtak, s fényárban úszva 

diadalittasan meghajoltak. Pontosan hatszor. Hanna egy puszit nyomott 

nagyapja homlokára. Ezután kialudtak a fények és leengedték a 

függönyt is. 

- Az első felvonásnak vége – hallatszódott Tamás kijelentése. 
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ÚJRA OTTHON 
 

Hanna reszkető lábakkal állt a színpadon, immáron egyes egyedül. 

Olyan jól érezte magát ott... Annyira jól esett neki, mikor a közönség 

tapsviharban tört ki, csak úgy vigyorgott a büszkeségtől. Azon még nem 

is volt ideje elgondolkodni, hogy miért is volt ez az egész: hogy vajon 

hogyan kerülhetett ő oda, mikor pár perccel ezelőtt még a volt legjobb 

barátnőjével beszélgetett. Jelen pillanatban valahogy nem is keresett 

választ a kérdésére. Élvezte azt a pillanatot, amelyet egész életében 

áhítva várt, csak még nem mert szavakba önteni... 

A közönség szétoszlott a vastaps után. Mindenki egytől egyig a színház 

kijárata felé vette az irányt.  Az előadás után a lány szülei, barátnője, 

Máté és a többiek egy emberként köszöntötték őt. Egy valami furcsa 

volt számára: szerettei elég szűkszavúaknak bizonyultak, ám ezt nem 

tette szóvá nekik, csak hallgatta a gratulációjukat. De miért is? 

Gratulálni kell egy olyan embernek, aki az elmúlt időszakban csak 

szenvedett, aki nem tudta, hol ébred majd fel másnap, vagy pár perc 

múlva lesz e még családja? Meglehet, a kitartása miatt dicsérték meg. Mi 

tagadás, figyelemreméltó.  Később, mikor Hanna megelégelte a 

gratulációnyilvánításokat, finoman a kis társaság tudtára adta, hogy 

egyes egyedül szeretne maradni. Így is lett. 

Egy, az udvarról bejövő fénynyaláb most bevilágította a színházat. 

Kihasználva az alkalmat Hanna tüzetesebben is átbújta az addig földön 

heverő lapokat, melyeken az ő története volt olvasható feketén fehéren. 

De mégis kinek jut ilyen szörnyűség az eszébe? Ki szeretne egy 

szomorú színdarabot látni, mikor a világ telis tele van csodálatos 

dolgokkal?  

- Áh, ez úgy rossz, ahogy van – sóhajtott, majd ledobta a földre a 

vaskos köteget. Szeretett volna kitörölni minden gondolatot a fejéből, 
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hogy csak a jelenre koncentrálhasson, ám nem sikerült. Újból és újból 

felvillantak benne a kérdések. 

Most ismét sötétben tapogatózott, hiszen kérésére vagy tíz perccel 

ezelőtt lekapcsolták a reflektorokat - úgy gondolta, sötétben jobban tud 

gondolkodni - , valamint a kintről beszűrődő fény is kialudt. További 

hosszú percek következtek, melyet gondolkodásra fordított. Ennek 

eredménye az lett, hogy fogalma sem volt arról, mi történt. A feje már 

annyira zúgott, hogy csak percek függtek attól, hogy szétrobban, ha 

nem hagyta volna abba a feleslegesnek tűnő okkeresést.  

Most egy hatalmas puffanás hallatszódott a feje fölött, de ugyanakkor 

mintha kintről is hallani vélte volna. Remegni kezdett, elernyedt ujjairól 

a földre huppantak a lapok. Szíve a torkában dobogott, olyan nagy 

sokként érte a hangzavar.  

- Puff. Csatt. Reccs – fejét ide-oda forgatva próbálta kiszűrni, mi is 

okozhatta a förtelmes ricsajt. A hang egyre erősödött. Valami közelített 

felé. Már a lába is reszketett. A sötétben kifinomult a hallása, hisz csak 

arra érzékszervére támaszkodhatott a tájékozódásban. A hang már csak 

egy méterre volt tőle... Fél méterre... Ekkor a dobhártyája már a határán 

volt annak, hogy felmondja a szolgálatot. Megpróbált elfutni, de a lába 

nem engedelmeskedett neki. Mintha valaki vagy valami kényszerítette 

volna arra, hogy ott maradjon. A kislánynak gyorsan kellett cselekednie. 

Elhatározta, ha törik, ha szakad, ki fog szaladni a színházból. Nem is 

mert belegondolni abba, vajon ki űzhetett vele olyan borzalmas tréfát, 

és hogy mégis mi haszna lehetett abból az illetőnek.  

Minden bátorságát összeszedve végül is sikerült megemelnie a jobb 

lábát. Ezután a többi már magától jött, de ahogy elindult, az immáron 

két irányból jövő hangzavar nemhogy erősödött, de mintha még 

osztódott is volna. Igen, furcsán hangzik, de Hanna ezt vette észre: száz 

és száz apró dörrenés, csattogás és puffanás kerítette körbe, mindegyik 

más oldalról, magatehetetlenné téve így a megszeppent kislányt. A 
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hirtelen jövő hangok miatt sikoltani akart kétségbeesésében, hátha 

valaki meghallja majd, és segít neki. Kinyitotta hát a száját, és vett egy 

mély levegőt. Sikítása a fejében visszhangzott.  Ebből tudta, hogy a 

környezete meg se hallhatta azt. Újból próbálkozott. A keze, a térde, s 

még az ajka is remegett, mint a nyárfalevél, de ő csak kitartóan sikított. 

Eredménytelenül. Az erőlködéstől minden ereje elszállt, melynek 

következtében úgy érezte, nem tudja folytatni a játszmát. Egyszerűen 

képtelen volt rá.  

Egy lépést tett előre, hogy vészjóslóan remegő karját megadóan 

felemelje. Adott pillanatban egy rendőrség által körözött személy 

benyomását kelthette, kit épp abban a pillanatban tartóztattak le. 

Kíváncsian várta, tettére mi lesz majd a reakció. Csalódnia kellett: senki 

– vagy inkább semmi? – sem vette figyelembe őt. Mikor ezt észrevette, 

csalódott volt, de nem adta fel: leeresztette végtagját, majd ismét, 

csakúgy, mint az előbb, felemelte. Semmi. Aztán hirtelen elkezdett eszét 

vesztve kiáltozni:  

- Kész! Feladom! Nem halljátok? Engedjetek el, és hagyjatok elfutni! – 

sipította. Kiáltásai már nem csak a fejében visszhangzottak, hanem már 

kintről is hallani vélte azokat. Erre felbuzdulva újból, most már merően 

hangosabb ordításba fogott remélve, talán hatással lesz majd a 

hangzavarra.  

Lába most már nem érintette a talajt: valaki felemelte.  

- Engedjetek el! – sikította torkaszakadtából, de mintha csak a falnak 

beszélt volna. Már tényleg nem tudta mire vélni a történteket. Mit volt 

mit tenni, tűrte, hogy az ijesztő hangok tulajdonosai rongybabaként 

bánjanak vele. Ez nem volt könnyű, de Hanna megpróbálkozott vele. A 

hanghatások minden egyes másodpercben villámcsapásként érték őt.  

Sikoltás, hátborzongató ordítás, dörrenés, recsegés. Mintha csak egy 

igazi horrorfilm kellős közepébe csöppent volna. Úrrá lett benne a 

kétségbeesés. Ismét megpróbált ellenkezni, de sajnálatos módon rá 
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kellett döbbennie, hogy az egyszerűen lehetetlen volt. A sötétben nem 

tudta kivenni az alakok arcát – ha egyáltalán volt arcuk -, továbbá azt 

sem tudta megállapítani, hogy mennyit haladtak előre, vagy hogy hová 

tartottak. A legkülönösebb az volt az egészben, hogy a fiatal nem is 

érezte, hogy hozzáértek a bőréhez. Teljesen úgy érezte magát, mint 

máskor azzal a kivétellel, hogy a lába a levegőben himbálózott.  

„Biztos a barlangos-próbatétel miatt nem érzed, hogy hozzád érnek” – 

futott át az agyán a gondolat. Talán a szervezete még nem heverte ki a 

kis kalandot, de mi a magyarázata annak, hogy váratlanul mintha 

simogatását érzett a vállán? „Mindegy, ezen teljesen felesleges 

gondolkodnom” – ripakodott magára, majd megpróbálta magát a földre 

ejtetni az idegen alakokkal, de törekvése kudarcba fulladt. Olyannyira, 

hogy próbálkozása után a levegő még gyorsabb sebességgel csapott az 

arcába, még jobban összekuszálva a szemébe lógó hajtincseit.  

Már egyáltalán nem volt izgatott. Ha az időérzéke nem csalt, körülbelül 

fél órája cipelhették, s eközben – mivel beszélgetőpartnere nem akadt -, 

bőven volt ideje gondolkozni. Arra a következtetésre jutott, hogy bárki 

vihette is, biztosan valamilyen célból teszi. Remélte, hogy nem a 

kivégzésére viszik. Már az is megfordult a fejében, hogy valószínűleg 

csak álmodik, s valójában a színpadon aludt, a földön fekve. Igen, 

minden bizonnyal másodpercek kérdése, és felébreszti az anyukája... 

Váratlanul kigyúltak a fények. Az egykori diák szemét a hirtelen 

fényváltozás jelentősen megviselte, így hosszú idő múlva látott csak 

élesen. Az erős világítástól összeszűkült pupilláját hogy kímélje, 

behunyta a szemét, majd ismét kinyitotta. Megdöbbenve tapasztalta, 

hogy nem látott.  Sötétség lett volna? Leragadtak volna a szemhéjai? A 

történet már ismerős volt számára, mikor is a jégen a fiúk megverték. 

Hibáiból tanulva most nem fakadt ki, hanem csendben várta, mi fog 

kisülni az egészből.  
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Már nem volt a levegőben. Talán egy karosszékben ülhetett. Körülötte 

néma csend, majd hirtelen egy fénycsóva jelent meg, miután egy 

öngyújtó csattanása hallatszódott közvetlenül az arca előtt. Megfagyott 

az ereiben a vér. Levegő után kapkodva hadonászott, félretolva így a 

lángot, de ezzel csak azt érte el, hogy megégette a kezét.  

- Ne! – kelt ki magából sírva, miután kötelek fojtogató szorítását érezte 

a testén. Sejtette, mire ment ki a játék, mely meg kell hagyni, elég rossz 

játéknak ígérkezett. Megint mi rosszat tett? Ott ült egy fotelben 

megkötözve, arca előtt egy bekapcsolt öngyújtóval. Ezt nem lehet 

félreérteni, sőt! Teljesen nyilvánvaló, mit akarnak vele csinálni. És 

Hanna nem akart olyan sorsot, különben is, túl fiatal még a halálhoz. – 

Állj, egy pillanat! Felőlem nyugodtan megtehetitek, amire készültök, de 

előbb mondjátok el, miért teszitek! – bukott ki belőle a kérés, de az 

néma fülekre lelt.  

Bármennyire is megvilágította a teret a láng, a kislány mégsem látott az 

orra hegyénél tovább, így hát nem is tudott tájékozódni. Próbálta magát 

kiszabadítani a vaskos kötelek fojtogató szorításából, de mindhiába: 

mintha azok hozzá lettek volna ragasztva.  

- Milyen ostoba vagyok – szólalt meg csendesen. – Én buta azt hittem, 

végre boldog lehetek. Hah! Nevetséges! Már rég sejthettem volna, hogy 

sohasem leszek már az. Sorsom már nem a saját kezemben van, ezt 

végre meg kellene már jegyeznem. Valaki átvette tőlem az irányítást, és 

a kedve szerint játszadozik velem –itt sóhajtott egy nagyot, majd tovább 

folytatta: - Papa! Tamás! Mi az, kölyökkorodban nem volt 

gyerekszobád, ahol kiélhetted volna a kicsinyes játékaidat? Most rajtam 

próbálod ki, milyen gyerekfejjel más életét tönkretenni? Bölcs dolog, 

mondhatom. Meg szeretnéd figyelni meddig tart egy ember 

fájdalomküszöbe?  Ha igen, akkor közlöm veled: tovább is, mint azt te 

el tudnád képzelni. Felfogtad? És nem vagyok hajlandó a gyerekes 

próbálkozásaidnak bedőlni, világos? Nagyon jól tudom, hogy ezen a 

helyen nem vagyok egyedül, hanem rajtam kívül még vagy tíz ember 
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lehet itt, ha nem több. Látod? Vág az eszem – húzta ki magát, melynek 

az lett a következménye, hogy a kötelek még jobban megszorongatták a 

testét, valamint hogy a feje egy kemény tárgyba ütközött. A hirtelen jött 

ütéstől feljajdult, majd szikra gyúlt a fejében: sejtette, mi lehetett az a 

tárgy. Igaz, nem volt benne biztos jól hitte e, de egy próbát 

mindenféleképpen megért: újból kinyújtózkodott hát, melynek 

következményeképp egy fokkal magasabbnak érezte magát, de még 

mindig nem volt elég magas. Ismét nyújtózott: pár centit sikerült ültéből 

felemelkednie, így sikerült elérnie a tárgyat a szájával. Annak kesernyés 

íze volt. Hanna szinte biztos volt benne, hogy évek óta nem moshatták 

le. Kihasználva az alkalmat, ráharapott a tárgyra, remélvén, hogy az be 

van kapcsolva. Sikerült! A feje fölött hirtelen egy csillár fénye töltötte be 

a helyiséget. A szeme elől már eltűnt az öngyújtó – lehet csak 

beképzelte az egész öngyújtós történetet?  

A hirtelen jövő világosságtól eleinte csak szürke-fehér karikákat látott, 

majd amikor a szeme már hozzászokott az erős világításhoz, a fejét ide-

oda forgatva igyekezett meghatározni, vajon hol lehet, illetve ki lehetett 

még rajta kívül a helyiségben. Izgalmában a szíve a torkában dobogott. 

Meghűlve tapasztalta, hogy egy fűtött szobában üldögélt, s rajta kívül 

bizony egy lélek sem volt ott. Nem tudta mire vélni az egészet. 

Körülnézett: rózsaszín falak, fehér ajtó, barack színű oszlopok. "Te jó 

ég, hol vagyok? Bezártak egy szobába?" 

- Engedjetek el! – tört fel belőle a riadtság, és azzal együtt a 

klausztrofóbia, melyről azt hitte, már régen kinőtte. Nos, úgy látszik, 

tévedett. „Gyorsan ki kell innen mennem”, tökélete el. A testére nézett: 

azon egy vastag vizes lepedő volt, mely kellőképpen lehűtötte a testét. A 

szerencséje az volt, hogy nem volt megkötözve, csak be volt bugyolálva. 

Ennek megörülve úgy pattant fel, mintha gombostűbe ült volna, és az 

ajtó felé vette az irányt. Út közben szétnézett, vajon tényleg nincs-e a 

szobában rajta kívül más is. Filmekben látta, hogy bújik meg az ellenség 

az ágy alatt, a függöny mögött, vagy netalántán a csilláron 
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csimpaszkodva, a kellő időpontot keresve arra, hogy a tudatlan lakó egy 

merénylet áldozatává váljon.  

Valóban egyes egyedül volt. Már csak reménykedni tudott abban, hogy 

minél hamarabb kikeveredik arról a helyről. Mi tagadás, a rózsaszín 

falak megnyugtatták a lelkét, de nem vették el az eszét. Tisztában volt 

vele, hogy az egy idegen hely, ezért minél előbb el kell azt a szobát 

hagynia, mielőtt még túl késő lenne. Lenyomta a kilincset. Éles kattanás 

után az ajtó kinyitódott. Erre óriási kő gördült le a szívéről. Pár 

másodperc sem telt bele, mire újból komor ábrázatot öltött fel, ugyanis 

az ajtó bár vagy öt centiméternyi résre kinyílt, de tovább már nem 

engedett. Hanna megdöbbenve tapasztalta, hogy az ajtóra szerelt 

biztonsági zár volt a felelős azért, hogy nem tudott átjutni rajta. 

Ráadásul még le is volt lakatolva, hogy fokozzuk a kislány örömét.  

- Igen! – rikkantotta ahelyett, hogy szitkozódott volna. Szívét hirtelen 

melegség járta szét, és érezte, neki ezentúl már minden sikerülhet. Most 

a jövőjét kezdte el tervezgetni: mit fog csinálni este, másnap reggel, 

majd egy hét múlva.  

Az ablakon hideg téli szellő kéredzkedett be, kiszorítva a szobából a 

meleg levegőt. Akik Hannát cipelték, biztosan az ablakon át távoztak. 

Nem okozhatott nekik problémát, hiszen a szoba a földszinten volt.  

A kislány fel tudta kapcsolni a villanyt, hiszen nagyon is jól tudta, hol 

volt a villanykapcsoló. Mellesleg az ajtót ő maga zárta be lakatra, miután 

még réges-régen összeveszett a szüleivel, így azontúl csak az ablakon 

közlekedett a szülei legnagyobb „örömére”. Igen, Hanna a saját 

szobájában volt. Nem tudta megmondani, hogy miért, kik, és egyáltalán 

hogyan vitték őt oda, csak azt tudta, hogy hihetetlen nagy boldogságot 

jelentett ez számára. Örömében elterült az ágyán, miután rávetette 

magát. Olyan pihe puha volt... Vagyis nem... Nagyon kemény.  Nem, az 

mégsem az ő szobája volt. A saját ágya puha és rugós volt, ez pedig az 
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övével ellentétben mintha fémből készült volna. Mélységesen csalódott 

volt. 

- Mégsem végződött ez a nap olyan jól – sóhajtotta szívszaggatóan, 

majd újból elhelyezkedett az ágyon remélve, az talán majd most 

visszanyeri a puhaságát, de az semmit sem változott. – Oké, Papa, én 

felad... – már-már kifakadt volna, ha valaki vagy valami nem jajdult 

volna fel alatta. A fiatalt áramütésként érte az esemény. Teljes 

mértékben meg volt győződve arról, hogy egyes egyedül volt. A 

rémülettől ösztönösen felugrott volna, de annyira félt, hogy nem tette. 

Sokszor érezte azt, hogy egyszerre fázott is, és melege is volt. Ez is 

most pont olyan pillanat volt.  

- Jaj! – ismételte meg az ismeretlen személy a jajveszékelést, majd 

mozgolódni kezdett a paplan alatt. A kislány maga elé bámulva a sorsra 

bízta magát, esze ágában sem volt cselekedni. Az egyén hangjából nem 

tudta megállapítani, ki feküdt alatta, hisz a paplan tökéletes 

hangszigetelőnek bizonyult, így sokszorosan eltorzította a hangot. 

Hanna egy óvatlan pillanatban a földön találta magát: az egyén –akin 

Hanna feküdt – megelégelte a kislány súlyának nyomását, így egy nagy 

mozdulattal lelökte magáról. Már sejtette, kivel állt szemben. Lássuk 

csak, ki merészkedne a szobájába, ha nem egy tizenéves fiú, aki csupán 

kíváncsiságból tévedt oda? Hanna elhatározta, nem kíméli meg Mátét:  

- Mégis mit képzelsz magadról? Ez már a pofátlanság netovábbja!  - 

ripakodott az ágytakaró alatt megbúvó személyre. Azonban a fiú, 

mintha meg se hallotta volna az egészet, halk és egyenletes szuszogásba 

fogott. – Te alszol? – Hökkent meg színpadiasan, majd ezután titokban 

elhatározta, hogy mégsem hagy majd fel a színházasdival: olyan jól 

megy neki a szakma, kár lenne veszni hagyni egy olyan nagy tehetséget, 

amilyen ő volt. Rövid szünetet tartott, majd folytatta: - Őszintén szólva 

nem is sejtem, miért vagy itt. Talán azt hiheted, hogy megbocsájtottam 

neked. Ha így van, tudnod kell, hogy épp ellenkezőleg: még jobban 

haragszom rád. Úgy gondoltad, tök romantikus az, ha meglepsz a 
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szobámban? Én majd az ágyamra fekszek – így rád is -, és majd nagyon 

meglepődök, és örülni fogok? Tévedsz. Szánalmas vagy. Ebből is 

látszik, mennyire nem ismersz. Ha láttad volna a táblát az ajtómon, 

akkor tudhatnád, hogy ez áll rajta: „belépés csak engedéllyel, és saját 

felelősségre” – ezután elhallgatott. Nem szerette adott pillanatban 

magát. Tudta nagyon jól, hogy a lelke mélyén nagyon is örülne neki, ha 

Máté megijesztette volna, de már mindegy volt. Annyira felhalmozódtak 

benne a megoldásra váró kérdések és az érzelmek, hogy ideálisnak vélte 

egy olyan emberen levezetnie a feszültségét, aki még egyszer sem 

bántotta meg őt.  

A fiú nem mutatott a paplan alatt semmiféle érdeklődést a lány iránt, 

sőt, még hangosabban vette a levegőt, ami később már horkolássá 

hatalmasodott. Hanna elengedte a füle mellett a hangzavart, majd 

Mátéval mit sem törődve felállt. Az ágyára pillantott, majd tekintete az 

ajtó zárára, onnan pedig a szoba falaira vándorolt. Hatalmas 

megnyugvást jelentett számára, hogy végre otthon lehetett. A szobája 

telis tele volt szép emlékekkel, boldog percekkel, a múltjával. Igen, 

akkor még boldog volt.  

Furcsállta, hogy mindene a helyén volt. Még az íróasztalában lévő 

rendetlenséget sem piszkálta meg egy pár rendmániás kéz sem, melynek 

tulajdonosa Júlia, az anyukája volt. Mélyet sóhajtott, megvonta a vállát, 

majd olyat tett, amit pár perc múlva meg is bánt: teljes erejéből ráugrott 

a takaró alatt megbúvó fiúra. Ezzel akarta felébreszteni mély álmából, 

ám véletlenül rossz helyre huppant: a fiú mellé, így talán nem is vette 

észre, hogy a lány mellette landolt. Aztán különös dolog történt: társa 

nem lélegzett. Azelőtt úgy aludt, mint a bunda, még mikor szólt neki, 

akkor sem ébredt fel. Most pedig a nagy légvételek abbamaradtak. 

„Meghalhatott? Nem, az nem lehet!” Igen, mérges volt rá, sőt mi több, 

őt nevezte ki bűnbaknak, de attól függetlenül a lelke mélyén még 

kedvelte. Jaj, de buta is volt! Miért nem tudta kifejezni a szimpátiáját? 

Nem volt belé szerelmes, ilyenről természetesen szó sincs, de már 

kezdett a legjobb barátjaként tekinteni rá.  
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Most kitört belőle a keserű nevetés. – Milyen ostoba is vagyok! – 

Csapott a homlokára. – Csak meg akar ijeszteni, hogy nem lélegzik – 

győzködte magát. Újdonsült szobatársához fordult, hogy elkezdje 

csiklandozni, de ezzel csak azt érte el, hogy ő maga nevetett, mellette 

fekvő fiú pedig csak feküdt, valósággal kővé dermedve. A kislány 

pánikba esett. Ráébredt, hogy ez nem tréfa, s már régen elkésett azzal, 

hogy a legjobb tudása szerint elsősegélyben részesítse.  

Körbepillantott a szobájában: az ajtó még mindig le volt zárva lakattal, 

tehát azon keresztül nem tudott kijutni, hogy segítséget hívjon, továbbá 

az ablakon is láncok feszültek. A maga kezébe kellett vennie a dolgot, 

ez nyilvánvalóvá vált. Máté feje fölé hajolt. A fehér takarón piros 

foltokat látott, melyektől megrökönyödött. Lehetetlennek tartotta, hogy 

a vér a fiútól származott volna. Hanna végigsimítva a saját arcát egy-két 

izzadságcseppet törölt le magáról. Kezére pillantva ugyanazokat a piros 

foltokat vélte felfedezni, mint amelyek a takaróján virítottak.  „Festék. 

Ki vagyok sminkelve... De akkor miért fájnak a sebek rajtam, ha csupán 

festék van a bőrömön? Ezzel később is ráérek foglalkozni!”, torkollta le 

magát.  

Sebtében kitapogatta a fiú fejét a takaró alatt, majd mikor megtalálta azt, 

lerántotta róla a takarót. A lélegzete is elállt a megrökönyödéstől. – 

Nem, ez képtelenség – hajtogatta ordítva. Az ember azt hinné, hogy 

megőrült, de erről szó sem volt. A lány egy picit örült is az egésznek, 

hiszen semmi kedve és gusztusa nem volt Mátét mesterségesen 

lélegeztetni, hogy majd remélhetőleg visszatérjen az élők sorába. 

Megsimogatta az emberi test fejét, amit Máté fejének hitt, aztán hozzá 

simult.  

Felelevenedtek benne a régi szép emlékek és a még szebb csínytevések, 

melyeket még jó régen követett el. Az ágyában ugyanis egy élethű bábu 

feküdt, mely még lélegezni és alkalomadtán jajgatásra hasonlító hangot 

is tudott hallatni, ha működő elemet helyeznek a hátába épített kis 

fiókba. A lány még akkor tette azt az ágyába, mikor még otthon 
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összeveszett a szüleivel. Aznap is lakatolta le az ajtaját és az ablakát. El 

akart szökni, de időközben észrevette, hogy bezárta magát, és fogalma 

sem volt arról, hogy hova tehette a kulcsot, így hát kénytelen-kelletlen 

otthon kellett maradnia. Ez a kis incidens után kénytelen volt a 

plafonba beépített csapóajtón keresztül közlekedni: lehúzva az 

összecsukható lépcsőt felmászott rajta, majd végigkullogva a padláson, 

egy másik lépcsőn át a földszintre érkezett. Bonyolult és időigényes 

folyamat volt ez, de gyermeki dacból nem akart behódolni szülei 

akaratának, azaz eltávolítani a láncokat és a lakatokat az ajtójáról és az 

ablakáról.  

A bábut még egy fergeteges osztálykirándulásról szerezte, mikor is egy 

verseny során lett az övé. A baba se lány, se fiú nem volt, nem volt meg 

az összes ujja se, de ettől eltekintve a tulajdonosa nagyon megkedvelte 

őt az évek során. Olyan volt számára, mint egy jó barát, aki nem 

veszekszik vele, és megérti őt. Neki bármit elmondhatott, mert tudta, 

senkinek sem fogja továbbadni a titkát. A bábu lélegzete azért maradt 

abba, mert Hanna a bábu távirányítójának kikapcsoló gombjára 

huppant. A lány kifejezetten örült, hogy rajta kívül senki más nem volt a 

szobájában. Boldog volt, hogy hazaérhetett, már régóta erről a 

pillanatról álmodott. Örült, hogy nem kellett összeveszni az újdonsült 

barátjával, Mátéval azon, hogy miért tolakodott be az ő tudta nélkül a 

magánszférájába. 

Gondolatait egy kintről érkező hangos kiáltás nyomta el: 

- Hanna! Vacsora! – a megszólított lélegzetvisszafojtva fülelt.  

- Ugye nem csak képzelődök? Ez Anya hangja... – motyogta izgatottan, 

majd miután többször már nem szólították meg, fogta magát, és 

megpróbált kiszabadulni a szobából. Az ablakon át nem távozhatott, 

hiszen az bár nyitva volt, le volt láncolva. Az ajtón keresztül ugyancsak 

nem tudott, mivel az lakattal volt lezárva. Hihetetlen, bezárta saját 

magát. Megpróbált visszaemlékezni, vajon hová is rejthette a kulcsokat, 
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melyek a zárakat nyitották, de sajnos képtelen volt felidézni azok 

hollétét.  

Mit volt mit tenni, kieresztette hát a hangját. Teljes erejéből, ahogy csak 

a torkán kifért, ordítani kezdett, hátha úgy majd meghallják őt a szülei. 

Nagyon remélte, hogy a falak nem voltak hangszigeteltek. Kiáltozására 

kint mintha mozgolódás lett volna a válasz. Hannát ez ösztönözte 

további hangoskodásra, így újból rákezdett: - Itt vagyok a szobámban! 

Engedjetek ki, legyetek szívesek! Bezártam magam. Nem tudom, hogy 

kerültem ide. – Újabb mozgolódás, mihez sugdolózás is társult. Biztos 

volt benne, hogy valaki állt az ajtaja előtt, de azt nem tudta mire vélni, 

hogy senki sem rohan a segítségére. Megpróbálta a plafonon 

elhelyezkedő csapóajtót használni, azonban annyira fáradt volt, hogy 

félő volt, amint feláll az ágyára, azzal a lendülettel le is szédül onnan. 

Körülbelül negyed órája hangoskodhatott már, teljesen feleslegesen. Az 

ajtó tövében kuporodott, összegömbölyödve, kiabálástól kimerülve. 

Idegesítette, hogy úgy kiáltozott, ahogy csak a torkán kifért, ennek 

ellenére semmilyen visszajelzést nem kapott. – Ha nem érdekel titeket, 

mi van velem, mondjátok meg, és nem fárasztom le magam.  

További negyedórányi töprengés után viszont rájött, hogy csak magát 

okolhatta a történtekért: már réges-rég elfelejtette, min veszett össze a 

szüleivel azon az emlékezetes estén, csak azt tudta, hogy a szíve 

legmélyén még mindig haragudott rájuk. Mégis egy valami volt rá a 

tanú, hogy összeveszett a két generáció: az pedig a lakatok voltak.  

Elgondolkozott most a jelentésükön: a lakat valamiféle elszigeteltséget 

ad, de egyben biztonságot is. Lehet ez egy jel arra, hogy onnantól 

kezdve nem bízhat meg senkiben sem? Se a szüleiben, se más 

emberben? "Nagyon úgy fest a dolog, hogy mostantól egyedül fogok 

maradni." Erre megborzongott. „Utálom a magányt”, jelentette ki. E 

kijelentés egyfajta erőt is adott neki. Ezen után már egy belső hang 

vezérelte. Felállt, ellépett az ajtótól, lendületet vett, majd nekiment a 

fehérre festett ajtónak. Próbálta az ő gyenge erejével betörni, de 
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erőfeszítése nem hozta meg a kívánt eredményt: az még bele sem 

remegett a csapásba. Gondolhatta volna, hogy az ő jelentéktelen 

erejével nem tudja majd kitörni a saját ajtaját. Még vagy ötször 

megpróbálta, de sajnálatos módon eredménye nem volt: a fal még csak 

meg sem repedt. A hangokat folyamatosan hallotta a fal mögött. 

Idegesítette, hogy csak egy fal választotta el őt a boldogságtól. Nem 

tudta, mi várná odakint, de abban teljesen biztos volt, hogy sokkal több, 

mint odabent.  

Kis idő múlva dörömbölni kezdett, de semmi esély nem volt arra, hogy 

meghallják, sőt, még a suttogás erősödött is. Most a fejéhez nyúlt: a 

temérdek hajlakktól nehezülő hajában talált két hullámcsatot. Egyiket 

megmarkolta. Annyira izgatott volt, hogy egy temérdek hajat is kitépett 

a csattal együtt. Fájdalmában felsikkantott, de utána már csak a cél 

lebegett a szeme előtt: minél előbb kijutni a szobájából. Érdekes, az 

elmúlt pár hónapban csak a szobájában akart lenni. Mi ez a 

nézőpontváltás? Ez az, amit még magának sem tudott szavakba önteni.  

Sokszor látott már filmekben olyasmit, hogy a körözött bűnözők egy 

hullámcsattal próbálták kinyitni egy ajtót. „Ha neki ment, nekem is 

fog”, buzdította magát. Még soha nem próbált véghezvinni ilyesmit, de 

mindig is ki akarta próbálni. Mondani se kell, nem sikerült neki se az 

első se a második, se a sokadik próbálkozásra sem. Olyannyira, hogy 

mindkét csat beletört a kulcslyukba úgy, hogy ott is ragadt, így 

Hannának hála, még ha meg is lenne a kulcs, akkor sem tudná kinyitni 

az ajtót. A lányt kétségek gyötörték: kifogyott az ötletekből. Tekintete 

az ablakra vándorolt. 

- Reménytelen – sóhajtott szívszaggatóan, hiszen még ő maga kérte 

meg a szüleit a házuk építésénél, hogy az ő szobájának ablaka törés és 

ütésálló legyen, ugyanis akkoriban félt a betörőktől. 

Nem volt más választása, várnia kellett. Leült az íróasztalához, ahol egy 

tükör volt. Belenézett: az iszonyat fogta el, és fojtogatni kezdte. Sosem 
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látta úgy még magát: haja feltupírozva omlott a vállára, szemhéja 

nehezült a kilónyi szemfestéktől, arca hegekkel tarkítva tündökölt. Az 

egyik sebesülésén végighúzva mutatóujját azt tapasztalta, hogy egyetlen 

pár karcolás kivételével az összes csak festék volt. Még sosem látta 

magát ennyire csúnyának, még csak fel sem ismerte magát. Az 

iszonyattól a hideg mardosta a hátát.  

- Azonnal le kell ezt a förtelmet mosnom – jelentette ki, de mivel a 

szobájában nem volt mosdó, még fájdalmasabb lett számára a 

felismerés, hogy egyszerűen lehetetlen volt számára elhagyni a 

helyiséget. Ezután mérgében az asztal lapjához verte a kis felállítható 

kézitükröt, mely ennek következtében számos kisebb darabra esett szét. 

Meghökkenve bámult maga elé, hiszen elég nagy hangzavart csapot 

azzal az egy mozdulattal. Nem hitt a babonákban, így nem zavarta, hogy 

hét vagy akárhány év szerencsétlenség várt rá, de a biztonság kedvéért 

gyorsan összekapkodta a darabokat – jó néhánnyal fel is sértette a 

bőrét.  

Miközben szedegette, az egyik darabon – egy egészen aprón – egy 

kulcsot vett észre. Talán az egyik lakat kulcsának tükörképét láthatta? 

Hevesen dobogni kezdett a szíve. Tisztában volt azzal, hogy a 

hullámcsatos trükk miatt már elintézte az egyik zárat, de az a kulcs 

mégis egyfajta új esélyt szimbolizálta számára. Megpróbálta kivenni a 

tükörből, de az persze lehetetlen volt. „A tükör az tükör, nem lehet 

átváltoztatni, vagy belenyúlni, mint a mesékben.” Kicsit később 

tüzetesebben is megvizsgálta, hogy a tükördarab milyen szögben is állt: 

az éppen a nyaka felé mutatott.  

- A nyakláncom! – ocsúdott fel, majd egy erős rántással megszabadította 

a nyakát a nyakláncától. Felpattant ültéből, mintha gombostűbe ült 

volna, s röpke három másodperc múlva a nyaklánc medálja már az 

egyik lakatban volt. Lélegzetvisszafojtva várta, hogy az események 

maguktól történjenek. – Miért nincs soha szerencsém? – fakadt ki, 

miután be kellett látnia, hogy semelyik lakatot sem nyitja a medál.  
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Egy gondolat furakodott az agyába: a kulcs a naplójáé volt. Talán ha azt 

kinyitná, megtudná mi volt az utolsó bejegyzése. Ugyanis felmerült 

benne az a kétely is, hogy csak álmodta az egészet. Amilyen gyorsan 

eszébe ötlött a gondolat, olyan gyorsan el is hessegette azt. Most egy 

újabb ötlet suhant át az agyán, mely nem engedte befejeznie az 

okkeresést. A babára pillantott, mely még mindig az ágyán hevert 

élettelenül és magányosan. Tulajdonosa egy szempillantáson belül ott 

termett. Leült mellé, hogy mélyen farkasszemet nézzen vele, mintha az 

egy élő ember lenne. Ezután egy hirtelen jött felindulásból vezérelve 

fogta magát, rátette az egyik kezét a baba hasára, a másik kezével 

megszabadította a felsőtestét a zöld pólójától. Vett egy mély lélegzetet, 

fájdalmasan nyögött egyet, majd szó szerint feltépte az egykori jó 

barátja mellkasát. Brutálisan hangzik, de így történt. A bábu alapvetően 

egy egészségügyben dolgozni vágyó diák segédeszköze lehetett egykor, 

így hát nem nagy kunszt kellett ahhoz, hogy Hanna felhasítsa a 

felsőtestét.  

Elförmedt a látványtól: az összes emberi szervet a bábuban találta, teljes 

életnagyságban. Talán még azon sem csodálkozott volna, hogyha 

bekapcsolta volna a bábut a távirányítóval, tökéletesen működtek volna. 

Levegő után kapkodva fordította el a fejét ellentétes irányba, hisz az 

emberi szervezet műanyag változatától is futkosott a hideg a hátán. Vett 

egy mély levegőt, majd azon kapta magát, hogy ismét a belsőségeket 

pásztázta.  

- A cél érekében mindent – jelentette ki, ezzel is önbizalmat adva 

magának. Felugrott, és elüvöltötte magát, hogy ezzel is egy cseppet 

levezesse a feszültségét. A baba megadóan hevert az ágyon, mintha 

sejtette volna, mire készül „ellenfele”. Hanna beleborzongott még a 

puszta gondolatába is, hogy mit fog csinálni a bábuval.  

- Nem, ezzel nem érnék el semmit – torkollta le magát, mikor a 

naplókeresés gondolata járt a fejében. – Valami értelmesebbet kellene 

kitalálom – ismét kétségek kezdték el gyötörni. Tehetetlen volt. Rosszul 
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viselte azt, amikor fontos kérdéseknél csak magára számíthatott. 

Szeretett volna ilyenkor egy értelmes személyt is maga mellett tudni, aki 

esetenként ráförmed, amikor valamit rosszul csinál. Az esetek 

többségében volt egy ilyen ember mellette. Olyankor Hanna nem is 

hallgatott sem az eszére, sem a szívére, csak rábízta magát az adott 

személyre - ki vagy az anyja, vagy az apja, vagy alkalmanként egy-két 

tanár volt. Talán ezért is juthattak a szülei arra az elhatározásra, hogy a 

klinikán „gyógyítsák”? Ha a válasz igen, akkor ő ezzel teljes mértékben 

egyetértett. Nem tudta, mi az igazság és mi a koholmány az egész 

klinikai történetből, de abban biztos volt, hogy kideríti, még ha az 

életébe kerül is.  

Az ablak előtt ácsorgott, a kint tomboló hóvihart bámulva. Elhatározta, 

hogy minden erejével azon lesz, hogy a kétségekkel teli sötét felhőket 

elkergesse maga körül. Tudta, nem jár már messze a céljához. A női 

megérzése – ha egyáltalán működik az ennyire fiatalon – valahogy azt 

súgta, hogy az út nagyját már megtette a boldogság felé. Aztán lehet, 

hogy tévedett, ki tudja. Az időnkénti komor hangulatában valószínűleg 

az időjárás is közrejátszhatott. Most hirtelen eleresztett egy ördögi 

mosolyt, a baba felé fordult, megint megborzongott, majd kitépte a 

szívét, hogy a földhöz vágja azt. Mindezt olyan sebességgel tette, 

amennyire csak erejéből kitellett. A vérvörös szívdarabkákra pillantott, 

melyek a földön kuporogtak magányosan, elszakítva a gazdájuktól. A 

szívdarabok között egy apró kulcsot vélt felfedezni.  

- IGEN! – ordította torkaszakadtából, majd örömében a levegőbe 

bokszolt, tudniillik az volt a hírhedt kulcs, amit csakis Hanna birtokolt 

egyedül. Az a híres-neves kulcs ugyanis az égvilágon bármilyen 

kulcslyukba tökéletesen passzolt, hisz kellőképpen kicsi és vékony 

darabról volt szó.  

Jó pár éve iskolából tartott hazafelé, mikor is egy kinyújtott lábbal a 

járdán üldögélő hajléktalan asszonyban elbotlott. A nagy eséstől 

felrepedt a szája és a szemöldöke. A riadalom után az idős hölgy 
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kárpótlásul azzal az érdekes kulccsal ajándékozta meg a sebesültet, s 

kikötötte, hogy szigorúan tilos törvénybe ütköző cselekedetet 

végrehajtania vele, mert ha mégis megtörténne, nem csak Hannát, 

hanem még a nénit. Ha a kulcs holléte kitudódott volna egy öncélú 

akció miatt, mindenki tudta volna, hogy kitől szerezte Hanna, hiszen a 

hajléktalan asszonynak egy csődbe ment kulcsgyára volt. Csak az ő 

családja rendelkezett ilyen különleges modellekkel, melyek csupán 

birtoklása is törvénybeütköző volt. A kislány mikor megkapta a kulcsot, 

félvén önmagában, hogy egy-egy kismértékű bűntett végrehajtására 

szánna el magát a jövőben, egy apró résen keresztül az életnagyságú 

baba szívébe rejtette, hogy az idő múlásával még véletlenül se 

emlékezzen arra, hol is van. Attól a naptól fogva már soha többé nem 

látta a hajléktalan hölgyet. Hanna azt a szóbeszédet hallotta a városban, 

hogy az idős nő gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, mi több, 

haldoklott. Anyagi csődje miatt elveszített minden vagyonát, csupán 

egyetlen értéke maradt, melyet féltve őrzött. Többek között az volt a 

célja a járdán ücsörgéssel, hogy a megfelelő személyt megtalálja, aki meg 

tudja őrözni becses kincsét, hogy ő nyugodtan mehessen a túlvilágra. 

Az emberek azt pletykálták, hogy az illetőre rábukkant, átadta neki a 

tárgyat, így nyugodt lélekkel távozott az élők sorából. Hogy mennyi 

igazság volt ebben, azt a kislány maga sem tudta, de amint mindezt 

megtudta, fokozottan koncentrált a kulcs sértetlenségének megőrzésére.   

Adott pillanatban nagyon örült annak, hogy a nénibe botlott azon a 

bizonyos napon, hiszen jelenleg az a kulcs jelentette számára a 

mindenséget. Ha kinyitja a lakatokat, minden megoldódik, a világról 

alkotott pesszimista nézete szertefoszlik, s helyébe, ha nem is rózsaszín 

felhő, de boldogság és nyugodtság férkőzik. Egynéhány kattanás a 

zárban, és viszontláthatja a szüleit, választ kaphat temérdek kérdésére, 

megtudhatja, mi is történt a valóban. Egy vékonyka fal választja el a 

jövőjétől és a múltjától egyaránt. Hihetetlen. A pont az i-re pedig az, 

hogy mindezért egy ártatlan szívet kellett milliónyi darabra összetörnie. 

Lehet, hogy nem ez volt az utolsó eset, hogy szíveket tört össze? Nem 
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tudni, mindenesetre mélyen bántotta, hogy ezt kellett tennie. Úgy 

tekintett a bábura, mintha egy élő ember lenne, így dupla annyira 

rosszul esett neki a cselekedete. Megfogadta, hogy többet nem is megy 

majd vissza a szobájába. Úgy érezte magát, mint egy szárnya vesztett 

kismadár, akit egy zord kalitkába zártak és most egy csoda folytán két 

darab szárnyat is adományoztak neki, ráadásul még a ketrec ajtaját is 

kinyitották.  

Egy szempillantás alatt végzett a lakat kinyitásával, mely az ajtón 

fityegett. Szíve csordultig tele volt jóérzéssel, amikor átlépte a szobája 

küszöbét. A bútorok ugyanúgy voltak elhelyezve a lakásban, mint 

azelőtt. A falak csakúgy, mint régen, most is meleg színekben 

pompáztak. A levegőben érezni lehetett az otthon üdvözlő illatát. 

Mindez csodálatos emlékeket idézett fel benne. Milyen régóta várta ezt 

a pillanatot, s most végre eljött ez az idő is. Elképesztő. Egy 

szusszanásnyi időt sem hagyva magának, nagy lendületet véve 

megindult a konyha irányába, ami az ő szobájával szemben helyezkedett 

el.  

A család mindig is a konyhában hozta meg a fontos döntéseket, az volt 

a törzshelyük annak ellenére, hogy csak egy egyszerű konyha volt. 

Jelentéktelen kinézetéhez képest az összes vendég aki betévedt 

Hannáékhoz, rögtön oda fészkelte be magát, el sem mozdulva onnan 

egészen addig, amíg haza nem kellett menniük. A lány tisztában volt 

vele, hogy amikor még a hálójában ücsörgött, halk suttogást észlelt az 

ajtaja előtt, de most nem volt az ajtó előtt rajta kívül senki és semmi. A 

biztonság kedvéért azért lenézett a földre, hátha talál a sarokban egy 

hordozható magnót. Ott szerencsére semmi sem volt. 

A konyha ajtajának fele üvegből készült, így valamelyest belátott a 

helyiségbe: onnan fény szűrődött ki, és ugyanaz a mozgolódás, halk 

sugdolózás hallatszott, mint az előbb a kislány szobája előtt. Már nem 

rettent meg. Kihúzta magát, benyálazott ujjaival végigsimította 

összetapadt haját, hogy mégis kinézzen valahogy. Lenyomta a kilincset, 
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és behunyta a szemét. Hallani akarta az üdvrivalgásokat, vagy ha azt 

azért nem is, de a szívből jövő köszöntéseket mindenképpen - a szülei 

nem szoktak túlzásokba esni. Az csak Hanna szokása volt.  

Behunyta a szemét: nem akart látni, neki a szeménél fontosabb 

érzékszervei is voltak a tájékozódásban. Az ajtó nyikorogva tárult ki – 

úgy tűnik, az apja még mindig nem olajozta be. A behunyt szeme 

ellenére is észlelte, hogy a szobát nagy erősségű fény árasztotta el. 

Amint belépett a helyiségbe a halk hangzavar rögvest alábbhagyott. 

Érezte, hogy érdeklődő pillantások kereszttüzében állt. Vajon hányan 

lehetetnek ott? A szemhéját még mindig nem tudta kinyitni, 

bármennyire is szerette volna, hiszen ha kinyitotta volna, a hatalmas 

erősségű fény kiégette volna a retináját, ami egyúttal a szeme világának 

elvesztését is maga után vonhatta volna. Megvárta hát, míg pupillái kellő 

méretűre összeszűkülnek, s csak azután nyitotta ki a szemét: a konyha 

valóban fényárban úszott, a helyiségben élő növények legnagyobb 

örömére.  

Csak három ember volt jelen. Hannának csak ekkor szorult össze a 

gyomra: 

- Szia Apa, Anya – köszöntötte szüleit elsőként. Ők készségesen 

viszonozták a köszöntést, azonban ülve maradtak. – Elnézést, de maga 

ki? – tette fel a korántsem udvarias kérdést, miután hosszas töprengés 

után sem tudta eldönteni, kit köszönthet harmadikként a társaságában. 

Mind a hárman egy nagy kerek asztalnál ültek, egy tál teasütemény, és 

egy-egy csésze kávé kíséretében. A levegőt vágni lehetett a hatalmas 

cigarettafüsttől. Minden bizonnyal a harmadik személy gyújthatott rá, 

mivel a szülei már az ő születése előtt leszoktak a dohányzásról. Az 

ismeretlen nem adott választ, sőt, még a fejét is elfordította, ami 

meglehetősen rosszul esett a lánynak. A szülei még mindig nem álltak 

fel, pedig már jó sok idő eltelt azóta, amióta benyitott. – Sziasztok! – 

ismételte meg a köszöntést újra és újra, de semmi eredményt nem ért el 

vele. Pár perc elteltével az édesanyja törte meg a csendet:  
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- Szia! – viszonozta újból a köszöntést, furcsamód negédes mosollyal. 

Nála az ilyen viselkedés azt jelentette, hogy jó benyomást akart kelteni, 

de miért pont a saját lányának, aki már oly régóta ismerte őt? Az anyja 

mélyen a szemébe nézett, majd hosszas töprengés után megkérdezte: - 

Miben segíthetek? Kérlek, mutatkozz be!  - mindezt úgy kérte, mintha 

csak egy robot lett volna, akit nemrég programoztak be. Hanna 

megütközve bámult előre, majd felocsúdva döbbenetéből újból feltette 

a kérdést: ugyanazt a parancsot kapta, így hát mélyen csalódva a 

szüleiben – egy kis smink torzítja el az arcát, és már rögtön nem is 

ismerik fel -, bemutatkozott: - Hanna vagyok – majd kisvártatva 

hozzátette: - A lányotok.  

- Nem rémlik, mintha lenne egy lányunk... – szólalt meg most először 

az apja. Bárcsak ne tette volna.  

- Ezt most komolyan gondoljátok? – már a sírógörcs kerülgette, s nem 

is telt sok időbe, míg el is érte. A két felnőtt rezzenéstelen tekintettel 

bámult a megszeppent lányra, a harmadik személy pedig még mindig 

elfordítva a fejét, az ablakon keresztül a tájat szemlélte. Hanna követte a 

tekintetét: látta, hogy a hó kis része már elolvadt a napsütés miatt.  

- Hanna – ízlelgette a nevet a harmadik személy. – Hanna... – a név 

tulajdonosát ez kimondottan zavarta, hiszen ő maga nem ismerte azt az 

embert, az idegen ezzel ellentétben mintha nagyon is ismerte volna őt. 

Talán a papája volt? Végül is lehetséges, hisz már gyakran megfordulhat 

náluk. "Nem, biztos nem: neki sokkal dörmögősebb a hangja. Talán 

Máté? Az se lehetséges, az idegen túl idős hozzá képest." Megelégelte a 

találgatást, így hát pár méterrel közelebb lépett hozzá, hogy az arca 

kivehetővé váljon számára. Fel is ismerte volna, ha a vendég 

megengedte volna azt: ő ugyanis még mindig kitartóan a tájat bámulta. 

Újabb csend honolt a konyhában. Olyannyira, hogy még egy apróbb 

légy szárnycsapkodását is meg lehetett volna hallani.  
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- TANÁRNŐ! – sikkantott Hanna, miután a nő véletlenül felé 

fordította a fejét. Vajon mit kereshetett ott? Ő buktatta le, mikor 

puskázott. Ismét megbeszél a szüleivel egy újabb megpróbáltatást? Ha 

egyáltalán a szülei azok az emberek a körasztalnál. Mi az, hogy nem 

ismerik fel a saját lányukat? Milyen szülők az ilyenek? Hanna a néni 

jelenlététől zavarba jött. Elfelejtett hirtelen mindent, így csak a jelenre 

tudott koncentrálni. – Mit akar? Menjen innen! Nem látja, hogy most 

jöttem haza, fogalmam sincs, hogy mennyi idő után először? Mit akar a 

családomtól? Miért keresett meg? Nem szeretjük magát, és maga sem 

szeret minket – hallotta a saját szavait, amitől meg is rettent, mivel 

egyáltalán nem szándékozta mindezt a tanárnő fejéhez vágni. A nő 

rezzenéstelen tekintettel tűrte a szidalmakat, majd mintha iskolapadban 

ülne, felemelte a kezét jelezvén, hogy szólni kíván. A lány bólintott, 

majd a nő már szólásra nyitotta a száját, ha Hanna apja nem lépett 

volna közbe: ő ugyanis észrevéve, hogy a nő meg szerette volna 

magyarázni a dolgokat, felpattant a helyéről, hangos csörömpöléssel 

tányérokat vett elő az egyik konyhaszekrényből, majd erősen remegő 

kézzel az asztalra helyezte őket. A kislány még soha életében nem látta 

ennyire idegesnek édesapját. Arcából nem mérgességet, hanem 

aggodalmat olvasott ki. Az apa ezután egy sokatmondó pillantást váltott 

feleségével, így Hanna anyukája is akcióba lendült: szó szerint kitolta a 

konyhából a tanárnőt, a válla fölött ezt magyarázva a meghökkent 

lányának: 

- Szeretett tanárod éppen menni készül – adott jelentős nyomatékot az 

utolsó két szónak, hiszen a néni nem bizonyult engedelmes vendégnek. 

– Köszönj szépen, mert most kikísérem! – A tanár csak hebegett és 

habogott maga elé bámulva, hagyva, az anya kitolja őt a konyhából. Ez 

elég nehézkesen ment, mivel a néni testsúlya egy vízilóéval ért fel. 

Ahogy a két nő elhagyta a helyiséget, az apa kézremegése furcsamód 

megszűnt. Hanna szúrós szemeket meresztett a nála három fejjel 

magasabb férfira, aki erre kismacska módjára még a fülét is megpróbálta 

behúzni szégyenében.  
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Az elkövetkezendő öt percben síri csend honolt a helyiségben. Aztán a 

távolból a kislány ugyanazt a susmust vélte hallani, amit már nagyon is 

jól ismert. Kis idő múlva tűsarkak fülsüketítő kopogása törte meg a 

csendet, majd az anyja ismét a szobában termett.  

- Kikísértem – sóhajtotta, majd letörölt egy izzadságcseppet a 

homlokáról. – Nem volt könnyű – újabb sóhajtás. Az asszony mindezt 

a férjéhez intézte. Ezután a nőnek leesett az álla, kitágult a szeme, és a 

döbbenet ült ki az arcára. Ez attól volt, hogy a szeme sarkából 

megpillantotta Hannát, majd meg a szeme meg is állapodott rajta. Most 

Hannára került a sor, hogy elszégyellje magát: vastagon ki volt festve, 

több flakonnyi hajlakk volt a haján, az arca csakúgy nehezedett a 

púdertől. Még csak tizenhárom éves volt, így a szülei jogosan még azt 

sem nézték jó szemmel, ha csak átlátszó körömlakkal festette ki a 

körmét. Már éppen megszólalt volna, hogy megmagyarázza a 

történteket – még ő maga sem tudta, hol kezdte volna -, mikor az 

anyukája elfúló, magas hangon megszólalt: - Ki maga, úgy mégis? 

Menjen innen! – Hannának mosolyra húzódott a szája. „Szóval ennyire 

meg tudja változtatni az embert a smink. Nem ismernek fel, mert még 

életükben egyszer sem láttak így.” Mosolygásától az anya nem enyhült 

meg, sőt, még komorabb ábrázattal pásztázta a lányt.  

- A lányotok vagyok – igyekezett minél hamarabb megnyugtatni a 

szüleit, miközben egyik kezével próbálta megszabadítani magát a smink 

fogságából.  

- Nekünk nincs lányunk – ismételte meg a mondatot az apa. Hannát a 

kijelentés újból villámcsapásként érte. Kitagadták volna a saját szülei? 

De hát egy kis idővel ezelőtt még beszélgetett is velük a színházban, és 

még így, sminkkel az arcán is felismerték. Az nem lehet, hogy egy 

teljesen más házban lett volna, hiszen centiről centire megegyezett a 

bútorok elrendezése, a falak színe, egy apró eltérést kivéve: nem látta a 

családi képeket a falon. Ettől borzalmasan megijedt. Már megint ki 

tréfálkozik vele? Talán a papája? Az a gazember elfelejtette velük a saját 
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lányukat? „Az az ember nem ismer határokat”, bosszankodott a feldúlt 

lelkiállapotban lévő kislány.  

A fényárban fürdő szoba egyik felében Hanna álldogált, a másikban, 

vele szemben pedig a két szülő feszített. A két fél le sem vette 

egymásról a szemét, mintha egy gladiátormérkőzésen lettek volna. 

Hanna rezzenéstelen tekintettel tűrte a szemkontaktust. Mindez 

felfoghatatlan volt számára. Próbálta meggyőzni magát, hogy ez csupán 

csak egy álom, s valójában igenis emlékeznek rá, ám sajnos már a 

tudatalattija is beletörődött mindebbe.  

Most már nem azon kezdett el gondolkozni, hogy milyen módon 

győzze meg a felnőtteket, hanem sokkal inkább kiutat keresett, hogy 

foghassa magát, és pár perc múlva kisétálhasson a konyhából, ki az 

udvarra. El szeretett volna menni. Nem örökre, hanem ameddig 

lecsitulnak a kedélyek, és kitisztul végre a feje. Bárcsak lenne egy olyan 

ember, aki megérti őt, akivel megbeszélhetné a dolgokat. Nem kellene 

rögtön nyolc vagy tíz ember... Elég lenne egyetlen egy személy is.  

Eljött az idő. Egy utolsó pillantást váltott a szüleivel, majd megindult a 

konyhaajtó felé. Mérgében és bánatában egyaránt feltépte az ajtót, aztán 

ismét a szüleire nézett. Átlépte a küszöböt, és a bejárati ajtó felé tartott 

az útja. Vagyis tartott volna, ha nem vélt volna felfedezni a felnőttek 

szemében őrült nagy döbbenetet. Édesanyja szeme könnyel telt meg, 

édesapja pedig küszködött az övéivel. Hannának sem kellett több, azon 

nyomban a nyakukba vetette magát. A szülők viszonozták az ölelést.  

- Hanna! Drága kislányunk! – hápogták egy emberként. A fiatal végre 

valahára boldog volt. Igaz, csak egy kis időre, de az is felért egy 

örökkévalósággal. A kis család pontosan fél óráig szorongatta egymást 

szótlanul, majd mikor már megunták, leültek a kerek asztalhoz.  

- Miért nem ismertetek fel? – bukott ki a kérdés a lányból. Az apja adta 

meg a választ: 
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- Felismertünk, de megbeszéltük Júliával, hogy megviccelünk - mintha 

száz meg száz kilogrammnyi súly gördült volna le a szívéről. 

Elhatározta, ha több idejük lesz – és neki, Hannának több energiája -, 

részletesen kifejti nekik a rémálmát, amit eddig álmodott, ha addig el 

nem felejti. 

- Mit keresett itt a suliból az a nőszemély? – hangjában mély megvetés 

csengett. A válasz így hangzott: 

- Nem mentél be órára... – Hanna már végképp nem tudta eldönteni, 

mit gondoljon. Benne lehet a hiba? Talán hallucinál? Annyira 

megterhelhette magát a tanulással, hogy dolgokat képzel be magának? 

„Ennyi idősen normális, ha valaki hallucinál?”, tette fel magának a 

kérdést, de még a tudatalattija is nemet mondott. „Akkor az egész 

klinikás sztori Mátéval, a koponyával és a színházzal együtt csak 

kitaláció?" 

- Szánalmas – motyogta maga elé meredve. Szavaiban mély fájdalom 

csengett, de egyben boldogság is: minden visszaállhat a régi 

kerékvágásba, találkozhat a barátaival, és még az is megeshet, hogy 

nekik is elmeséli a különös álmát. Pár nap múlva már nevetőgörcsöt kap 

majd, ha a történtekre gondol.  

- Parancsolsz? – kapta fel a fejét édesanyja.  

- Ö... semmi, csak hangosan gondolkodtam – szerette volna 

megkérdezni tőlük, hogy mi is történt igazából, de nem találta a 

szavakat, hogy formába öntse gondolatait, így hát csendben maradt. 

Amikor síri csend honolt a szobában a két felnőtt elkezdett beszélgetni 

egymással valamilyen csekkről, amit még be kellene fizetniük. A kislány 

addig tüzetesebben átrágta magát a történteken. Végül is arra jutott, 

hogy valóban nem történhettek meg azok a bizonyos dolgok. Ha mégis 

megtörtént volna, a szülei már régen faggatnák arról, hogy mi minden 

történt vele azóta, amióta nem látták, valamint a további teendőket 

osztották volna meg a lánnyal. Ezzel ellentétben ők belenyugodtak, 
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hogy Hanna nem ment be órára, mert elaludt. Körülbelül dél lehetett, 

ezért az osztályfőnöke ellátogatott a családjához megtudakolni, hol 

maradt az ő a kis jeles tanulója. Mivel az ő órájáról is hiányzott, 

biztosan megsértve érezte magát, ezért sem nézett tanítványára, így 

szeretett volna bűntudatot kelteni benne. Az édesanya kikísérte őt, hogy 

a felkavart lelkiállapotúnak tűnő lánya ne zavarja magát össze még 

jobban. Mire Hanna mindezt megmagyarázta magának, boldog volt, 

hogy minderre ő maga jött rá... Kivétel egyre: mégis miért volt kifestve? 

Talán mikor összeveszett a két felnőttel, a bezárkózás mellett azzal is 

meg akarta büntetni a szülőket, hogy kifesti magát, tudván, hogy 

egyikőjük se szereti, ha a szemceruza vagy a hajlakk nevét még csak 

kiejti is a száján. Igen, minden bizonnyal így történt. Sőt Hanna már 

kezdett halványan emlékezni: nagy kiabálások és ajtócsapkodások 

voltak. Ezután a ő sírva rohant be a szobájába, hogy bezárkózzon, és 

mérgében kifesse magát. A lány most fejcsóválva mosolygott saját 

ostobaságán, majd meleg levegővel teleszívva tüdejét, megborzongott: a 

hideg is kirázta, ha arra a különös álomra gondolt. A szülők még mindig 

arról a csekkről tárgyaltak, amihez Hanna nem tudott hozzászólni, ezért 

elhatározta, hogy visszamegy a szobájába visszaaludni. Úgy döntött, 

aznap már nem megy be az iskolába, inkább alvás után igyekszik 

megtanulni azt az anyagot, amit az osztálya vesz aznap. Így hát erőt vett 

magán, felállt, közölte a szüleivel, hogy megy aludni, majd tanulni, és 

kivánszorgott a napos szobából. 

- Helyes beszéd! – bólogattak egy emberként a szülei, majd ismét 

visszatértek az addigi témájukhoz. A lányuk nem szerette, ha efféle 

dolgokról tárgyaltak, hiszen őt valósággal untatták a pénzügyek. 

Boldogsággal a szívében nézett vissza a szüleire, hogy még az egyszer 

lássa őket, mielőtt még hosszabb időre bevonulna az ő kis birodalmába. 

Kinyitotta az üvegajtót, majd megindult előre. Szemét behunyva próbált 

előre törni, hiszen a konyhában való tartózkodás után a pupillája eléggé 

összeszűkült, hiszen a folyosó, ami a szobáját és a konyhát kötötte 

össze, meglehetősen sötét volt. Egy lépés előre, majd még egy, majd...  
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- Puff! – érezte, hogy az orrából folyni kezdett a vér. Orra sajgott a 

fájdalomtól, mintha valaki kalapáccsal rákoppintott volna. Még sosem 

érzett ehhez hasonlót, de valahogy nem is akarta, hogy újból 

megtörténjen. Miután kinyitotta a szemét, hátrahőkölt ijedtében. 

Eszeveszett sikoltozásba kezdett. A konyhából hallatszódott apukája 

siető magyarázata: 

- Igen, már mondani akartuk, hogy egy pókot bízott ránk Hoftringen 

szomszédunk, mivel elutaztak. A lány erre nem nyugodott meg: tovább 

rikoltozott, immáron talán még hangosabban. Az erősen vérző orra 

előtt ugyanis egy arc volt kb. három centiméterre. Az egyén gülü 

szemeket meresztett a lányra, mitől Hanna még jobban megijedt. Érezte 

az idegen lélegzetvételeit, már-már a szívverését is hallotta, olyan 

szorosan voltak egymáshoz. A kislány legszívesebben elfutott volna, de 

a lábának nem bírt parancsolni, mintha az földbe gyökerezett volna. Pár 

másodperc múlva mély fájdalmat érzett a belső szerveiben: nehezen 

vette a levegőt, s a feje csordultig tele lett kételyekkel.  

- Szia! – búgta a mély hang. 

- Papa? – dadogta köszönés helyett. 

- Eltaláltad, kisunokám – jött a válasz egész közelről. – Örülsz nekem? 

– kérdezte Tamás nyálesőt zúdítva a megszeppent tanulóra.  

- Bocsi, de te csak a képzeletem szüleménye vagy, az egész sztorit csak 

álmodtam. Azt hallottam, hogy az az ember, aki úgy alszik el, hogy 

előtte feldúlt lelkiállapotban van, gyakran álmodik különös dolgokról. 

Nálam éppen ez történt. Szerintem most még nem hevertem ki az 

álmot, ezért látlak most. Szeretném, hogy legyen egy papám, de nem 

egy hozzád hasonló ember. Már meg ne sértődj, de te még egy álomba 

illő sem vagy. És ez a stílus... – fintorgott. Remélte, hogy pillanatokon 

belül eltűnik majd a szeme elől a bácsi, de nem ez történt: a férfi még 

mindig zavartan bámult bele Hanna vérvörös szemébe. A lány ismét 
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kétségbeesett. A háta mögül ajtónyikorgást hallott. A hang mintha szét 

akarta volna hasítani a dobhártyáját.  

- Szia, Apa! – kiáltott kedélyesen Hanna anyukája. Tamás ekkor már 

nem az unokája szemébe nézett, hanem a lányát ölelgette. A fiatal 

könnyes szemeket meresztett az ölelkező rokonaira. „Tehát mégsem 

álom? Ilyen nincs! Nem, ez nem lehet! Minden összepasszolt, egy hiba 

sem lehet a gondolatmenetemben.” 

Mikor már Hannára terelődött a figyelem, elfúló hangon megkérdezte: 

- Mondjátok, miért hazudtatok? 

- Hová gondolsz? – förmedt rá az anyukája. – Mi sosem hazudtunk 

neked! 

- Akkor azt minek neveznétek, hogy nem mondtátok meg, hogy 

mégsem álmodtam a buszos történetet meg a színházasdit? – így ő.  

- Na álljunk csak meg egy szóra! – kelt ki magából az apja, mutatóujját a 

lányára szegezve. – Nem kérdeztél minket! Ha rákérdeztél volna, 

tudattuk volna veled, hogy az egész valóban megtörtént. Mivel nem 

kérdeztél, mi alapból úgy vettük, hogy tisztában vagy a dolgokkal – 

jelentette ki ellentmondást nem tűrő hangon.  

- Van benne valami – értett egyet Hanna, majd ezután mélységes 

szégyenbe burkolózott.  

- Persze, hogy van! – helyeselt a papája. – Különben is, megbocsájtok 

neked, amiért az imént azt mondtad, hogy nem akarsz egy ilyen papát. 

Tudom, hogy csak hirtelen felindulásból vágtad azokat a kemény 

szavakat a fejemhez, de ne aggódj, majd a klinikán finomítunk rajtad, 

és... – de nem tudta befejezni, mert az érintett türelmét vesztve kikelt 

magából:  
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- Nem, azt felejtsétek el! Nem vagyok hajlandó egy szerencsétlen 

laboratóriumi patkány módjára tűrni a megpróbáltatásokat! Világos? – 

és most a szülei felé fordult. – Ti mondtátok nekem, hogy az 

osztályfőnököm már hiányolt az órájáról. Igaz? – reménykedve tekintett 

egyik felnőttről a másikra, hogy talán valamelyik igazat ad majd neki, de 

nem így történt. A két szülő feje az idő múlásával már-már vörösre 

színeződött. Édesapja szomorúan megcsóválta a fejét, majd így szólt: 

- Tulajdonképpen azért jött, hogy elmondja, milyen jó ötletnek tartja, 

hogy egy kicsit megismered az élet másik oldalát is. Na meg aztán 

mondta, hogy ezt a tanítási módot javasolni fogja az iskola testületénél, 

hogy náluk is minél előbb bevezessék ezt a módszert. Képzeld, 

megengedte, hogy a suli helyett a klinikába járjál – újságolta boldogan. 

- EL LEHET FELEJTENI! – tagolta kiabálva a lány úgy, hogy talán 

még a szomszéd utcában is meghallhatták a járókelők. Pár perc 

töprengés után mélyen felsóhajtott, majd arra kérte a felnőtteket, hogy 

menjenek vissza vele együtt a konyhába. Magyarázzanak el neki 

mindent, mert már tényleg nem ért semmit.  A lányt körülvevő emberek 

készségesen engedelmeskedtek, látván, hogy a fiatal már a 

tűrőképessége határán állt, s hogy már csak egy-két ismeretlen 

információ hiányzott ahhoz, hogy idegösszeroppanást kapjon. A 

beszélgetés úgy zajlott, hogy Hanna kérdezett, a többiek pedig 

megadták rá a választ.  

- Tudom, hogy azért kellett részesülnöm a kezelésben, mert az iskola 

nem tanította meg azokat a dolgokat, amiket a felnőtté váláshoz 

tudnom kellene. És azért is kerültem oda, mert a buzgó tanulásom 

miatt nem ismertem meg a körülöttem lévő világot. De ha ilyen a világ, 

akkor köszönöm, nem kérek belőle! – szögezte le gyorsan. A papám – 

aki egyben a klinika igazgatója és megteremtője – találta ki azt a zseniális 

ötletet, hogy a velem megtörtént események jó része ott helyben, a 

„koponyában” legyenek megrendezve, és hogy a színházban érjen véget 

történetem egy része.  
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- Igen, mert tudom, hogy kisgyerekkorod óta a színház az álmod, így 

hát gondoltam méltó befejezése lenne a kezelésednek, ha egy színpadon 

találnád magad. Meghívtam az összes ismerősödet, hogy megnézzék, 

milyen jól alakítod a szerepedet. A tapsviharból te is észrevehetted, 

hogy fergeteges műsorral szolgáltál nekünk – dicsérte meg a papája a 

lányt.  

- Ez jó? Jónak számít az, ha valaki szenved? Különben is, nem az 

alakításomat értékelték, hanem a szerencsétlen sorsomat. Nem tudtam, 

hogy minden mozdulatomat több száz szempár kíséri figyelemmel… 

Csak saját magamat alakítottam.  

- Most nem mondasz igazat! – mondott ellent Tamás, majd kicsit 

később bővebben is kifejtette álláspontját: - Bebizonyítottad, hogy a 

színészek a saját életüket tudják a legjobban előadni. Te voltál az a 

személy, aki felnyitotta a szemem, hogy megéri újból, oly sok szünet 

után emberekkel foglalkozni. Olyan hatalmas erő van benned, ami 

példátlan a világban élő összes ember közül. Mennyi kétség gyötört az 

elmúlt időszakban? Rengeteg, de te nem adtad fel. A szemed egy nyitott 

könyv volt számomra, amit nagyra értékelek. Miattad építettem meg a 

színházat a klinikán, és szerepeltettem teljesen átlagos embereket, hogy 

megismerjed a színészi műfaj rejtelmeit – szavaira Hanna elsírta magát. 

Szégyellt három felnőtt előtt sírni, de nem tudta visszatartani érzelmeit. 

Olyan szépeket mondott a bácsi, hogy már régen megbánta, amiért 

olyan negatívan vélekedett róla. Most örült, hogy volt egy ember, kit 

papának nevezhetett. Aki képes volt egy egész színházat felépíteni, csak 

hogy egyszer is mosolyogni láthassa unokáját.  

- Nem vagyok színész – ismételte sírástól fojtott hangon. – Ösztönből 

cselekedtem, nem tudtam, hogy figyelnek - nyomatékosította. - Sok 

mindent nem tudsz rólam: például hogy lámpalázas vagyok. Ha 

tisztában lettem volna a dolgokkal, nem tudtam volna ezt végigcsinálni. 

Ennek ellenére végtelenül hálás vagyok neked, hogy ezt megtetted a 

kedvemért, még úgy is, hogy tudom, rengeteget szenvedtem a 
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színpadon. Bocsi, hogy ezt mondom, de nem akarom folytatni a a 

színészi „pályafutásomat”. Ha ekkora fájdalmat tud okozni egy 

felvonás, akkor ebből inkább nem kérek. Be kell látnom, nem lenne 

belőlem jó színész.  

- Ezt gondolod most – érkezett a hozzászólás az édesanyja felől. Tamás 

úgy látszott, egyetértett lányával, mert onnantól kezdve nem volt mit 

hozzáfűznie a témához.  

- Oké, eddig minden világos, de akkor azt mondjátok meg nekem, 

hogyan kerültem a szobámba? –váltott témát. Az édesapján volt a sor, 

hogy elmagyarázza a történteket:  

- Egyszerű... Annyira elfáradtál estére, hogy ledőltél egy kicsit szundítani 

a padlóra – „Dehogy dőltem le! Végig egy helyben álltam!” – Mi 

hárman – és még pár ember – felfogtunk téged, és igaz, egy kicsit 

hangzavarral, de a szobádba vittünk. Nem volt messze, hiszen 

kétutcányira lakunk a klinikától – a lány tisztán emlékezett arra, amikor 

számára ismeretlen alakok felfogták, és vonszolták egy ideig. A 

tapintásukat azért nem érzékelhette, mert annyira megviselhette a 

szervezetét a megpróbáltatások hada.  

- Be volt zárva az ajtóm lakattal – kotyogott közbe a lány.  

- Mondd csak, nem ismered azt a szót a padlás? - egy valami azonban 

még mindig furdalta az oldalát, melyet idővel szóvá is tett: 

- Tényleg van egy tenger a közelünkben? És igaz az, hogy egy barlang 

köti össze a kertünkkel? – papája lassan bólintott. A kislány egyből 

tudta, hogy nem őszinték vele szemben.  

- Ne verjetek át, jó? Száraz kontinentális területen élünk, még egyszer 

sem láttam a tengert. A legközelebbi tengerpartot is fél napos utazással 

érhetnénk el, most pedig hirtelen, egyik napról a másikra itt terem egy, 

közvetlenül a lakhelyünk mellett – a lány vérig sértődött. Tamás 



 
 

118 
 

szemmel láthatóan zavarba jött, ám a szülei csak kedélyesen 

mosolyogtak. 

- Kislányom, már vagy két éve meg van az a tenger. Mesterséges, 

ugyanis a város lakói megelégelték azt, hogy szinte lehetetlen 

megközelíteni egyetlen tengert is. Mivel tél van, erős lámpákkal, és még 

erősebb teljesítményű hőforrásokkal pótolták a napfény hiányát és 

melegét – szolgált magyarázattal az egyik szülő.  

- Akkor én hogyhogy nem tudtam erről? És mivel magyarázzátok azt, 

hogy egyetlen egyszer se mentünk el fürödni? – a válasz egyszerű volt: 

- Állandóan tanultál.  

- Mi? – ütközött meg.  

- Hjaj – sóhajtott az apa. – Annyira lekötöttek a különböző szakkörök, 

dolgozatok, versenyek, hogy elfelejtettél szórakozni. Mi rettentően 

örültünk, hogy megépítették azt a remekművet. Mikor elújságoltuk 

neked a hírt, te minden bizonnyal elengedted a füled mellett a 

szavainkat. Vagy háromszázszor elmondtuk, hogy menj le kicsit oda 

pihenni, de téged csak a tanulás érdekelt. Onnantól kezdve elfogadtuk a 

döntésedet, bár egy kicsit fájt nekünk, hogy olyan buzgó lettél. Tudjuk, 

hogy ezzel minket is boldoggá akartál tenni, de túlzásba estél. Na jó, 

most nem is ez a lényeg. Szóval mikor már nekünk is lehetett 

beleszólásunk a kezelésedbe, mi azt választottuk, hogy olyan próbatételt 

kapj, ami során megismerheted a mesterséges tengert. Azt is tudjuk, 

hogy már nem szép emlékek fűződnek neked ahhoz a helyhez... Ezt 

nagyon sajnáljuk, de abban bízunk, hogyha gyakrabban kijársz oda, 

majd megszereted. Furcsán érezhetted magad a megpróbáltatáson, 

hiszen a szervezeted már eléggé össze volt zavarodva.  

- Jó, jó, de a szobámban miért voltam becsavarva vizes pokróccal? – 

förmedt rájuk. A választ édesanyja adta meg: 
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- Lázas voltál, de hála az égnek úgy látom, már nem vagy az. 

- És most hol vannak Mátéké? Mármint Máté, és akiket megismertem 

ez idő alatt. 

- Dolgoznak a klinikán – jött a válasz a papájától.  

- Minden beteg olyan kezelést kap, mint én?- tudakolózott.  

- Persze, hogy nem – nevetett Tamás. – Ha mindenkit így gyógyítanánk, 

már nem lenne egyetlen betegünk sem – ettől a kijelentéstől hihetetlenül 

megnyugodott a lány, hiszen még a világ legellenszenvesebb emberének 

sem kívánt olyan sorsot, mint amilyen az övé volt. – Minden egyes 

embernek a betegségéhez mérten állítjuk össze a napirendjét. A te 

napirended tökéletesnek bizonyult – az érintett erre felhorkant. – Dede! 

Büszkeséggel tölt el, Kedveském, hogy a drága unokám meggyógyult – 

húzta ki magát a kissé idős bácsi. Az unoka kerek szemeket meresztett 

papájára. A bácsi erre bólintott. – Kiálltad a megpróbáltatásokat – 

Hanna felvonta a szemöldökét mutatván, nem hisz a rokonának, de 

hangot nem adott kételyének. 

- Akkor már én is lehetek dolgozó? – tört fel belőle a kérdés. A kislány 

elhatározta, hogy a hozzá hasonló helyzetű embereken a jövőben 

igyekszik majd segíteni, de persze nem afféle brutális módszerekkel, 

mint amilyeneket vele műveltek.  

Most már fel sem merült benne a kérdés, hogy visszatérjen az iskolába 

tanulni. Nem akart ismét abba a hibába esni, hogy túlhajszolja magát, 

minek a vége úgyis az lenne, hogy újból elkezdődne a próbatételek 

sorozata. Emlékezett arra, mikor az anyja megkérdezte tőle, beállna e 

közéjük munkásnak. Ő hosszas töprengés után igent mondott, de 

bizonyos dolgok annyira elterelték a figyelmét más irányba, hogy 

teljesen megfeledkezett az anya kérdéséről, és az ő döntéséről.  
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- Igen, beállhatsz közénk – jött a válasz. – Különben te voltál az első 

beteg a klinikán, Máté pedig a próbabeteg. Még csak most lett felépítve 

az intézmény... Együtt dolgozhatsz majd Mátéval, ha szeretnél. Ő már 

tapasztalt, sokat tud majd segíteni – a lány ezt boldogan hallotta, de 

csak rövid ideig tudott neki örülni, mert egy gondolat nem hagyta 

nyugodni: 

- És mi van a volt ovis társammal? Ugye ő is nálunk dolgozik? – nagyon 

reménykedett benne, hogy ő is dolgozó, mivel akkor minden nap tudott 

volna találkozni vele. Rengeteg megbeszélnivalójuk lenne, annyi szent.  

- Nem, sajnos nem – ingatta a fejét a bácsi. Egyszer megállított az 

utcán, mondván, hogy félelmetesen hasonlítok az egyik ismerősére – aki 

természetesen te vagy. Elmeséltem neki a helyzetet, továbbá 

érdeklődtem, hogy neki, mint ideiglenes munkanélkülinek nincs e kedve 

társulni hozzánk. Azt válaszolta, hogy ez a szakma nem neki való, így 

hát nem erőszakoltam rá a hivatást, csak annyit kértem tőle, hogy öt 

percre ugorjon be a színházba. A kérésemet készségesen teljesítette, de 

neki ezután semmi keresnivalója nem volt a klinikán. Az előadás után 

szépen elköszönt tőlem, és megadta a telefonszámát valamint a 

lakcímét, amin elérhetjük őt – Hannát ez a válasz lelombozta, de 

beletörődött a helyzetbe. Már akkor elhatározta, hogy fel fogja keresni a 

lányt. Ennek ellenére azonban boldog volt. Lehet, nem úgy tűnt, de a 

lelke mélyén majdnem kibújt a bőréből örömében. A fejében az addig 

kesze-kuszaságban lévő gondolatok most elrendeződtek. Igaz, bőven 

bele tudna kötni családja magyarázatába, főként a tengerparti kihívás 

szabályzatának megsértése végett, mégis olyan érzése volt, mintha egy 

csordultig tele lévő poharat kiöntöttek volna. Már alig várta, hogy 

embereken segítsen. Olyanokon, akiknek bizony nagy szükségük lenne 

egypár segítő kézre. Ráadásul repesett az örömtől, mikor arra gondolt, 

hogy nemsokára találkozhat majd újdonsült barátjával, Mátéval.  

- Hány fős a dolgozók száma? – tudakolta. 
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- Elég sok, legyen elég ennyi. Magam sem számoltam még össze – nem 

is bánta, hogy nem tudta meg a választ. Végül is nem is nagyon 

érdekelte, csak úgy kíváncsiságból kérdezte meg.  

Már besötétedett, a konyha is félhomályba burkolózott. Időközben a 

két szülő egymásra borulva bóbiskolt. Mikor már Hanna kifogyott a 

szóból, felállt, kinézett az ablakon, ezt kérdezte a papájától: 

- Hol alszol? – a felelet így hangzott: 

- A klinikán van a lakásom... Ideje is mennem. 

- Jaj, nem azért kérdeztem, hogy elmenj! – sikkantott fel a lány.  

- Tudom, de mennem kell.   

- Várj még! Máté és a többiek is a klinikán alszanak? 

- Nem, ők otthon alszanak. Ez a nap hosszú volt és fárasztó, de örülök, 

hogy boldognak láthatlak. Hát még milyen boldog leszel, ha 

sikerélményed lesz a klinikán – az utóbbi mondatot inkább magának, 

semmint az unokájának célozta. – Indulok is – mivel látta, hogy Hanna 

már indul kikísérni őt, hozzátette: - Nem kell, magam is kitalálok, te 

inkább fektesd le a szüleidet, látom, meguntak minket – ejtett el egy 

mosolygott a bajsza alatt. A lány az alvó szüleire pillantott: egymás 

vállára folyatták a nyálukat, miközben fel-felhorkantottak. A fiatal 

bólintott, majd alig tíz perc múlva már azon kapta magát, hogy a 

szobájában ácsorgott, s azzal küszködött, hogy megszabaduljon a 

lakatoktól, hogy aztán a szemetesben landolhassanak. Ezután az 

összetört tükördarabokat szedegette össze. 

- Hét év szerencsétlenség? –  megcsóválta a fejét. – Kétlem – szobájába 

a szülei horkolós duója szűrődött be. Feltört belőle a nevetés. Ezután a 

kulcsot egy bőrszíjra rögzítette, hogy a nyakába akaszthassa. Később, 

mikor már mindennel végzett, amit éjjelre eltervezett, összekapta magát, 
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lemosta a hajlakkot és a festéket magáról, majd ágyba bújt, miután az 

életnagyságú babát lerúgta az ágyról. 
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AZ UTOLSÓ PRÓBATÉTEL 
 

- Jó reggelt! – köszöntötte szüleit a szemét dörzsölő Hanna. A kis 

család épp a konyhában tevékenykedett. A lánynak olyan érzése támadt, 

mintha visszautazott volna az időben, egészen a gyerekkoráig. Apja 

éppen egy kávé társaságában bújta a reggeli újságot, miközben az 

anyukája reggelit pakolt össze a munkahelyükre. Hanna már-már 

összepakolta volna az iskolába szükséges felszerelését, ha nem ötlik 

hirtelen az eszébe, hogy milyen nap is volt: ugyanis aznap kezdhette el a 

munkáját a klinikán. Végre ő is kereső ember lehetett, mint a felnőttek.  

- Hogy lehet az, hogy amikor először jártam a „koponyában”, egy 

csomó beteg embert találtam ott, mintha egy kórházban jártam volna? – 

a lány ismét elkezdett kételkedni a szülei igazában. A válaszra nem 

kellett sokat várni:  

- Csak a felhívásunkra jelentkeztek, hogy kipróbálhassák a  

módszereinket. Az ő kezelésük majd az állapotfelmérésüket követően 

kezdődik el– duruzsolta az édesanya.  

- Oké, és mi van azzal, hogy... – a mondanivalója félbeszakadt, mivel 

halk léptek neszére lett figyelmes. Valaki a konyha felé vette az irányt. 

Tamás bácsi volt az, még pizsomában és mamuszban.  

- Jaj! – kapott a szívéhez Júlia. – A szívrohamot hozod rám! – 

ripakodott az úrra, aki most kisajátítva egy széket, felállt arra. Hanna 

kíváncsi szemekkel méregette papáját. „Vajon mit akarhat? Mi lehet 

olyan fontos, hogy még köszönni is elfelejtett?” A válaszra nem kellett 

sokat várnia, hiszen a következő pillanatban a széken ácsorgó ember 

robot módjára (mintha valaki beprogramozta volna) résnyire nyitotta a 

száját, és magas hangon előadta a Hanna által nagyon is ismert számot:  
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- Boldog, boldog boldog szülinapot... – elénekelte az egész dalt, majd 

mikor végzett vele, még kétszer megismételte a refrént. A család 

megszeppenve, a nyakukat kitekerve meresztették a szemüket a bácsira. 

Tamáson a lámpaláz halvány jelét sem vélte felfedezni Hanna, pedig 

nagyapja egyáltalán nem volt ígéretes tehetség az éneklés terén. A dal 

utolsó ütemének befejeztével leszállt a székről, és egy borítékot nyújtott 

át az unokájának. – Boldog szülinapot, kisunokám! – majd mindkét 

arcát megpuszilta az erősen ellenkező lánynak. Ez nem lehet. Neki nem 

most van a szülinapja. A közeljövőben lesz, de nem most. Csak nem 

felejtette el a saját szülinapját! – Ezt a levelet csak akkor bonthatod ki, 

ha elég tapasztaltnak érzed már magad az életben. A levél tartalmát csak 

akkor tudod értékelni – fűzte hozzá magyarázat gyanánt. Az unoka 

segélykérően nézett a szüleire, de tőlük semmiféle pozitív visszajelzés 

vagy segítség nem érkezett. Hanna így bár kicsit megütközve, de elvette 

a vaskos borítékot a rokonától, de rá se mert nézni, hiszen meg volt róla 

győződve, hogy az ajándékot nem neki szánták. Tamás most a helyére 

igazgatta az előadás közben lecsúszott pizsoma alsóját, beletúrt a 

maradék kis hajába, majd indulásra fogta a dolgot: faképnél hagyta a 

többieket, akik a sokkhatás miatt szóhoz se jutottak. A lány a bejárati 

ajtóban érte el a bácsit.  

- Várj! – förmedt rá türelmét vesztve, mire a felnőtt hátrafordult. Hanna 

kíváncsiságot vélt felfedezni a tekintetében. – Rossz helyre jöttél, 

Télapó! Nekem január hatodikán van a szülinapom, nem ma... De az 

igyekezetet nagyon értékelem... És hihetetlenül jól esik, hogy gondoltál 

rám – a lányt megnyugtatták a saját szavai. Ezután a papája döbbent 

ábrázatát látván érdeklődően felhúzta a szemöldökét. 

- Jaj, bocsánat! – szabadkozott a bácsi, mire az unoka csak kedvesen 

mosolygott, ezzel is nyugtatva a felnőttet. Nála, Hannánál is megesett 

már, hogy olyasvalakinek adott ajándékot, akinek épp nem is volt mit 

ünnepelnie. Akkor mindig közölte az illetővel, hogy megtarthatja az 

ajándékot, amit tőle kapott. De ő most mit kezdjen egy darab levéllel? 

Nem nagy ajándék, azt meg kell hagyni, viszont a szándék a lényeg. A  
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lánynak halvány lila gőze sem volt arról, hogy mit tartalmazhatott a 

boríték. Minden bizonnyal egy halom pénzt, hiszen jó vaskos kis darab 

lapult a markában. Elhatározta, hogy ha még rá is parancsolnak, akkor 

sem fogja magánál tartani az ajándékot.  – Nagyon sajnálom – nyögte 

rekedten a férfi. – Nem tudtam, hogy ma nem január hatodika van. 

Legközelebb majd alaposabban megnézem a naptáramat – szemmel 

láthatóan zavarba jött. A lány számára is felettébb kínos volt a szituáció, 

hiszen ráébredt valamire. Mégpedig arra, hogy valóban január volt.  

- Január nyolcadika van ma – szólalt meg egy dörmögő hang a fiatal 

háta mögött, édesapja személyében.  

- Akkor mégsem tévedtem olyan sokat – jegyezte meg örömteli hangon 

a bácsi. – Boldog szülinapot, édes kisunokám! – és újból két puszit 

nyomott az arcára. Hanna nem tudta mire vélni az esetet. Ezek szerint 

mégis megkaphatja az ajándékát. Mindezek után komolyan is elkezdett 

töprengeni azon, mit is rejthetett a boríték. Csupán csak azt furcsállta, 

hogy a szülei meg sem említették neki ezt a nevezetes eseményt, amit 

két nappal ezelőtt kellett volna megünnepelniük. Vajon miért? Mi is 

történt a születése napján? Bármennyire is erőltette az agyát, nem tudott 

választ adni magának, annyira elveszítette az időérzékét. 

Emlékezetkiesése lenne? Kis idő után egy mondat ugrott be neki: „A 

kúra utolsó napja.” Igen, teljes mértékben biztos volt álláspontjában, 

miszerint akkor, mikor azt a megvert fiút kellett néznie a bokor mögül... 

és amikor a színházban vastapsot kapott... Igen, az a nap volt a 

születésnapja. Azzal meg is ünnepelték 14. életévének első napját? Még 

egészen tisztán emlékezett, amikor az összes néző egy emberként 

vonult fel a színpadra, gratulálni a teljesítményéért, és abban 

reménykedve, hogy netán egy-két szót is válthatnak a főhőssel.  

- Tehát nem azért tapsoltak a nézők, mert tetszett nekik az előadásom, 

hanem azért, mert kötelességüknek érezték, mivel születésnapom volt? 

– villámcsapásként érte a felismerés.  
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- Félreérted – szabadkozott az egyik szülő, ám a lány hajthatatlan volt.  

Ezután számos érvet öntött szóba hangosan, amelyek azt bizonyították, 

hogy úgy történt az eset, ahogy a kis főhős elképzelte. 

- Nem, nem így van - a bácsi nem tágított.  

- Nekem teljesen úgy tűnik, hogy mégis. Már kezdtem magam jól 

érezni, de akárhányszor kilépek a komor érzéseimből, mindig ilyen „jó” 

hír zökkent vissza eredeti helyzetembe.  

- Hanna, figyelj rám! – a család még mindig a bejárati ajtó küszöbén 

feszített pizsomában és mamuszban. - A közönség jó részének fogalma 

sem volt arról, hogy te mikor leszel tizennégy éves. Azért gratuláltak, 

mert tetszettél nekik, és nem azért, mert csupán megsajnáltak egy 

"viharverte" lányt. Hannát az imént említett érv kicsit jobb belátásra 

bírta. Kis idő múlva a háttérben szülei magánbeszédét vélte hallani, 

miközben ő bocsánatkérő boci szemekkel pislogott a jelenlévőkre. A 

hangzavart aztán Hanna türelmetlen hangja szakította félbe: 

- Mikor megyünk már dolgozni? – erre már a szülők is felkapták a 

fejüket, eszükbe jutván, hogy mi is az aznapi teendőjük: kiválasztani 

azokat a betegeket, akikkel foglalkozni akarnak. Tudniillik miután 

lányuk sikeresen elvégezte a kúrát, az intézmény munkatársai újabb 

pályázatot adtak fel, melynek tartalma az volt, hogy ha az olvasó, vagy 

bármely ismerőse lelki sérültnek véli magát, és jelentkezik a klinikán, 

akkor lehetséges, hogy felveszik a beteget, hogy kezelésben részesítsék. 

Hannát elszomorította az a tény, hogy nem minden lelki beteget látnak 

el. Csalódottságának hangot is adott szüleinek, kik ezt a magyarázatot 

adták: a klinika működése még annyira friss, hogy nem mernének 

minden jelentkezőt felvenni, ám amint sziklaszilárddá válik a kiépített 

rendszer, és gyakorlottá válnak a dolgozók, azon nyomban felveszik a 

többi jelentkezőt is.  

A lány türelmetlenül toporogni kezdett, kérlelvén a rokonait, hogy 

menjenek át a klinikára, és kezdjék meg a munkát. Nyugtalanságának 
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végső soron az lett az eredménye, hogy a kis társaság elindult a két 

utcányira lévő épülethez. Hanna majdhogynem kibújt a bőréből. Olyan 

izgatottnak még soha nem érezte magát. A szíve megtelt melegséggel, 

amikor csak a beteg emberek megsegítésére gondolt. Életében először 

fontosnak érezte magát, hiszen olyan embertársainak segíthet, akiknek 

már nem volt visszaút ahhoz a bizonyos süllyesztő felé. Boldog volt, 

hogy ő már nem tartozott közéjük. A legjobban mégis a kúrája közben 

megismert emberekkel való találkozástól izgult. Igaz, hogy egy  napja 

láthatták egymást utoljára, de mégis valami olyasmit érzett, amit 

képtelen volt szavakba önteni.  

Arrafelé alig tarkította egy-két ház a tájat. Hannáék hegyekkel és 

völgyekkel díszített területen éltek, ahol ha az ember nem szokott hozzá 

a természeti viszonyokhoz, csakhamar költözésre szánhatja el magát. 

Nem arról volt szó, hogy nem civilizált volt a város, mert igenis az volt, 

csak a megközelíthetetlen hegyoldalakat nem mindenki szerette és tudta 

megszokni.  

A fiatal amióta az eszét tudta, ott élt. Szerette a lakhelyét, hiszen ha nem 

kellett volna olyan sokat tanulnia, mindig is nyitott lett volna a 

gyönyörű parkokban való, éjjelbe nyúló sétálgatásokra, és a 

tavacskákban való gyönyörködésre. Szabadidejében például szívesen ült 

volna be egy-egy filmre a moziba. Őszintén szólva még sohasem volt 

moziban. Folyamatosan csak ígérgette magának, ám amikor arra került a 

sor, hogy néhány osztálytársa elhívta egy filmre, ő tanulásra hivatkozva 

lemondta az eseményt. A korabeli gyerekek aztán egy idő után 

megunták a sorozatos visszautasítást, olyannyira,  hogy később már 

nem is hívták el sehova se. Ennek következtében ő magába fordult, és 

valósággal betegesre tanulta magát. Akkoriban még azért is leszidta 

magát, hogy hogy mert egy pontot veszíteni a témazáró dolgozatban. A 

szülei a maguk módszereivel folyamatosan próbálták kizökkenteni 

állapotából,  de a kislány hajthatatlan volt.  
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Végre megérkeztek az épülethez. Hanna most látta először, valóban 

hogy is nézett ki az a híres klinika: gyönyörű volt, bár véleménye szerint 

egy kissé csicsás. Minimum húsz emeletből állt, arany- ezüst-sárga 

színezésű: citromsárga volt a falak alapszíne, a szegélyek pedig a 

nemesfémek színezését kapták. Az ereszről megannyi apró kis szobrok 

lógtak le, jégcsap módjára. Az ablakok mintha márványból lettek volna. 

A tető egy hatalmas ezüst földgömbbel végződött, amit mikor 

alaposabban is szemügyre vett, észrevette, hogy az forgott a tengelye 

körül. Az üvegek nagy részét – Hanna nem kis megdöbbenésére – 

hatalmas fekete fóliával fedték be, megakadályozva, hogy a Nap melege 

elárassza a szobákat. „Mindegy” – gondolta magában. „A lényeg, hogy 

nem látod koponyának. Már attól is felállt a szőr a hátán, mikor 

felidézte magában azt az iszonyú pillanatot, mikor először meglátta a 

„koponyát”.  

Az udvar olyan volt, mint aminek múltkor látta, egy picit sem változott. 

meg: hatalmas és gyönyörű. 

- Be akarok menni – jelentette ki eltökélten. A felnőttekkel ugyanis már 

hosszú percek óta az intézmény előtt álldogáltak, és bámulták annak 

díszeit.  

Hanna kintről szemlélődve, az épület belsejében semmilyen neszre nem 

lett figyelmes, senkit nem is látott, így nem is érezte magát 

kényelmetlenül, hogy még mindig pizsomában és mamuszban feszített, 

rokonaival az élen. Kijelentésére nem érkezett azonnal reakció. A lány 

már volt a klinika falain túl is, de mégis furdalta az oldalát a kíváncsiság. 

Érdekelte, hogy mégis hol töltötte azt a bizonyos pár napot. Ezek 

mellett még biztos volt abban is, hogy számos furcsábbnál furcsább 

dolgot rejthet magában a klinika, ami napról napra csak arra vár, hogy ő 

felfedezze azokat. 

- Na elég legyen a töprengésből, azt majd odabent is megtehetjük!  - 

harsogta Tamás bácsi, egy határozott szónokot is megszégyenítő 
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hangerővel. Különben is, nemsokára jönnek a betegek arra várva, hogy 

csoportokba soroljuk őket. Kisunokám, neked tartogatok ám valakit... – 

az utolsó pár szó titokzatosan visszhangzott Hanna fülében. Már egyre 

jobban kezdte élvezni azt, hogy a kívánatosnál is nagyobb figyelem 

irányult rá.  

Bent a házban aztán nem csalódott a megérzésében: tényleg egy lélek se 

volt ott. A levegőben nyugodtság és békesség elegye volt érezhető. 

Legszívesebben aludni ment volna, ha nem hajtotta volna a 

kíváncsisága. És ami a lakberendezést illette: már az első pillanattól 

fogva tudta, hogy nem a papája rendezte be a helyiséget, hiszen az 

igazán ízléses volt. Alig volt benne néhány értékes holmi, mégis az 

összhang valami csodálatos volt.  

A kis család most az egyik kanapén ücsörgött, megbeszélve a további 

teendőket. Tamás bácsi kiosztott mindenkinek egy-egy jegyzetfüzetet, 

amibe majd beleírhatják a gondolataikat a betegekről: kit vélnek 

megfelelőnek az induló kezelésekre, és kit nem. Hanna papája megkérte 

a jelenlevőket, hogy a minél könnyebb eseteket részesítsék előnyben, 

hogy kigyógyítva őket a betegségükből, a dolgozóknak sikerélményük 

legyen, így könnyebben menjen a jövőben a várólistás "nehéz" esetek 

gyógyítása. Hanna már épp szólásra nyitotta a száját hogy kifejtse a 

véleményét, amikor a feszült figyelmet sípolás törte meg. A kislány a 

többiekkel együtt ösztönösen a fülére tapasztotta a kezét. 

Kétségbeesetten forgatta a fejét a hang irányát keresve. Idegeskedve az 

ölébe pillantott, amiben a szülinapi ajándékaként szolgáló boríték lapult. 

Érezte, hogy valami különös dolog fog történni, így hát ösztönösen a 

zsebébe dugta azt, majd mintha az arcával beszélni tudna, 

„megkérdezte” az előtte ülő papáját, hogy mégis mi folyik adott 

pillanatban. A bácsi ezt nem értette meg, csak hevesen bólogatott, és 

egyáltalán nem vágott kétségbeesett arcot csakúgy, mint az összes többi 

jelen lévő személy, természetesen a kislány kivételével.  
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Később, miután ő is szabaddá tette a fülét, megértett mindent. Még 

mindig fülsüketítő sípolás dübörgött a mennyezetből beépített 

hangszórókból, de ha az ember huzamosabb ideig hallgatta a ricsajt, azt 

tapasztalta, hogy a sípolás közepette egy nő beszédét lehetett kihallani:  

- Segítsetek neki! Kislány, menj oda! - Hanna rögtön tudta, hogy a 

„kislány” ő maga volt, de egyszerűen képtelen volt a segélykérésből 

kihámozni, hogy miért kérik a segítségét, és egyáltalán mit is kellene 

tennie. Ismételten segélykérően nézett a jelen lévő emberekre, de ők 

pókerarccal bámultak vissza rá. Bárki is volt bajban, egyértelművé vált 

számára, hogy csakis ő segíthet rajta, így hát minden gondját elfeledve, a 

feladatra összpontosított. Kis idő múlva már a helyszínt is tisztán 

hallotta:  

- Menj a tengerpartra! Ott van a barlangban! Segíts neki! Ő szeret téged, 

és tudom, hogy te is szereted őt - a lány ekkor Mátéra gondolt, de 

villámgyorsan kiverte a gondolatot a fejéből, és újból a feladatra 

koncentrált.  

- Kérlek! Csak te mentheted meg! Egyedül csak te! Ne vigyél magaddal 

senkit, hisz más csak hátráltatna téged a kiszabadításban! - Hannát 

zavarta az, hogy nem tudta mégis ki beszél, és az is, hogy nem nevezte 

nevén a bajba jutott érintett személyt. Ám ő ennek ellenére is váltig 

állította, hogy Mátéról volt szó, hisz fiatal létére ki tudja, milyen balhéba 

keveredett. Lehet, hogy őt is „megverték”, mint egykor őt? Vagy 

fulladozik a vízben? Szélsebesen ezeket a gondolatokat is száműzte a 

fejéből. Még egy utolsó pillantást vetett szüleire és a nagyszülőjére, 

aztán reszkető térdekkel felállt, és kirobogott az intézményből, maga 

mögött hagyva rokonait.  

Lélekszakadva futott hazafelé, hiszen a kertjük végében volt az az 

átjáró, amin keresztül közlekedni lehetett a tengerpart és az otthona 

között. A torkában dobogott a szíve. A legrosszabb az volt, hogy 

fogalma sem volt arról, hogy mégis mi várhatja őt a barlangnál. Út 
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közben elhatározta, mit fog tenni, ha Máté fuldoklik a vízben: a lehető 

leggyorsabban ki fogja hozni a vízből, gondoskodik róla, hogy tisztává 

váljon a légútja. Ezután majd a klinikára fogja vinni, ahonnan kórházba 

szállítják.  

Maratoni futókat is megszégyenítő sebességgel kapkodta a lábait, mikor 

is elérkezett a várva várt kapuhoz. Feltépve azt nyomban a barlangban 

találta magát. A lélegzete is elállt. Nem a rémülettől, hanem a 

döbbenettől: ott ugyanis egy kóbor lélek sem volt. A barlangban 

hatalmas sötétség honolt. A lelke mélyén most egy kicsit meg is 

nyugodott, hiszen jelenleg nem volt abban a lelkiállapotban, hogy bárkit 

is kimentsen a tenger mélyéről. Mégis mit képzeltek róla, ki ő? 

Szuperhős? Mégis miért parancsolták oda? Hogy majd szépen 

visszasétálhasson a klinikára? „Remek” , dühöngött magában a lány. 

„Még egy ilyen, és tényleg búcsút fogok mondani a koponya-klinikának. 

Micsoda egy rakás...”, itt már majdnem káromkodott egy sort, ha nem 

vett volna észre a tengerparton valamit: 

- Ott van! - kiáltotta torkaszakadtából, és elindult - a plafonon lévő 

csapóajtón át - a túlpartra, segítséget nyújtani egy védtelen embernek.  

Annyira rohant, hogy felkavarta a talpa alatt lévő homokszemeket, így 

azok az arcába csapódtak, azonban próbálta ezt az apró kis problémát 

figyelembe sem venni. Ez sajnos nem sikerült, ugyanis a könnybe lábadt 

szemétől nem sokat látott, így hát kénytelen-kelletlen megállt 

megpihenni.  

Tudatában volt annak, hogy a bajban lévő embernek már csak 

másodpercei voltak hátra, tehát minden csak rajta, Hannán múlt. Óriási 

terhet jelentett ez számára, és emellett bizony nagy kihívást is.  

Még nem járt azon az ösvényen, amin haladt - ugyanis a homoktenger 

közepette egy kis ösvény is helyet foglalt, s így tudta csak megkerülni  a 

mesterségesen kialakított tengerpartot -, így hagyatkoznia kellett a 
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tájékozódó képességére is, ami - véleménye szerint - nulla százalék alatt 

mozgott.  

Jó néhány perc múlva azonban megérkezett - bár egyszer valóban 

sikerült eltévednie, de szerencsére rátért a helyes útra. Most a barlanggal 

szemben találta magát. A tengerpartról egészen aprónyinak tűnt a 

kőépítmény. 

A parton mintha sokkal hidegebb lett volna, mint a túlsó oldalon, és a 

talaj is mintha jéghideg betonná változott volna. "Ez egyszerűen 

abszurd, hiszen még a mesterségesen kialakított környezet sem 

viselkedik ennyire különösen" - töprengett. Talán az lehetett erre a 

magyarázat, hogy Hannát egy újabb sokkhatás érte, amitől már-már 

kezdte elveszíteni a behatároló készségét, azaz nem tudta 

megkülönböztetni egymástól az anyagokat.  

- Máté! - rikoltotta, majd a szívéhez kapott. Igen, a gyanúja 

beigazolódott. 

A fiú hosszú rasztás haja idétlenül omlott a vállára, az arckifejezése a 

fáradtságot és a halálba való belenyugvást tükrözte. Ha a lány jól látta 

olyan messziről, akkor a szeme vérerekkel dúsítottak volt, a végtagjai 

pedig reszkettek, mint a nyárfalevél. Hanna szeméből kibuggyant egy 

könnycsepp. Elkésett. Máté ugyanis a tengeren álldogált egy jókora 

jégdarabon egyensúlyozva. A parton a kislány nem volt egyedül: 

körülbelül száz ember sorakozott fel előtte, csoportokba rendeződve, 

mindannyian szigorúan a fiúra szegezve tekintetüket. Kibírhatatlan volt 

a hangzavar: a jelenlévők egy emberként támadták ronda szavakkal 

Mátét.  

- Hazug! Áruló! - vágták a fejéhez. A népes tábor nagy része idős és 

középkorú emberekből állt, Mátén kívül csupán Hanna volt az egyetlen 

fiatal.  
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Hanna egyszerűen nem tudta, mihez kezdjen, annyira megrökönyödött. 

"Fussak el? Nem, azt nem lehet. Ha kiállok Mátéért, akkor talán engem 

is fogságba ejtenek. De vajon mit tehetett ez a fiú, hogy most ennyire 

rosszul bánnak vele? És ezek után mi a céljuk vele?" Nagyon jól tudta, 

hogy előre kellene lépnie a tömegből - ugyanis Hanna szándékosan az 

emberek a háta mögött helyezkedett el, hogy azok ne is vegyék észre -, 

de se bátorsága, se ereje nem volt ezt megtenni. Utálta magát ezért, de 

képtelen volt az újdonsült barátjáért egy csekély kis energiát 

felhasználni. Inkább az eseményeket figyelte abban bízva, hátha 

megtudja a dolgok mivoltát.  

- Áruló! - kiáltotta torkaszakadtából egy nő. 

- Takarodj tőlünk! 

- Ezt mégis hogy képzelted? 

A szidalmak Hannának fájtak  legjobban, de később sajnos rá kellett 

jönnie, hogy nem így volt. A hangzavar közepette mindvégig Mátét 

nézte - mivel talált egy kis rést két felnőtt között, amin keresztül 

tökéletes rálátást nyert kortársára: azt vette észre, hogy mihelyst egy 

személy kiejtette a száján a szitkot, Máté bőrén rögtön vagy egy 

ütésnyom jelent meg vagy egy vérfolt.  

Már elég hosszú ideje játszhatták ezt a fajta borzalmas "játékot" hiszen 

ha az ember jobban megfigyelte az áldozatot láthatta, hogy a bőrén már 

alig maradt ép rész.  

Hanna a látványtól egy kissé megszédült, s ezzel egy időben éktelen 

haragra gerjedt. "Mit tehetett ez a tizenéves fiú, amivel ennyire maga 

ellen haragította őket?" 

Máté egy szót sem szólt, mindvégig tűrte a megaláztatást. A lány már 

éppen rászánta volna magát a cselekvésre, amikor Máté felemelte a 

fejét. Egyenesen Hanna szemébe bámult. A lány gyomra ekkor 
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borsónyira zsugorodott össze, de nem attól, hogy a szenvedő fiatal 

ránézett, hanem attól, hogy Máté igazából nem is Máté volt, hanem az a 

néni, akit a kisebb-nagyobb összetűzések ellenére megszeretett a 

buszon. Az a néni, akinek köszönhette, hogy a fején mind idáig sem 

nőtt vissza egy jókora területen a haj. Az a hölgy, akire egykoron 

kimondhatatlanul mérges volt, de... ahogy ott látta a jégdarabon 

ácsorogva és magatehetetlenül nyöszörögve, rögvest megbánta, hogy ő 

maga is abban az időben szóban megbántotta Márti nénit. 

Abban a pillanatban látszott csak igazán, hogy milyen törékeny is az 

emberi lélek. Száz az egy ellen. Szinte lehetetlen a néni győzelme. Márti 

néni most levette a szemét Hannáról, hogy maga elé meredve tűrje a 

kemény szavak fájdalmát. A szavak ütésétől fel-felszisszent, de ezen 

kívül különösebb érdeklődést nem tanúsított irántuk.  

A kislány most földbe gyökerezett lábbal hallgatta az emberek 

magukból kikelő fújtatásaikat: 

- Elárultál minket! Megölted Pétert. Érted? Embert öltél! Tisztában 

vagy ezzel? Mind idáig szerencséd volt, eltussoltad az ügyet, de 

nemrégiben kiszivárgott a kis titkod. Hogy kitől tudtuk meg? Csiripelték 

a madárkák. Péter volt a mi vezetőnk. Nekünk ő volt a világítótorony a 

sötétben! Másnap törvényesen is a vezetőnkké avattuk volna, ha te 

közbe nem lépsz. Hála neked, még most is harcolnunk kell az idegen 

népekkel. Természetesen eredménytelenül. Most meglakolsz a 

tetteidért. "Embert öltél, te is halj meg". A mi törvényeink ezt diktálják. 

Hanna nem tudta elképzelni, hogy hová is csöppent. Valahogy érezte, 

hogy nem szabad közbeavatkoznia, így hát kénytelen volt tovább 

hallgatni a goromba megjegyzéseket, és nézni, hogy miként hatolnak a 

hölgy húsába a rondábbnál rondább szavak.  

Pár perc erejéig még a népnél volt a szó, majd azután a nénin volt a sor. 

Mondanivalója erőtlenül csengtek a lány fülében. 
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- Persze, hogy megöltem- csak ezt a mondatot tudta kinyögni, de ezt is 

csak lihegve. Hanna már tényleg aggódni kezdett, hátha az idős 

hölgynek valamilyen komoly, maradandó fogyatékossága lesz ettől 

naptól, de már tudatosan nem sietett a segítségére: "A nő valóban egy 

bűnöző? Megölt egy embert, aki a nép élén volt? Ha ez valóban így 

történt - csak kis idő töprengés múltán jutott erre az elhatározásra -, 

bizony nem fogok neki segíteni. Hiszen megérdemli..." Bár az ő 

hazájában nem ilyen igazságszolgáltatási normák szerepeltek, ennek 

ellenére beleképzelte magát a nép helyébe, és arra a következtetésre 

jutott, hogy ő is talán így viselkedett volna.  

Hosszú szünet beállta után a lány egykori utastársa újból szólásra 

nyitotta a száját: 

- Péter a férjem volt... Meg akart... ölni engem, és velem... együtt... a 

kislányomat is, aki akkor még csak... ötéves volt. Mindez... húsz évvel 

ezelőtt... történt. Tűrtem... volna, hogy miután... a kisgyermekemet és 

engem testileg és lelkileg is bántalmazott..., megöljön minket...? Csak 

azért..., mert összevesztünk... a férjemmel egy... jelentéktelennek tűnő... 

dolgon? Három... hónapon át rettegésben... tartott minket, csak azért..., 

mert éppen egy rossz időszak volt az életében. A családom... többi 

tagját... meggyilkolta, így a lányom anyai ágán csak én maradtam..., apai 

ágán pedig az a... semmirekellő férjem... A következők... mi lettünk 

volna, ha nem... léptem volna közbe - zúgolódás tört ki az emberek 

között. - Önök szerint... ha én és a kislányom meghaltunk... volna, 

bezárult... volna az... ördögi kör? Egy... fenét! Szépen... sorjában... 

bocsátotta volna mindnyájukat a... túlvilágra..., egészen addig..., míg 

már... csak ő maga... maradt volna. Mikor... ez bekövetkezett... volna, 

saját maga... került volna sorra. Igen..., saját magát... is megölte volna... 

És mégis... úgy gondolják, hogy... jobban tettem volna, hogy hagyom..., 

hadd... pusztítson... a kénye-kedve... szerint? - fakadt ki a néni a 

maradék kis erejét is kimerítve.  
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Megindító volt a beszéde, Hannát teljesen áthatotta a történet. Kíváncsi 

volt, vajon mit fognak hozzászólni az emberek. A tengerpart néma 

csendbe burkolózott. Valószínűleg mindenki másra várt, hogy 

megszólaljon. A kínos hallgatás után végül is egy kövön álló férfi szólalt 

meg. Hanna sajnos nem látta az arcát, de a hangjából ítélve elég nagy 

vezetői egyéniséggel rendelkezhetett. A lány szakállasan és 

szemüvegesen képzelte el, továbbá nagyon rövidre nyírt hajjal. Az illető 

mély, dörmögő hangján mordult fel: 

- Mégis miből gondolod, hogy ezt tette volna a meggyilkolásotok után? 

A kettőtök közti veszekedésben mi nem játszottunk szerepet, nem 

voltunk érintettek az ügyben, tehát minket nem bántott volna. A 

családotokat megölte, az egy dolog, de mi nem tartoztunk a családjához. 

Ő egy nemes lelkű ember volt, aki minden egyes izzadságcseppjét a 

népe érdekében ejtett el - a beszédet egyöntetű helyeslés nyugtázta. A 

néni már látszólag régen kimerült az egyensúlyozásban, ennek ellenére 

nem engedte el a füle mellett a megjegyzést: 

- Hogy... miből... gondolom...? Mindezt Péter... naplójából... tudtam 

meg. Régóta írt már, és mert.. a felesége voltam, ...természetesnek 

vélte..., hogy megossza velem..., hol őrizgeti a becses... kincsét. Egyik 

este..., mikor nem... volt otthon, előkaptam... a vaskos füzetet, s félve 

olvasni... kezdtem... a jövőbeli... terveit velünk... kapcsolatban. 

Fellapozva... azt az elrettentő tényt... olvashattam, hogy a férjem... 

fejébe.. olyannyira... beleszállt a dicsőség, hogy.. egyeduralkodóvá... 

akart válni... Annyira…, hogy még a népet… is meg… akarta… ölni - a 

néni mondatai mellé halk morajlás társult. A tömeg a hölgy szavai 

hallatán már megosztott véleményen volt. Volt olyan, aki helyeselte a 

néni cselekedetét, de jelen voltak olyan emberek is, kik hazugnak 

titulálták. Ennek következtében a néni teste még mindig kapott ütést, 

de egyesek szebb szavai hatására egy-két vágás a karján és a hasán 

visszahúzódott, majd eltűnt.  
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Hanna, aki mindezeket csak szótlanul hallgatta, ezután csak 

reménykedni tudott abban, hogy elengedik a vádlottat - aki félő volt, 

hogy beleesik a vízbe. A lány egy darabig csak bámult ki a fejéből, 

feldolgozta a halottakat, majd később ráeszmélt, hogy egyáltalán nem 

nézőként van jelen a szokatlan kivégzésen, hanem még a klinikán, a 

hangosbemondóban megszólaló női hang arra kérte őt, hogy segítsen a 

bajba jutónak, és mentse meg az életét. Már komolyabban is aggódni 

kezdett avégett, hogy a volt utastársa a sok ronda szó okozta sebek 

miatt túl sok vért veszített, így hát összeszedve minden bátorságát 

cselekvésre szánta el magát: megindult, és utat tört magának az emberek 

között. Erre zúgolódás-morgolódás támadt, de ő ezzel mit sem törődve 

lépésről lépésre a nő felé közeledett. Már nem félt. A sokaság nem is 

sejtette, hogy a lány mindvégig a hátuk mögött húzódott meg, ezért 

amikor meglátták az idegent, eszeveszett ordítozást csaptak: 

- Besúgó! - emelte fel a hangját az egyik férfi.  

- Máglyára vele! - rikkantották a nők boldogan.  

- Takarodj innen vagy mi takarítunk el téged, de végleg - hallatszott egy 

öblös, mély hang, amit Hanna igyekezett meg sem hallani.  

Kisebb csoportok alakultak ki. Rövidesen az egyes táboron belül is 

megosztott volt az emberek véleménye a kérdéssel kapcsolatban. A 

kérdés, melyre a választ keresték, így hangzott: "Mi legyen ezzel az 

idegennel?" 

A fiatal feszélyezve érezte magát a kíváncsiskodó szempárok 

kereszttüzében, de ugyanakkor boldog is volt, hogy sikerült a tömeg 

figyelmét elterelnie a néniről, így ő megpihenhetett egy kicsit. Most azt 

érezte, miként szalad a fejébe a vér. A füle égett, s a torkában mintha 

egy hatalmas gombóc nőtt volna.  

- Ez hihetetlen - motyogta maga elé Hanna. - Mintha csak egy 

középkori filmben szerepelnék. Várjunk csak! Lehet, hogy abban is 
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vagyok. Igen, ez már megint Tamás bácsi műve lehet. Biztosan az övé, 

de most már nem fog tudni átverni, okosabb leszek - és most már 

szakadt a nevetéstől, de az eléggé fanyarra sikeredett, ugyanis a lelkét 

kétségek gyötörték: "Mikor lesz vége ennek a rémálomnak? Jó, a 

probléma már meg van oldva, hisz a színházban az ég világon minden 

megtörténhet, még egy efféle eset is. Egy színész vagyok most, aki egy 

szerepet ad elő? Nem tudni, de minden bizonnyal az a feladatom, hogy 

megmentsem egy ember életét." Hanna ezután tüzetesebben is 

végiggondolta az egészet: "Vajon megéri segíteni a nénin? Ez csak egy 

jelenet. Ha a darabban meghal az áldozat,  valóságban természetesen 

még mindig életben marad, hiszen csak a szerepe "halt" meg. Miért 

kockáztassam az életem egy előadásért? Miért szórakoztassam Tamást 

és társait?" - de a gondolatait hirtelen elnyomta a régimódi emberek 

tagbaszakadt kiáltozásai: 

- Pokolra vele!  

- Menjen vissza oda, ahonnan jött! 

- Te semmirekellő, hitvény pornép tagja! - és ezek még csak kedves 

tanácsok, megszólítások voltak.  

A helyzet úgy állt, hogy Hanna a tengerben állt bokáig érő vízben. Vele 

szemben a tömeg volt, kik két nagyobb csoportba rendeződtek. A lány 

az emberek szemébe nézve tűrte a sértegetéseket, s színpadiasan kihúzta 

magát, mutatván a közönség soraiba ülő embereknek - akiket nem 

látott, s csupán csak feltételezte, hogy jelen vannak -, hogy milyen erős 

személyisége van.  

De miután már megunta a semmittevést, megpördült a tengelye körül, 

és az egykori utastársára tekintett: a  néni apró ruhája még mindig vértől 

átitatva lógott le róla, s a bőrét még mindig megannyi friss seb borította. 

Hanna szeme erre összeszűkült a döbbenettől. Most Márti néni 

szemébe nézett, ami nehezen ment - hiszen a hölgy hihetetlenül mesze 

állt tőle -, de még így is észrevette, hogy a néni szeméből egy 
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könnycsepp csordult ki, végigfutva az arcán, majd az állán, hogy végül a 

sós tengervízbe pottyanjon. Ezután a két szempár segélykérően meredt 

a lányra. Neki sem kellett több, újból valamilyen használható ötleten 

törte a fejét. Tisztában volt azzal, hogy csak egy színdarabban szerepelt, 

de ennek ellenére sem bírta ilyen állapotban látni az idős nénit. A hölgy 

kísértetiesen hasonlított Hanna elhunyt mamájára, és ha a mamája még 

mindig élne, képes lenne érte még meghalni is. Bár a volt utastársát még 

nem ismerte annyira, de vannak olyan emberek, akikre csak rá kell 

nézni, és a viselkedésükből kiderül, hogy milyen emberek is valójában. 

Hanna szerint Márti néni épp az emberek ezen csoportjába tartozott. A 

néniben azt látta, hogy egy hihetetlenül kedves és őszinte ember, aki 

ráadásul még segített is neki a felépülésében.  

Egyből tudta, hogy mit kell tennie: a víz felszínén észrevette, hogy ott 

számos jégdarab lebegett pontosan úgy, mikor legutóbb járt a tengernél 

- akkor az volt a feladata, hogy átkeljen a vízen a jégtáblákon 

ugrándozva, hogy a barlangban kössön ki.  

Most csak reménykedni tudott abban, hogy sikerül majd a jégdarabokon 

egyensúlyozva a nénihez menni. Mikor ez sikerülni fog, át fogja karolni 

a kétségbeesett hölgyet, és együtt majd a barlang felé veszik az irányt. 

Akkor már csak másodpercek választják el attól, hogy haza érkezzenek. 

A nénihez mentőt hívna, de csak mielőtt gondosan bezárná a kis kaput 

- amin keresztül lehetett a barlanghoz jutni -, nehogy a sokaság kövesse 

őket a klinikáig.  

Tökéletes tervnek látszott, de Hanna mégsem ezt választotta.  

Megtett egy lépést előre a vízben - hogy a sós folyadék már a térdét is 

ellepje - remélve, hogy így majd könnyebben kommunikálhat az 

asszonnyal.  

- Hölgyem! - így szólította meg, ugyanis hirtelenjében elfelejtette a 

nevét. - Figyeljen most rám! - a két tábor zúgolódása erre abbamaradt 

olyannyira, hogy még egy egészen apró méh zümmögését is tisztán 



 
 

140 
 

lehetett volna hallani. Az egykori diák a következő pillanatban 

olyanokat vágott a megszeppent hölgy fejéhez, amelyeket még az idő 

múlásával sem bánt meg: - Néni, én szeretem magát! Mindig is 

szerettem volna egy pótmamát, és magában - hála a jó égnek - 

megtaláltam őt. Meg szeretném köszönni önnek azt a temérdek dolgot 

amit értem tett. Köszönöm, hogy a rossz napjaimon nem hogy nem 

szólt hozzám, hanem éppen megvigasztalt. Hálával tartozom, amiért 

egy időben a legjobb barátommá vált, mikor  egyes egyedül éreztem 

magam, és senki más nem volt mellettem. Később, mikor újból társakra 

leltem, ön nem sértődött meg azért, amiért elhanyagoltam. Pont 

ellenkezőleg: majd kibújt a bőréből, hogy boldognak lát engem. 

Köszönöm, hogy tartotta a hátát a rengeteg, rosszabbnál rosszabb 

lépéseim miatt, aminek az lett a következménye, hogy maga itta meg a 

levét - és én bántatlanul kerültem ki a csávából.  - Hanna tisztában volt 

azzal, hogy még a negyede sem volt igaz az imént felsorolt állításaiból, 

de a szavai mégis pozitív hatással voltak: látni vélte, hogy a néni bőrén 

lévő mély sebek kezdtek elhalványodni, és a fájdalmaktól meggyötört 

arckifejezése is lágyabbá, derültebbé vált. A lány most felbuzdulva a 

látottakon újból rákezdte - immáron sokkal hangosabban: - Az életemet 

köszönhetem magának. Úgy tekintek önre, mintha a mamám lenne. Ha 

választhatnék a saját boldogságom és a néni életben maradása között, az 

utóbbit választanám. Ha ön nem lenne, egyszerűen megszűnnék létezni 

- tódította, ahogy csak a torkán kifért.  

Hannának mindig is nehezére esett a blöffölés, de ez esetben csak úgy 

ömlöttek belőle a tömény hazugságok. Nem bánta, hogy nem mond 

igazat, hisz ezzel valószínűleg egy ember életét menti meg. Még 

körülbelül fél órán át beszélt a nénihez, amikor is elérkezettnek vélte az 

időt arra, hogy mozgásra bírja az özvegy asszonyt. Nyugodt szívvel 

határozta ezt el, hiszen a néni addigra már teljes mértékben úgy nézett 

ki, mint régen - attól a kis semmiségtől eltekintve, hogy a ruhája még 

mindig vérben ázott volt.  
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- Rendben. Most jöjjön ide hozzám úgy, hogy rálép a jégdarabokra - 

szólt az utasítás. Időközben stratégiát váltott, magának sem tudta 

megfogalmazni, miért. Egyszerűen csak érezte, hogy így kell tennie. 

Kockázatos dologra kérte az asszonyt, hisz Hanna nem tudta, hogy a 

nép mire készül: előfordulhat, hogy kihúzzák majd a néni lába alól a 

jégdarabokat, vagy egyszerűen megvárják, mire a partra ér, és akkor 

majd egy alapos verésben részesítik.   

A lány fejében újra meg újra visszhangzottak a körülötte álldogáló 

emberek kemény szavai, ahogy a kirekesztett társukat szidták. Azonban 

még mindig nem tudta, hogy melyik félnek adjon igazat. A néni az 

életéért küzdött mindvégig, míg a férjével élt együtt. Minden egyes 

másodperc kínszenvedés volt az ő, és a lánya számára, valamint a nép 

élete is fenyegetésben volt, de... mivel kioltotta a férfi életét a régimódi 

normával rendelkező embertömegnek teljesen egyértelmű volt az, hogy 

az egykori feleségnek is meg kell halnia. Erre még rátett egy lapáttal 

annak a tudata is, hogy az özvegy hölgynek hála egy egész nép élete dőlt 

romba. Nehéz ügy, de a fiatal meg volt róla győződve, hogy adott 

pillanatban az igazságszolgáltatást másképp is meg lehetett volna oldani.  

Márti néni hallgatott Hannára, és pár perc múlva már a lány mellett állt 

a vízben. Hanna csak most vette észre, hogy a mellette álló ember 

szemei  még mindig tűzvörösek voltak. "Bár a teste felépült, a lelke nem 

jött helyre. És a lélek tükre bizony a szem" - bölcselkedett magában. A 

fiatalt megnyugtatta a néni jelenléte. Furcsállta, hogy a jelen lévők egy 

szót sem szólva, s egy mozdulatot sem téve kisiskolás módjára figyelték 

az eseményeket, de a lány ennek okán nem rágódott sokáig, ugyanis úgy 

gondolta, hogy ez csak az előnyükre válik majd, amikor menekülésre 

fogják a dolgot.  

Hanna a következő pillanatban - oldalán az özvegy asszonnyal - 

egyenesen az ösvény felé vette az irányt, egyre-egyre a barlang felé 

közeledve. Nem siették el a dolgot: szépen komótosan, semmi feltűnést 

nem keltve sétáltak az említett hely felé, mintha csak az esti sétájukat 
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tennék meg. Furcsa volt számukra, hogy a nép nem rohant utánuk mi 

több, némán nézték végig, ahogy távoznak a helyszínről. Az egykori 

utastársak menet közben egy szót sem váltottak egymással. Talán ez 

azért lehetett, mert féltek attól, hogy valaki esetleg kihallgatja, vagy 

netalántán csapdába ejtik őket. A barlang plafonjába beépített kis 

csapóajtón keresztül értek a barlang belsejébe. A helyet Hanna 

ugyanúgy találta, mit amilyen ezelőtt pár órával volt. Egy szó nélkül 

odasétáltak ahhoz a kapuhoz. Már épp nyitotta volna ki, mikor hirtelen 

vagy száz ember szempárját vélték rájuk szegeződni a hátuk mögött. 

"Hogy kerülhettek oda? Annyira a hazajutásra koncentráltunk volna, 

hogy meg sem hallottuk a léptek zaját?" Hanna azt gondolta, hogy majd 

foggal-körömmel fognak küzdeni az emberek a néniért, azért hogy 

meggyilkolják, hogy megbosszulják a férje halálát, de nem így történt: az 

egész nép egy emberként állt egy helyben, mintha szobrok lennének. A 

lánynak már-már kedve lett volna odaaraszolni az egyik emberhez, s 

megérinteni, hogy megbizonyosodjon róla, valóban nem-e viaszból van, 

de sikerült uralkodnia magán. Visszafordult a kapu irányába, és - bár egy 

kicsit zavartan - kinyitotta azt. Ezután egy intéssel előretessékelte a 

nénit, aki engedelmeskedve kilépett a barlangból, hogy a Fehér család 

kertjében találja magát. Most már csak neki, Hannának kellett átérnie... 

Mikor átérne, a színházhoz futna Márti nénivel, hiszen a közönség 

elvárta volna a meghajlásukat. Azután kifaggatná a szüleit, illetve a 

papáját, hogy miért űznek vele ilyen gonosz tréfát. Már felvilágosította 

Tamást, hogy nem akar többé színész lenni, akkor meg miért erőlteti? 

Később aztán minden erejével azon lenne, hogy megakadályozza a 

további próbatételeken való szereplését, hiszen már kezdett nagyon 

elege lenni abból, hogy fenekestül felfordult az élete. Majd megfenyegeti 

őket, hogy kilép a munkahelyéről, és akkor talán benő a fejük lágya. 

Végre Hanna is átért a túloldalra, s mikor ezzel megvolt, nagy léptekkel 

megindult a házuk irányába... Vagyis megindult volna, ha egy-két kéz 

nem fonódott volna a bokájára, ami aztán lehetetlenné tette azt, hogy 

egyet is tudjon lépni.  
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Átpillantott a válla fölött: a barlangban még mindig a népet látta, de már 

nem kifejezéstelen arccal. Dühösek voltak. Örömmel nyugtázta viszont 

azt, hogy Márti néni el tudott menekülni. "Legalább ő túléli" - lélegzett 

fel. Annyira megrémült, mint még soha: maga ellen bőszített több tucat 

embert, plusz még magára is maradt, így hát az esély, hogy 

megmeneküljön, vészesen közelített a nulla százalék felé.  

- Na, most már nem menekülsz! Hogy lehettél képes megszöktetni egy 

gyilkost? Tisztában vagy a tetteddel? - hallott egy vékony, rikácsoló női 

hangot. A fiatal hirtelen azt hitte, hogy az anyja szavait hallotta, de 

sebesen kiverte a rémisztő gondolatokat a fejéből, és a jelen 

problémáira koncentrált. A lába már elzsibbadt, annyira szorongatta őt 

a nép egyik tagja. Igyekezett lerázni magáról, de mindhiába: pióca 

módjára csavarodtak a bokájára az illető ujjai. A barlangban még mindig 

homály volt - csakúgy, mint a tengerparton -, így nem is tudta igazán 

kivenni a fogva tartóinak arcát. Megpróbált logikusan gondolkodni, de 

képtelen volt rá. Olyan sokkhatás érte, hogy az agya mintha megbénult 

volna. "Miért állnak rajtam bosszút, mikor csak segíteni akartam egy 

emberen? És miért akarták olyan barbár módra a halálát?" Már ő maga 

sem titulálta bűnösnek a volt utastársát: újból végiggondolta a 

történetet, és arra az elhatározásra jutott, hogy ő maga is ezt tette volna 

a helyében.  

- Engedjenek el! - tódította torkaszakadtából. de ordítozása süket 

fülekre talált. A hatalmas helyiségben óriási volt a nyüzsgés. Ennek 

ellenére tisztán hallotta azt, hogy miként kívánják a pokolra őt, Hannát 

és hogyan fenyegetik meg vagy hússzor. A kislány próbálta ezeket meg 

sem hallani, de nem mindig sikerült neki. Például tisztán hallotta azt, 

hogy egy férfi ezt mondta: 

- Óh, de régen vártam már ezt a napot! - a lány nem tudta, hogy az az 

ember mire érti a sóhaját, mégis mit várt olyan nagyon, de valahogy 

nem is akarta megtudni. Bár nem igazán látott a rossz fényviszonyok 

mellett, de azt észrevette, hogy a nép nagyobb csoportja tőle körülbelül 
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tíz méterre helyezkedett el, ellentétben a másik csoporttal, melynek 

tagjai közvetlenül mellette foglaltak helyet. Az utóbbiak 

erőszakosabbaknak és ellenszenvesebbeknek tűntek, míg a többiek 

csendes szemlélőkként voltak jelen. 

Elhatározta, hogy nem fogja sokáig tűrni a szitkokat. A sértegetésekre 

nem szólt egy szót sem, csak csendben tűrte azokat. Inkább a 

megoldáson törte a fejét. "Valahogy el kellene szabadulni innen." - 

töprengett. Mozogni nem tudott, hiszen az a csoport, ami közvetlenül 

mellette volt, túlságosan is sakkban tartották, ezen felül egyre több 

vállalkozó szellemű egyén akadt, aki lefogta őt - csak a jobb karját 

hagyták szabadon. Feszélyezte az, hogy idegen emberek gyűrűjében 

volt. Kedve lett volna kifakadni és sírni, de erre sem ideje, sem energiája 

nem volt. Sőt, semmit nem ért volna el vele. Kivétel azt, hogy a 

színházban ülő nézők meghatódjanak. Be akarta bizonyítani a szüleinek, 

Máténak, s kiváltképpen papájának, hogy igazából milyen ember ő 

valójában. Olyan, aki nem futamodik meg a kihívásoktól. "Lehet, ha 

nem fog sikerülni, nem is mehetek majd haza, hanem itt kell maradnom 

örökké?" - erre többé gondolni sem mert. Tisztában volt azzal, hogy az 

őt körülvevő személyek csak úgymond "beépített" emberek vagy 

színészek voltak, egyfajta megbízottak, akik ezért a darabért fizetést 

kapnak majd.  

Most megfogadta, hogy miután kikerül ebből a borzalmas szituációból, 

az első dolga az lesz, hogy alaposan beolvas majd a nagyapjának. 

Sejtette, hogyha a nézők nincsenek is jelen, a barlang zsúfolásig fel van 

szerelve rejtett kamerákkal, melyek közvetítik a színdarabot a közönség 

számára. Felemelte a szabadon lévő kezét - amely szerencsére a kapu 

felől volt -, hogy kitapogassa az ajtó kilincsét. Pár pillanat elteltével az 

ujjai egy csicsás markolatú kilincset tapintottak. Teljes testsúlyával 

ránehezedett, és lenyomta azt. 

- A fenébe! - szaladt ki a száján a szitok, miután észrevette, hogy az ajtó 

nem nyílt ki. "Ki zárhatta be? És ami a legfontosabb: mi oka lehetett rá? 



 
 

145 
 

Csak nem az a néni volt az, akit az imént szabadítottam meg a 

fogságából?" Csak remélni tudta, hogy nem így történt. A körülötte lévő 

embereket még jobban felbőszítette a kislány, mikor észrevették, hogy 

foglyuk éppen egy szökési útvonalat tervezett.  

Már vagy negyed órája hallgatta azt, hogy miként hordják el mindenféle 

semmirekellőnek. Negyed óra múlva azonban megelégelve ezt, minden 

maradék erejét latba vetve egy-egy kiadós rúgással és pofonnal 

jutalmazta mindazok elszántságát, akik rajta csimpaszkodtak. Az 

ellenség szerencsére nem viszonozta Hanna tettét, csupán fokozódott a 

hangzavar. A lány ezután az ellenség szemébe bámult. Elmerengett 

azon, vajon miért is olyan agresszívak vele szemben. Most minden 

bizonnyal boldogok, hogy ha legalább a vezérük gyilkosát nem is, de a 

hölgy megszöktetőjét elfogták. Furcsa volt Hanna számára az, hogy 

nem is ismeri  azt a megannyi embert, teljesen idegenek számára, mégis 

ellenségükként tekint rájuk. Elhamarkodottan ítél, ezt ő is bevallotta 

magának. Nem tudta, honnan származtak azok az emberek, mi az 

életcéljuk, vagy hogy milyenek is valójában. Nem tudta, hogyan 

gondolkodnak, hiszen régen volt az az állapot, amikor még vezérek 

uralták a szülővárosát. Meglehet, hogy visszarepült az időbe? "Nem!", 

torkolta le magát akkor, amikor erre gondolt, hisz a lány mindig is váltig 

állította, hogy a természetfeletti dolgok egyszerűen nem léteznek, 

továbbá azt, hogy az összes efféle elgondolás nem több, mint egy 

nevetséges kitaláció.  

Mintha megriadtak volna Hanna erejétől, mert a nagy ütés hatására  - 

miután felocsúdtak döbbenetükből - mindannyian kivétel nélkül 

meghátráltak tőle. Ez lehetővé tette azt, hogy felmérje a terepet. 

Amennyit látott a környezetéből, abból azt a következtetést vonta le, 

hogy tehetetlenné vált. Ott állt ugyanis a kapu előtt, de az zárva volt. 

Átmászni nem tudta, hiszen a kovácsoltvas kapu felett rögtön a 

cseppkőbarlang mennyezete következett, így alig öt centiméter rés volt 

a két anyag között. A tekintete most a mennyezetre vándorolt, melybe 

az a bizonyos csapóajtó volt vájva. Megdöbbenve - és egyben 
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elkeseredve - azt tapasztalta, hogy a hatalmas kő - amire felmászva meg 

tudta közelíteni a csapóajtót - eldőlt, így esélye sem volt kijutni - 

anélkül, hogy úsznia kelljen. Ám a homokpartra jutásnak nem is lett 

volna sok értelme, hisz az nem vezetett volna haza - csak a partról 

gyönyörködhetett volna a tengerben, egészen addig, amíg a feldühödött 

emberek utol nem érik.  

Nem maradt más választása, fojtott hangon - hogy a többiek ne hallják - 

szóba elegyedett az egyik nővel. A fiatal hölgy Hanna szerencséjére 

készségesen fogadta a közeledését, és nem szólt a többieknek. Szemmel 

láthatóan a nő is furcsállta, hogy a lány teljesen hétköznapi témákról 

kezdett el vele beszélgetni, mint például, hogy milyen idő volt előző 

nap. Hanna ezt az értelmetlen társalgást azért is vélte jónak, mert ezáltal 

oldotta a levegőben felgyülemlett feszültséget továbbá, hogy idővel 

kiszedhesse majd belőle, miért nem engedik kijutni a barlangból, és 

hogy milyen néppel is áll szemben. A nő felettébb kedvesnek tűnt. Ezt 

a lány különösnek találta, hiszen az előbb ő volt a leghangosabb, mikor 

a társaival együtt szidni kezdték őt, Hannát. Mindenesetre nem tette 

szóvá a hirtelen hangulatváltozását. Inkább annak örült, hogy a 

beszélgetésükből a nép többi tagja nem vett észre semmit. 

- Szóval így már három csemetém van, mivel örökbe fogadtam egy 

kétéves kisfiút - mesélte tengernyi beleéléssel. Hanna illendőségből 

próbált úgy tenni, mint akit érdekel a dolog, de amikor már jó sok idő 

múltán is azt taglalta a kisgyermekes anya, hogy milyen népes a családja, 

láthatóan megunta a társalgást és - az addigra már szabadon lévő - bal 

karjára támaszkodva pihent meg a kilincsen. Kis ideig így maradt, majd 

egy jókora puffanás kíséretével a földre zuhant. 

- Aztamindenit! - hüledezett a földön fekvő, sajgó tagokkal rendelkező 

fiatal, miután észrevette, hogy kinyílt a kapu. Most a cseppkőbarlang és 

a kertjük közötti fából készült küszöbön hevert, kidülledt szemekkel. 

"Igen, az imént a kilincsre könyököltél, és azért nyitódott ki az ajtó" , 

magyarázta magának a lány, mikor már kezdett abban hinni, hogy 
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csodák valóban léteznek. - Az előbb még zárva volt - gondolkozott 

félhangosan, majd rájött valamire. Mégpedig arra, hogy az ajtóba két 

kilincs volt beszerelve: az egyik az ajtó tengelyénél - ahol rögzítve volt a 

barlang falához -, a másik pedig a rendes helyén, vagyis a kapu 

tengelyével szemben helyezkedett el. Legelőször valószínűleg nem az 

utóbbi kilincset próbálta lenyomni, hanem a bal oldalon lévőt, amelyet 

aztán hiába feszegethetett, soha nem nyílt volna ki. Észhez térve, 

mintha megannyi szögbe feküdt volna, feltápászkodott, és az udvaruk 

felé vette az irányt, mielőtt még az eddig nyugton lévő ellensége 

meggondolná magát, és ismét foglyul ejtenék.  

A maga mögött lévő emberek mintha hangos tapsviharban törtek volna 

ki - legalábbis ennek tudta be a futása során egyre halkabbá váló 

morajlásnak. "Valóban egy színházi előadás volt? A felvonásnak vége? 

Tapsol a közönség? Ismét tetszett nekik az alakításom?" Bár nem is 

szerette volna, de a teste, az akarata ellenére cselekedett: mélyen 

meghajolt. Úgy, hogy az orra csaknem a földet súrolta. Legalábbis ő úgy 

érezte. Mozdulatára még hangosabb tapsvihar csapta meg a fülét. 

- A második felvonásnak vége - szólalt meg valaki kaján örömmel. 

Hanna ekkor hirtelen megremegett, majd ide-oda forgatva a fejét 

próbálta behatárolni, hogy rajta kívül még ki lehetett a színpadon - bár 

fogalma sem volt arról, hogy a papája hogyan tudja véghezvinni azt, 

hogy mikor lezárulnak az egyes felvonások ő, Hanna rögtön a színpadra 

kerül, de úgy döntött, nem is fogja a közeljövőben firtatni a bácsit erről. 

Inkább tartsa meg magának ezt a titkát, hiszen nem kell az unokának 

mindent tudni. 

Később tudatosult benne, hogy saját maga jegyezte meg a mondatot, a 

papája helyett. Szorongatásoktól meggyötört bokáját most nagyra nőtt 

fűszálak simogatták. Családja kertjében ácsorgott, színpadnak és 

közönségnek nyoma sem volt. Csak hallucinálhatott? Nem, biztosan 

nem. Hallotta a tapsot, és a közönség üdvrivalgását is. Meg kell hagyni, 

tökéletesen be lett rendezve a színpad, már ha mégis a színpadon állt: 
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minden egyes fűszál teljesen élethűnek tűnt és mintha az esti szellő 

csapott volna az arcába. Most körbetekintett, melynek következtében 

rájött, hogy valóban a saját udvarukban volt, és nem a színpadon. A 

háta mögött még a nyitva felejtett kaput nyikorgatta a szél. Hanna a 

következő pillanatban sebtében az óvatosság, és a biztonság kedvéért 

bezárta azt, megelőzve, hogy illetéktelenek jussanak be az ő, és szülei 

birtokára.  

Meglehetősen sebesen kapkodta a lábait, hogy minél gyorsabban a 

kitűzött céljához érjen. A klinikához szeretett volna menni. Az a 

megoldás is átfutott az agyán, hogy egyenesen haza kellene mennie - így 

csak néhány tíz métert kellett volna haladnia -, de aztán elvetette ezt az 

ötletet, hiszen tudta, hogy senki sincs otthon. Nem telt bele pár percbe, 

mire már az intézmény kapuja előtt feszített. Titokban félt attól, hogy 

már megint koponyának látja majd az épületet. Ezt a félelmét azzal 

magyarázta, hogy nemrégiben nagyon rossz lelkiállapotban volt, így 

lehetséges, hogy kiújult a betegsége. De úgy látszott, hogy a aggódása 

alaptalan volt: a nem kis méretekkel büszkélkedő ház a legszebb 

színeiben pompázott. A felhők egy kis rést szorítottak a Napnak, így az 

építmény szegélyét díszítő szobrocskák vakító fénye égette a lány bőrét. 

Neki sem kellett több: fogta magát, és beviharzott a házba. Bent bele 

tellett egy kis időbe, mire a szeme hozzászokott a sötétebb 

árnyalatokhoz. Az érkezését kitörő tapsvihar fogadta. Hanna már 

tényleg nevetségesnek találta azt, hogy ismét meghajolt, de olyannyira 

kimerült, hogy nem tudott uralkodni az indulatain. A sírógörcs 

kerülgette, mihelyst meglátta a rokonságát, mi egészen pontosan három 

főt számlált. Pár pillanat múlva már azon kapta magát, hogy a szülei 

nyakában csüngött, akik erre fuldokolva tolták el maguktól a lányt.  

- Bocsi - pirult el, mikor észrevette, hogy a szeretetével fájdalmat 

okozott, majd tüzetesebben is szétnézett: a földszinten lévő, 

molekulaalakban elrendezett társalgók közül az egyikben - amelyikben ő 

maga is volt - pontosan azok az emberek voltak, akik akkor is ott 

voltak, mikor elindult megmenteni a nénit.  
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- Olyan boldog vagyok! - újságolta az anyja.  

- És büszke! - toldotta meg a kijelentését a férje.  

- Gratulálok! - paskolta meg a fejét a papája. Hanna erre kiforgatta a 

szemét, s mivel látta, hogy a viselkedését többen nem értik, megszólalt: 

- Miért vagytok boldogok és büszkék rám? Azért, mert sikerült élve 

hazatérnem? Azért, mert elbénáztam az egészet? Azért, mert nem 

tudtam kinyitni az ajtót? Nem! Tudom már! Nyámnyila módon az 

emberek háta mögé kuporodva néztem, miként készítik ki a nénit? Ha 

jól meggondolom... Igen, van okotok büszkének lenni rám. Nem 

akartok egy díjat is adni az odaadásomért és a példamutató 

magatartásomért?  - harsogta tagbaszakadtan, és lerogyott egy kanapéra, 

hogy sírva fakadjon. Erre az anyja a szívéhez kapott, és elkezdett 

hevesen pislogni, az apja pedig leült mellé, de nem nézett a lányára. 

Talán azért nem, mert szégyellte, hogy az egyetlen lányát sírni látja. 

Vagy talán azért, mert annyira elkeserítették a történtek, hogy az ő 

szemébe is könny szökött.  

- Büszkék vagyunk rád - ismételgette a férfi, de a lánya ettől csak még 

kényelmetlenebbül érezte magát, és még jobban feszéjezve lett a 

kedélye.  

- A színházban vagyunk? - jött a kérdés a lánytól.  

- Nem - válaszolta a papája.  

- Az nem lehet... 

- Pedig igen - Hanna ettől a mondattól hirtelen felkapta a fejét, mivel az 

egyik lépcső felől jött a hang. Márti néni volt a mondat tulajdonosa. Az 

a néni, akit megmentett. Az egyik oldalán egykori barátnője, Edina, a 

másikon pedig Máté volt. Hanna szeme csak a hölgyet pásztázta, s 

közben azon izgult,  vajon a fáradtságon és a riadalmon kívül lett e 

komolyabb baja az idős hölgynek. Tekintete egészen addig kísérte a 
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triót, amíg le nem érve a lépcsőn kényelembe helyezték magukat egy 

sárga kanapén.  

- Mi újság? - meresztett óriási szemeket a néni Hannára, mintha nem is 

találkoztak volna aznap. 

- Tessék? - hökkent meg.  

- Csak azt szerettem volna megtudni, kedveském, hogy mi újság veled... 

- motyogta az orra alatt olyannyira halkan, hogy a kislány szinte meg 

sem hallotta.  

- Hogy mi újság? - felelt kérdéssel a kérdésre. - Teljesen ki vagyok 

készülve idegileg. Hát nem emlékszik? Bántották magát! - erre a néni 

szája fanyar mosolyra húzódott. - Majd miután jó sokára 

kiszabadítottam önt, Márti néni elmenekült - végre beugrott neki a 

hölgy neve -, engem pedig elkaptak - szavaira a néni csak a fejét rázta. - 

Hát nem emlékszik? - "Nem, biztos nem álmodtam, hiszen tisztán 

emlékszem minden egyes másodpercre" - nyugtatta magát. - A teste 

temérdek sebbel volt tarkítva. Azt nem tudom, hogyan történt az, hogy 

a szavaimra eltűntek a sebei, de meg kell hagyni - és ezt becsülöm 

magában -, hogy a szemfényvesztésben nagy tehetsége van. Erről jut 

eszembe... Láttam régen egy plakátot, amin az állt, hogy a helyi cirkusz 

művészt keres. Nem szeretne esetleg társulni hozzájuk? - 

kíváncsiskodott, majd egészen halkan hozzátette: - Nekem nem 

hiányozna a jelenléte - az iménti mondatot csak remélni tudta, hogy 

nem hallotta meg.  

A néni egy újabb mosolyt eresztett meg, majd a többi jelenlévő arcán is 

- Hanna kivételével - egytől egyik mosoly ült. Most esett csak le neki, 

hogy mi történt igazából. 

- Hazudtatok! - dorgálta őket. - Igazából a színházban voltam, de 

sikerült onnan kijutnom, és ide rohantam. Biztos az idegességtől nem 
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vettem észre, hogy hol is voltam igazából. Ühüm, most hogy mondom, 

mintha tényleg láttam volna egy reflektort.  

- Az a Nap lehetett - jegyezte meg Máté, majd ismét sötétségbe 

burkolózott. Hanna a szellemes megjegyzését elengedte a füle mellett. 

Tovább folytatta: 

- Nem tudom, kik vagytok, s mit akartok velem. Színészt szeretnétek 

belőlem faragni? Már mondtam: nem akarok az lenni. Egészen 

egyszerűen csak egy tizenéves lány akarok lenni, akinek a legnagyobb 

problémája az életében az, hogy mit is vegyen fel másnap az iskolába. 

Miért erőltetitek azt, ami nem megy? Már rég belenyugodtam abba, 

hogy nem lehetek a klinika dolgozója. Kell ennél több? Hagyjatok végre 

békén! Mit csináljak még, hogy felfogjátok végre? Álljak fejen? Hah! - a 

lányból addigra már végleg kifogyott a szusz, ezért megpihent egy kis 

időre. Egészen odáig mély döbbenet és figyelem kísérte a szavait, de a 

mostani kis szünetet kihasználva a néni magas, remegő hangján 

kijelentette: 

- Én is büszke vagyok rád. Azt kérdezed, miért? A válasz egészen 

egyszerű: megmentetted az életem. Tisztában voltál azzal, hogy a saját 

életedet is kockára teszed, de ennek ellenére te nagy bátorságot vettél, 

és cselekedtél, továbbá még a sérüléseimet is okos módon enyhítetted - 

miközben beszélt a kézfején éktelenkedő nagy vágást simogatta, majd 

később a mellkasán lévő horzsolást, ami egyáltalán nem úgy tűnt, hogy 

valaha is be fog gyógyulni. - Ne nézz mindent pesszimistán, és kérlek, 

ne ostorozd önmagad - okította ki a lányt. Hanna mindvégig 

figyelmesen, közbeszólás nélkül hallgatta a hölgyet, de miután fél órán 

keresztül a volt utastárs azt ecsetelgette, hogy milyen nemes lélekkel 

áldotta meg az ég az ő kis megmentőjét, kénytelen-kelletlen közbe 

kellett szólnia.  
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- Csak egy megrendezett színdarab volt, nem is ért az egész semmit - 

szavai hallatára Edina csendesen felsikkantott, a néni pedig kikelt 

magából: 

- Ez nem igaz! Hogy tudná megcsinálni Tamás azt, hogy minden úgy 

nézzen ki, mint a valóságban? Ez lehetetlen. Feltűnt volna neked, ha 

egy másik helyen lettünk volna, egy olyan helyen, ami csak hasonlított 

az eredetihez. Teljesen valóságosat senki nem tud a színházba készíteni, 

főleg nem akkor, ha nagy térről és bonyolult anyagokról és formákról 

van szó. Valamilyen szépséghibája mindig van a színházi 

berendezéseknek. Nem gondolod, hogy ez feltűnt volna neked?  - 

Hanna inkább nem is válaszolt erre a kérdésre, hiszen fogalma sem volt 

arról, hogy vajon mit is hordott össze az indulataival küszködő asszony. 

Valamint nem kívánta elmagyarázni neki, hogy az eredeti helyszínen 

kamerák segítségével vígan megoldhatja az ember az ilyesfajta 

problémákat. - Én valóban megöltem a férjemet. Azért, mert bántott 

minket. Pedig szerettem. Viszont gyilkossá váltam, csak hogy mentsem 

magunkat - dadogta szomorúan. - Nem vagyok büszke rá, de vállaltam 

volna a következményeket, ha te nem érkeztél volna oda. Őszintén 

szólva nem tudom, hogy mit fog velem kezdeni ezután a nép, de abban 

biztos vagyok, hogy nem fognak megdicsérni a tetteidért - és az én 

tettemért, hiszen hallgattam rád, és megszöktem. Én viszont 

megdicsérlek. Nemes tettet hajtottál végre, ha hiszed, ha nem. De egy 

percig se gondold, hogy színházi jelenet volt az egész. Tudom, hogy 

annak a népnek, ahova ti tartoztok, ott nem ezek az elvek uralkodnak. 

Én és volt férjem azonban a tráli néphez tartozunk, kisebbségként 

vagyunk jelen az országban. Mint láttad, teljesen más a kultúrával 

bírunk. Bár ne így lenne - ezután a beszélő egy futó pillantást váltott 

Tamással, aki erre átvette a szót: 

- Igen, biztos lehetsz benne, hogy nem vettük fel kamerákra - a szavait 

bár az unokájának mondta, a hölgyhöz indítványozta. - Úgy volt, hogy 

Márti népe felkeresett engem, hogy megkérjen, hadd öljék meg őt a 

színházban. Mert ha már ott született - mivel láss csodát, ott született - 
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ott is halljon meg. De én "nemet" mondtam nekik - hát persze, hogy 

nemet! Ezután mérgükben kitálalták nekem a terveiket, így  mindenről 

tudomást szereztem. És segítettem nekik. Még a helyszínt is én találtam 

ki, ők pedig elfogadták az ajánlatomat. Ennek azért is örültem, mert így 

tudtam, hogy mi, hol és miért fog történni, s a zsenialitásomnak hála, el 

tudtalak téged - itt unokájára meresztette a szemét - küldeni. Sajnálom, 

hogy meglepetésként ért a feladat, de elfelejtettem közölni veled, hogy 

mit kell tenned. Tényleg sajnálom, ez már az öregkor jele - 

szabadkozott.  

- De miért pont én? Hiszen tapasztalatlan vagyok! - tárta szét a karját.  

- Épp ez volt a lényeg! - jött a meglepő válasz. - Mindegy, majd úgyis 

rájössz... Szóval ezt a kis feladatot rád bízva értem el azt, hogy 

teljesítsd...  

- A legutolsó próbatételedet - fejezte be a megkezdett, majd hirtelen 

félbeszakadt mondatot Máté. Hannának erre elakadt a lélegzete úgy, 

hogy csak hápogni tudott. Egy hang sem jött ki a torkán. Kiáltani 

szeretett volna örömében, de csak egy helyben, rezzenéstelen arccal 

ücsörgött a nyomban kényelmesebbé váló kanapén. Röpke szünet 

beállta után a fiú tovább folytatta: - Szerencsére volt alkalmam nekem is 

részt vállalni a feladatban, Kiscsaj. Például én mondtam be a 

hangosbemondóban, hogy Márti bajban van - bár Hanna eddig szólni 

sem bírt, most hirtelen felhorkantott, és felszegett fejjel így szólt:  

- Csak nem akarod elhitetni velem, hogy akkor rögtön női hangod lett, s 

újra meg újra bemondtad a segélykérést? - Hanna lehetetlennek vélte az 

egészet. Tudta, hogy Máté hazudott. Fájt neki, hogy az egyetlen fiú, akit 

egy hajszálnyit meg is kedvelt, most becsapta. A véleménye azonban a 

következő pillanatban erősen megváltozott, mivel a fiatal mindössze 

három szóval adott magyarázatot: 

- A héliumos lufi csodái... - most a lány apja vette át a szót: 
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- Mindenképpen lett volna egy beavatás - vagy ha jobban tetszik: utolsó 

megmérettetés -, hiszen egykor beteg voltál, és csak így tudhattuk meg, 

hogy tényleg képes lennél e bajbajutott embereken segíteni, félretenni 

önmagad problémáit. 

- És mire jutottatok? - kíváncsiskodott. 

- Szerinted? - így a néni.  

- Nem tudom... Végül is teljesítettem a feladatot, ha  az volt a cél, hogy 

ön életben maradjon. Viszont ha azt nézzük, hogy hogyan vittem 

mindezt véghez, akkor már a legelején elbuktam az egészet - töltötte be 

a társalgót a csüggedt hangjával.  

- Megnyugtatlak, véghezvitted a feladatot - Hannával szinte már 

madarat lehetett volna fogatni, olyannyira boldog volt. Számára a 

megnyugvást jelentette az, hogy nem traktálták tovább olyan 

hátborzongató feladatokkal, mint amilyen például ez is volt.  

- Még jó! Idegileg teljesen tönkrementem. Van fogalmatok arról, hogy 

majdnem láttam, hogy hogyan ölnek meg egy embert? És... Márti néni! 

Tényleg meg akarták ölni? - tette fel a kérdést kis idő tétovázást 

követően.  

- Igen - érkezett a felelet - És ezután sajnos bujdosnom kell a nép elől, 

de itt szerencsére biztonságban vagyok. 

- Mi az, Hanna, nem tetszik a terápiánk? - kérdezte Tamás, amikor 

észrevette a kisunokája rideg ábrázatát. 

- Még jó, hogy nem! - hisztériázott ekkor Hanna, de a papája ezt meg 

sem hallotta.  

- Ez esetben nyugodtan előállhatsz javaslatokkal, hisz már itt dolgozol. 

Iskolába Mátéval egyetemben természetesen nem jársz addig, míg meg 

nem tanulsz az életben boldogulni. Mától beállhatsz dolgozni, továbbá 
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ígérem, több próbatétel már nem lesz - mosolyodott el. - S mint már 

mondtuk, ma lesz a válogatás: kiválasztjuk, kik lesznek az intézmény 

betegei.  - Hanna ekkor elfintorodott mutatván, mennyire nem ért egyet 

azzal, hogy a papája néhány betegnek nem is ad rögtön esélyt a 

gyógyulásra.  

Tekintete most egykori barátnőjén, Edinán akadt meg.  

- Hát te meg mit keresel itt? - így hangzott az egyáltalán nem kedves 

kérdés. Rövidesen azonban maga Hanna is észrevette, hogy nem kellett 

volna ilyen gorombán viselkednie vele, így hát sebesen hozzátette: - 

Akarom mondani... Ő... Hol hagytad a kutyádat? És... hol dolgozol? 

Elköltöztek a szüleid máshová, ... és ezért te is elköltöztél? Jaj, de régen 

láttalak... Mi történt veled, amióta nem találkoztunk? - bombázta 

idegességében megannyi kérdéssel. Érezte, hogy kiadós mennyiségű vér 

szökik a fejébe. Edina elmosolyodott: 

- Jaj, egyszerre csak egyet kérdezz! - kérlelte. 

A következő két óra azzal telt, hogy Edina elmesélte Hannának az életét 

attól a naptól kezdve, mikor - még kiskorukban - utoljára látták egymást 

egészen addig a napig, amikor ismét találkoztak, 10 év múlva. 

Hanna megtudta, hogy az egykori barátnője a családjával együtt még 

általános iskolás éveiben elköltözött háromszáz kilométerre a 

szülővárosától. Szülei átvették egy étteremnek a vezetését, azonban 

sajnos annyira nem voltak vezető típusúak, hogy nem bírták kézben 

tartani az irányítást, így meg kellett válniuk az étteremtől. Ezután 

költöztek csak vissza a szülővárosba, ahol Edina azóta is él a szüleivel. 

- És tavaly került hozzánk egy menhelyről a kutyusom, Szív - fejezte be 

a monológját a lány. Hanna addigra már kellőképpen kifáradt, így a fejét 

az édesapja vállán pihentetve hallgatta végig Edina beszámolóját.  
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- Akkor már ma nekiállhatok segíteni másokon? - váltott témát. Tudta, 

hogy nem olyan régen elhatározta, hogy kilép a klinikáról, de most már 

úgy vélte, hogy mégis csak szeretne dolgozni. A lány a választ már előre 

tudta. Lehet, hogy nem mutatta ki, de a lelke mélyén nagyon is örült 

annak, hogy dogozhat. A "munka" szó számára a felnőtté válást 

jelentette. Agya tele volt még meg nem valósított tervekkel, 

elképzelésekkel. Legszívesebben a levegőbe bokszolt volna örömében, 

mikor arra gondolt, hogy több szenvedés már nem vár rá.  

Visszatekintett az elmúlt időszakra: valóban sok élménnyel gazdagodott. 

Kis idő múlva el jutott odáig, hogy értékelje azokat: csak a javát 

szolgálták, hisz megtanult egyedül döntéseket hozni, és ez nála már 

majdnem felért a teljes győzelemmel. Kis merengés után gondolatai 

Márti nénire terelődtek: "Szegénynek milyen rossz élete lehetett: a 

kislányával együtt bántalmazták, és lelki terrorban tartották. Borzalmas 

lehetett. Csodálatos, hogy ennek ellenére képes volt szembenézni a 

halállal."  

Sokat gondolkozott azon, hogy vajon mi is okozhatta azt a jelenséget, 

hogy a néni sebeinek jó része eltűnt a bőréről, és miután a vízben 

egyensúlyozott, az egyik pillanatról a másikra Hanna mellett termett. 

Nemsokára rájött valamire. Arra, amit még délelőtt dédelgetett a lelke 

mélyén: a szavaknak hatalmas erejük van. Szavakkal kínozni sőt, még 

gyilkolni is lehet. Sokszor a fizikai fájdalom százszor elviselhetőbb, 

mintha negatív szavakkal bombázná az embert az ellensége. Ezzel 

ellentétben a gyönyörű szavakkal gyógyítani is lehet, emellett még 

számos különleges dolgot lehet megtenni. Nyugodt szívvel jelenthetjük 

ki tehát, hogy a tizennégy éves kislány hőssé nőtte ki magát.  
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FÉLREDOBOTT ÉLETEK NYOMÁBAN 
 

Kényelmesen elhelyezkedett egy karosszékben. Mátéval beszélgetett, 

mivel az újdonsült barátnőjével, Edinával nem tudott fecsegni, ugyanis 

neki haza kellett mennie. Miközben a fiúval társalgott, a szülei és a 

papája a betegeket fogadták az előtérben. Mikor Hanna meglátta az 

érkezőket az üvegezett bejárati ajtón keresztül, könny szökött a 

szemébe. Maga sem tudta megfogalmazni, de valamiért megsajnálta 

őket. A kinézetük különben teljesen átlagosnak tűnt: voltak közülük, 

szemüvegesek, hosszú, rövid hajúak sőt, még kopaszok is. 

Különbözőek voltak, ennek ellenére mégis volt egy közös vonásuk: a 

kisugárzásuk. Hanna megrettent tőlük, ahogy megpillantotta őket 

közelebbről is. Tudta, nem szép dolog irtózni tőlük, de mihelyst 

belépett egy idegen az intézménybe, ő sebes léptekkel, kettesével véve a 

lépcsőfokokat felvágtatott az első emeletre. A szüleinek szerencsére 

nem volt ellenére a viselkedése, szorgalmasan tették a dolgukat. Igaz, 

úgy volt, hogy a kislány majd segít nekik. Eleinte a felnőttek 

ragaszkodtak ahhoz, hogy részt vegyen a válogatáson, ám miután 

észrevették a lány kétségbeesett, segélykérő tekintetét, meggondolták 

magukat, s megengedték, hogy Mátéval az oldalán egy szinttel feljebb 

menjenek.  

Furcsamód az első emelet is ugyanúgy nézett ki, mint a földszint. 

Abban azért mégis eltért tőle, hogy az első emeleten a bejárati ajtó 

helyett egy hatalmas erkély volt kiépítve számos ablakkal körülfogva. A 

fiatalban az az erkély felidézett egy negatív emléket. Például azt, mikor 

először találkozott a papájával - amely során közölte az idős úr a lány 

édesanyával, hogy ő, Hanna még mindig beteg. Ez azután történt, 

miután a kislány váltig állította, hogy Tamás bácsi betörte az erkélyajtót.  

- Megbántad, hogy úgy alakult, hogy itt ragadtál? - tette fel a különös 

kérdést a fiú. Máté adott pillanatban hanyagul ült egy fotelben - 
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titokban aggódó szemeket meresztett Hannára, hisz látta mennyire 

rosszul lett a beteg emberek láttán.  

- Őszintén? Még nem tudom. Kérdezz vissza rá majd pár hónap múlva.  

- És mit szólsz a papádhoz, Kiscsaj? - faggatta a társát.  

- Nem szeretem - a válasz még őt magát is meglepte. Álláspontját 

később bővebben is kifejtette: - A családunkban még nem volt ilyen 

furcsa ember, ezért még nem szoktam meg az ilyen stílust. 

Nevetségesnek tartom, hogy a saját szórakoztatására kínozza a társait - 

az unoka tisztában volt azzal, hogy nem mondott igazat ezzel, de 

valahogy kötelességének érezte, hogy kibeszélje a rokonát a háta 

mögött. Ennyivel tartozott neki oly sok szenvedés után... - Utálom. 

Néha azt kívánom, bárcsak ne élne - a szavai keményen hangoztak. 

Beszélgetőpartnere talán éppen ezért nem szólt egy szót sem, hanem 

ezután más irányba próbálta terelni a lány figyelmét:  

- Az igaz, hogy te voltál itt az első igazi beteg, de mint már hallottad, én 

is beteg voltam egykoron..., de kikúráltak. Az utolsó próbán te még jól 

megúsztad, Kiscsaj. Engem annyira megszívattak, hogy még azóta sem 

merek tusolás után kilépni a fürdőből... - itt káromkodott egyet, majd 

látván a lány kíváncsi arckifejezését, tovább folytatta: - Az egész úgy 

volt, hogy a próbám után elmentem fürödni - mivel nekem egy 

vénembert kellett kiszabadítanom egy kamrából, és tiszta korom lettem. 

Szóval bevonultam a törülközőmmel és a ruháimmal a fürdőbe. 

Letettem a cuccaimat az egyik polcra, aztán miután már végigmostam 

magam, nyúltam volna a cuccaimért, de azt vettem észre, hogy nem 

voltak a helyükön: elcsórták. Körülnéztem, hátha magamra tudok kapni 

valamit addig, amíg bemegyek a szobámba. De azt hiszed találtam 

valamit is? Semmit. A tolvaj gondoskodott arról, hogy semmivel se 

tudjam magam eltakarni. Takargatva magam kimentem a folyosóra. 

Megindultam a szobám felé, de az első lépésnél hanyatt vágódtam, mert 

azok a pihentagyúak olajat öntöttek a padlóra. Csupaszon, a földön 
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feszítettem, mikor az összes klinikai dolgozó tapsolva körém gyűlt. 

Kegyetlen égő volt - dörzsölte meg a vörösen izzó fülét. - A 

legrosszabb az volt, hogy napokon át hallgattam a nevetgéléseiket - 

miután az utolsó mondat is elhagyta a száját, elhallgatott.  

- Akkor az én utolsó próbatételem eléggé semmilyenre sikerült a tiédhez 

képest - jegyezte meg titokban örömködve, hogy lett egy közös témája a 

fiúval.  

- Különben Edina is beteg volt, de ő is csak annyira volt vészes, mint 

én. Neki csak a költözés miatti depijét jellett kihevernie.  

- És akkor te itt élsz a klinikát? - váltott témát a lány. 

- Van itt is egy menő szobám, ugyanúgy, mint neked. Minden 

dolgozónak van, hogy ki tudjuk pihenni a durva kezeléseket. Különben 

a családi házunk kétutcányira van innen - Hannában ennek hallatán 

megfagyott a vér. 

- Én is kétutcányira lakom innen. Egy utcában laknánk? Kiskoromban 

nem is láttalak… De tök jó, mert reggelente együtt jöhetsz velünk 

dolgozni. És akkor téged is felmentettek a rendes iskolából? 

- Igen, de engem azért, mert túl keveset tanultam. Tökre nem érdekelt 

az iskola, úgyhogy önszántamból jöttem ide melózni. Itt azt mondják, 

hogy a tankötelezett gyerekeknek a klinika biztosít magánképzést, de ez 

nem igaz, csak Tamás próbálja elhitetni az állammal, hogy ne kelljen 

visszamennünk a suliba. Az a céljuk, hogy idecsődítenek minden 

iskolást, hogy tanuljanak az életről is valamit, ne csak a könyveket 

bújják. Valami olyasmit akarnak csinálni, hogy délelőtt sima sulis 

tanagyagot nyomnak le a tanárok a torkunkon, délután meg megyünk és 

megtapasztaljuk, milyen a valós élet. Ezt Tamás mondta, kihallgattam őt 

és Júliát egyik este. Ja, meg visszatérve magamra… Ha a családi 

hátteremet tudni akarod, elmondom: a szüleim születésemkor elváltak. 
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Apámmal élek együtt, ő nagy arc. Anyámat már három éve nem láttam. 

Emiatt is kezeltek itt, de hamar túltettem magam a dolgon. 

- Sajnálom. 

- Tökmindegy. Úgyis már van még egy családom, a klinikai tökfejek…, 

vagyis a dolgozók és pár beteg, akikkel összehaverkodtam - a lány egy 

mosolyt erőltetett az arcára. A lelke mélyén nagyon sajnálta Mátét, ám a 

sajnálatát semmiképp sem szerette volna kimutatni. - Szerettelek 

gyógyítani - vallta be őszintén a fiú. Hannának fogalma sem volt arról, 

hogy mióta jelentett a "gyógyítás" szó ugyanazt, mint a "kínzás", de 

most nem kívánt belemenni a dolgokba mivoltába. - Tudom, nem 

hiszed el, de talpraesett lánynak láttalak - az érintett ekkor felhorkantott. 

Kínosnak vélte, hogy egy fiú róla beszél. Eddig soha nem történt ilyen 

az életében. - Meg kell hagyni, voltak hisztis időszakaid, de alapjáraton 

erős idegzetű vagy -  a lány biztos volt benne, hogy beszélgetőtársa csak 

a lelket szeretné belé önteni. - Ja, és visszatérve a kérdésedre: nem egy 

utcában lakom veled, hanem pont ellentétes irányba, mint te. Majd 

egyszer megmutatom. 

- És ugye lejárunk majd a tengerhez? - bár Márti néni kínzása után nem 

szívesen látogatta volna meg ismét a mesterséges tengerrészt, de mégis 

érdekesnek vélte, hogy náluk, ahol még a természetes tavakból is hiány 

van, mégis büszkélkedhetnek egy kis tengerrel, parttal együtt. A választ 

egy nagy bólintás formájában kapta meg.  

Később lépések zaja törte meg a gyerekek idilli pillanatát: a felnőttek 

lehettek azok. Hanna sebtében kérdezett még egy dolgot a fiútól, ami 

már régóta furdalta az oldalát: 

- Szóval akkor hány éves is vagy? - Máté így felelt: 

- Öt hónappal vagyok idősebb nálad.  
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- Na, végre ezzel is készen vagyunk - hallatszódott Tamás fáradt sóhaja. 

A lány kíváncsian fürkészte a három felnőtt tekintetét. 

- Háromszáznyolcvankilencen jelentkeztek - jelentette ki az anyukája. 

Hannát ez az adat meglepte, hiszen amikor a földszinten volt, akkor 

még csak vagy húsz embert láthatott a ház előtt várakozni.  

- És mindegyikőjüket végighallgatattok? - kíváncsiskodott Máté. Hanna 

már előre rettegett a választól, és a sejtése be is igazolódott, hiszen a nő 

válasza "nem" volt. A kislány úgy érzete, menten kiosztja a gyerekfejjel 

gondolkodó felnőtteket, de inkább jobbnak látta lakatot tenni a szájára.  

- Negyvennégy főt vettünk fel - szólt a lány apukája. Ő sem tűnt 

kipihentnek. A fiatalok nem tudták elképzelni, miért fáradtak ki ennyire, 

hiszen ők maguk összesen csupán egyetlen órát tartózkodtak odalent. 

Hanna most eltökélte, hogy a maga kezébe kell venni a dolgok 

irányítását: a felnőttek kereken háromszázöt beteg embernek esélyt sem 

adtak az azonnali felépülésre.  

Pár szempillantás múlva már azon kapta magát, hogy a lépcsőn lohol 

lefelé, miután hasfájásra hivatkozva közölte a jelen lévőkkel, hogy 

kimegy az udvarra kicsit levegőzni. Ahogy egyre-egyre közeledett a 

földszint felé, olyasmi érzés öntötte el, mintha otthon lenne. Nemrég 

még a legtitkosabb vágyai között sem szerepelt az, hogy a klinika váljon 

az otthonává, de most egyáltalán nem bánta, hogy így alakultak a 

dolgok. Meg kell hagyni, volt egypár dolog, amivel még mindig nem 

volt tisztában. A megválaszolatlan kérdésekre megpróbált elfogadható 

válaszokat találni, de miután jó néhány próbálkozása kudarcba fulladt, 

felhagyott e törekvésével, és kénytelen volt elfogadni a tényt, hogy ő 

sem tudhat mindent. Ha minden rejtélyt megfejtene, túl unalmas lenne 

az élete. Ennek fényében elhatározta, hogy még meg sem próbál 

elfogadható okot kitalálni a történtekre. Inkább a Sorsra bízza az életét, 

s ő bár nehezen, de beletörődik abba. "Aminek ki kell derülnie, az úgyis 

kiderül", jelentette ki.  
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A lánynak igazából esze ágában sem volt kimenni az udvarra, és friss 

levegőt szívni. Bent akart maradni, hogy elkezdje a munkát. A 

társalgóban volt. Hogy miket keresett ott? A jelentkezési lapokat, hogy a 

fel nem vett betegek adatait becsempéssze a felvettek közé, így megadva 

nekik az azonnali gyógyulás lehetőségét. Tisztában volt azzal, hogy 

mekkora bajba kerülhet, ha nem jön össze a terve, de vállalta a 

kockázatot, hiszen veszítenivalója nem volt. Újabb meglepetések úgy 

sem érhetik már sem próbatételek, sem büntetések formájában: a 

rokonait ismerve biztosan tudta, hogy már réges-régen kifogytak az 

ötletekből. Mindenesetre ebben reménykedett.  

- Valahol itt lehetnek az asztalon - motyogta az orra alá, majd a hozzá 

legközelebbi asztalhoz fordulva méregetni kezdte azt, ám azon egy árva 

cetlit sem talált. Megindult előre, de pár pillanat múlva fájdalmasan 

feljajdult, majd sebesen a hasához kapott. Felszisszent, s megdörzsölte a 

reményei szerint nem eltört bordáit: ugyanis hanyatt esett a tölgyfaasztal 

díszesen faragott lábában. Reménykedett, hogy az általa csapott 

hangzavarra nem lettek figyelmesek az egy emelettel feljebb beszélgető 

társai. Kis ideig megállt hallgatózni, de mivel egy pisszenést sem hallott 

fentről - talán azért, mert ők is hallgatóztak? - összeszedve az erejét és 

feltápászkodott. Az ijedtségen kívül szerencsére nem történt komolyabb 

baja.  

Az ezután következő perceket azzal töltötte, hogy a társalgóban 

fellelhető összes asztalt szemügyre vette, sajnos sikertelenül. Nem is 

tudta elképzelni, hová is tették a felnőttek a visszautasított betegek 

adatait tartalmazó iratokat. A kanapékra pillantott, hátha ottfelejtették a 

lapokat, de ismételten csalódnia kellett. Soha életében nem volt ellene a 

rendnek, de most az egyszer eszméletlenül irritálta. Minden olyan tiszta, 

rendes, és precízen berendezett volt, hogy az már irritálta. Ha minden 

irat egymás hegyén-hátán tornyokban magasodna, minden bizonnyal 

sokkal könnyebben megtalálná azokat, amiket keres.  
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- Hazamegyek – döntötte el. Nem akart olyan helyen lenni, ahol minden 

olyan tökéletes. Mivel úgy érezte, jócskán vannak hibái, úgy érezte volna 

jól magát, ha a környezete sem lenne makulátlan. Az az úgynevezett 

„hibákkal teli” hely pedig az otthona volt.  

Szándékosan nem szült a többieknek, hogy távozik, gondolta hadd 

lepődjenek meg egy kicsit. Furcsamód, kilépve a házból melegséget 

érzett a szívében. Ez valószínűleg attól lehetett, mert felszabadultnak 

érezte magát, valamint lezúdult a válláról az a nagy teher, ami nyomta a 

vállát. . Ám kis idő múltán rájött, hogy azért érezte a melegséget, mert a 

szemébe vakított a Nap. „Úgy látszik, az időjárás is megzavarodott”, 

töprengett magában, miközben a hazafelé vezető útra lépett. Lelkileg 

felkészült mindenféle váratlan eseményre, mely érheti őt, de szerencsére 

egyetlen váratlan fordulatban sem volt része.  

Végre elérkezett a házukhoz. A bejárati ajtóhoz nem volt kulcsa, de 

biztosra vette, hogy nincs is bezárva, mivel a környéken nem volt még 

példa a betörésre. Már el is határozta, mit fog csinálni: tévézni, majd 

mikor megunta, olvasni. Azután pedig kezébe veszi azt a kötelező 

olvasmányt, amit az életében bekövetkezett „cirkusz” miatt nem volt 

lehetősége még elkezdeni sem. Azt is eldöntötte többek között, hogy a 

rokonai kérése ellenére is titokban tanulni fog. Nem hagyja, hogy ők 

irányítsák az életét. Neki magának kell a saját sorsát irányítania, nem 

pedig másnak. Elvégre már tizennégy éves. Mikor már az ujjai a 

kilincset érintették, váratlanul egy név suhant át az agyában: Jenny. Ő 

volt már vagy öt éve a legjobb barátnője, s egyben az osztálytársa is. 

Azóta nem is látta a lányt, amióta az irodalomdolgozatnál lebukott 

puskázással, és hazafelé tartva barátnője rohant utána, sikertelenül, 

ugyanis Hanna megszaporázva lépteit ellehetetlenítette kettejük 

találkozását.. Most felelevenítette magában a lány személyiségét: 

ugyanolyan gondolkodásmódú volt, mint ő, így ritkán vesztek csak 

össze. „remélem nem változott meg ebben a kis időben”, gondolta, 

majd megpördülve a tengelye körül elindult a házuk mellett kiépített 

keskeny járdán. Jenny a város másik felén lakott, de Hanna egyáltalán 
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nem sajnálta az idejét a találkozásra. Neki épp egy megértő barátnőre 

van most szüksége, akinek nyugodtan kiöntheti a lelkét ahelyett, hogy 

furcsa kérdéseket kapna csak helyette.   

Hihetetlenül jól esett neki a csaknem egyórás séta. Ez idő elteltével 

kitisztult fejjel és tiszta gondolatokkal nyomta meg a földszintes ház 

falába mélyesztett csengőt. Léptek zaja ütötte meg a fülét, melyek a 

bejárati ajtó felé közeledtek. Egészen odáig darálta magában azt a 

bizonyos mondatot, amit majd mondani akart annak, aki kinyitja az 

ajtót, amíg az váratlanul ki nem csapódott. Elakadt a lélegzete: még egy 

árva szót sem bírt kinyögni, nemhogy egy teljes mondatot.  

- Mi szél hozott, Hanna Drágám? – kíváncsiskodott köszönés helyett 

Jenny édesanyja, Olga. „De régen nem láttam”, jegyezte meg a kislány, 

majd kétségbeesésében pásztázni kezdte a szemével a nőt: hosszú, 

sötétbarna, helyenként feketés árnyalatba átcsapó haja rakoncátlan 

tincsekben lógtak a sok hajlakktól. Arca vöröslött a pirosítótól. Hosszú 

orra és nyaka volt, mely kifejezetten jól állt neki. Alapjában véve szép 

nő volt, ha attól eltekintünk, hogy egy körülbelül fél centiméteres 

bibircsók nőtt az állán, mely közepéből három vastag fekete szőrszál 

vizslatta a nagyvilágot. – Jennyt keresed? – jött a kérdés, de a választ 

hiába várta. Olga idővel megunta a látogató szótlanságát, mivel 

szemmel láthatóan arra készült, hogy becsukja a kislány orra előtt az 

ajtót, mikor is egy mély hang szűrődött ki a nappaliból. 

- Hanna! - erre a megszólított összerezzent, megrázta a fejét, és 

visszatért minden eddig elveszettnek hitt ereje.  Átlesve az amúgy is 

alacsony termetű nő válla fölött, megpillantotta Jennyt. Barátnője 

külsőleg semmit sem változott: még mindig szemüveget viselt,hosszú 

barna haja két copfba volt fogva,és anyukájához hasonlóan ő is alacsony 

volt, azonban szerencsére az ő állát nem díszítette szőrös bibircsók.  

- Jenny! - viszonozta a döbbenetet a lány, majd a két barátnő egy 

emberként taszította félre az ajtóban álldogáló szülőt, hogy egymás 
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nyakába borulhassanak. Sohasem volt szokásuk ölelgetni és puszilgatni 

egymást, de most eltekintettek a közös szabályuktól, mely így szól: 

azonos neműek ne érintsék meg egymást.  

- Hiányoztál! Olyan… rosszul éreztem magam, hogy… nem 

találkoztunk! - nyökögte Hanna, a szorítás miatt levegő után kapkodva. 

- Nem is fogod elhinni, mi minden történt velem… Talán még én sem 

fogtam fel az egészet. Olyan jó, hogy nem változtál semmit, olyan 

maradtál, amilyen voltál - és barátnője pulóverébe fúrta az orrát. Ezután 

Jenny vette át a szót, miután megvárta, míg édesanyja magára hagyta 

őket.  

- Hosszú ideje már alig alszom. Tudod milyen rossz volt, hogy nem 

találkoztunk? Mintha csak egy felem létezne, a másik eltűnt volna. 

Borzalmas. Azt hittem, hogy megsértődtél, amiért utánad futottam a 

puskázásod után. Ugye nem sértődtél meg? Tudom, hogy egyedül 

akartál maradni, de nem akartalak magadra hagyni - Hanna úgy érezte, 

mintha ismét rátalált volna elvesztett testvérére. Már nem érezte magát 

egyedül. Úgy érezte, attól a pillanattól kezdve minden nehézséget le tud 

küzdeni, oldalán a barátnőjével.  

- Nem akartok bejönni? - érdeklődött úgy fél óra múlva Olga. A két 

lány nyomban észbe kapott, hogy hol vannak és mit csinálnak - az utcán 

ácsorogtak fagyoskodva, s egymás nyakába borulva pityeregtek - fogták 

magukat, és hallgatva az édesanyára, bevonultak. Jenny ezután karon 

ragadta a barátnőjét, hogy egyenesen a szobájába tessékelje. "Ott 

legalább nyugodtan kitálalhatok neki", gondolta Hanna megörülve. Már 

alig várta, hogy a megmagyarázhatatlan rejtélyekkel átszőtt történetét 

elmesélhesse, továbbá leghőbb vágya volt megtudni, mi mindenről 

maradt le az iskolában. Eltervezte, hogy összeírja, mi mindent vettek az 

idő alatt, felzárkózik, és talán már másnap be is megy az iskolába. 

Magasról tenni fog a rokonaira. A saját kezébe veszi az irányítást, s a 

régi élete mellett dönt. Akár még harcolni is képes érte, ha arra kerülne 

a sor.  
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"Vajon mit tudhatnak a többiek, miért nem mentem be az órákra?", 

morfondírozott. Tisztában volt azzal, hogy irodalomtanára mindent tud 

arról, ami ez idáig történt vele. Talán még többet is tud, mint ő maga, 

hisz felettébb furcsán viselkedett azon a bizonyos napsütötte reggelen.  

Jennyék lépett be először a szobájába, de amilyen gyorsan belépett, 

olyan sebesen is csapta be maga előtt az ajtót. Hanna megütközve 

nézett rá, majd kérdőre vonta, mégis mi rémisztette ennyire meg.  

- Ö…, CSAK RENDETLENSÉG VAN - kiabálta torkaszakadtából, 

így Hanna egy lépést hátrált, óvva hallásának épségét. - NEM 

SZERETNÉM, HA KUPIT LÁTNÁL NÁLAM, HISZEN RÉGEN 

JÁRTÁL NÁLUNK. 

- Halkabban is megértem - sértődött meg Hanna. Nyilvánvalóan egy 

nem kívánatos személy volt a szobájában, akit nem akart Jenny neki 

bemutatni. "Talán van egy fiúja?", csodálkozott. 

- BOCSI, DE NEM MEHETSZ BE! MENJÜNK INKÁBB 

HOZZÁTOK - így szólt a kérés, de Hanna a kiabáló lánnyal mit sem 

törődve nyitott be a szobába. Odabent semmi különöset nem észlelt: 

első pillantásra egy árva lélek nem volt a helyiségben rajtuk kívül, a 

bútorok és a poszterek a szokásos helyükön voltak, és a Jennyre 

jellemző rend-és tisztaságmánia is tükröződött a szobán.  

- Nem értem miért nem engedtél be - förmedt rá, de a hangja hirtelen 

elfúlt.  

- Hát te meg mit keresel itt? Engem? De kedves tőled - húzódott 

mosolyra a szája, majd az ábrázata komorrá vált. Már tisztán és 

világosan látta a helyzetet: Jenny azért ordított, hogy a szobában 

tartózkodó "vegye" az adást, és az ablakon keresztül kimeneküljön, még 

mielőtt Hanna észre nem veszi jelenlétét. Ez eddig is nyilvánvaló volt, 

de csak most tudatosult benne. Jenny vendége azonban nem hagyta el a 

szobát, valószínűleg meg sem hallotta a célzásokat. Az íróasztal előtt ült 
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egy gurulós széken, fején egy jókora fülhallgatóval. A Hanna előtt 

érkező vendég felemelte a fejét, és neki is mosolyra húzódott a szája. 

Kisvártatva meg is szólalt: 

- Hali! 

- Hát te meg mit keresel itt? - tette fel ismét a kérdést Hanna. Edina 

készségesen válaszolt:  

- Csak beszélgetni jöttem - vonta meg a vállát. Hannában a féltékenység 

lett úrrá: a két legjobb barátnője egymásra talált, összebarátkoztak. 

Jenny teljesen egyértelmű, hogy nem akarta a kettejük barátságát előtte 

felfedni, így adott pillanatban úgy érezte, nevető harmadikként van jelen 

köztük.  

- Akkor én már nem is kellek ide - meredt maga elé csüggedten. Sarkon 

fordulva a kijárat felé vette az irányt, de Edina megállította:  

- Most meg hová mész? 

- Haza - jött a határozott kijelentés.  

- Én nem tenném a helyedben - Hanna kíváncsiskodó és egyben 

megrökönyödő tekintetét látván hozzátette: - Előbb voltam nálatok, és 

hidd el, kész őrület van ott.  

- Miért? 

- Mert elmentél szó nélkül. Kétségbe van esve mindenki.  

- Főleg Máté - somolygott Jenny. Hannának kimondottan jól esett ez a 

közbekotyogás, de pár másodpercbe sem telt, mire tudatosult benne a 

kapott információ. Kemény szavakkal támadta meg Jennyfert: 

- Nem lehet igaz! Már te is tudod a sztorimat? Már ki se mehetek az 

utcára anélkül, hogy ne vessenek meg  azért, amiért ilyen sorsra 
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jutottam? Hadd világosítsalak fel titeket: semmiről sem tehetek. 

Legszívesebben elköltöznék, de akkor meg lelkiismeret furdalásom 

lenne, amiért olyan sok beteg embert magára hagyok… Pontosabban a 

papám  kezei között hagyom őket, aki igyekszik az ő életüket is 

tönkretenni. Ezt nem fogom engedni. Jenny - fordult a lányhoz -, ha 

szokásodhoz híven kinevettél, amikor megtudtad, min mentem 

keresztül, akkor közlöm veled, hogy nagyon rosszul tetted. Nekem 

olyan emberre van szükségem, aki megért, és nem olyanra, ki 

gyerekfejjel nézi az eseményeket - a megszólított szeme könnybe lábadt. 

Hannát végigfutotta a boldogság érzése, mivel a fiús stílusú, érzelmeit 

ritkán kimutató lányt meghatotta.  

- Megváltoztál - nyögte Jenny, s azután egy szót sem szólt. Hanna maga 

is csendben maradt, és leült az ágy szélére. Szemmel láthatóan 

mindannyian keresték a megfelelő szavakat, de azok nem jöttek 

könnyen a szájukra, így hát csendben maradtak.  

Hanna nőiesen keresztbe tett lábbal kuporodott össze, kibámulva az 

ablakon. Reménytelennek és kilátástalannak vélte a helyzetét. Annyira 

megváltozott körülötte minden, hogy lehetetlennek érezte ismét a régi 

életét visszakapnia. Legszívesebben tényleg elköltözne. De hová 

menne? Olyan sokat tanult régebben, hogy alig mozdult ki otthonról, 

így a két barátnőjén kívül semmilyen ismeretsége nem volt a múltjából. 

Vajon jó ötlet lenne megkérni a két barátnőjét, hogy tartsanak vele a 

világgá menetelében? Egy másik városban beiratkoznának az iskolába, 

új barátokat szereznének, és minden úgy megy majd, mint régen. 

Néhanapján látogatást tennének a rokonaiknál, annyi bőségesen elég 

lenne számára. Ideig-óráig jó szórakozás lenne, de Hanna tisztában volt 

azzal, hogy törekvése hamar kudarcba fulladna. Az elkövetkező 

percekben némán fürkészte a szőnyeg rojtjának szálait. Merengéséből 

egy nyálas, meleg valami zökkentette ki, mely nevezetesen egy kutya 

nyelve volt, mely vadul igyekezett nyállal borítani a kislány meztelen 

lábszárát. Hanna nevetésben tört ki. 
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- Szívem! - így dorgálóan a gazdája, majd megfogta az apró termetű, 

túlsúlyos kutyát, és előhúzta az ágy alól. Vele együtt jött még egy jókora 

nyál áztatta papírgalacsin, mellyel a kis öleb szemmel láthatóan jól 

érezte magát. - Hányszor mondjam már el, hogy vendégeket nem 

ijesztünk meg. És ne te gondoskodj a mosakodásukról - emelte fel a 

mutatóujját. A kiskutya bocsánatkérően hatalmas boci szemeket 

meresztett gazdájára, ám ő erre nem volt nyitott. Edina ezután jól 

látható helyre  letette a földre kedvencét, hogy még véletlenül se 

csináljon semmiféle bajt.  

- Aranyos a kutyusod - dicsérte meg a kisállatot Hanna, ám hamar közel 

járt ahhoz, hogy visszavonja a kijelentését, mivel Szívecske 

hátborzongató röfögésbe kezdett, majd a malacokat is felülmúló 

röfögés horkolássá nőtte ki magát. A talán kétéves kutya lábait az égnek 

meresztve nyúlt el a földön. Nyelve megadva magát kilógott a szájából, 

s a csöpögő nyála bőséges nyáltócsát táplált a parkettán. Az állatot 

személvén vadul zakatolni az agya: mi lehet az ő kutyájával, egykori lelki 

társával, aki egyik napról a másikra eltűnt az udvarukból, és egyúttal az 

életéből? Kegyetlenül hiányzott neki, olyannyira, hogy majd' megszakadt 

érte a szíve. Megborzongott, majd elhessegette a negatív gondolatokat a 

fejéből. A szeme sarkából látta, hogy Jenny a nagy papírgalacsint az ágy 

alá rugdosta vissza. Mozdulatát Hanna figyelemre sem méltatta, hiszen 

jól ismerte a lányt. Kis idő múlva Hannának valami szöget ütött a 

fejébe, és ellenállhatatlan késztetést érzett arra, hogy belessen az ágy alá. 

Leguggolt hát szembe az ággyal. Az alatt rengeteg szétrágott, összegyűrt 

papírt látott. Megragadta a legközelebbi galacsin formájút, térdén 

kisimította, hogy el tudja olvasni. Meghűlten vette észre, hogy az az 

egyik beteg önéletrajza volt.  

- Mi ez? - rivallt a lányokra. 

- Egy lap - vonta meg a vállát Jenny. - Gondoltam berúgom az ágy alá, 

hogy Szívecske ott játsszon vele. Ha a szemetesbe tenném, csak azt 

érném el, hogy kiborítaná az egészet.  
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- Ez nem "csak egy lap" - utánozta gúnyosan barátnője hangját. - Ez 

azoknak az önéletrajzoknak az egyike, amiknek tulajdonosai gyógyulást 

remélvén utolsó kétségbeesésükben keresték fel papámat, de ő 

megtagadta tőlük a segítséget. Arra hivatkozott, hogy majd később sort 

kerítünk az ő kezelésükre is, de amennyire ismerem őt, ez biztosan nem 

fog megvalósulni. Főleg úgy, hogy szét vannak tépve és gyűrve… - füle 

vöröslött a dühtől, később azonban a sötétvörös színe halványodni 

kezdett, mivel végre megtalálta az oly sokat keresett önéletrajzokat. Már 

csak egy dolga volt: az adatokat bevinni egy számítógépbe, 

megszerkeszteni az önéletrajzokat, kinyomtatni, becsempészni a felvett 

betegek életrajzai mellé. Szinte biztosra vette, hogy senki sem fog 

rájönni a trükkére, olyan gyenge lábakon állhat még a klinika rendszere. 

- Honnan vannak ezek? - a lány egyre jobban kezdte elveszíteni a 

türelmét, emellett kétségek is gyötörték, vajon igaz barátnői vannak e.  

- Apukád nyomta a kezembe, mielőtt még elindultam volna a klinikáról 

- így Edina. - Arra kért, hogy amilyen gyorsan csak tudom, semmisítsem 

meg őket.  

- Akkor miért nem vagy az iskolában? Nekem azt mondtad, oda mész. 

Miért vagy most itt? - a megszólított farkasszemet nézve Hannával ezzel 

a magyarázattal állt elő:  

- Valakinek vigyáznia kell Szívemre, míg én suliban vagyok. 

Megismertem Jennyfert és szüleit, és mivel a szülei itthon dolgoznak, 

gondoltam megkérem őket, hátha vállalják. Szívem "babysittere" - aki 

egy idős úr volt - elköltözött, így minden követ meg kell mozgatnom, 

hogy találjak valakit. Amikor megérkeztem, letettem földre a papírokat, 

a kiskutyám pedig unalmában nekik esett - mesélte bűnbánóan. Hanna 

elfogadta a magyarázatot, és többet nem is firtatta a múltat. Helyette 

elmesélte a két lánynak a célját. Nem kellett csalódnia a barátnőiben: 

készségesen felajánlották neki a segítségüket. Az elkövetkezendő fél 

órát azzal töltötték, hogy próbálták a lapokat elfogadható állapotba 
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simítani, abban reménykedve, hátha nem kell begépelni az összes adatot 

a számítógépbe.  

- És hogy találtatok egymásra? - féltékenykedett Hanna.  

- Anyukád mutatott be minket egymásnak, amikor én és Anya 

elmentünk a házatokhoz, hogy meglátogassunk titeket. Edina is épp 

nálatok volt. Első benyomásra is szimpatikus volt, így még aznap 

megbeszéltünk egy találkozót, s azóta már több csajos napon vagyunk 

túl - Jenny szavaitól Hannának ökölbe szorult a keze. Normális esetben 

örülnie kellett volna, hogy a két barátnője ilyen jól kijött egymással, de 

most nem olyan pillanat volt.  

Hanna alapvetően olyan ember volt, aki kevés szoros baráti kapcsolatot 

ápol. Már-már tulajdonaként érezte a barátait, így amint megtudta, hogy 

barátnőjének nem csak ő, Hanna a barátnője, borzasztóan aggódni 

kezdett, nehogy elveszítse őt. Sajnos szó szerint ki akarta sajátítani 

magának a barátnőket, ellenben magának megengedte azt a luxust, hogy 

egyszerre több barátnője is legyen. Hanna pár percig még viaskodott a 

vállán üldögélő kisördöggel, mely kiborulásra unszolta őt, de idővel 

aztán sikerült úrrá lennie az érzelmein, és eltemette magában a negatív 

érzéseket. Később már nem hogy idegesítőnek, hanem felettébb 

kellemesnek vélte a lányokkal töltött időt. Röpke egy óra alatt készen is 

voltak az életrajzok kisimításával. A végeredmény nem volt meggyőző, 

de kezdetnek megtette. Egy nagy kupacba rendezve a papírokat rátették 

Jenny összes létező könyvét, remélve, hogy a préselés segít kisimítani a 

gyűrődéseket. A szakadásokkal és a fognyomokkal nem tudtak mit 

kezdeni, de Hanna emiatt nem is aggódott, ugyanis papája tekintettel a 

korára, egyáltalán nem volt híres az éleslátásáról.  

- Ha kisimulnak, már csak be kell csempészni - gondolkozott hangosan 

a kisunoka.  

- Veled tartunk - hallatszódott Jenny izgalommal vegyült hangja. 
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- Már aki.. - sóhajtott Edina. - Sajnálom, de én nem tudok veletek 

menni. Kinőttem már ezekből a gyerekes játékokból, hogy mindenáron 

a felnőttek ellen kell cselekednünk, különben oda az önbecsülésünknek.  

- Szerinted ez gyerekes játék? - fortyantak fel egyszerre az érintett 

lányok.  

- Egy kicsit. 

- Na most jól figyelj, mert nem mondom el még egyszer. Ezeknek az 

embereknek a sorsa a mi kezünkben van - és megrázta a markában 

lapuló temérdek lapot. - Súlyos betegek, akiknek komoly gondokkal kell 

megküzdeniük nap mint nap. Ha nem így lenne, nem fordultak volna a 

klinikához, segítségért "kiáltva". Más segítő szervezetek, 

betegközpontok elbocsátották ezeket az embereket, így már csak mi 

vagyunk az utolsó reménységük. Papám nyugtatásképp elhitette velem, 

hogy az ő gondjuk nem annyira súlyos, mint a klinikára felvett betegek, 

és hogy nem fordulunk el tőlük, csak várólistára tesszük őket. Ez ezer 

százalék, hogy nem így lesz, különben nem kérték volna tőled, hogy 

tüntesd el az önéletrajzokat. 

- Igazad van - helyeselt Edina. - De mi van akkor, ha Tamás lebuktat 

minket? Kicsit sem lesz ám feltűnő, hogy több tucat lappal több lesz a 

polcán - csontos ujjaival a lapokra bökött. 

- Próba szerencse - motyogta maga elé Hanna, majd figyelmét Jenny 

kötötte le, aki megkövülten állt mellette. Az óráját nézte, majd 

kisvártatva megszólalt: 

- Korrepetálásra kell mennem - jelentette ki csüggedten sokkal inkább 

magának, mint barátnőinek. Hanna felvonta a szemöldökét. 

- Te? Korrepetálásra? Az osztályban rajtam kívül te vagy a legokosabb 

lány - tárta szét a karját. Jenny szégyenkezve így felelt: 
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- Tudod… Ezt még nem mondtam el neked, de bennem mindig is volt 

egy versengés veled szemben. Én akartam lenni a legeslegjobb tanuló az 

osztályban, de te az állandó magolásoddal állandóan meggátoltad, hogy 

elérjem a célomat. Azért is voltam sokszor csendes melletted. Amikor 

kimaradtál a suliból, automatikusan én lettem a legjobb tanuló. 

Beteljesült az álmom, viszont soha nem gondoltam volna, hogy rosszul 

fogom érezni magam miatta. Úgy értem, nem lebegett már további cél a 

szemem előtt, így hát meguntam a tanulást, és fokozatosan csúsztam le 

a ranglétrán - a lány mindezt lesütött szemmel mondta. Hanna ezt nem 

is bánta: a szánakozás látható jelei ültek ki az arcára, amit nem szeretett 

volna, ha egykori osztálytársa észrevenne.  

- Miből kell korrepetálni? - érdeklődött Edina.  

- É…, én…, énekből - Hannának viaskodnia kellett magával, hogy egy 

halvány mosolyt elfojtson, hisz' tudniillik az ének a legkönnyebb 

tantárgyak közé tartozott az iskolájukban. Hanna elkerülve a kínos 

hallgatást, témát váltott: 

- Mit mondott az osztályfőnök, miért nem vagyok bent órákon? 

- Feltűnt, hogy eléggé titokzatoskodik. Többször is kérdeztük, mi van 

veled, de csak annyit mondott, hogy "beteg, ha többet megtudok, majd 

szólok". Később ha felhoztuk neki a témát, egész nap mogorva és 

visszautasító volt. Pontosan mi volt veled? Csak részleteket tudok. 

- Hosszú történet - sóhajtott, de barátnője hajthatatlan volt. 

- Semmi gond, van még időm a korrepetálásig. 

- Persze hogy van, de csak miután kikísértetek - pattant fel Edina. Így is 

lett: búcsút mondtak a lánynak, kiskutyáját pedig Jenny édesanyjára 

bízták, aki kifejezetten örült, hogy kertészkedése közben akadt 

társasága.  Visszaérve Jenny szobájába Hanna részletekbe menően 

mindent elmesélt. Azokat a részeket, melyeket unalmasnak talált, kissé 
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ki is színezett, hogy kellőképp fenntartsa hallgatója érdeklődését, és 

kellőképp veszélyesnek hasson az új élete. Jennyt annyira lekötötte a 

hallottak, hogy ki is hagyta a plusz óráját barátnője miatt. Amikor 

befejezte a monológját, már be is esteledett.  

- Jesszus, mennem kell! - kapott észbe Hanna, majd mellkasához 

szorította az önéletrajzokat, és kicsörtetett a házból. Még temérdek 

elintéznivalója volt aznapra. 

- Holnap találkozunk? - kiáltotta utána a bejárati ajtóban álló Jenny. 

- Az jó lenne, de csak mielőtt elmentél ének korrepre. Nem akarom, 

hogy miattam legyenek rossz jegyeid - szavait Jenny valószínűleg nem 

hallotta meg, annyira távol volt már a háztól. "Remélem elaludtak már", 

gondolta. Hűvös esti szellő csapott az arcába, miközben lélekszakadva 

tartott az intézmény felé. Társalgóba érve különös fogadtatás érte: senki 

sehol. a villanyokat lekapcsolták, a rumlit, melyért ő volt felelős, 

helyrehozták. "Valószínűleg most mindenki engem keres, és nagyon 

idegesek". Be kellett vallania magának,vakmerő tett volt a részéről, hogy 

nem tájékoztatta őket az elmeneteléről. "Mekkora szidást kapok én 

ezért", vakarta a fejét. Kihasználva az egyedüllétet, cselekvésre szánta el 

magát. Minden villanyt felkapcsolt, és ismét kutakodni kezdett, hol 

lehetnek a felvételt nyert betegek önéletrajzai. Csodával határos módon 

nem sok időbe telt, mire megtalálta a rejtekhelyet, mely egy fiók volt. A 

kezében lévő, nagy gonddal kisimított papírokat, elszórva a csomag 

közé rejtette, gondosan ügyelve arra, hogy annak hirtelen 

megnövekedett mennyisége ne legyen feltűnő.  

- Ajaj, egy kicsit sok lett így - méregette a köteget, mely vagy két 

arasznyi lehetett. A különbséget az előző és a mostani  méret között 

még a vak is észrevette volna, de nem tudott mit tenni: megvonta a 

vállát, és abban bízott, hogy nagy baj nem fog történni a kis akciója 

miatt. Szívét melegség öntötte el, hiszen nemes tettet hajtott végre. 

Tisztában volt vele, hogy a megnövelt betegszámmal nagy fába vágják a 
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fejszéjüket. Valószínűleg egy szempillantásnyi szabadidejük sem lesz, de 

ha ezzel megmentenek emberéleteket, akkor a fáradozásuk kifizetődik 

majd. Tekintve, hogy végrehajtotta a feladatát, idejének érezte 

hazamenni. Mosolyra húzódott a szája, amikor arra gondolt, mennyire 

meg lehetnek ijedve a rokonai a távozása miatt. Úgy vélte, megérdemlik, 

amit tett: eddig ő volt már-már az őrület határán miattuk, most 

elérkezett az idő, hogy visszavágjon.  

Erőt vett magán, feltápászkodott, s egy utolsó pillantást vetve az 

önéletrajzokat rejtő fiókra, lekapcsolta a villanyokat és elhagyta a 

klinikát. A hideg, csípős levegőt olyan elviselhetetlennek találta, hogy 

jobbnak látta megszaporáznia a lépteit. Hazaérve aztán mindenkit 

otthon talált: a szüleit, a papáját és Mátét. Édesanyja éppen 

tojásrántottát készített, édesapja megterített, papája pedig óriási 

beleéléssel mesélt Máténak élete egyik fordulópontjáról. Igen, talán ez 

történt volna, ha a kislány valóban hazament volna, azonban nem így 

történt: ugyanis bármennyire ott akarta hagyni az intézményt, nem 

tudta: amint keze lenyomta az ajtókilincset, egy kéz fonódott a 

csuklójára, tehetetlenné téve ezzel a lányt. "Mi történik? Eddig egy árva 

lélek sem volt itt", zakatolt az agya. Nem sok ideje volt töprengeni, 

mivel az idegen elengedte a csuklóját, és ujjaival a villanykapcsoló felé 

nyúlt. A lánynak egy kis időbe telt, mire szeme hozzászokott a hirtelen 

jött világossághoz. Amikor már tisztán látta az előtte álló ember arcát, 

felsikkantott, s a szája elé kapta a kezét. 

- Ez mire volt jó? - tette fel a kérdést vádaskodva Tamás, ám unokájától 

nem kapott választ. A lány annyira megrémült, hogy egy árva szót sem 

bírt kiejteni a száját. "Lebuktam. Vége mindennek. Eljátszottam a 

felnőttek bizalmát. Többé nem hogy nem fognak egy feladatot sem rám 

bízni, de még egy kicsit is fontos dolgot sem fognak megosztani velem. 

De hát én jót akartam. Nincs más választásom, vállalnom kell a tettem 

következményeit. Eltiltanak majd a klinikától vagy a barátnőimtől? Sok 

esély van rá, de akkor mihez fogok kezdeni? Tele voltam tervekkel, 

amiket meg akartam valósítani…"  
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Tamás mély lélegzetet vett, hogy egy szuszra hangot adhasson 

csalódottságának: 

- Ilyen felelőtlen lányt életemben nem láttam, mint amilyen te vagy. Van 

fogalmad róla, mit tettél? 

- Én csak… De ez miért annyira nagy baj? 

- Még kérdezed? - förmedt rá paprikavörös képpel a bácsi.  

- Csak egy esélyt szerettem volna a többi betegnek is adni, akik 

önéletrajzát félredobtátok - az utolsó szóra gondosan erős nyomatékot 

tett. - Ebből is látszik, hogy mennyire szívtelen vagy, és hogy csak 

magaddal törődsz.  Neked csak az számít, hogy kevesebbet kelljen 

dolgoznod. Több beteg több munkával is jár, így könnyebb elutasítani 

több tucat nemkívánatos személyt, hogy több szabadidőd legyen. Ne is 

tagadd, átlátok rajtad. Ha többet dolgoznál, kevesebb időd lenne 

szívatni engem. Fogadni mernék, hogy csak azokat vetted fel, akiknek 

élettörténete elég gyenge, így hamar lezajlik a kezelésük, és gyorsan 

megszabadulsz majd tőlük - ordította, nem is törődve azzal, hogy 

nyálesőt zúdít papája rezzenéstelen arcába.  A bácsi lassan megcsóválta 

a fejét.  

- Újból csalódnom kellett benned, kisunokám - Hanna szólásra nyitotta 

a száját, de az előtte szomorkodó ember sebesen leintette, hogy 

hallgasson. - Nem ismersz még.  

- Oh, nem? - förmedt rá. - Már bocsánat, de úgy gondolom, kellőképp 

kiismertelek. Gondolom nagyra tartod magad, hogy a színházas 

szereplésemkor teljesült a gyerekkori álmom, de tudod mit mondok? 

Nekem előtte még soha nem valósult meg álmom. Az volt az egyetlen 

eset, és reményeim szerint az utolsó is. Éppen az egyik barátnőm mesélt 

arról, hogy ennyire szenvedett, miután egy célja valóra vált. Én ugyanazt 

érezte, amikor a színházban voltam. Mi tagadás, valóban jól éreztem 

magam, és jól esett a közönség üdvrivalgása, de emellett azt is éreztem, 
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hogy azt a szakmát nem nekem találták ki. Különben is, egyszerűen 

nem fér a fejembe, mi értelme volt a sorozatos kínzásaimnak. Igen, ezt 

még sokszor a fejedhez fogom vágni, mert miattad állandó rettegésben 

kell élnem, attól tartva, mikor változik meg körülöttem a helyszín és az 

emberek, és mikor kell értelmetlen szenvedések árán az általad kitalált 

gyerekes feladatot megoldanom - számos lesújtó pillantást küldött 

rokonának, de ő hősiesen állta azt. - Felfoghatatlan, hogy még te vagy 

felháborodva, hogy visszacsempésztem az életrajzokat. Csak próbáltam 

veled ellentétben egy csöppet emberségesebb lenni, de ezt te úgysem 

értheted. 

- Nem ismersz még - ismételte. - Nem mondták még neked, hogy elsőre 

soha ne ítélj? - agy ő lassan, tagoltan.  

- Elsőre? - horkant fel. - Ez már vagy a huszadik gondolatom rólad, 

nem pedig az első benyomásom, ahogy azt te állítod. Folyamatosan 

győzködöm magam, hogy milyen jó, hogy mégis él a papám, végre egy 

család lettünk, de annyi sérelem ért ebben a kis időben, hogy számomra 

te magad testesíted meg az igazságtalanságot, gyerekességet, és a 

hatalmas egoizmust. Fogalmam sincs, hogy milyen eszközöket 

használtál, milyen módszereket alkalmaztál a szemfényvesztésemben, de 

nem is érdekel. Már nem is akarom megérteni az egészet. 

- Elmagyarázhatom - ajánlkozott. 

- Nem kell. 

- Hát jó - csattant fel váratlanul, és mielőtt még faképnél hagyta volna 

unokáját, kezébe nyomott egy lapot, majd ezt fűzte hozzá: - Borzalmas, 

hogy milyen felelőtlen unokám van. Legszívesebben elásnám magam a 

föld alá szégyenemben, de nem teszem, mert még így is büszke vagyok 

az egyetlen kisunokámra - mindvégig mélyen a lány szemébe nézve 

ejtette ki a szavakat.  
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Ezután hátat fordítva a megszeppent és egyben dühtől majdnem 

felrobbanó lánynak, kicsörtetett az üvegajtón. Szívdobogását a torkában 

érezte. Kitárta az ujjait, hogy tüzetesebben szemügyre vehesse a tárgyat, 

melyet papája adott neki. Az a lezárt boríték volt, melyet még szülinapja 

alkalmából kapott tőle. Az most sárga és gyűrött volt, de nagymamája 

üzenetét így is sértetlenül őrizte. Ráeszmélvén valamire Hanna 

homlokon csapta magát, majd megismételte a tettét, később ismét egy 

jókora ütést irányított a saját fejére. Gyorsan kellett cselekednie: a 

papája után kellett futnia, különben mindennek vége. Ez a kis félreértés 

tönkreteheti a kapcsolatukat és ezt nagyon nem akarta. Már régen 

elfelejtette, hogy az imént mennyire ideges volt az idős úrra. Csak az 

volt a fontos, hogy minél hamarabb bocsánatot kérjen tőle, és 

elsimítsák a kettejük közt kirobbanó konfliktust.  

Kiért a klinika udvarára. Bár kimondottan sötét volt, az udvari lámpák 

halvány fényében azért sikerült kivennie a messzeségben egy emberi 

alakot. Hiába futott utána lélekszakadva, hiába kiabált utána, az alak 

eltűnt a messzeségben. Mivel nem tudta megállapítani, merre tartott 

papája, nem ment utána, helyette inkább hazaindult.  

"Valószínűleg kamerákkal van tele az egész klinika is, azért tudta, hol 

vagyok és mint csinálok. Nem is néztem volna ki belőle, hogy ekkora 

műszaki zseni. Azt hittem, hogy a tévé be-és kikapcsolása már régen 

kimerítette a technikai kütyük iránti érdeklődését", morfondírozott. Pár 

pillanat, annyi sem telt el, mire az ereiben szinte megfagyott a vér. A 

születésnapi ajándékát szorongató kezét egy idegen kéz ragadta meg. 

Ismét. Hanna próbált megnyugodni, majd maikor már úgy érezte, ez 

megtörtént, megszólalt:  

- Tamás - sóhajtott, amikor észrevette, kit köszönthet köreiben.  

- De én ám! Én, tudod, a műszaki zseni - kacsintott, majd megjegyezte. 

- Legközelebb óvatosan gondolkodj hangosan. - Tudtad, hogy a 

klinikán összesen másfélmillió darab kamerát, lehallgató készüléket, 
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azaz poloskákat helyeztünk el? Furfangos igaz? - a lány válaszul 

elfintorodott, majd így szólt: 

- Bocsi, hogy veszekedtem veled. 

- Aki itt bocsánatkéréssel tartozik, az egyedül én vagyok, világos? - 

bökte vállon unokáját hosszú, csontos mutatóujjával. Sóhajtott egy 

nagyot, kihúzta magát, majd így szólt: - Hanna, drága kisunokám! 

Sajnálom, hogy nem magyaráztam el, miért is lettem olyan mérges. Erre 

útközben jöttem rá, ezért is fordultam vissza, és eredtem utánad - amit 

ezután mondott a papája, azt maga Hanna is tudta, ennek ellenére 

végighallgatta a bácsit. - Azért lettem ideges, mert elhagytad a borítékot. 

Amit most mondani fogok, azt nagyon vésd az eszedbe: bármi is 

történjen, az ajándékodat ne veszítsd el! Neked kell érezni, hogy mikor 

jött el az ideje a kibontásnak. Akár ebben a minutumban kibonthatod, 

ha úgy érzed - ezután kíváncsian pislogott a lány felé, vajon milyen 

reakciót fog kiváltani belőle az iménti mondat, de Hanna csak 

felelősségteljesen állt a papája előtt a félhomályban. Esze ágában sem 

volt kibontani, melyet a papája észre is vett, így folytatta beszédét: - 

Tovább köszönettel tartozom neked. 

- Tessék? - ocsúdott fel bambulásából. 

- Jól hallottad. Köszönöm szépen, hogy elhoztad a maradék 

önéletrajzot is.  

- De hát kiselejtezted azokat az embereket, és odaadtad apának, aki 

továbbadta Edinának azzal a kéréssel, hogy semmisítse el őket. Ő elvitte 

Jennyferhez, akinek szobájában megszereztem. 

- Én buta vénember - most rajta volt a sor, hogy homlokon csapja 

magát. - Rossz kupacot adtam apádnak. A kamerák és a különböző 

műszaki cikkek jótállásait és használati utasításait akartam kidobatni 

vele, mert annyira idegesített, hogy nem értettem belőlük semmit - az 

unoka ekkor halk kuncogásban tört ki, mire a bácsi a farkasordító hideg 
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ellenére elpirult. Kis szünet beálltával újra szólásra nyitotta a száját: - 

Amik véletlenül hozzád kerültek, azok a később érkező betegek 

önéletrajzai. Természetesen minden beteget befogadunk. Te nyitottad 

fel a szemem: mindenki ugyanolyan esélyekkel kezdi el az életét, de 

páran akarva vagy akaratlanul rossz útra tévednek. Kik vagyunk mi, 

hogy megtagadjuk tőlük a felépülés lehetőségét - a kislány ezt örömmel 

hallgatta.  

- Nagyon sok a jelentkező. Hogy fogjuk bírni szusszal? - tárta szét a 

karját remélve, hogy rokonának komplett terve van a probléma 

megoldására.  

- Új embereket vettünk fel. Meg fogsz lepődni, mennyien lettünk - 

mindezek után hosszú csend következett, melyet Tamás tört meg: - 

Ideje, hogy hazakísérjelek, te kis hős - mosolygott, s ezáltal az ősz 

bajszának két vége is felfelé kunkorodott. - Ne aggódj, szüleid tudják, 

merre jártál. rögtön elmondtam nekik mindazt, amit a kamerákból 

láttam, azaz hogy Jennyferhez tartasz.  

- De Papa! Mégis hány kilométeren keresztül vannak beszerelve a 

kamarák? Jennyék a város másik végében laknak.  

- Titok - a lány tovább nem is firtatta a dolgot. - Mindenesetre most 

igyekezzünk haza, hiszen holnap ténylegesen is elkezdheted a munkát.  
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A NAGY FELADAT 
 

- Induljunk már! - hajtogatta harmadjára, türelmét vesztve. Reggel hét 

óra volt. A három főből álló család éppen reggelizett volna, ha a család 

egyetlen gyermek tagja nem sürgette volna annyira a felnőtteket. 

- Addig nem megyünk sehova, amíg nem eszel legalább egy falatot - 

ripakodott rá édesanyja, akit lehetetlen volt meggyőzni arról, hogy 

Tamás találmánya révén a levegőben pontosan annyi tápanyag volt, 

melyre az emberi szervezetnek szüksége van. Legyen az ember kicsi 

vagy nagy, csecsemő vagy felnőtt, a szervezetük tudni fogja, mennyi 

tápanyagot használ fel a tökéletes működése érdekében. A felesleg 

eltávozik a szervezetből, nem halmozódik fel, így az éhezés mellett a 

túlsúly és az elhízással is felszámoltak a városukban. Tehát Hanna 

édesanyja megtagadva a technikai újítást, ragaszkodott ahhoz, hogy 

legalább a reggelit szilárd táplálék formájában fogyassza el a családja.  

A fiatal a szájába tömött egy jókora szendvicset, majd újra rákezdett az 

unszolásnak, mely következménye az lett, hogy ételdarabok hada 

borította el az előtte lévő abroszrészt: 

- Menjüüünk mááár! - nyafogta, de próbálkozása süket fülekre talált. - 

mit csináljak még, hogy megértsétek: menni akarok dolgozni.  

- Talán maradj csendben,hogy azzal se hátráltasd a készülődésünket - 

vetette fel az anyukája, de a férjének jobb ötlete támadt: 

- Menj egyedül! Önállósodj egy kicsit! - Hanna az utóbbi mondat miatt 

majdnem feleselni kezdett édesapjával, de visszafogta magát, és 

hallgatott inkább.  

- Jó, akkor indulok - határozta el. Furcsamód az anyukája sem akarta 

megakadályozni, így nyugodtan tápászkodott fel a székéből, a folyosón 
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magára kapta a csizmáját és a kabátját, majd kilépett a bejárati ajtón. 

"Most megelőzök mindenkit, és lerohanom Papát, hogy nekem adja a 

legizgalmasabb munkát. Egyenesen a klinika felé tartott. Eleinte 

Jennyhez szeretett volna menni, megérdeklődni tőle, lenne e kedve a 

mai napot vele tölteni, és kivenni a részét a gyógyításban, ám olyannyira 

izgatott volt a munka miatt, hogy elvetette az ötletet. Minél hamarabb 

szeretett volna találkozni a leendő betegével. Olyannyira, hogy még egy 

húsz perces kitérő is az örökkévalósággal érzett volna. Továbbá az 

esetleges eltévedéstől is tartott. Félő volt, hogy a késése miatt a papája 

az unokája pontatlansága miatt meggondolja magát, és mégsem kívánja 

őt alkalmazni. A kislány annyira azért kiismerte a bácsit, hogy tudja, 

képes lenne rá.  

- Jó reggelt! - rikkantotta fülig érő szájjal a klinika falain belül. Mivel az 

égvilágon senki sem viszonozta a köszöntést, megismételte azt: 

ismételten semmi reakció. "Biztos még alszik", gondolta, majd lazán 

ledobta magát az egyik kanapéra, hogy ott majd bevárja a később 

érkezőket. A hófehér szövet kanapé jobb oldalán foglalt helyet, ahol a 

szemébe sütött a felkelő Nap gyenge sugara, így hát átült a bútor bal 

oldalára, hogy onnan figyelje az eseményeket. Azaz figyelte volna, ha 

lett volna, ha lett volna valamilyen történés is, de nem volt. Olyannyira 

síri csend honolt, hogy még a saját szívdobogását is hallani vélte. 

Gondolatai önmagára terelődtek: erősen koncentrálni kezdett, hogy 

megállapíthassa, milyen érzelmek dúlnak adott pillanatban benne. 

Örömöt érzett, a várakozás és izgalom elegyének örömét. Érezte, hogy 

csodálatos napnak néz elébe. "Vajon milyen lesz a betegem? Jó fej? 

Netalántán pesszimista és rosszindulatú lesz, és az lesz a feladatom, 

hogy pozitív irányba tereljem a világról alkotott gondolatait? Fiú lesz 

vagy lány? Egyáltalán korombeli lesz? Biztosan, hiszen felnőttet rám 

bízni még nagy felelőtlenség lenne. Szóval száz százalék, hogy 

korombeli lesz a páciensem, mivel a saját korosztályomat én ismerem a 

legjobban. Vagy még őket sem? Te jó ég, nem is tudom, mi jellemzi a  

korombeli gyerekeket. Mivel töltik legszívesebben a szabadidejüket? 
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Aludni? Sétálni? Filmet nézni? Meg amúgy is… Hogy segítsek 

másokon, amikor azt sem tudom, mit kell tennem? Hogyan tereljem 

őket jó irányba, amikor azt sem tudom, melyik a jó irány? Inkább a 

betegeknek kellene segíteniük rajtam, és nem fordítva", a gondolatok 

gőzmozdonyként zakatoltak a fejében. Ezután komolyabban is 

elkezdett aggódni a rá bízott betegekért: "Mi lesz így velük? Olyan 

kezekben lesznek, melyek nem hogy nem biztosak a dolgukban, de még 

nem is ismerik ki magukat a világban: régebben annyira lekötött a 

jövőm építgetése, tervezgetése, hogy egy jelentéktelennek tűnő dolog 

végrehajtása is hatalmas erőfeszítésbe kerül. Például nem tudok egy tévé 

távirányítóján csatornát váltani, mivel nem szokásom tévét nézni." 

Megelégelve az önmarcangolást felpattant, és elhatározta, felderíti a 

terepet, mivel bőven akadt még olyan helyiség, melyet nem látott. 

Egyedül a társalgóban és az emeleten lévő nappaliban ismerte ki magát. 

Mindez édeskevés volt a klinika megszámlálhatatlanul sok szobájához 

képest. Amikor papája körbevezette őt az épületen, csupán pár irodát és 

az illemhelyiségeket mutatta meg neki. Az összes többi ajtó kulcsra volt 

zárva, s kulcs hiányában nem tudtak bemenni a helyiségekbe.  

- Te vagy az igazgató - tárta szét a karját akkor Hanna. - Hogy lehet, 

hogy még sincs kulcsod a szobákhoz? 

- Nem kulccsal nyitódnak - nevetett a bácsi, majd hozzátette: - Ugyan, 

az túl egyszerű lenne, és bármilyen jöttment ki tudná nyitni egy 

hullámcsattal, megzavarva a kezeléseket - mivel az ominózus 

beszélgetésnél Máté is jelen volt,  hangot adott a véleményének: 

- Túl sok filmet nézel. Mégis hogyan nyílnak, ha nem kulccsal?Talán 

belülről eltorlaszoltad szekrényekkel, és az ablakon keresztül mész ki a 

szobából? - úgy tűnt, Mátét sem avatták be a részletekbe, s munkája 

során a szétszórtsága miatt nem figyelt eléggé, hogy milyen úton módon 

lépnek be a dolgozók a szobákba.  

Tamás lassan, tagoltan adott magyarázatot: 
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- Minden kezelőszoba ajtaja be van programozva, hogy csak egy 

bizonyos időpontban nyíljon ki.  

- És mi van akkor, ha bennfelejtek valamit a szobában, és vissza akarok 

érte menni? Beenged majd akkor az ajtó? Mit kell akkor csinálni? 

- Semmit sem, mert nem fog beengedni az ajtó. Bármilyen furcsa, de 

nincs neki füle, hogy meghallja a könyörgésedet. Abba csak egy műszer 

van beépítve, ami bizonyos idő elteltével működésbe lép. Ha 

bennfelejtesz valamit, peched van - vonta meg a vállát.  

A kislány ezeket a mondatokat ismét felelevenítette magában, miközben 

felsomfordált a lépcsőn. Csupán reménykedni tudott abban, hogy 

nyitva lesz az egyik ajtó, annak érdekében, hogy egy másodperc 

törtrésze alatt bekukucskálhasson rajta. Úgy képzelte el a szobákat, mint 

az irodákat: ablak előtt szépen kidolgozott, fényesre lakkozott 

tölgyfaasztal, előtte egy bőrfotel. Egyik fal előtt egy irattartó polc, másik 

falon pedig egy heverő. Azt is elképzelte, ki hol fog elhelyezkedni a 

kezelés során: ő majd az íróasztalnál fog ülni, míg a beteg a kanapéra 

heverhet le. A lány kérdezgeti majd a beteget az életéről, s minduntalan 

megpróbálja majd kideríteni, mi vezethetne a gyógyulásához. Amikor 

véget ér a nap, az ajtó egy sípszóval fog jelezni. Sietve kell majd 

távozniuk, hiszen ha nem mennek ki a szobából időben, akkor könnyen 

megeshet, hogy bent éjszakáznak majd.  

Felérkezett az emeletre. Körülnézett: sehol senki, továbbá síri csend 

honolt ott is. "Mi történhetett, hogy nincs itt senki? Kilenckor 

kezdődhet itt az élet? Papa alszik talán? Azt tudom, hogy itt lakik, mivel 

nemrég mondta, hogy a klinika az otthona, de vajon hol pontosan? Úgy 

megkeresném, de nem tudom merre menjek." A fiatal őszintén remélte, 

hogy miközben felfedezi az intézmény valamennyi zegzugát, rátalál az 

idős rokonára is.  

Egy végtelenül hosszú folyosóra érkezett, melynek 2 falát 

megszámlálhatatlanul sok fehér ajtó díszítette jelezvén, hogy azt 
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kinyitva egy szobában találja magát az ember. A távolba vesző folyosó 

végét egy teljes falnyi üvegablak képezte. A mennyezettbe megannyi 

apró spotlámpát szereltek be. Az egész intézmény plafonját jellemezte 

az efféle lámpák hada. Hanna egyik alkalommal azon kapta magát, hogy 

álmosságtól félig lecsüngő szemhéjjal bámulta a csillagos égnek ható 

mennyezetet. A plafont látván eszébe jutott a tengerparti barlang. 

Megfogadta, hogy amint több szabadideje lesz, ellátogat oda. Könnyen 

meglehet, hogy úszásra is adja a fejét. Feltéve, ha nem lesz zsúfolásig 

tele turistákkal.  

Különös érzése támadt: ha a füle nem csalt, akkor az egyik ajtó mögött 

halk neszt vélt hallani, melyet csakhogy nem biztos, hogy a papája 

csapott. Hanna nem tudta megállapítani, hogy melyik ajtó mögül 

hallotta a hangot, mint ahogy azt sem, hogy az idős úr szuszogását e 

vagy a munkába készülődésének zaját hallja e. Tekintetét végigfuttatta 

az ajtókon, de annak nem volt sok értelme, mivel mindegyik ugyanúgy 

nézett ki. "Akkor kezdem a legelsővel, és ha az zárva van, jöhet a többi. 

Sok mindenben nem vagyok biztos, de abban igen, hogy Papa nyitott 

ajtónál alszik. Az idősek soha nem zárják be kulcsra maguk után az 

ajtót", érvelt. Ujja már az első ajtó fém kilincsét érintette, de olyan 

gyorsan is rántotta vissza kezét, amilyen gyorsan csak tudta, mintha az 

egy izzó vasdarab lett volna. Tettére az a magyarázat, hogy a szeme 

sarkából észrevett egy tárva nyitva lévő ajtót. Kíváncsiságának nem 

tudott megálljt parancsolni, így határozott, de óvatos léptekkel indult el 

felé. A nyitott lakrészből furcsamód fehér fény szűrődött ki. 

Érdeklődbe belesett az ajtórésen át, de mivel a fénytől nem tudta 

kivenni a berendezések vagy az esetlegesen jelen lévő papája 

körvonalait, jobbnak látta, ha látásának ideiglenes elvesztése ellenére is 

belép a helyiségbe. Iménti döntését pár perc elteltével, látásának 

visszaszerzését követően legszívesebben visszavonta volna, de akkor 

már nem lehetett. "Késő bánat", sóhajtotta magában, majd elfordította 

a fejét, hogy ne is lássa a szeme elé táruló szörnyűséget. Fél percen át 

viaskodott önmagával, mely végeztével sikerült annyi bátorságot 
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gyűjtenie, amennyi elég volt ahhoz, hogy a borzalmat tüzetesebben is 

megvizsgálja. Ereiben megfagyott a vér, a szívét a torkában érezte 

dobogni. Megpróbált magán óriási erőt venni és józan maradni. Jónak 

látta megőrizni a hidegvérét, ha már a tőle nem messze lévő személy 

erre képtelen volt.  

- Elnézést.. Khm… Nem…, nem tudja megmondani, hol van Tamás 

Úr, a klinika igazgatója? - tette fel a kérdést kissé gyámoltalanul. Az 

előtte heverő ember egy árva szót sem szólt. A kislányban most 

kételyek merültek fel afelől, hogy egyáltalán életben van e a nő. 

Lehetséges, hogy ismét egy bábu képezi a társaságát?  

Pillanatok törtrésze alatt hatalmas robajjal vágódott be a háta mögött az 

ajtó. Rémületében az ajtóhoz lépett, de hiába feszegette, hiába 

dörömbölt rajta, az határozottan be volt zárva.  

"Ki akarja a vesztemet? Mit kezdjek egy ilyen  esettel?" Elterelvén a 

figyelmét az adott problémáról, részletesebben megfigyelte a helyiség 

berendezését: saját városuk egy részletének látványa tárult a szeme elé, 

egy napsütéses tavaszi reggelen. A macskaköves utcán ácsorgott. Tőle 

balra egy bevásárlóközpont helyezkedett el, a másik irányban pedig egy 

hosszú, családi házak alkotta házsor feszített. A bevásárlóközpontból 

számos ismerős arcot látott ki- és besétálni. Többek között ott volt a 

nyugdíjba ment matematika tanára is, aki nem is messze sétált el a lány 

mellett. Az ősz hajú, vastagkeretes szemüvegű, alacsony és tömzsi bácsi 

bőszen magyarázott magának valamit, így egykori tanítványa nem 

sértődött meg azon, hogy nem viszonozták a köszöntését.  

Felnézve az égre egy árva felhőt sem látott, s még a Nap is elbújt előle. 

A természet zaját azonban kimondottan kellemesnek vélte: a madarak 

vidám csicsergése, az udvarokban lévő kutyák ugatása, és a közelben 

fellelhető tekintélyes méretű szökőkút csobogása valósággal simogatta a 

lelkét.  
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Hanna tekintete a környezetének feltérképezése után ismét az idegen nő 

hátborzongató külsején állapodott meg. A hideg csak úgy hasogatta a 

hátát, mintha félórás szaunában való időzés után egy jéghideg vizű 

medencébe lökték volna. Tehetetlen volt. Szégyenszemre el akart 

menekülni, de nyomban rájött, hogy meghátrálásának semmi értelme 

nem lenne. Segítenie kell, nincs mese. Rémisztő látványban volt része 

annak, aki rápillantott a fiatal hölgyre. A vízelvezető csatorna széles 

rácsozatán egy csontsovány nő kuporodott: a vasrácsokat vastagon vér 

borította, melynek egy-egy cseppje halk koppanásként jelezte, hogy 

lepottyant a csatorna fenekére. A nő arca falfehér volt, s az öltözete 

szintén fehér lett volna, ha arra nem tapadt volna kilónyi kosz és 

bőséges vér. Minden egyes testrésze megannyi nyárfalevél módjára 

reszketett. A kegyetlen állapotban lévő személy a le-lecsöppenő vérét 

figyelte: hogyan képez apró vérfolyót a  könyökhajlatától a csuklójáig 

tekergő vércseppje, valamint egy óvatlan pillanatban hogyan távozik el 

bőréről az életet adó folyadék, hogy a csatorna vizével elegyedve 

eltűnjön a szeme elől.  

A kislány latba vetve minden tudását és merészségét, tudomást sem 

szerezve émelygéséről már elindult volna, hogy felsegítse és biztonságos 

helyre segítse a láthatóan önkívületi állapotban lévő személyt, ám 

rögvest meggondolta magát, amint megakadt a tekintete a bajba jutott 

szemein: szemgolyói kifordulva meredtek rá, Hannára. A kislány az 

ájulás határán volt, azonban sikerült erőt lehelni magába: "Neki több 

oka lenne az ájulásra, hiszen vele történik mindez", suhant át az agyán 

az értelmetlen mondat. 

- Segítsen, kérem! - fordult segélykérőn egy mankóval közlekedő 

kontyba tűzött hajú asszonyhoz, aki tőlük vagy öt méterre haladt el 

mellettük. Kérése süket fülekre talált. Nem adta fel: újból, immáron egy 

fokkal hangosabban szólította meg a járókelőket, de a reakció 

megegyezett az előzőhöz:még a fejüket sem mozdították meg a hang 

irányába. Hanna maga adott választ helyettük: "Nem, nem segítünk. 

Oldd meg magad a problémáidat, de minket ha lehet, ne keverj bele."  
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Tanácstalan volt. Ott állt egy vadidegen, nem épp makkegészséges nő 

előtt, kinek az egyetlen reménysége ő, Hanna volt. De a lány nem hogy 

segíteni, de még a kifordult szemgolyójára nézni sem mert. A nő hajára 

pillantott. Nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hiszen a koromfekete 

haja olyannyira elütött a fehér ábrázatától és a ruhájától, mint a fekete a 

rózsaszíntől. Hosszú, vállig érő haja kosztól és vértől nehezedve, óriási 

csomókban omlott a vállára. Arckifejezése Hanna számára 

megdöbbentő volt, ugyanis a fájdalom és a kétségbeesés halvány jelét 

sem vélte rajta felfedezni. Annál inkább a beletörődést és a 

megnyugvást. A tizennégy éves fiatalnak olyan érzése támadt, mintha a 

nő már évtizedek óta ilyen állapotban lett volna. Szívszaggató látványt 

nyújtott, meg kell hagyni. A lány szemei ezután a karjára vándoroltak: az 

ütőeréből egy jókora injekciós tű kandikált ki. A karjának egy része 

szinte már teljesen elhalt, mivel a végtag tulajdonosa egy fekete 

madzaggal elszorította a vérkeringést. Hannán ennek láttán a rémület 

lett úrrá. Képtelen volt a cselekvésre, bármennyire is bíztatta magát. 

Magára maradt. Senki sem vette a bátorságot, hogy a segítségére siessen. 

Sírva fakadt. Egy drogos nővel találta szemben magát, aki nem is olyan 

régen adhatta be magának a gyilkos szert. A hideg újbóli hulláma futott 

végig a hátán. Szívfacsaró volt, ahogy a hölgy élőholttá válva hevert 

előtte a csatorna rácsozatán. A kislány tehetetlenségében legszívesebben 

sikított volna, de ezzel csak az erejét és az idejét vesztegette volna. Pár 

perc felkészülési időt adott hát magának, hogy összeszedje minden 

bátorságát, hogy majd azután elinduljon a személy felé. Így is lett. A 

térde majdnem összecsuklott a félelemtől. "Meg kell szólítanom!", 

utasította magát. "De mi lesz, ha rám támad?", idegeskedett. Az efelőli 

kétsége kis idő múlva alábbhagyott, mivel tisztában volt azzal, hogy a 

beteg nemhogy támadni, de talán még beszélni sem képes. "Próba 

szerencse... Megpróbálom szóra bírni!", született meg a döntése. "Vajon 

hogyan szólítsam meg? Talán: elnézést, de fel kéne állni, mert nem túl 

szép látvány itt a földön? És ezután? Fel kellene segíteni? Nem, azt már 

nem, nem merem", vonta vissza az előbbi elhatározását. Soha életében 

nem bírta a vért, kiváltképp nem az injekciós tű látványát. Az iskolai 
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oltások alkalmával rendszerint mindig elájult, pedig csak egyszerű 

védőoltásokat kapott a vállába. Miért tenne kivételt az idegrendszere 

pont ennél a szituációnál? Nem, biztos volt benne, hogy elájulna, ha 

még egy lépést a nő felé tenne. Most vagy tíz kérdést sorakoztatott fel 

magának egymás után, amelyekből persze egyre sem tudta a választ. Ám 

a tizenegyedik kérdésre már nem került sor, mivel azon kapta magát, 

hogy hallótávolságon belül áll a fiatal, drogot fogyasztó nővel.  

- Ha... ha... hahó! - nyögte ki végül. A nő még mindig kifordult szemmel 

meredt rá, így hát megismételte a köszöntést, de az bizony hiábavalónak 

bizonyult. "Talán felesleges itt lennem. Segítség akkor sem fog érkezni, 

ha még állsz itt egy darabig. Egyedül vagy egy drogos nővel. Egyedül. 

Szemtől szemben." 

Régebben csak reménykedni tudott abban, hogy élete során nem lát 

majd egy drogozó személyt sem. Ki hitte volna, hogy egyszer, egy 

gyönyörűnek ígérkező napon, az ő feladata lesz egy ilyen beteg kezelése, 

helyes útra térítése? Gyermekkorában - bár még mindig gyermek volt - 

a szülei megállás nélkül azt hajtogatták, hogy mennyire fontos az, hogy 

a különböző élvezeti növényekből - például dohány, mák és ópium - 

készült termékeket ne fogyassza az ember sőt, még rá se nézzen.  

- Ha egy idegen megkínál cukorral, el ne fogadd! - hajtogatta 

számtalanszor édesanyja. Az asszony nem unta még ezeket a 

figyelmeztetéseket, de Hanna már annál inkább.  

- Bízzatok már meg bennem annyira, hogy elhiszitek, még akkor sem 

fogok ezekhez a szerekhez fordulni, ha az életem lenne a tét. Hanna 

még magának sem tudta megfogalmazni miért, de hihetetlen mértékben 

lenézte a cigarettázó és drogozó fiatalokat. Neki megvolt a saját 

gondolatmenete a témával kapcsolatban, amit szavakba is öntött az 

egyik iskolai "beszélgetős" óra alkalmával. Az óra témája pont az 

élvezeti áruk fogyasztása volt.  
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- Tessék, te, ott a sarokban! Igen, te barna hajú kislány - ő volt Hanna. 

A tanuló megörülve a felszólításnak, megragadta a beszélés lehetőségét:  

- Ahogy én látom a cigiző embereket két nagy csoportba lehet sorolni: a 

kényszerből dohányzók és a könnyen befolyásolhatóak. Akik 

kényszerből szívják a füstöt, azokat teljes mértékben megértem, mivel 

nincs más választásuk. Ilyen például az egyik ismerősöm - Edina volt az. 

Az ő szülei folyamatosan fújták az orra alá a kicsit sem kellemes illatot. 

Otthonában a levegő, a szüleinek cigarettázása miatt folyamatosan 

nikotinnal volt tele, amit ugye tudjuk, hogy a leginkább felelős az 

addikcióért. Nem is beszélve a számtalan káros anyagról, ami a levegőbe 

kerül cigizés során, például kátrány, szénmonoxid, arzén, stb. Így 

amikor csak otthon tartózkodott és lélegzetet vett, az oxigén mellett 

még jókora mennyiségű kátrány is került a tüdejébe. A barátnőm ezáltal 

évekig a szülei révén akaratlanul bár, de szívta a cigaretta füstjét, holott 

az ujjai között nem volt csikk. Ezt nevezik passzív dohányzásnak. 

Később, mikor hosszabb időre távol volt a szüleitől, kénytelen-kelletlen 

rágyújtott egy cigarettára, mivel a szülei akaratlanuk is rászoktatták a 

dohányzásra. Szóval örült annak, hogy a ház jó minőségű levegővel telt 

meg, ugyanakkor hiányzott is neki a nikotin - ezután rövid szünetet 

tartott, de csak annyi időre, hogy kifújhassa magát. Később tovább 

folytatta: - A másik csoport - mint mondtam - a könnyen 

befolyásolható emberek, akik majom, vagy papagáj módjára utánozzák 

embertársaikat azt gondolván, hogy az a jó példa, amit ők csinálnak. De 

nem az. Tudom, hogy az emberiség viselkedése utánzások által olyan, 

amilyen. Hadd mondjak erre is egy példát: ha a fiúnak van egy 

barátnője, akkor teljesen természetes, hogy megfogja a lány kezét. Ez is 

utánzás, hisz ha az a fiú nem látta volna az utcán elhaladó párok 

viselkedését, biztos vagyok benne, hogy más formában nyilvánította 

volna ki a lány iránti szeretetét. Persze egy cigit először a kezébe fogó 

embernek lelki gondjai is lehetnek, amiért arra szánja el magát, hogy 

cigizzen. Olyan hatalmasnak látja a problémáját, hogy az egyetlen kiutat 

a dohányzásban és más élvezeti szerekben látja. De ezzel az illetőnek 
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nemhogy nem oldódik meg a problémája, de még lejjebb is csúszik. – A 

harmadik variációt csak úgy halkan jegyezte meg akkor, mivel nem 

akarta kijavítani magát: nem szerette visszavonni az első mondatát, 

miszerint a dohányzó embernek két kategóriája létezik.  

A tanuló ezek után ismét folytatta: - Ugyanígy van ez a drogokkal is. Az 

azt fogyasztó emberek is - majdnem - ugyanilyen módon két csoportot 

alkotnak azzal a különbséggel, hogy a drogok sokkal károsabb, mint a 

cigaretta. Tény, hogy kisebb mennyiségben - de nagyon körültekintően, 

továbbá nagyon szigorú felügyelet mellett - gyógyításra is használják, 

viszont ez nem azt jelenti, hogy egyből mindenkinek rá kell szokni. 

Igazából több károsító hatása van, mint gyógyító, s ezért is van betiltva 

a használata. Léteznek olyan gyerekek, akik felnéznek a káros 

szenvedélyekkel élő fiatalokra, csak mert szerintük felnőttesen 

viselkednek, és beintenek a szülői szigornak és a társadalmi 

elvárásoknak.  Ennek az okát nem értem. Miért mindig a negatív dolgot 

akarjuk a legjobban, és miért hisszük azt, hogy a felnőttek által mutatott 

helyes út valójában zsákutca. Ez számomra egy örök és megoldatlan 

rejtély...  

Azon az órán többet nem szólalt meg. Úgy vélte, elmondta a témával 

kapcsolatos gondolatait, így már nem kell szerepelnie. Még amikor újból 

a véleményét kérdezték, akkor sem volt hajlandó beszélni.  

Ezek után, miután  tisztában vagyunk azzal, hogy a kislány rendelkezik 

egy kis tudással e téren, melynek hasznát vehetné a drogos nő 

problémájának megoldására, joggal tehetjük fel a kérdést, vajon miért 

esett pánikba? Lehet, hogy mindazt, amit azon az órán elmondott, egy 

könyvből magolta be, és az órán pedig szóról szóra visszamondta? Az 

elméletet tudta, a gyakorlati részéről pedig halvány fogalma sem volt? 

Meglehet.  

Emlékeiben elmerengve bámulta a nőt, így már fel sem tűnt neki, hogy 

az ereiből kicsordogáló vér már teljesen átáztatta a nő koszos ruháját, és 
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hogy a szemgolyója a medrében még mindig nem a helyes irányban állt. 

Számára már az lett volna a szokatlan, ha egy teljesen egészséges embert 

köszönthetett volna a társaságában. Idővel annyira megszokta a 

jelenlétét, hogy már rettegni is elfelejtett. Inkább az arcát fürkészte: 

alapvetően szép arcberendezése volt - Hanna szívesen lecserélte volna 

az ő kislányos arcát az ő, jóval nőiesebb arcára, de mikor erre gondolt 

sebesen száműzte a szavakat a fejéből, hisz tisztában volt azzal, hogy a 

szép - bár annál koszosabb és megviseltebb - vonások mögött egy 

borzasztóan romlott ember rejtőzött. 

 Idővel már annyira megsajnálta, hogy leguggolt hozzá. Maga is 

megütközött azon, hogy a két lány arca között lévő távolság körülbelül 

húsz centiméter lehetett, de igyekezett mit sem törődni ezzel. A 

szemébe bámult, amely hirtelen már nem volt kifordulva, hanem 

normális állapotban volt a medrében: égszínkék szeme volt. Az egykori 

tanuló ezt látva irigykedve nézett a szempárba, ugyanis mindig is kék 

színű szemekre vágyott.  

- Helló! - köszönésére reakciót nem várt, ezért is folytatta: - Mondd 

csak, jól vagy? Nagyon fájhat... - jegyezte meg, miután a szeme az egyik 

vérző sebére tévedt.  - Azonnal el kell látni, mert ha nem, akkor nagy 

baj lehet... El is fertőződhet... Az meg bizony fájdalmas tud lenni - és 

kényszeredetten elmosolyodott. - Tudom, hogy nehéz most 

koncentrálnod, de örülnék, ha elmondanád, hol laknak a rokonaid? Ha 

megosztanád ezt velem, elfutnék értük, hogy elvigyünk a kórházba - a 

rossz állapotban lévő nő úgy látszott megértette azt, amit mondott neki, 

mert hevesen megrázta a fejét. Hanna nem volt megelégedve a 

válasszal, de azt megnyugodva tapasztalta, hogy sikerült felhívnia 

magára a figyelmet. - Miért nem engeded? Bocsi, hogy ezt mondom, de 

rettenetesen nézel ki. Miért pont ide telepedtél le? Ha nem tudnád, a 

város központjában vagy, egy nagy csatornatetőn - így ő nyájasan, majd 

kicsit habozva hozzátette: - Akkor csak azt mondd meg nekem, hogy 

miért szoktál rá...? Gondolod, hogy megérte? A pénzedet elvették, az 

otthonodtól - mint látom - megfosztottak, a szervezetedet és a lelkedet 
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pedig tönkretették a drogok. Vagy talán tévedek? Nem hinném, hogy 

té... - a szavait hirtelen beléfojtotta a hölgy az ujjfeltartásával. A kislány 

ebből tudta, hogy hallgatnia kell, mert az előtte álló idegen fog szólni. A 

nő vett egy mély levegőt - Hanna ekkor kissé eltávolodott tőle a 

szájából kitörő förtelmes bűz végett -, majd alig érthető, rekedtes 

hangon megszólalt: 

 - Kérlek ne hánytorgasd fel az egykori rossz döntéseimet! Tisztában 

vagyok azzal, hogy vétkeztem - mondta el a mondandóját egy szuszra, 

csak hogy ezután pihenhessen egy darabig. Kihasználva az alkalmat 

most Hanna vette át a szót: 

- Csupán két választásod volt akkor, mikor megkínáltak a szerrel: 

elfogadod, vagy inkább rá sem nézel. Ugyan már, csak egy szavadba 

került volna, és még mindig egy boldog családban élhetnél cigi és 

drogmentesen - ugyanis később észrevette, hogy a nő mellett egy doboz 

cigaretta hevert. - Olyan megerőltető lett volna három betűt kiejteni a 

szádon? Azt, hogy "nem"? 

- Az imént kértelek meg rá, hogy ha lehetőséged van rá, ne oszd az észt! 

- kelt ki magából, már amennyire tehette az adott körülmények között. 

Ezután megdörzsölte az arcán lévő szeplőket, melyekről Hanna eddig 

azt hitte, hogy csak piszok volt a bőrén. A nő most a vénájából kilógó 

injekciós tűt nézte, melynek nyomógombja tövig volt nyomva a 

fecskendőben. A kislány tekintete is az üres fecskendőre vándorolt. 

Nem értette azt, hogy minek volt az a tárgy a karhajlatában, mikor nem 

kezdett vele semmit, nem volt annak ott semmi funkciója. Meglehet, 

azért hagyta a nő a karjában, hogy átverje saját magát. Hogy azt higgye, 

van szere, amit beadhat magának, pedig igazából már régen elhasználta.  

A kislány számára idegen személy ezen cselekedete hasonlított ahhoz, 

mikor az apukája testvére, azaz a keresztpapája leszokott a 

dohányzásról: attól kezdve állandóan egy gyufaszál lógott ki a szájából. 

Hanna az egyik délutánon megérdeklődte a férfit, hogy miért is jó az, de 

a bácsi a kérdésére csak így felelt: "aki kíváncsi, hamar megöregszik". A 
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lányt a válasz nem elégítette ki, így hát édesapjához fordult, kérdőre 

vonva keresztapja viselkedését: - Keresztapád még csak részben szokott 

le a cigarettáról. A nikotinhiányhoz már hozzászokott, de hiányzik neki 

a cigaretta a szájából. 

"Igen, ez biztos azért kell, mert le akar szokni", nyugtatta magát, így hát 

nem is kérte meg a beteget, hogy szedje ki a vénájából.  

Hanna már egyszerűen borzongott még a puszta gondolatától is annak, 

hogy valaki magának ad be egy injekciót, nemhogy még egy idegen test 

egy teljes napig vagy még tovább is a szervezetében pihenjen. Emellett 

még fennáll annak a veszélye is, hogy elfertőződik a szúrás 

következtében kialakult seb. 

- Mennyi ideje vagy itt? - tudakolta egy adott pillanatban.  

- Nem... tudom... - nyöszörögte a csatornába bámulva, időről időre 

búcsút mondva a vércseppjeinek.  

- Itt laksz a városban? 

- Igen. 

- Pontosan hol? 

- Ott - és a szabadon lévő keze felemelkedett, hogy jobb oldalra 

mutasson.  

- A buszmegállóban? - hüledezett erre. El sem tudta képzelni, milyen 

élete lehet annak az embernek, aki egy váróban éli le mindennapjait, de 

mégsem volt túlzottan meglepődve. Valószínűnek tartotta, hogy a fiatalt 

kitagadták a szülei vagy a barátja, ő pedig a megoldást a drogokban látta, 

így a maradék, keservesen összekuporgatott pénzét is az anyagra 

költötte. "Szánalmas. Mégis hogy lehettek ilyen kegyetlenek? Tudták, 

hogy mennyire súlyos állapotban van, erre ahelyett, hogy segítettek 

volna, hátat fordítottak neki mondván, hogy oldja meg a saját 
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problémáját maga. Miért nem vitték elvonókúrára? Manapság már 

számos intézmény létezik a hozzá hasonló embereknek", gondolta. 

Tanácstalan volt. Mégis mit tegyen egy tizennégy éves lány egy drog- és 

cigarettafüggővel - aki nem azért nem fogyasztott jelen pillanatban 

kábítószert, mert leszokott róla, hanem mert elfogyott a pénze? Hagyja 

itt, ahogy a többi ember tette? Rá se nézzen? Fusson el? Oldja meg a 

beteg a saját problémáit? Nem, az nem vallana a kislányra. 

Kis idő múltán már valóban belátta, hogy tehetetlen volt.  

- Mi legyen veled? - tette fel a kérdést, majd választ nem remélvén mély 

gondolkozásba fogott - vajon hogyan is lehetne kibogozni a bonyolult 

helyzetet.  

- Hogy velem? Vigyél haza - vonta meg a vállát a nő. Ez hallatán Hanna 

belátta, hogy jobban tette volna, ha nem teszi meg a fiatal az iménti 

mozdulatát, hiszen az arca fájdalmat tükrözött.  

- Nem vihetlek haza, mert a váróteremben nincs lehetőséged pihenni és 

kitalálni, hogy milyen elvonókúrára szeretnél menni. Nagy ott a 

nyüzsgés, a hideg. Rengeteg ott az ember, és elviselhetetlen a buszok 

zaja.  

- Váróterem? Én a buszmegálló feletti lakásomra gondolok - mutatott 

koszos mutatóujjával egy pontba. A kislány a megadott irányba 

fordította a fejét. "Furcsa, eddig észre sem vettem, hogy a pályaudvar 

tetején lakások is vannak. Akkor építették azokat, mikor a könyveidet 

bújtad?" 

- Akkor induljunk! - pattant fel Hanna guggolásából, és a buszmegálló 

feletti lakás felé vette az útját. Telis tele volt ötletekkel: a nővel - akinek 

nevét sajnos még nem volt alkalma megtudakolni - felmegy a lakásába. 

Ott majd jóváhagyja neki, hogy hogyan mosakodjon meg és váltson 

tiszta ruhát, de csak miután az ő szerény egészségügyi tudásával ellátta a 

csúnya, néhol már talán el is fertőződött sebeit. Itt hadd jegyezzem 
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meg, hogy boldog vagyok, amiért a lány nem egészségügyi pályára 

készült, ugyanis nagy hibát követett el: rögtön segítséget kellett volna 

hívnia ahelyett, hogy beszélgetésbe elegyedett volna a bajban lévővel.   

- Igen, és most hova tovább? - tette fel a kérdést, mivel már a 

buszmegállóhoz értek. - Ugye van kulcsa az otthonához? - érdeklődött 

kissé idegesen, tartva a választól. Szerencsére nem kellett negatív 

tartalmú feleletet hallania. Őszintén szólva egy szót sem hallott abból, 

amit a nő mondott a háta mögött. - Kérdeztem valamit - emlékeztette a 

beteget kedvesen, miközben a szeme minduntalan azt a bizonyos lakást 

pásztázta. Az egyáltalán nem hasonlított lakáshoz, ugyanis még 

ablakokkal sem rendelkezett. A kis építmény ablakkereteit üveg helyett 

fólia borította, így védve meg a szobákat az éjjeli jéghideg szellő 

mardosásától. Az egyik ablakkeret mellett egy nagy lyuk tátongott, 

amelyből megannyi elszakadt fekete vezeték lógott ki. Az eredetileg 

fehér falakat a nem kis mennyiségű kipufogógáz szürkére színezte, s a 

barna színű vastag ragasztószalaggal felragasztott, néhol színes fóliát az 

időjárás már helyenként felhasította. A látványtól émelyegni kezdett, de 

az ötletét nem vetette el, hiszen máshová nem tudtak volna menni. 

Menjenek hozzájuk? A szülei biztosan szívinfarktust kapnának, ha 

megtudnák, hogy a lányuk egy drogot fogyasztó - de adott pillanatban 

nem a szer hatása alatt lévő - embert cipelt az otthonukba. Ugyanígy a 

két barátnőjéhez sem mehetnének, de még a klinikára sem. Igaz, hogy a 

klinika beteg emberek gyógyítására specializálódott, de egy igazán 

beteget - vagyis nem lelki beteget - biztosan képtelenek lennének a 

dolgozók ellátni: nem rendelkeztek kellő felszereléssel, műszerekkel, 

talán még egy ragtapasz sem volt a birtokukban. Tehát csak egy 

választása maradt.: kénytelenek lesznek beérni egy szerény vagyonú, 

otthonnak nem igazán nevezhető helyiséggel. 

- A kulcs! - türelmetlenkedett, de válasz ahogy ezelőtt, most sem 

érkezett.  
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A távolból nyöszörgés ütötte meg a fülét. Időről időre újabb és újabb. A 

tizennégy éves ennek hallatán sebtében a hang irányába fordította a 

fejét, s megpördült a tengelye körül. A gyanúja sajnálatos módon 

beigazolódott: a beteg - biztosan azért, mert feltápászkodott, és megtett 

pár lépést - a csatornafedél mellett lévő füvön pihent meg. Bár Hanna 

közellátó volt, még így is sikerült kivennie azt, hogy a nő már sokkal 

rosszabb állapotban volt, mint ezelőtt pár pillanattal. Messziről látni 

vélte, hogy magatehetetlen volt. A kislánynak most csalódnia kellett 

magában. "Mégis hogy gondoltam, hogy egy ilyen csúnya helyzetben 

lévő drogfüggő képes járni, mi több, még lépést is tud tartani velem?", 

csodálkozott a saját butaságán. Ezek után kénytelen volt bűnét 

megbánva visszarohanni hozzá, hogy felsegítse. Mikor odaért, a rácson 

vagy húsz darab üres röviditalos üveg hevert, melyeket mind idáig nem 

vett észre.. "Tudtam! Fogadni mertem volna, hogy nem csak erős 

dohányos, drogfüggő, hanem még alkoholista is!" Ezen még jobban 

elkeseredett, de annál inkább segíteni szeretett volna a bajba jutottan.  

Rövid időn belül Hanna felsegítette őt - de előtte még a nő karját már 

szinte elhalasztó fekete kötél csomóját kioldotta. Mikor ezzel megvolt, 

tudomást sem véve az alkohol, a cigaretta és az emberi testszag 

keverékének elviselhetetlen bűzéről - ami hirtelen megcsapta az orrát - a 

vállára támasztotta az elesett embert, hogy a lakásához vezesse.  

Mikor átmentek az úttesten kis híján elütötte őket egy autó, továbbá 

belefutottak egy aktatáskás, öltönyös, jól fésült alakba, aki erre szitkokat 

zúdított az anélkül is kellőképpen felzaklatott lelkiállapotban lévő 

Hannára, miközben iszonyodva ellépett a párostól.  

A kislány összeszorult gyomorral volt kénytelen beismerni magának, 

hogy a szeme ez esetben nem káprázott: a nő valóban rosszabb 

állapotban volt, mint nemrég, ugyanis százszor fáradtabbnak és 

megviseltnek hatott az ábrázata.  
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Még csak tíz vagy tizenöt lépést tettek meg, mialatt az alkoholista nő 

nem szólt egy szót sem. A mankóként szolgáló Hanna folyamatosan 

buzdító beszédet adott elő akkor, mikor a nő lábai egyik pillanatról a 

másikra összecsuklottak, mely következményeként a kísérőjét is a földre 

teperte.  

- Fel tudsz állni? - tette fel a kérdést készen állva arra, hogy ismét 

felsegítse a beteget. Az érintett nem válaszolt, csak lassan megingatta a 

fejét. Hannának úgy tűnt, mintha a fiatal nő már sohasem akarna többé 

felkelni a földről. - Akkor mégis mihez akarsz kezdeni? Nem 

maradhatsz itt örökké. A város lakossága egytől egyig még figyelemre 

sem méltat, nemhogy még támogatna téged.  

- Persze, hogy nem - jött vallomás formájában a válasz. A kislány ezen 

megütközött: 

- Hogyhogy? - Hanna nem tudta beismerni magának, hogy igaza volt. 

Ráadásul úgy gondolta, hogy beszélgetőtársa majd ellenkezni fog a 

szavai hallatán, de úgy látszott, kellemesen csalódnia kellett.  

A kérdésére adandó válasz nem maradt el: 

- Mert én is ezt tenném a helyükben: kivetném a kábszereseket az 

utcára... "Ők csinálták maguknak a bajt, hát ők is másszanak ki a 

csávából" alapon - itt elfúlt a rekedtes hangja. Ekkor nyelt egy nagyot, 

majd fájdalmat tükröző arccal ismét szólásra nyitotta a száját:  

- Ezt nem mondod komolyan - állapította meg Hanna nagy 

magabiztossággal. - Csak a drog hiánya miatti kétségbeesés beszél 

belőled. - Újabb fejringatás a nő részéről, de immáron az egy fokkal 

hevesebb volt.  

- Nagyon is biztos vagyok abban, amit mondtam. Teljes mértékben 

megértem őket. - Hanna furcsállta, hogy a fiatal tisztában volt önmaga 

súlyos állapotával. A nő kis szünet beállta után folytatta: - Én se 
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szívesen állnék le bájcsevegni egy gyilkossal - Hanna remélve, hogy 

félrehallotta azt a bizonyos szót, említésre sem méltatta. Inkább sebesen 

témát váltott, de a nő hajthatatlan volt: - Ne add itt a süketet, tudom, 

hogy tisztán és világosan hallottad. Igen, ha hiszed, ha nem, gyilkos 

vagyok. Elmeséljem, hogy történt? Ne válaszolj, úgyis elmondom - ezek 

után a fiatal hölgy mesélésbe fogott. Ő még mindig a földön hevert, 

Hanna pedig mikor belátta, hogy nem tudnak felmenni a lakásba, 

leguggolt hozzá, és úgy hallgatta a történetet: - Az egész úgy történt, 

hogy egy borús estén a férjem közölte velem, hogy beadja a válópert, 

csak mert megvettem azt lakást - mutatott görbe, reszkető, bütykös 

mutatóujjával az állítólagos otthona irányába. - Tudod, mi nem tetszett 

neki benne? Az, hogy nagyon zajos volt. Hallgasd csak! - Hanna csak 

most, amikor a beteg ráparancsolt, hallotta igazán a megannyi 

közlekedési eszköz motorjának búgását. Valóban elviselhetetlen volt. El 

sem tudta képzelni, hogyan képesek élni azok az emberek, akik az út 

közelében laktak. Lélegzetvételnyi szünet beállta után ismét folytatta: - 

Bármennyire is kitartottam a férjem mellett, és próbáltam megmenteni a 

házasságunkat, nem sikerült. 

- Akkor miért nem vettetek egy olyan lakást, amiben az akkori pasid is 

szívesen élt volna? 

- Azért, mert nem volt pénzünk. Azért vettem meg ezt is, mert olcsón 

adták. Sokat mondogattam a páromnak akkoriban, hogy próbálja 

megszokni legalább addig, amíg összeszedjük magunkat, de a kéréseim 

számtalanszor süket fülekre leltek. Egy "szép" napon a férjem 

összeszedte a cókmókját, és becsapta maga mögött az ajtót. Kisétált az 

életemből. Én tehetetlennek éreztem magam. Csak lerogytam az ajtó 

tövébe - amin pár másodperccel azelőtt távozott a férjem -, és éjszakába 

nyúlóan sírtam. A legfájdalmasabb az egészben az volt, hogy a férjem 

miatt elveszítettem a szüleimet és az összes létező barátaimat, mivel ők 

nem tudták elviselni azt a tényt, hogy összekötöttük egymással az 

életünket. Irigyek! - rándult most ökölbe a keze, majd kissé 

elbizonytalanodva hozzátette: - Vagy meglehet azért gyűlöltek meg, 
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mert egy szerencsejátékosba szerettem bele - bár én próbáltam 

lebeszélni a páromat a rossz szokásáról... Régebben volt rendes 

munkahelyem is, de az ott fáradalmasan megkeresett pénzemet a 

férjemnek kellett adnom, aki azt egy az egyben elverte. A végén már 

annyira belejött ebbe, hogy egy cselhez folyamodva akarta elérni azt, 

hogy hozzá hasonlóan én is rászokjak a szerencsejáték mellett a drogra, 

a cigarettára és az alkoholra - így olyanná váljak, mint amilyen ő volt. 

- Ezt hogy érte el? 

- Egyik névnapomra - akkor még volt rendes házunk - egy doboz 

bonbonnal ajándékozott meg - magyarázta. - Átnyújtva a dobozt, 

meghagyta nekem, hogy csak akkor egyek belőle, amikor igazán rossz 

kedvemben vagyok. Megkérdeztem miért, de erre csak valami olyasmit 

hebegett, hogy biztosan jó kedvre fog deríteni, mivel ő készítette, és 

szívét, lelkét beletette. Ennek megörültem. Boldog voltam, hogy annyira 

szeret, hogy képes volt az ő kétbalkezével egy dobozra való édességet 

elkészíteni. Megfogadva a tanácsát valóban csak akkor kóstoltam meg, 

amikor rossz passzban voltam. Az eredmény tényleg hatásos volt: azon 

nyomban, amikor megízleltem a csoki édes ízét hirtelen mintha nem is a 

fotelomban ültem volna, hanem egy csodálatos helyen - amire még a 

mai napig sem jöttem rá, mi volt pontosan. Ugye mondanom sem kell, 

mit tartalmazott a csoki? Tehát így szoktam rá a drogokra. A férjemtől 

újabb és újabb csokit kértem, mire rövidesen kaptam is tőle. A 

csokoládégyártásával, amelynek alapanyagaira rengeteg pénzt elköltött , 

a családi kasszánk mélypontra süllyedt, s ezzel párhuzamosan mi 

magunk is. A korábban dédelgetett álmunk, hogy kisbabánk lesz, 

egyszer csak szertefoszlott. Csak az aznapnak éltünk, és a jövőre nem is 

gondolva két kézzel szórni kezdtük a pénzt. Az akkori gyönyörű szép 

lakásunkat elárverezték, mivel képtelenek voltunk fizetni a számláinkat. 

Otthontalanokká váltunk, és az utcára kerültünk. Ekkor rukkoltam elő 

ezzel  lakással, amit később a spórolt pénzemből meg is vettem - 

bárcsak ne tettem volna. A férjem a tettem miatt elhagyott, én pedig 

cigaretta, alkohol, szerencsejáték és drograjongóként magamra 
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maradtam. A lelkem milliónyi darabra hullott szét. Hamar megtanultam 

gondoskodni magamról, és nem olyan sokára olyan dílerre is találtam, 

aki hozzá tudott juttatni az általam megkedvelt szerhez. Minden egyes 

alkalommal, amikor a szerhez jutottam a felhők felett éreztem magam, s 

egy kicsi időre elfeledtem azt, hogy már nem áll mellettem senki sem. 

Egy időben megpróbáltam kapcsolatot létesíteni a szüleimmel, de ők 

kemény szavakkal tudatták velem, hogy nem kérnek belőlem. A pont az 

i-re pedig az volt, mikor megtudtam, hogy az egykori férjem hozzáment 

egy másik nőhöz. A nő nevét senki sem tudta pontosan, így hát nem 

sikerült felkeresnem.  

- Miért akartad felkeresni? - kíváncsiskodott Hanna, aki egészen eddig 

tátott szájjal hallgatta az előadást, teljesen átadva magát a történetnek. 

Csodálattal töltötte el, hogy a szemmel láthatóan nagy fájdalma ellenére 

mennyire összeszedetten, választékosan, és bár vontatottan, de 

folyamatosan beszélt a fiatal nő. Meg volt róla győződve, hogy művelt 

ember társaságát élvezheti.  

- Azt az asszonyt véltem a bajom okozójának. Úgy gondoltam, ha nem 

létezne, minden visszaállna az eredeti kerékvágásba. Bosszút akartam 

állni rajta azért, amiért elvette tőlem azt az embert, akit mindig is 

szerettem. Ekkor követtem el életem eddigi legnagyobb hibáját... 

- Mégis mit? 

- Nem ismertem azt a nőt, akit a volt párom elvett. Csak annyit tudtam, 

hogy ebben a városban laktak. Így hát egy éjszaka folyamán fogtam 

magam, és végeztem az összes városbéli nővel.  

- Azt akarod ezzel mondani, hogy több száz női életet oltottál ki 

egyetlen éjszaka leforgása alatt? - lassan bólintott, mire Hanna 

rémületében felállt, és hátrált pár lépést. 

- Volt más választásom? - tárta szét vérző karját.  
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- Igen, volt. Kutakodhattál volna tovább, ha már ennyire vérszomjas 

voltál.  

- Hah! Az csak azt eredményezte volna, hogy később gyilkoltam volna.  

- Igen, és akkor több száz ember helyett csak egyet öltél volna meg. 

Eleve a volt férjed párja semmit sem tehetett az egészről, csupán te 

nevezted ki bűnbaknak… 

- Te még nem ismersz - így ő erre. A kislánynak most valami szöget 

ütött a fejében: 

- Ha igaz az, hogy a városunk fél lakosságát meggyilkoltad, hogyan 

magyarázod azt, hogy nem köröz a rendőrség? - kételkedett.  

- Az legyen az én titkom - titokzatoskodott a nő. A kislány a válaszból 

nyomban tudta, hogy egy megrögzött hazudozóval volt dolga.  

- És hogy lehet az, hogy az édesanyám még mindig él? - feszítette 

tovább a húrt, de válaszolni már nem hagyta, inkább újból kérdezett: - 

És miért nem figyelted meg a leendő áldozataid férjeit? Ha azok 

vadidegenek, abból tudtad volna, hogy nem a te embered, de ha 

valamelyik nőnek az ex férjed volt az élettársa, akkor... - és itt elharapta 

a mondatot.  

- Nem volt időm hosszú terveket készíteni. Túlságosan is szorított az 

idő.  

- Milyen idő?! A drog, az alkohol és a cigaretta miatt még a 

munkahelyedet is elveszítetted - emlékeztette. A beteg most sóhajtott 

egy nagyot, megjegyezte, hogy Hanna mennyire éles eszű, majd újabb 

magyarázatba fogott: 

- Bevallom, irigykedtem a körülöttem élő boldog feleségekre. Ezért 

távolítottam el őket a Föld színéről. Fogtam őket, és... - de nem tudta 
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befejezni, mert Hanna a kezét a vértől bűzlő személy szájára 

tapasztotta, s ezt mondta: 

- Elég! Többet nem szeretnék a múltadról hallani. Inkább azt találd ki, 

hogy mi legyen a jövőben: felmegyünk a lakásodra, vagy mi lesz? 

- Inkább ne! - most a kislány értetlen arckifejezését látván hozzáfűzte: - 

Ha nem merted végighallgatni, hogy mit tettem a nénikkel - így ő 

lekezelően -, akkor jobban tesszük, ha  nem megyünk fel... mivel nálam 

könnyen találkozhatsz nem kívánatos személyekkel - eresztett el egy 

titokzatos mosolyt. - Inkább maradjunk itt! - és mutatván a társának, 

hogy mennyire jól érzi magát az aszfalton, simogatni kezdte azt.  

Most egy kis szünet következett. Hanna látta, hogy a nő elgondolkozik 

valamin, ezért nem is szerette volna kérdések tömkelegével bombázni 

őt. Egy óvatlan pillanatban a beteg ismét megszólalt: 

- Mondd csak, megtennéd, hogy lenyomod ennek a szurinak a kupakját, 

hogy az anyag a vérembe kerüljön? Ne, ne a földet nézd, nem ott van. 

A karomra nézz. Látod? Látod már? Épp a vénámból lóg ki. 

Megtennéd? - tette fel a kérdést olyan természetességgel, mintha csak 

arra kérte volna meg a lányt, hogy ugorjon át a bevásárlóközpontba egy 

csomag rágógumiért. Hanna most a tűre bámult. Meglepődve 

tapasztalta, hogy abban valóban volt még egy kicsi folyadék. 

Neki sem kellett több: kész, megelégelte! A maga tizennégy éves fejével 

képtelen volt feldolgozni azt a temérdek negatív információt, így hát 

fogta magát, megpördült a tengelye körül, és egy szó nélkül elfutott oda, 

ahonnan jött - és így magára hagyta a beteg embert.  

Nem kellett sokáig keresgélnie, mire megtalálta azt az ajtót, amin 

keresztül kijuthat. "Nem zárták be, nem zárták be, ugye nem zárták 

be?" - hajtogatta magában, az izgalomtól kábult állapotban lévő kislány. 

A háttérben még hallotta a beteg nő segélykérését, de Hanna ezzel mit 

sem törődve, reszkető kézzel lenyomta a kilincset.  
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Lélegzetvisszafojtva várta a történteket. Rövid időn belül sajnálatos 

módon csalódnia kellett - ahogy az apukája mondaná: "Egy világ omlott 

össze benne". Csalódott, mert rájött, hogy elfordult a saját városától, 

pontosítva a városának egy tökéletes másolatától, és ezzel egy időben a 

betegétől is.  

Ismét az ajtók már-már végtelenbe nyúló sorozatát látta maga előtt. 

Furcsállta, hogy besötétedett. Miután a szeme hozzászokott a 

sötétséghez, tapogatózni kezdett a félhomályban, hogy valamelyest 

tájékozódni tudjon.  

Alig telt bele pár másodpercbe, mikor is egy kéz megérintette a vállát, és 

magához rántotta a kislányt. Erre elveszítette az egyensúlyát, s 

rémületében eszeveszett sikoltozásba kezdett.  

- NEM AKARTAM! VÉLETLEN VOLT! ILYEN TÖBBÉ NEM 

FOG ELŐFORDULNI! -  az alak, aki megragadta, most a fejénél 

fogva nyomta le őt egy kanapéra. Hanna az arcán érezte a mellette ülő 

ember meleg leheletét. Vajon mit akart tenni? A kislánynak volt egy 

sejtése, de ahhoz, hogy megbizonyosodjon róla, beleszimatolt a 

levegőbe. Igen, már biztosan tudta, hogy Máté volt az a személy, aki 

megijesztette. Amikor erre rájött nyomban abbahagyta a kiáltozást, és 

arra próbált meg rájönni, hogy miért is történt mindez? Vajon mit 

akarhat Máté elérni? Talán látta, hogy mit tett a drogos nővel? Várjunk 

csak...! Semmit rosszat nem tett vele, csupán faképnél hagyta. Hát 

akkor? Meg szeretné vigasztalni őt? Abban bizony benne lenne. Talán a 

fiú még a végén segítene is megoldani a a drogos nő problémáját.  

Már ott tartott, hogy képtelen volt levegőt venni, mivel Máté kitartóan 

fújta ki a tüdejéből a már elhasznált levegőt.  

- Szia! - a kanapé szövetébe nyomott arccal nyögte ki a köszöntést, így 

megtörve a kettejük között feszülő csendet. Fogytán volt a levegője, és 

félő volt, hogy megfullad. Megpróbálta kifürkészni Máté arckifejezését, 

de nagy szomorúságára adott pillanatban még az orra hegyéig sem látott 



 
 

205 
 

el, nemhogy még egy más arcot is tudjon nézegetni. Abban viszont 

biztos volt, hogy a fiú ült mellette. Ehhez kétség sem fért.  

Mikor fél másodperc erejéig szabaddá vált az orrlyuka, újból beleszagolt 

a levegőbe, mire a tüdeje ibolyaillattal telt meg. Bár az ibolya illatát nem 

igazán a férfias illatokhoz soroljuk, de a lány már megszokta azt 

Mátétól, hogy a fiú különlegesebb volt a kortársaihoz képest, így nem is 

akadt fenn ezen az apróságon.  

A fiú most megkegyelmezett Hannának, és befejezte fejének kanapéba 

nyomását. Saját arca most közelebb került Hannáéhoz... Majd még 

közelebb... És még közelebb... És még annál is közelebb, olyannyira, 

hogy már csak egy-két centiméter választhatta el őket egymástól.  

A kislány tisztában volt azzal, hogy mi fog következni ezután. A 

filmekben már sok ilyet látott, ezért meg sem rémítette a közelgő 

jelenet.  

Jó, jó, az igazat megvallva, izgult. A szíve hevesen dobogott, a térdei 

reszkettek, és zavartságában a füle szinte égett a vörösségtől - mi több, 

az egész feje valósággal már lángolt.  

Behunyta a szemét, mely teljesen felesleges volt, hisz a félhomályt már a 

koromsötétség váltotta fel. Repesett a boldogságtól, hogy végre 

elérkezett az életében oly nagyon áhított nap, amikor is átesik élete első 

csókján.  

Mivel már vagy fél perce ugyanabban a helyzetben voltak, Hanna 

tehetetlenségében csücsöríteni kezdett. Biztos volt abban, hogy ha látta 

volna magát abban a szituációban, akkor száz százalék, hogy jót 

kacagna a látványban, amit személye nyújtott.  

"Igen, a várva várt pillanat megéléséig már nagyon rövid idő van hátra, 

ügyes legyél", kérte magát. A csücsörítése nem volt hiábavaló. Már 

szinte érezte, hogyan ért hozzá az ajkaihoz... 
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- VAN FOGALMAD ARRÓL, HOGY MIT TETTÉL? - ordította 

torkaszakadtából egy ember, kiadós nyálesőt zúdítva a csücsörítő, és - 

immár - nem kicsit megdöbbent lányra. 

Miután kiejtette az addig még ismeretlen személy azokat a bizonyos 

szavakat, menten felkapcsolódtak a lámpák... és kigyúltak a fények. Már 

megint... 

- Mondd, Papa, hogy nem a színházban vagyunk, és nem adtunk elő egy 

színházi darabot sem, velem a főszerepben! Nyugtass meg, hogy nem! - 

a fiatal már előre rettegett a választól. Tisztában volt azzal, hogy még 

pár ilyen "beavatás", "próbatétel" vagy nevezzük, aminek szeretnénk - 

és lelkileg teljesen tönkre fog menni. 

Hanna most felemelkedett a helyéről: úgy vélte, hogy illendő lenne 

meghajolni annak ellenére, hogy egyáltalán nem volt ínyére a dolog. Egy 

kis időbe telt, mire a hirtelen fény miatt a szeme újra 

problémamentesen, és különösebb fájdalom nélkül működött. 

Mindvégig a cipője orrát nézte, miközben a felső-és alsóteste kilencven 

fokos szöget zárt be. Ugyanis nemrégiben figyelemmel kísért egy 

felmérést, amely kimutatta, hogy az a színész, aki szívét-lelkét beleadja a 

munkájába, meghajláskor derékszöget zár be a két testrésze.  

- Áú! - jajdult fel fájdalmában. Minden bizonnyal a mellette lévő ember 

mért egy óriási ütést a hátára. - Ezt meg miért kaptam? - próbálta 

kicsavarodott pózban dörzsölni sajgó hátát.  

- Mi az, hogy hajoldozol itt előttem? Ki vagyok én, hogy meg kelljen 

alázkodnod előttem? - legnagyobb döbbenetére nem a papája, de nem is 

Máté hangját hallotta. A kislány szemébe egy óriási, sötétbarna szempár 

bámult, amely tulajdonosa történetesen egy nő volt. Hát igen, meg kell 

hagyni, Hanna ezen esetben nem volt valami jó emberismerő.  

- Márti néni? - tette fel a kérdést zihálva. Mikor rápillantott az özvegy 

nénire eleinte nem jutott eszébe a neve, de hosszas töprengés után 
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szerencsére beugrott neki. Nem mert ránézni arra az asszonyra, akinek 

életét megmentette a tengerparton, és akinek köszönhette a lány azt, 

hogy fejéről egy maréknyi haj hiányzott. 

- Teljes életnagyságban - bólogatott hevesen, a tőle megszokott 

ünnepélyességgel.  

- De hát eddig én bent... A színház... A drogos nő... - dadogta, de pár 

másodperc múlva már abba is hagyta, mivel az asszony leintette, hogy 

nem sokára egyetlen karmozdulattal hellyel kínálja. Hanna leült, és maga 

elé bámult. Nem értett semmit sem, holott teljesen egyszerű és világos 

volt minden.  

- A színházban kellene lennem... Miért nem... Miért nem engedték le a 

függönyöket? És... hol a... közönség?Nem tetszett nekik az alakításom? 

Tudtam... - nyöszörögte leszegett fejjel, az ölébe fektetett kezeit 

bámulva.  

- Hablatyolsz itt össze-vissza - méltatlankodott Márti néni.  

- Ne mondjon ilyet! 

- Az igazat csak el szabad mondanom: keversz mindent.  

- Talán ha elmagyarázná... 

- Felesleges. 

- Miért? 

- Majd rájössz magadtól is arra, Angyalom, amit mindenképpen tudnod 

kell. Nem lehetek mindig melletted, hogy irányítsalak! 

- Megmentettem az életét... Nem emlékszik? - ettől Hanna azt várta 

volna, hogy majd a beszélgetőtársa meglágyul, és háláját kinyilvánítja 

azzal, hogy elmagyaráz neki mindent.  
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- Én is a tiédet - és talán látta, hogy a kislány már szólásra nyitja a száját, 

ezért hadarva hozzátette: - A buszon megvédtelek, mikor a hajadnál 

fogva tartottalak vissza - "Na ne szépítsük a dolgokat", feleselt vissza a 

lány, de hangot már nem mert adni véleményének. - A sofőrtől 

szeretted volna megkérdezni azt, hogy mégis hová tartottunk. Na 

mármost, a házirend úgy szól, hogy amelyik beteg meglátja a 

buszvezetőt, az rögvest kirúgatja magát az intézményből.  

- És ezt miért nem közlik a betegekkel, adott esetben velem? - a néni 

tanácstalan arcot vágva így felelt: 

- Ne engem kérdezz, én csak a tényekkel vagyok tisztában, Kedveském.  

Márti néni mindezek után más irányba terelte a beszélgetést, s immáron 

egy cseppet mogorvára vette a stílusát: 

- Hogyan magyarázod azt, Fiam, hogy a drogos nőhöz keveredtél? - 

förmedt rá kiadós nyálzáporral ajándékozva meg a kislány arcát. Hanna 

a nyálesőtől menekülve próbálta más felé fordítani a fejét, de nem volt 

rá képes, mert belülről erős késztetést érzett arra, hogy mindvégig a 

beszélgetőtársa szemébe nézhessen. Válaszképp ezt mondta: 

- Azt hittem, hogy abban a szobában aludt a papám, ezért léptem oda 

be. Ma lett volna az első munkanapom itt - az iménti mondatot inkább 

magának, semmint a néninek küldte.  

- MÉGIS HOGY KÉPZELED, HOGY CSAK ÚGY BENYITSZ 

EGY IDEGEN HELYRE, DRÁGA ANGYALKÁM?! - rikácsolta a 

felnőtt, ahogy csak a torkán kifért.  

- Ki volt nyitva, nem én nyitottam ki! Nem tudtam, hogy nem Papa 

dolgozószobája az - fortyant fel. Egyszerűen nem értette, hogy mi 

"verte ki a biztosítékot" a mellette ülő asszonynál, de adott pillanatban 

nem is nagyon óhajtott erre választ találni.  
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Hanna most egy szó nélkül várta ki a megfelelő időpontot ahhoz, hogy 

felpattanjon ültéből és lerobogjon a földszintre. Célja az volt, hogy 

lehetőleg a legkevesebb galibával megkeresni Tamást, elfelejteni e  

kényelmetlen szituációt, és munkába állni. Sajnálatos módon ez már 

csak halvány ábrándként lebegett a szeme előtt, mivel a néni maradásra 

késztette.  

- Legalább hallgass meg, te lány - s hangneme a morcosból hirtelen 

nyájasba ment át. Hannának egyáltalán nem volt kedve veszekedésbe 

bonyolódni, így hallgatott. - Le szeretném szögezni, hogy én nem 

ellened vagyok. Csak azt nem nézem jó szemmel, hogy a drogos nővel 

maradtál. Igen, valóban ki volt nyitva az ajtó, … - és a néni bősz 

mesélésbe fogott. Hannának nagyon oda kellett figyelnie a szavaira, hisz 

a hölgyről tudni kell, hogy hevességében hajlamos volt hadarni. - Ez 

sajnos az én vétkem volt, mivel figyelmetlenségből nem zártam be az 

ajtót. Kérésemre az az ajtó ne magától nyitódott és záródott, hanem én 

nyitottam és csuktam egy kulccsal. Tegnap munka után elfelejtettem 

bezárni. Tudod, lehet már mondták neked, de a nyitva felejtett ajtók ha 

idegent észlelnek, bezáródnak. Álmomban sem hitem volna, hogy 

elszánod majd magad arra, hogy bemész. A tetted - s remélem, magad is 

így véled - a nagy esztelenségedre ad tanúbizonyságot: mivel a drogos 

fiatal közveszélyes állapotban van. 

- Ugyan már, hát a légynek sem tudna ártani. Akkor hogy lenne képes 

arra, hogy rám támadjon? - a kérdésre nem érkezett felelet. Helyette 

Márti néni idegesen fészkelődve megszólalt: 

- Halvány lila gőzöm sincs arról, hogy miért nem csapódott be az orrod 

előtt az az ajtó. Miért engedett téged belépni oda?  

- Nem tudom én sem... De kérdezhetek valamit? - bólintás. - Miért volt 

az a szoba egy utcának berendezve? És mit kerestek ott a városunk 

lakói, és maga a drogos nő, ha nem azért, mert színészkedtünk? - mikor 

ezt kimondta, rájött valamire. Olyasvalamire, amit már réges-régen 
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sejtett, csak még nem öntötte szavakba: - A drogos nő egy beteg, és az 

itt dolgozók közül egyvalakinek az a feladata, hogy meggyógyítsa őt.  

- Helyes - vágta rá Márti néni, de az arcán még mindig az idegesség 

ráncai domináltak.  

- De... miért...? - nyomban meggondolta magát, így ezt mondta: - 

Mindegy - legyintett. Úgy gondolta, hogy a kérdést teljesen felesleges 

lenne feltennie, de mivel a néni nem nyugodott addig, míg meg nem 

ossza vele, így hát kibökte: - Miért éppen egy utcán volt az a nő? Ez 

csak az én szemfényvesztésemre szolgált, vagy van nyomós oka is? 

Ennyi erőből lehetne egy meleg kórteremben, fehér-zöld falakkal és 

büdös kórházszaggal. 

- A válasz egyszerűbb, mint gondolnád... - de nem tudta befejezni, mert 

Hanna keményen közbevágott: 

- Csak azt ne mondja, hogy idővel majd úgyis rá fogok jönni! 

- Nem, eszemben sincs, Aranyoskám - szemmel láthatóan a nénit 

meglepte a kérés. - Szóval... - s miután összekapta magát, folytatta: - Ha 

nem bánod, beavatlak a "kulisszákba" - itt elmosolyodott. Hát persze, 

hogy nem bánta. - Minden beteg beadta az életrajzát, amelybe külön 

kérésünkre leírták, hogy hol található az állandó lakhelyük, valamint, 

hogy pontosan hol van az a hely, ahol azt érzik, hogy nem teljesen 

vannak a helyzet magaslatán.  

- Akkor az a nő, akinél én jártam az utcát írta az életrajzába - állapította 

meg, mire ismételten bólintás volt a válasz. Pár pillanat erejéig tartó 

szusszanás után Márti néni folytatta: - Mindenki tudja, hogy a kúra úgy 

a legeredményesebb, ha a beteggel nem érzékeltetjük, hogy kezelésen 

van. Így hát az életrajzokban szereplő helyszínek pontos másukat 

elkészíttettük, és  hogy élethű legyen a felépített mű, meghívtunk egypár 

embert is a szobákba, akik bár nem vesznek részt sem a kezelésben, 

sem a gyógyításban, mégis nagy szerepet játszanak az egészben. A 
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lakhelyek pontos másolatai itt vannak ezen az emeleten - most 

öregségtől kissé remegő ujjaival végigfutott az előttük lévő kígyózó 

ajtósoron. - A betegeket felkeressük az általuk említett helyszíneken. 

Ezután valamiféle ételbe vagy italba belekeverünk egy kis altatót. 

Megvárjuk, míg mély álomba szenderülnek... - itt megpihent egy picit, 

mire Hanna türelmét vesztve sürgetni kezdte: 

- És mit csinálnak akkor, mikor mindezzel készen vannak? 

- Elvisszük őket ide, a számukra kijelölt szobába. Körülbelül egy óra 

múlva felkelnek, és kinyitják a szemüket. Csak az tűnik fel nekik, hogy 

elaludtak, annak ellenére, hogy egész álló nap talán nem is voltak 

álmosak. Minden klinikán dolgozónak van egy, jobb esetben két betege, 

akit addig kezel, amíg úgy nem látja, hogy teljes mértékben felépült a 

páciens. Az egy főre eső betegek száma attól függ, hogy a munkás 

mennyire jól képes kezelni a problémás helyzeteket - szemmel láthatóan 

úgy vélhette, elmondott mindent, ezért kényelembe helyezve magát 

hátradőlt.  

- Nekem ezek szerint egy drogos nőt szántak annak ellenére, hogy eddig 

ön kezelte. Miért? - vetette fel meggyötört képpel a kislány. - Azt sem 

tudom, mit kell ilyenkor viselkedni, nemhogy még gyógyítani is tudnám. 

És plusz még a tűktől is iszonyodom. 

- Ennek nem tudom az okát én sem. Szóvá teszem majd Tamásnál, bár 

kissé feleslegesnek érzem az ok keresést és a tépelődést. A klinika 

jobban tudja. Lehet érezte, hogy jobb képességekkel rendelkezel a 

probléma megoldására, mint én magam. Viszont azt tudnod kell, hogy 

korántsem ő a legnehezebb eset a betegek közül, úgyhogy nagyon 

ajánlom, Drágám, hogy akárhogyan is, de oldd meg a rád bízott 

feladatot! - emelte fel figyelmeztetés gyanánt a hangját. Hanna nem 

hagyta megfélemlíteni magát, így visszavágott: 

- Mert különben mi lesz? Megmondja Tamás bácsinak? Juj, de félek! 

Látja? Reszketek! Ne, ne mondjon meg, nagyon szépen kérem, nem 
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akarom, hogy a papám elfenekeljen ezért! - hadarta tettetett 

könyörgéssel. Maga is belátta, hogy eléggé elvetette a sulykot a 

szemtelenségével, ezért az elkövetkezendő öt percben egy szót sem 

szólt. Később nyugodt szívvel nyugtázta, hogy a néni nem fogta fel a 

fiatal viselkedését. Teljesen szokványos ábrázata volt sőt, a lány egyes 

mozzanataira még egy-egy szánakozó arckifejezést is megejtett.  

Az idős hölgy talán látta, hogy Hanna "rosszul" érzi magát, mert 

elengedte a füle mellett a lány utóbbi mondatait, és témát váltott: 

- Semelyikünk nincs kiképezve, ösztönből cselekszünk. Ha jó a 

problémamegoldó képességed, akkor örömmel fogadunk a 

közösségünkben.  

- És ha nem? - hirtelen rossz érzése támadt. 

- Azt majd akkor mondom el, Kedveském, ha arra kerül a sor. Fogjuk 

fel pozitívan a dolgokat: képes leszel megoldani a feladatot - a kislányt 

ez egy kicsit sem nyugtatta meg. A titkolózást sosem kedvelte, most 

pedig kismillió titok áll előtte.  

Egy ideig csendben maradt. Azon gondolkodott, vajon mi lesz ezután. 

Hogyan fogja meggyógyítani a nőt? Igaz, hogy most már ismeri a 

helyzetét, de arról fogalma sem volt, hogyan rázza ki reménytelen 

állapotából. Vegye el tőle a cigarettát, italokat, drogot? Még egy 

injekciós-tűre sem mer ránézni, s azt, hogy a beteg vénájából kihúzza a 

tűt - mivel a drogos nő önszántából biztosan nem tenné meg -, azt meg 

totális abszurdumnak látta.  

Pár perc beállta után végre valahára megszületett a döntése, amelyet 

nem is olyan sokára élő szóban meg is fogalmazott: 

- Nem vállalom - ejtette ki halkan, s meglehetősen lassan a mondatot. - 

Már csak azért sem vállalom, mert életemben nem találkoztam még egy 

drogfüggő, alkohol-és cigarettamániás emberrel. Hogy segítsek rajta, ha 
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azt sem tudom, hogy mit cselekszek jól, és mit rosszul? Nem, többet 

nem megyek be abba a szobába - kíváncsian figyelte a néni arcát, hátha 

valamilyen érzelmet tud kiolvasni belőle, de a próbálkozása sajnos 

kudarcba fulladt: mindvégig komor ábrázattal és rezzenéstelen 

arckifejezéssel, ha úgy tetszik "fapofával" hallgatta végig az egykori 

diákot. "Lehet, hogy megért engem, és mégis továbbviszi a munkát?", 

gondolta ekkor. Ha így történne, Hanna lenne a világ legboldogabb 

embere.  

- EZT MOST AZONNAL VERD KI A FEJEDBŐL, ÉDES 

CSILLAGOM! - torkollta le a lányt. A megszólítottat megannyi 

villámcsapásként érte a hirtelen jött hangszínváltás, ám sikerült 

elengednie a füle mellett a tanácsot mi több, még megszólalni is képes 

volt: 

- Nem fogom elrontani egy drogfüggő, szerencsejátékos, cigaretta- és 

alkoholmániás életét, bármennyire tönkre tette már ő maga a saját 

életét, és nem fogom veszni hagyni a gyógyulási lehetőségét, csak azért, 

hogy tapasztalatokat szerezhessek, és hogy ne az iskolában tanuljak, 

hanem a valós életben. Nem, ezt nem vállalom. Nem tudom, hogy 

például Máté hogy van ezzel, de én nem fogok tönkretenni egy embert 

a saját érdekemért - sietett leszögezni. A néni elszántan vágott vissza: 

- Az a nő megérdemli a szenvedést! - újabb adag nagyméretű 

nyálcseppek  csobbantak a kislány szemei közé.  

- Ezt mégis miből sikerült levonnia? Azért gondolja ezt, mert a 

betegnek volt az életében egy rossz döntése, mégpedig az, hogy 

beleszeretett egy férfibe? Ne már, a szerelem újabban már bűnnek 

minősül? Akkor ön is bűnösnek számít? Tudhatta a nő előre, hogy 

miféle pasival szűrte össze a levet? Dehogy tudhatta volna, hisz senki 

sem lát bele a jövőbe. A szerelem pedig vak, ahogy a mondás is tartja.  

- Te ezt nem értheted, Aranyoskám - fortyant fel. 
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- Ó, nem, maga nem érti. És azt sem tudja felfogni, hogy egy 

ártalmatlan embert egy tárgy, adott esetben például egy kis tasak fehér 

por képes függővé tenni, képes élőhalottá tenni főleg akkor, ha 

valamilyen oknál fogva akaratgyenge.  

- Ne kombinálj, Angyalom! - ripakodott rá. Csak azt mondom, hogy 

igenis dönthetett a sorsa felett... És mivel te az efféle ügyeket szerintem 

csodálatosan meg fogod oldani, hát rajta! Ne, most meg ne rázd a fejed, 

hallottam én rólad egyet, s mást. Most azt kérdezed, honnan? Mielőtt 

még feltennéd a kérdést megosztom veled, hogy az igazgatónőd az én 

legjobb barátnőm - a kislány erre meglepődött, de a döbbenetének 

szándékosan nem adott hangot. Ezért is tudom, hogy annak a drogos 

betegnek szüksége van egy olyasvalakire, aki ilyen sok mindent tud az 

élvezeti szerekről, mint te. Jaj, és mielőtt még elfelejteném... Hadd 

kérjelek meg arra, hogy ne kíméld őt, továbbá ne bánj vele úgy, mint 

egy ma született báránnyal, mert nem az - Hanna maga elé bámulva 

hallgatta az okítást.  

- Mondtam már: nem vállalom. Nem kényszeríthet arra, amit nem 

akarok.  

- Értsd meg végre, hogy csakis te segíthetsz rajta! 

- Most mit akar? Az imént azt taglalta, hogy mennyire nem szereti azt a 

nőt, és hogy milyen béna volt, hogy elrontotta a sajt életét. Szó szerint 

gyűlöli őt. Pár perccel később meg megkér, hogy segítsek rajta? Utálja, 

de egyidejűleg szereti? Mégis hogy lehet egy embert egyszerre utálni és 

szeretni? Ez teljesen értelmetlen. És miért éppen engem szeretne a 

gyógyítójának tenni? Nem, én vállalom a következményeket, ha 

elszúrom, akkor elrontom az életét. Ha annyira ismeri azt a drogfüggőt, 

amit erősen kétlek, akkor tessék, foglalkozzon vele ön, nekem pedig 

lesz időm suliba járni és tanulni. Nem érdekel az, hogy tilos még 

bejárnom  órákra. Barátnőimmel elmehetünk hármasban vásárolgatni, 

néhanapján talán egy moziba is betévedhetünk. Maga, Márti néni 
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elégedett lehetne, mert a nő sorsa az ön kezében lenne, tehát kénye 

kedve szerint szeretgethetné és kínozgathatná. Hát nem jó ötlet? - 

vetette fel az ötletet. A választól Hanna megilletődött, ugyanis teljes 

egészében mást várt: 

- Dehogyisnem, tökéletes - és a néni arca felvidult. De a vidámsága nem 

bizonyult hosszú életűnek: másodpercek törtrésze alatt mélységes 

komorságba burkolózott. - Csupán egyvalami áll az utunkba, Bogaram: 

a házirend, amelynek a hatodik pontjában az áll, idézem: "Az intézmény 

dolgozóira kivetett feladatok mindaddig a dolgozók feladatai lesznek, 

amíg azokat végre nem hajtják. A megbízatást átadni, esetleg leadni 

szigorúan tilos, továbbá a beteg személyére nézve életveszélyes. Ha az 

egyik dolgozó mégis áthágná, súlyos büntetésben fog részesülni" - 

mondta fel a minden bizonnyal bemagolt szöveget. - Mivel a vak is látja, 

hogy már te viszed az ügyet, vonatkozik rád a szabályzat e pontja.  - 

Hanna nem tartotta kizártnak, hogy Márti néni csupán kitalálta a 

nyomós érvet. Ezt a nézetet később elvetette, hisz a kislány tudta, hogy 

a hölgynek semmi érdeke sem származna a hazugságból. Vagy mégis? 

- A házirend nem tud izgatni. Velem nem írattatták alá, így rám nem 

vonatkoznak - vonta meg a vállát.  

- Azt te csak hiszed, Virágszálam - "Jaj, ezek a becézgetések kezdenek 

az agyamra menni!" 

- Nem, nem teszem tönkre az életét. Nem vállalom - ismételte 

megmakacsolva magát.  

- Ha ellent mondasz, nagyon megbánod - sipította kikelve magából.  

- Vállalom a kockázatot - hősködött a volt diák. Ezzel a mondatával 

befejezettnek vélte a beszélgetést, így hát a következő pillanatban fogta 

magát, összegyűjtötte minden erejét, és a lépcső irányába robogott. 

Elhatározta, hogy a földszintre megy. Ha ott senkit sem fog találni, 

akkor majd hazamegy, hogy kitálalhasson mindent a szüleinek. Ezután 
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majd ellátogat a két barátnőjéhez, hogy éjszakába nyúlóan pletykákat 

oszthassanak meg majd egymással.  

Miközben lefelé tartott a lépcsőn, földszinti zsibongásra lett figyelmes. 

"Nem, mégse megyek haza, inkább itt maradok beszélgetni" - gondolta 

meg magát. Titkon azt remélte, hogy a beszélgetések során majd egy 

megbízható dolgozót talál, a szegény, szánalomra méltó nő számára.  

- ÁLLJ! - mennydörögte valaki a lépcső tetejéről, amikor a lány már 

annak legalján volt. Hanna erre felkapta a fejét, hogy a hang irányába 

forduljon: Márti néni kétségbeesett arckifejezését látta a távolban.  

- Tessék, hallgatom..., de ha meg akar kérni arra, hogy az én 

tapasztalatlanságommal elvállaljam egy drogfüggő lány gyógyítását, 

abban az esetben a válaszom: nem, nem és nem - talán kitalálhatta a 

néni gondolatait, hisz az ábrázata újból csalódottságot tükrözött. Hanna 

ekkor felbőszült, s paprikavörös képpel, szúrós tekintet kíséretében ezt 

a kérdést tette fel: - Mégis miért érdeke magának, hogy azt a 

szerencsétlent még jobban lássa szenvedni? Ugyanis ha rám lesz utalva, 

akkor bizony azt fogja csinálni. És emellett miért veszi az ügyét ennyire 

a lelkére? - a hölgy nem felelt rögtön. A kislány most látta, hogy 

könnycseppek rengetege gördül le gömbölyded arcán, amelyeket aztán a 

kezével elmorzsolt. Ezután ejtette csak ki halkan, alig érthetően e 

szavakat: 

- Mert… a... lányom... 
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ROKONI SZÁL ÉS ZŰRZAVAR 
 

Hanna nem hitt a fülének. Megkérte az asszonyt, hogy ismételje meg a 

választ. Csalódnia kellett: a füle nem csalt. Az egész valahogy azt 

sugallta neki, hogy valahol hazugság lappangott. "Az nem lehet, hogy 

Márti néni egyetlen lánya a drognak esett áldozatul. Csak kettőjükre kell 

nézni, és már rögtön megakad az ember szeme a két ember 

különbözetén: a néni nyájas, kissé pufi arca teljes mértékben az ellentéte 

a huszonéves lány sovány, reménytelenséget sugárzó vonásainak." 

- Nem szép dolog a hazudozás! - intette igazmondásra az idős embert. 

Egyszerűen képtelen volt hinni neki.  

- Igazat mond, nem vág át - Hanna hirtelen megpördült a tengelye 

körül. Ekkor maga előtt láthatta a kanapén üldögélő szüleit, a lezseren, 

babzsákfotelban heverő Mátét, a szorosan mögötte feszítő papáját és 

még egy-két embert, akik ha Hanna emlékezete nem csalt, dolgozók 

lehettek. Tamás rövid szünetet tartott, míg az unokája tekintette 

megállapodott a papáján , majd folytatta: - Mártiról mindent állíthatsz, 

de hogy hazudjon valakinek... - és itt fejét csóválva cuppantott egyet az 

ajkával - azt bizony nem.  

- Bocsánat! - kért elnézést Hanna nem is a néninek, hanem a 

rokonának, azzal kihasználta az alkalmat, hogy bejelentse,  amit még 

nem is olyan rég szavakba öntött: - Nem vállalom! Akármennyire is 

kérleltek, képtelen vagyok segíteni azon a nőn.  

- Honnan tudod? Még nem is próbáltál meg megoldást keresni - vetette 

oda neki csüggedten az apja.  

- És nem is fogok - így ő, miközben hagyta, hogy a társaság kellős 

közepéhez kísérje a papája.  



 
 

218 
 

- Gyáva - jegyezte meg valaki, közvetlenül Hanna mellett.  

- Aki mondja - ezt még ő maga, Hanna sem tudta, hogy valójában mire 

is mondta, mivel még senkit sem tartott a klinikán gyávának. Csak azt 

tudta, hogy vissza kellett vágnia valamivel. Válaszát legnagyobb 

örömére nem kellett megmagyaráznia, hisz az összes, körülötte lévő 

ember elengedte a füle mellett a szavait.  

Hihetetlenül kimerültnek érezte magát. A lábain mintha több tonnás 

súly nehezedett volna csakúgy, mint az összes többi tagján. Már valóban 

nem akarta az egészet: abba szerette volna hagyni a "dolgozást" - nem 

mintha elkezdte volna -, s faképnél hagyni az ismerőseit, akikkel most 

egy légtérben volt. Nem akart már iskolába járni, hogy bonyolult 

képleteken törje az agyát. De nem is szívesen találkozott volna Jennyvel 

és Edinával sem. Nem akart semmit sem csinálni - csak egy jó kiadósat 

aludni. Igen, mit meg nem tett volna egy nagy alvásért, de az adott 

pillanatban nem volt lehetősége arra, hogy megvalósítsa.  

Kis idő múlva - mikor amikor már mindenki a saját gondolataiba 

merült, hisz Hannából egy szót sem tudtak kihúzni, bármit is kérdeztek 

tőle - mégis megpróbált elszundítani az egyik fotelben. Behunyta a 

szemét. Olyannyira jólesett a szemének a pihenés, hogy már-már ott 

tartott, hogy elszundított, mikor is a csendet egy velőtrázó kiáltás törte 

meg.  

Hanna most érezte, hogy egy jéghideg kéz a csupasz vállához ér, majd 

megragadva azt rázni kezdi: 

- Hm? - riadtságában csak ennyit bírt kinyögni. 

- Mégis mit gondolsz, kihez beszélek? - a papája volt az. Miután a kis 

unoka felnyitotta a szemhéját, rögtön szembenézett  egy  gülüszemű, 

két méter tizennyolc centiméter magasságú emberrel. 

- Oh, bocsi - s az álmosságtól fáradt szemét kezdte el törölgetni.  
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- Meghoztuk a döntést - jelentette ki a bácsi ünnepélyes komolysággal. 

Szavai hallatán a lányból kitört a nevetés. Rendkívül viccesnek találta 

ugyanis azt, hogy egy ember szokatlanul hatalmas szemeket 

"növesztve", bohócokat is megszégyenítő arcjátékkal, meglepő 

komolysággal szólt hozzá. A férfi meg sem várva a kislány 

közbekotyogását, bővebben is kifejtette mondanivalóját: - El kell 

mondanom neked, hogy mélyen csalódtam benned. De nem csak én, 

hanem a szüleid, a barátaid, az ismerőseid sőt, még talán a betegeink is, 

ha tudnák, mi történt… Nyugodj meg, az utóbbiakkal nem osztunk 

meg ilyen problémákat, nekik épp elég a saját problémájuk is… 

Egyszerűen nem hiszem el, hogy létezik olyasvalaki, aki tisztában van az 

elméletekkel, de a gyakorlati változatát már egyszerűen képtelen 

elvégezni. Együttes véleményünk az, hogy ilyen ember nincs... vagy 

legalábbis nagyon ritka, de...  

- A lényeget! - szakította félbe az unoka a gondolatmenetet - biztosra 

tudta ugyanis azt, hogy nem erre akar kilyukadni a bácsi. A beszélő, 

vagyis Tamás ezután kissé sértődötten bár, de a lényegre tért.  

- Lehet, már elfelejtetted, de mikor csatlakoztál hozzánk, alá kellett 

írnod egy szerződést. Abban az állt, hogy köteles vagy - minimum - két 

évig nálunk dolgozni.  

- Igen, erre emlékszem, de a szerződésben nem állt más. Szóval? - húzta 

el a száját, és vele együtt a kérdést is.  

- Azt a papírt nekem el kellett küldenem a polgármesteri hivatalba 

mutatván, hogy már nem betegként, hanem gyógyítóként tartózkodsz 

nálunk.  Na mármost - fontoskodott - ha kilépsz, megszeged a szabályt, 

mivel nem két évet, hanem egynéhány órát dolgoztál csak. Azt ügyedet 

- vagyis hogy kiléptél - nyugodtan eltussolhatnánk, de semmi értelme 

sem lenne - tudniillik elég gyakran járnak ide ellenőrizni, mivel ez az 

intézmény egészen új alternatívákat kínál a gyógyulni vágyóknak. A 
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lebukás szinte biztos lenne. Ha ez bekövetkezne, akkor engem 

vennének elő, s a vége az lenne, hogy megbüntetnének. 

- Azért nem büntetnek meg, mert kiskorúakat alkalmazol? - bukott ki 

belőle a kérdés.  

- Pontosan három hete módosították az általad most felvetett szabályt - 

magyarázta rendkívül udvariasan. - Ejnye, nem követed a közéletet? - 

dorgálta meg a lányt. - Attól függ, hogy a gyerekek hol dolgoznak. Ha 

például egy bárban vagy egy kávéházban felszolgálóként, akkor 

természetesen megbüntetik a munkáltatót, de ha tevékenysége nem sérti 

az erkölcsi értékeket, továbbá a közösség és maga a gyermek érdekeit 

szolgálja, jó irányú fejlődésében szerepet játszik, abban az esetben még 

támogatják is a munkáját. De visszatérve a problémádhoz... Mivel látom 

az elszántságot és az áhítatot annak célja elérése érdekében, hogy még a 

klinika küszöbét se lépd át, hajlandó vagyok tenni valamit az ügyedért. 

Vannak terveim, hogyan szálljál ki a klinikai életből. 

- De jó, akkor mondd el, kérlek! - kapott a szón, de a papája szúrós 

pillantását látván gyorsan rezzenéstelen vonásokat erőltetett az arcára.  

- Jó, de ha én valamit adok, logikus, hogy kapjak is érte valamit - így 

Tamás, célozgatva valamire.  

- Nem fogom felmosni a padlót - szögezte le hamar.  

- Ezt nem is várnám el tőled, ugyanis a szüleidtől tudom, hogy 

mennyire "házias" vagy. Amit hallottam rólad a házimunkák terén, arra 

a következtetésre jutottam, hogy még Edina kutyája is rendezettebben 

tartja a cókmókjait, mint te a sajátodat.  - a "bókra" Hanna egy lesújtó 

pillantást vetett mind a szüleire, mind arra, akinek szájából a sértő 

megjegyzés származott. - Tehát a feladatod... - de a bácsi nem tudta 

befejezni, amit elkezdett, mert a fiatal anyjának aggodalommal 

túlcsordult hangja félbeszakította: 
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- Biztos ki szeretnél lépni, Kicsim? Tudnod kell, hogy hiszek benned, és 

nincs kétségem afelől, hogy képtelen lennél teljesíteni a rád bízott 

feladatokat.  

- Igen, biztos vagyok benne. Inkább valamilyen különórákra járnék, 

semmint ide - és eleresztett egy fintort.  

Kis szünet beállta után Márti néni szólalt meg: 

- A feladatod így hangzik: oldd meg a kislányom gondját! - ez a parancs 

iszonyatos mértékben feldühítette. "Kik ők, és ki vagyok én, hogy a 

hasukra csapnak, s követelik tőlem, hogy oldjak meg egy problémát, 

amellyel még egy felnőtt sem tud boldogulni? Senki se viselkedjen 

velem úgy, mint egy rabszolgával" - háborgott magában.  

- Épp most beszéltük meg, hogy NEM CSINÁLOM MEG! - pirított a 

nénire, az utolsó három szóra nagy nyomatékot téve. Márti néni erre 

megvonta a vállát, de csak mielőtt ezt mondta volna: 

- Ha elolvasod a házirend második pontját megtudhatod, hogyha 

problémás kérdés vetődik fel, és véleményem szerint ez éppen egy 

problémás ügy, a végleges döntést az adott páciens legközelebbi 

hozzátartozója, hozza meg, azaz jelen esetben én. Ennek fényében én 

úgy határoztam, hogy gyógyítsd meg a lányomat, akit egykoron 

kitagadtam. 

- Nem tudok leszokni helyette a drogról, és a különböző élvezeti 

szerekről - Hannán ekkora már a kétségbeesés lett úrrá. "Milyen egy 

förtelmes munkahely ez? Máshol ha az ember felmond, kitárják az ajtót, 

hogy ezzel is megkönnyítsék a távozását. Hány olyan munkahely létezik, 

ahonnan a munkavállaló azért akar elmenni, mert nem fűlik foga a 

munkához, viszont csak akkor mehet el, ha az adott ügyet végre nem 

hajtotta? Ilyen a mesében sincs." 

- Oldd meg - ismételte a néni hajthatatlanul.  
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- Ha nem akarja, hogy a drága lánya még rosszabb állapotban legyen, 

mint most, akkor nem kér meg rá. Nem értem, miért veszi a szívére a 

függőségét. Hiszen utálja, nem? Kitagadta a lánya férje, vagyis az ön 

veje miatt. Akkor meg? Visszatért netalántán a jó érzése és azzal együtt 

a józan paraszti esze? - a néni nem válaszolt.  

Idővel Máté - aki egészen idáig csendben töprengett - kapcsolódott be a 

beszélgetésbe: 

- Ezt nem kérheted a Kiscsajtól. Nem lenne fer, tökmindegy mit mond 

a szabályzat. Ne kényszeríts rá olyat, amit nem akar, mert ha nem 

szívesen csinálja, akkor tuti elszúrja. Annak meg semmi értelme,  mert 

még több melót zúdítana a nyakunkba - állt a párjára, a szóban forgó 

személy legnagyobb örömére. A fiúnak ezen kijelentésére kialakult a 

teremben egy kis zúgolódás, amelyből Hanna azt szűrte le, hogy 

mindenki egytől egyig igazat adott Máténak.  

- Az emberiségnek is vannak bizonyos határai - mondta egyikőjük. A 

lány kíváncsian, gombóccal a torkában pásztázta az idős, s látszólag 

meggyötört hölgy arcát. Az egykori diák a lelke mélyén szívesen segített 

volna  a drogos nőn, de valahogy nem érezte magát késznek 

szembeszállni egy elmondhatatlanul súlyos mértékű problémával, hiszen 

még csak a tizennegyedik életévét taposta, nulla tapasztalattal a háta 

mögött.  

- Akkor csak oszd meg velünk, mit is kellene ilyen esetben tennie az 

embernek? - és kimondták azt a kérdést, amire Hanna a legjobban 

vágyott. Melegség öntötte el a szívét, mikor arra gondolt, hogy csak egy 

tanácsot kell adnia a néninek, és utána haza is mehet aludni.  

- Hát... szerintem nem is itt, a klinikán kellene kezelni…  

- Sejtettem, hogy ezt fogod mondani! - vágott közbe a papája, és 

mérgesen elfordította a fejét, minduntalan pásztázva a fehér falat.  - De 

miért gondolod így? 
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- Nincs megfelelő felszerelésetek - próbálta elnyomni Hanna a 

bosszankodó bácsi morgását. - Nincs felszerelésetek - ismételte - sem 

erre a feladatra szakosodott emberetek. Úgy vélem, hogy  ilyen 

körülmények között a gyógyulás... hadd nem mondjam ki, mivel 

egyenlő.  

- Tudni akarod, miért van nálunk Márti lánya? - tette fel a kérdést az 

édesanyja, majd a választ meg sem várva tovább folytatta: - Szerintem 

már te magad is sejted, hogy miért: az elvonón nem tudta teljesíteni a 

kötelességeit. Még a kiváló kezelések sem segítettek rajta. Zille - mert 

így hívják - több sikeresnek hitt elvonókúra után újból a drogot 

választotta. A vele foglalkozó szakemberek lemondtak róla. 

Gyógyíthatatlannak nyilvánították, akinek egészen rövid útja van már a 

halálba. A leszokás fejben dől el, és hiába a sok kezelés, ha ő nem akar 

meggyógyulni, soha nem is fog. Ezért is fordult hozzánk Márti. 

Elmondása szerint a lánya már vagy három kúrán vett részt, 

sikertelenül. Abban reménykedett, hogy mi majd segítünk rajta... 

Viszont Hanna, jut eszembe! Épp te mondtad nem is olyan rég, hogy 

minden betegnek azonos esélyt kellene adnunk. Erre meg hátat 

fordítasz nekik akkor, amikor egy kicsit is törnöd kellene a fejed - rótta 

le Júlia, az édesanyja.  

- Most nem erről van szó... 

- Hát miről? 

- Arról, hogy egyszerűen még a drog látványától is irtózok, arról nem  is 

beszélve, hogy Zille még a cigit és a szeszes italt sem veti meg. A 

borzalom elfogott, mikor csak a testére néztem. Felfoghatatlan 

számomra, hogy azok az élvezeti termékek mennyire tönkre tudják 

tenni az emberi életet. Nem, én... ezt nem fogom kibírni. Még túl fiatal 

vagyok. Mondja meg nekem valaki, hogy miért kell egy tizennégy 

évesnek ilyenen gondolkodni? Most már a kortársaim legnagyobb 
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problémáit is irigylem tőlük. Miért nem lehetek normális gyerek? - a 

kérdéseire csodával határos módon Máté adott választ: 

- Igen, mint már olyan sokszor mondtad, Kiscsaj, tizennégy vagy, de azt 

te is vághatod már, hogy pár év, és te is belépsz a nagybetűs életbe - 

húzta ki magát az eddig lezser tartásából a fiú. - A korodbeli kislányokat 

csak elrontják a mostani nevelési módszerrel. Szánalmas, hogy mennyire 

követik a divatot, és ezzel mennyire elnyomják a valódi személyiségüket 

- Hannát meglepte a fiú szavai. A lány pillantása ahányszor találkozott 

Mátééval, hirtelen elvörösödött, és elszégyellte magát. Hogy miért? 

Azért, mert annak ellenére, hogy most megtudta, hogy a fiút irritálják a 

lány kortársai, mégis szégyellte magát, hogy kissé szürke kisegérként 

nézett ki: nem öltözködött divatosan, nem sminkelte ki magát, és plusz 

még pár centiméterrel alacsonyabb is volt társainál. Állandóan 

ugyanabban a ruhában volt - legalábbis az utóbbi időben: egy 

sötétbarna farmernadrágban, és egy már kinyúlt, kiszakadozott pólóban. 

Már azért is megütközött Máté viselkedésétől, mert ő, Máté eléggé 

követte a korabeli, vele megegyező stílusú fiúk öltözködését. "Vagy 

véletlenül nem ők követik Mátéét?", vetette fel a vicces gondolatot. 

Mindenesetre belátta, hogy igaza van egykori utastársának, de 

bárhogyan is áhított arra, hogy segítsen azon a szerencsétlen nőn, 

egyszerűen képtelen volt lépni az ügy érdekében. Még a hideg is kirázta, 

mikor visszaemlékezett a látványra, mely a szobában tárult a szeme elé: 

a fiatal hölgy minden porcikájára vér tapadt, a mocskot a bőréről szinte 

már kaparni lehetett, a haja csimbókokban állt, már-már ordítottak a 

hajszálai egy kis sampon és víz után. Zille körül a fűben számos 

elhasznált tű, cigarettacsikk és összetört sörös- és borosüvegek voltak. 

A beteg minden bizonnyal egy üvegszilánkkal sérthette meg magát, 

akárhányszor is próbált felállni, talán azért vérzett.  

Hanna szíve ökölnyire szorult össze, amikor arra kereste a választ, hogy 

egy anya hogy lehet olyan naiv, hogy nem veszi észre a kitagadt lánya 

helyzetét? A világon ennél súlyosabb állapot elvétve akad, talán nem is 

létezik. Mégis miért egy tapasztalatlan tizenévesre bízzák a feladatot? 
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"Nem futamodsz meg, csak megkíméled saját magad és Zillét attól, 

hogy még rosszabb állapotba kerüljetek", győzködte magát, hogy ne 

essen bűntudatba. Hanna biztosan tudta, ha elvállalná a feladatot, 

egyedül csakis őrá lenne utalva a beteg, s egyidejűleg azzal is tisztában 

volt, hogy a vége az lenne, hogy a bűntudat miatt ő, Hanna is rászokna 

a szerre - ki tudja, fiatalkora és időközben gyengévé váló idegállapota 

miatt mennyire lenne befolyásolható ilyen téren. 

- Jó, jó elmondom, hogy szerintem mit kellene tenni. De amit majd 

mondani fogok ne vegyétek készpénznek, hisz ez csupán az én 

véleményem - így Hanna, minden nem oda illő információt száműzve 

fejéből. 

Felállt, ugyanis nem bírta elviselni, hogy a jelen lévő összes szempár 

mind őrá szegeződött. A földszinten lévő egyik ablakhoz lépett, s 

kibámult a sötétségbe. Még az is jobb volt annál, hogy állja a jelen lévők 

fürkésző tekintetét. A szeme most megakadt a fehérre festett 

ablaktokon, melyen egy apró pók mászott. 

Most egy kis időt adott magának, amíg összeszedte a gondolatait. Majd 

csak ezután kezdte el kifejteni a gondolatait. 

- A legelső dolog, amit megtennék a kezelése elkezdésekor az az lenne, 

hogy kihoznám arról a szörnyű helyről, ahol most van. Zille mást sem 

lát most, mint a zord valóságot. Esélyt sem lát a felépülésre. Ahogy 

észrevettem, egyetlen egy dolgot tűzött ki magának célul. Mégpedig azt, 

hogy másnapra beszerezze magának azokat az élvezeti termékeket - 

Hanna el sem hitte, hogy az ő gyermekfejével adott éppen tanácsot a 

nálánál sokkalta idősebb és tapasztaltabb embereknek. Meg kell hagyni, 

a szüleitől jóval többet várt volna. Azt hitte, hogy majd a pártjára állnak, 

és segíteni fogják őt a papájával és Márti nénivel folytatott verbális 

harcban, ennek ellenére inkább meghunyászkodva hallgatnak. - Aztán 

festessetek ki számára egy szobát, ha nem is rózsaszínre, de vidám 

színre, hogy jobb legyen a közérzete. Tegyetek a kifestett szobába olyan 
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tárgyakat - ezt a felszólítást Márti néninek intézte -, amiket ha meglát, a 

korábbi, boldog évei jutnak eszébe. Foglalkozzatok vele sokat, és 

tereljétek el a figyelmét a függőségéről. Ez lehet társasjáték, vagy egy jó, 

érdeklődési körének megfelelő, boldog történetet feldolgozó film. Ne 

riadjatok meg azon, hogy nem sikerül rögtön: ez egy hosszabb folyamat 

lesz. Ahogy így elnézem, esély van arra, hogy ez a folyamat évekig 

eltartson. Szerintem ez teljesen természetes lesz. Biztos vagyok abban, 

hogy furcsán, mi több, kifejezetten agresszíven fog viselkedni a 

legelején, ha nem kapja meg a kívánt drogadagját, nem szív el egy 

doboz cigit sem egyhuzamban, vagy ha nem gurít le egy felest. Ezen ne 

lepődjetek meg. Ha kéri az imént felsoroltakat, adjatok neki egy kicsivel 

kevesebbet, mint amennyit kér. Azzal a feltétellel adjatok neki, hogy 

csak akkor kapja meg, ha este elmegy sétálni veletek, és süttök együtt 

egy kis sütit, satöbbi. Így időtől időre fontosabb, és szórakoztatóbb 

dolgokat talál az életben, mint amilyenekben most leli örömét. Drogot, 

cigit és italt tényleg csak kis mennyiségben adjatok neki. Lassanként a 

napi adagját csökkentsétek úgy, hogy csak másnaponként, majd 

harmadnaponként bocsájtjátok a rendelkezésére, s ezzel egy időben a 

szerek mennyiségét is csökkentsétek. Ez jobb esetben nem fog feltűnni 

neki, de ha mégis, nyugodtan hazudjátok azt, hogy ugyanannyi maradt a 

mennyisége. Jó ötletnek tartanám azt, ha az alkoholját felhígítanátok 

tiszta csapvízzel, a cigarettáját pedig ti magatok készítenétek el úgy, 

hogy fele származzon igazi összetevőkből, fele pedig valamilyen 

gyógynövényekből. Akármennyire is rossz lehet újabb és újabb adagot 

adni neki, tudnotok kell, hogy Zille teljes mértékben függő. Ez azt 

jelenti, hogy a szervezetének szüksége van a napi, megszokott 

mennyiségre. Ha nem így történik - vagyis nem kap drogot, dohányt, 

alkoholt, akkor kénytelen lesz ismét a rossz megoldást választani, azaz 

lopni, csalni, hazudni  fog - kis szünet beállta után, melyet azzal töltött, 

hogy összeszedte a gondolatait, tovább folytatta: - Elég költséges lesz az 

anyag beszerzése, de vállaltátok a kezeléseket, hát számoljatok is a drága 

következményekkel! - igyekezett úgy tenni, mintha hidegen hagyná az 
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egész történet, de voltaképpen nagyon is izgatott volt, mikor a beteg nő 

sorsáról beszélt.  

Most tartott egy nagy lélegzetvételnyi szünetet. Eközben a gondolatai 

közé furakodott egy jó ötlet, amit szívesen kiharcolna Zillének. Amely 

személyre Hanna most gondolt, azzal a beteg minden gondját-baját 

megoszthatná, tökéletes társként szolgálná őt.  

- Ja, és majdnem elfelejtettem! Ha igazán szeretnéd, hogy 

meggyógyuljon - nézett mélyen Márti néni szemébe, kinek 

szemgolyójának fehér része a sok könnytől rózsaszínre színeződött - 

vegyél neki egy kutyát! - szavai hallatára Hanna édesanyja csendes 

sóhajtozásba fogott. Valószínűleg azért, mert már olyan sokszor hallotta 

csemetéjétől a "kutyát kérek, hiányzik az eltűnt kutyusom, Kis Vakarcs" 

kezdetű mondatokat, hogy már rájuk unt.  

Hanna elengedve a füle mellett a megjegyzést bővebben is kifejtette az 

állatok és az emberek közti telepatikus kapcsolatot valamint azt, hogy az 

elmúlt húsz évben mennyire sikeresen végeztek terápiát betegeken, 

négylábúak segítségével.  

 

- Szóval ennyi - zárta le a mondanivalóját, mielőtt még levette volna a 

szemét az ablakpárkányról. Most szembefordult a jelenlévőkkel. - 

Összegezve: viselkedjetek vele emberi módon, fedeztessétek fel vele a 

világ szebbik oldalát, fokozatosan szoktassátok le az élvezeti szerekről, 

és ami a legfontosabb: szeressétek! - ezután csendesen, már-már 

hangtalanul az orra alá dörmögte: - És egy forró fürdőt, ha adnátok 

neki... Szerintem nem ellenkezne - és végre befejezte az álláspontja 

bővebb kifejtését. Büszke volt magára, hogy kioktathatott egy majdnem 

csak felnőttekből álló csapatot. 

Még saját magának sem merte megmagyarázni, mégis mi oka lehet 

annak, hogy a teendőket elmondani kiválóan el tudta, de megvalósítani 

azokat már képtelen volt. Elmesélte a teendőket, de most úgy érezte, 
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mégsem csinált semmi eget rengetőt. Csak reménykedhetett abban, 

hogy a felnőttek és Máté megfogadják majd a tanácsát. 

Furdalta a kíváncsiság, hogy vajon beválik e a tanácsa a kezelések 

alkalmával? Vagy azért hallgatták őt végig, mert egyszerűen jó volt 

hallgatni amit mondott, és nem azért, mert itták minden szavát? Vagy 

még hallgatni is rémes volt, csak nem akarták őt megsérteni? 

-  ALSZOTOK?! - háborodott fel szokatlan hangmagasságban és 

hangerősségben. - ÉN ITT TÖRÖM MAGAM, HOGY ZILLE 

FELÉPÜLJÖN, TI PEDIG INKÁBB AZ ALVÁST 

VÁLASZTJÁTOK? - harsogta megjátszott undorral a hangjában. 

Udvariatlannak sőt, egyenesen felháborítónak vélte a társai viselkedését. 

"Miért nem mondták azt, hogy fogjam be a számat, mert aludni 

szeretnének? És egyáltalán miért épp a klinikán teszik mindezt?" 

Elhatározta, hogy többé semmit sem fog megosztani a társalgóban lévő 

alvókkal, valamint  becsukja a fülét akkor, mikor  kérdéssel fordulnak 

feléje. A jelenlévők felfoghatják Hanna morcosságát egyfajta 

próbatételen való elbukás miatti "jutalomnak". Olyan próbatételnek, 

amely elé még őt, Hannát tették nem is olyan régen. A körülötte lévő 

emberek is elbuktak csakúgy, mint egykoron ő maga. "Legalább nem 

vagyok egyedül, s nem csak én nem maradtam "talpon" a próbatétel 

során", ezzel próbálta lenyugtatni magát, hisz az idegszálai a határán 

álltak ahhoz, hogy végleg elpattanjanak.  

- SZÁNALMASOK VAGYTOK! - közölte velük nem kis indulattal a 

hangjában. Az iménti mondatot "kegyelemdöfésnek" szánta. Miután 

ezzel megvolt, megkereste szemével a bejárati ajtót, és kiviharzott az 

épületből.  

Egyáltalán nem érezte jól magát. Már teljesen hidegen hagyta minden 

gondolata, mely Zilléhez fűződött.  
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Nem szívesen volt olyan közegben ahol csak azért kérik ki a 

véleményét, hogy mondjon valamit. "Vagy... ez is még a terápiám része? 

Igaz lehet az a korábbi feltételezésem, hogy még mindig folyik a 

kezelésem? Meglehet, azért hagyták, hogy beszéljek, hogy kiadjam 

magamból az összes, eddig elnyomott feszültségemet? Igaz, ez a 

módszer egy egészen hangyányit használt, de biztosan nem annyira, 

mint amennyire azt elvárták volna a többiek. Ezek szerint Zille egy 

beépített ember, akit azzal a feladattal bíztak meg, hogy játsszon 

élőhalottat? Ismét a tűrő- és a problémamegoldó képességemet 

figyelték? Ha igen, akkor sajnos újból elbuktam" - Hanna rövid idő 

múlva hozzátette: "Igen, elbuktam a gyakorlatban De mi van az 

elmélettel? Szerintem tökéletesen kifejtettem azt, hogy mire lenne 

szükség a gyógyításnál. Áh, persze, hogy ismét átvágtak! Már csak azért 

is, mert teljesen kizárt, hogy valakit is tudna gyűlölni Márti néni. És épp 

a saját lányát utálná? Azok után, miután annyit megtett érte és magáért - 

meggyilkolta a tulajdon férjét, mivel a férfi mindkettőjüket bántalmazta 

- az esély, hogy utálja, egyenlő a nullával", vélekedett.  

Ezek után arra gondolt, hogy boldog lenne, ha a néni a pótmamája 

volna. Meg kell hagyni, az igazi mamáját - nyugodjék békében! - senki 

sem kárpótolhatja, de a pót nagyi tudata "fájdalomcsillapítóként" 

megtenné.  

Márti néni kísértetiesen hasonlított a mamájára: olyan nemes lelkűsége, 

anyáskodó magatartása és - egyesek ezt nyilatkozták Hannának, mikor a 

néniről faggatta őket - kifinomult humorérzéke volt, mint amilyen a 

szeretett nagymamájának volt,  aki iránt még mindig hatalmas szeretetet 

és tiszteletet érzett. Fogalma sem volt a lánynak, hogy elhunyt 

családtagja adott pillanatban hol tartózkodott, de tudta, hogy jó 

kezekben van. Gyakran szomorodott el akkor, amikor arra gondolt, 

hogy lehetséges, látja őt a mamája. Ekkor minduntalan felmerült benne 

a kérdés: vajon büszke most rá, az unokájára? Adott pillanatban is erre 

gondolt, de miután feltette magának a kérdést, nem tudott választ adni 

rá. Jelenleg semmit sem tudott.  
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Az első dolga az lett volna, hogy rátérjen a haza felé vezető útra. Út 

közben azonban elgondolkodva megállt a kivilágítatlan, csípős, hideg 

éjszakában. "Nem jó ötlet", rótta le magát, ugyanis egy belső hang azt 

tanácsolta neki, hogy ne a szülőházába menjen, hiszen nem biztos, hogy 

ilyen alkalmakkor az biztonságos lenne: könnyen utána eredhetnek a 

faképnél hagyott társai, akik aztán egy újabb fejfájásának okozói 

lesznek. Így történt hát, hogy mégsem az otthona felé vezető utat 

választotta. 
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VÁRATLAN FORDULAT 
 

Ahhoz a helyhez tartott, ahol oly sok évet töltött már el - bár úgy 

látszik, teljesen feleslegesen. Bizonyos állítások szerint ugyanis azon a 

helyen mindent tanítanak, kivétel az élet tanait nem. Ezzel Hanna nem 

értett egyet, és ezért is szerette volna felkeresni azt. Ugyanis dolgozott 

ott egy nő, aki a kislány szemében nagy "keverőgép" volt. Fogalma sem 

volt arról, hogy milyen ember is lehetett valójában, csak azt tudta, hogy 

az ő sanyarúvá vált sorsa miatta lett az - hiszen ő volt az, aki lebuktatta 

a puskázásnál.  

Kétségek gyötörték afelől, hogy az akkori kései órákban még a 

munkahelyén találja e az irodalomtanárt, de ebben az esetben 

optimistán gondolkozott. Különös érzések gyülemlettek fel benne, 

mikor csak az igazgatóra, Lorin tanárnőre gondolt. Diák éveiben - 

túlzás nélkül - ő volt a kedvenc tanára, enne ellenére abban a 

pillanatban még a háta közepére sem kívánta. Ennyire megváltozhat egy 

ember véleménye a másikról? De hát szinte meg se szólalt a nő, így 

teljesen alaptalanul bünteti az utálatával. Nem is tudta, hogy mi lehetett 

az igazság. Lehet, hogy a szülei - vagy a papája? - avatták bele az egész 

próbatételbe? A családtagok kérték meg a nénit, hogy buktassa le a 

lányt, bármilyen apró kihágáson éri? Ha ez így történt, akkor viszont 

nem mondhatni bűnösnek a hölgyet. Hanna ezután elhatározta, hogy ha 

úgy van, ahogyan gondolja, akkor ad a nőnek egy jókora ölelést nek, 

kárpótlásért a kihagyott órák miatt, valamint az addigi felé irányuló 

utálatáért.  

Most egy szűk járdára tévedt. A hideg, éjjeli szél ezernyi gombostű 

módjára szurkálta a bőrét. Az aszfalt nyirkos volt, amit a járda 

csillogásából vont le. A város azon része csak eléggé rossz minőségű 

utcai lámpákkal volt kivilágítva, mi több, akadt olyan lámpa is, amely 
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csak pislákolva égett, mely a lány közlekedését jelentősen 

megnehezítette. Furcsállta, hogy még emlékezett rá, merre is kellett 

indulnia, hogy iskolához érjen. A szíve a torkában dobogott 

akárhányszor csak arra gondolt, vajon mi fogja fogadni az intézmény 

falain belül.  

"Nagyon megváltozhatott?" - tette fel a kérdést magában. Most 

visszaemlékezett arra, mikor az egyik évben azt ígérte az igazgató, hogy 

az intézmény drasztikus átalakításon fog majd átesni a nyári szünetben - 

meg kell hagyni, a tanulók a tanárokkal együtt egyáltalán nem ellenezték 

ezt a kijelentését, mivel a ház már vagy a kétszázadik életévét taposta, s 

ezen évek alatt csupán kettő, rövidebb tartamú átalakításon esett át. 

Olyannyira romos volt az épület, mikor Hanna azt legutóbb látta, hogy 

az ott lévő ember áldhatta az eget, hogy nem szakadt a fejére a plafon, 

és hogy egészségesen sétált ki onnan. Sokan, akik megfordultak az 

intézményben, nem is értették, hogyhogy nem nyilvánították már 

lakhatatlanná azt. 

Most befordult a második sarkon is. A távolból látni vélt egy kivilágított 

emeletes házat. Az egy lakóház volt, amire karácsonyi díszeket és 

égősort aggattak. "Nem lehet" - nevette ki magát - "hisz már rég vége 

van a karácsonyi időszaknak." Pár pillanat erejéig felmerült benne a 

gondolat, hogy mi van akkor, ha mégis ő tudja rosszul, és Karácsony 

van, de rögvest elvetette a gondolatot, mikor ez jutott az eszébe: "A 

lakók minden bizonnyal egymásra várhatják azt az emberfeletti erőt 

igénylő mozdulatot, amellyel leakasztanák a szögekről a díszeket és az 

égősort.  

Hirtelen hallani vélt valami neszt a házak között. Rövid időre 

megtorpant, ám amikor nem érzékelt újabb ricsajt, megvonta a vállát, és 

továbbindult.  
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Újból egy utcát hagyott maga után,  idővel még egyet, majd megint 

később még egyet. Úgy közlekedett a homályban, mintha csak tegnap 

tette meg volna azt az utat.  

Egy fényforrástól mentes helyre érkezett. "Már egészen közel vagy a 

kiszemelt célponthoz", újságolta magának, hisz tudta, hogy az iskola 

mögött egy gyakran kivilágítatlan, nagy park helyezkedett el. Gyomra 

hirtelen görcsbe rándult, s szemeit a sötétség miatt - remélvén, így majd 

valamelyest többet lát - tágra nyitotta. 

- Nincs itt senki, nem ég egy villany sem. Ez van - dörmögte maga elé, 

amikor az iskola csillagok és a Hold halvány fénye által megvilágított 

körvonalaira pillantott. Már éppen ott tartott, hogy sarkon fordul és 

hazamegy, mikor is észbe kapott: nem magában beszélt az imént, s nem 

ő motyogta az elhangzott szavakat. Nem ő mondta, hanem valaki más, 

pedig egészen addig úgy vélte, hogy egy lélek sem volt rajta kívül az 

utcában.  

Eltelt öt másodperc, majd tíz perc, tizenöt, de a mondat tulajdonosa 

többet egy szót sem szólt. Hanna csak egy helyben, az idegen hang 

hallatára megkövülten ácsorgott a hideg, kietlennek tűnő területen. 

Próbált erőt venni magán, hogy haza fusson, de a lábainak egyszerűen 

képtelen volt parancsolni. "Nincs itt senki", győzködte magát. "Menj 

már be a suliba!" Ezen mondat egypárszori ismételgetése után azon 

kapta magát, hogy ahhoz a helyhez közeledett, ahol elviekben az iskola 

volt felállítva. A korom sötétben fölöttébb nehezen tudott tájékozódni. 

Úgy kellett minden egyes fát, bokrot és oszlopot kitapogatnia ahhoz, 

hogy meg tudja állapítani, hol is volt adott pillanatban.  

A feje fölött egy bagoly tajtékzó huhogását hallotta, miközben az állat 

kitartóan nézegette a földet valamicske zsákmány reményében.  

- Áááá! - ugrott félre rémülten, majd nagy erejű karlendítésekkel 

felborzolta a saját haját. Ugyanis az imént említett bagoly elrugaszkodva 

attól a fától, melyen éppen megpihent, egyenesen Hanna - eleve is 
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kellőképpen meggyötört - hajába gabalyodott. Hanna érezte a fejbőrén, 

hogy az állat enyhe túlzással sem mondható kicsi és tompa karmai 

hogyan tépték fel a fejbőrét, és hatoltak a húsába.  

Az egykori diák fájdalmában térdre rogyott. Úgy érezte, hogy pár 

másodpercre még a szívverése is megállt az őt érő sokk miatt. Mindig is 

gyűlölte a baglyokat. Nem tudta megmagyarázni, hogy miért, csak 

egyszerűen nem kedvelte azt a bizonyos állatfajt. Valószínűleg azért, 

mert régebben túlságosan is hasonlított rá: a baglyokat a mesékben 

mindig is nagy tudású, átlagfeletti IQ-val rendelkező személyként 

jellemezték. Bár Hanna átlagfeletti IQ-ja megkérdőjelezhető, viszont a 

"nagy tudású" jelző kétségkívül illik rá.  

- Segítség... - nyögte tehetetlenül a földön kuporogva. A magár már 

elszállt a fejéről, de a ő mégis úgy érezte, mintha még mindig ott lett 

volna. "És most hogyan tovább?" - tette fel a kérdést.  

Mindezek után olyan dolog történt, amire aztán végképp nem számított: 

- Jó reggelt! - fogta meg valaki a vállát. Később az a kéz olyannyira 

megszorította, hogy Hanna felszisszent a vállába hatoló éktelen 

fájdalomtól. A kislány elmerengett a köszöntésen, ami kétségkívül egy 

férfi - talán a papája? - hangja volt. "Jó reggelt?! Hisz már mióta korom 

sötét van. " Ezen kijelentése után megborzongott. Később furcsamód 

már a feje sem fájt annyira mi több, egyáltalán nem fájt. "Mi 

történhetett?" 

Most kinyitotta a szemét: Máté állt előtte. 

- Máté?! - hökkent meg Hanna. A jövevény minduntalan a lány arcát 

fürkészte, de az arc tulajdonosa állta a tekintetét. Temérdek kérdése 

akadt, amit a fiúnak fel kívánt tenni, ennek ellenére mégis egy 

jelentéktelen mondattal kezdte: - Éjjel van, csak hogy tudd - és egy 

fanyar vigyort erőltetett magára.  
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- Nem mondod! - vágott a fiú tettetett értetlen képet, de csak miután az 

égre tekintett. Kezében egy zseblámpa lapult, így annak fényében 

egymás arcának finom vonásait is ki tudták venni. Röpke két perc 

feszült csend beállta múltán Máté megszólalt. -  Amikor otthagytál 

minket, én utánad mentem - s büszkén kihúzta magát. - Remélem nem 

vetted észre, hogy követtelek. Azt hiszem az egyik bokor mögött kissé 

hangos voltam, de az naná, hogy nem az én hibám volt: egy manó 

taposta éppen a lábamat, amiért leordítottam a fejét - Hanna a 

fáradtságra fogta azt, hogy a fiú monológja során félreértett egy szót, így 

hát visszakérdezett: 

- Ki lépett a lábadra? - a válasz egy cseppet sem nyugtatta meg a lányt.  

- Egy manó. Kábé fél méter lehetett. Zöld orra, piros haja, és piros 

szeme volt. Öltöny volt rajta és csokornyakkendő. Plusz az ujjai között 

egy aktatáska volt - erre Hannának kénytelen - kelletlen nevetnie kellett. 

- Ezt nem mondod komolyan! Nevetséges vagy! Manók nem léteznek. 

Csak azért találták ki őket, hogy az unatkozó gyerekeket a róluk szóló 

mesékkel kössék le. Ezzel azt akarod mondani, hogy hiszel bennük? - 

vetett rá egy lenéző pillantást. A kislány mindig is egyenesen 

visszataszítónak vélte az olyan embereket, akik hajlamosak bedőlni egy 

filmnek, vagy esetleg egy mesének.  

- Jó, jó, akkor lehet, hogy nem egy manó volt - Máté felöltötte magára a 

"kemény" ábrázatát, melyet biztosan órákig gyakorolhatott a tükör előtt, 

hogy tökéletesnek hasson.  

- Persze, hogy nem. Mondd csak, te még mindig ilyen kisgyerekeknek 

szóló manós meséket nézel? Rossz kisfiú! - utánozta Hanna az 

osztályfőnöke stílusát.  

- Mi a bajod a manókkal? - támadta le a társát Máté. - Miért utálod őket? 
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- Nem utálom őket... Ők utálnak engem - poénkodott Hanna, majd 

tovább folytatta: - Azóta így vannak velem, amióta volt kilenc éves 

koromban az a kellemetlen incidensem velük - titokzatoskodott. 

Elégedett képpel nyugtázta, hogy sikerült a gyermek lelkületű tinédzser 

érdeklődését felkeltenie. - Akkoriban nagyon fájt a fejem, így hát 

elmentem anyukámmal a dokimhoz. Elmondtam neki a panaszomat, 

mire ő csak azt mondta, hogy pihenjek sokat, akkor majd elmúlik. Azt a 

tanácsot adta, hogy lehetőleg minél jobban változtassak az 

életmódomon..., de ez most lényegtelen. A dolog lényege az, hogy mivel 

nem mondott az orvos egy elfogadható magyarázatot sem a 

fájdalmamra, elmentem egyedül - mivel az anyukám nem egyezett bele, 

hogy ellátogassak oda - egy, a közelünkben élő manóhoz. A kis 

aprósággal mindig is nagyon jóban voltunk. Ő orvos volt, de persze 

csak titokban űzhette a foglalkozását, hisz nem diplomázott le, így 

törvényesen nem lehetett gyógyító. Elmondtam neki a panaszaimat, és 

ő szerencsére segített nekem. Cseppentett a szemembe folyadékot, majd 

ugyanabban a kémcsőből - amiből a szemembe cseppentettünk - egy 

kortyra fel kellett hörpintenem. Ekkor a manó egy varázsigét mormolt 

el, s megkért, hogy ismételjem el. Miután utánamondtam a varázsigét, 

meghintett csillámló, egészen apró csillagokkal, és bumm! Hiszed, vagy 

nem, meggyógyultam - és hogy hitelesebb legyen, erősen bólogatott a 

magyarázata közben. Hanna a mondandója közepén hadarni kezdett, 

mintha felizgatta volna a múltja, de persze mindaz, amit mondott, egy 

nagy hazugság volt. 

- Igen, tényleg kellemetlen incidens - nyugtázta szavait Máté, s 

együttérző képet vágott. - Az orvosoddal én legszívesebben hosszasan 

elbeszélgetnék.  

Így ment ez vagy fél percig, de Hanna fapofája sem tartott örökké: kis 

idő múltán már annyira kellett nevetnie, hogy mikor már épp ott 

tartottak volna, hogy témát váltanak - ő legalábbis ezt szándékozta tenni 

- feltört belőle a hahotázás. Annyira viccesnek találta azt, hogy egy fiút 

át tudott ejteni, hogy már nem bírta megállni. "Bárcsak ne tettem 
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volna", sóhajtott magában, miután észrevette Máté komor, megbántott 

érzelemvilágát tükröző vonásait.  

Hanna erre a földre irányította a tekintetét, hogy jobban alakíthassa a 

bűnét megbánó kislány szerepét.  

- Látom nem veszed komolyan a manókat - győződött meg róla a fiú. 

Hannának nem állt szándékában visszaszólni, hisz nem szeretett volna 

összeveszni beszélgetőpartnerével. Már épp elég embert veszített el - 

vagy ha nem is veszített el, hát csak elhidegültek tőle -, így hát egyáltalán 

nem fűlött hozzá a foga, hogy a fiút is magára haragítsa.  

Máté hirtelen felkapta a fejét, hogy ezt mondja: - Akkor tündérek 

voltak! - "Nyugi, nyugi, nyugi", ismételgette magának Hanna. - Vagy ha 

nem azok, akkor földönkívüliek, vagy... vagy... - de nem tudta befejezni, 

mert a lány idegességtől felbőszült hangja szakította félbe:  

- Mégis miért követtél?  

- Azért követtelek, mert manapság a bárok előtt hemzsegnek a rossz 

krapekok. Nem akartam, hogy bajod essen - Hannát az iménti mondat 

hatalmas energiával töltötte fel. Jól esett neki, hogy egy olyasfajta fiú, 

mint ő, védelmezni szeretné. - És hogy honnan tudtam, hogy merre 

mentél? Hát onnan, hogy a kamerák monitorjaira néztem: azok nyomon 

követtek téged.  

- Sejtettem - húzta el a száját. 

Az elkövetkezendő néhány percben csak szótlanul ácsorogtak egymás 

előtt. Hanna az útpadkát figyelte - ahogy egy falevél tova tűnt az 

aszfaltba mélyesztett csatornában -, a rasztás hajú fiú pedig az eget 

fürkészte tekintetével. A kislánynak gőze sem volt arról, vajon miért 

nézte a társa éppen a sötét eget, de később úgy vélte, talán rájött, miért 

viselkedett úgy: "Lehet, hogy imádkozik? Ezt csak akkor tudhatod meg, 

ha rákérdezel", adta magának a tanácsot. Kérdésére ezt a választ kapta: 
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- Semmit - és Máté behunyta a szemét. Mikor újból kinyitotta már 

Hanna barna - az ottani fényviszonyok miatt koromfeketének tűnhetett 

-, csomókba álló haját nézegette. Ezt Hanna felettébb kínosnak vélte, 

ezért elfordította a fejét. Nem sokkal ezután ezt az utasítást adta: 

- Kérlek, menj el! - kitartóan várta szavaira a reakciót. Mindhiába, Máté 

mintha meg sem hallotta volna. "Ha ez így fog menni, talán még éjfélig 

- vagy lehet, már éjfél is van? - fogjátok egymás társaságát élvezni. Csak 

kár, hogy egy szót sem szól hozzád. Na mindegy, úgysem azért jöttél, 

hogy Máté manókról, tündérekről és földönkívüliekről szóló 

kiselőadását hallgasd, hanem azért, hogy bemenj a suliba", emlékeztette 

magát. Nem tudta, hogy benn az épületben mégis mihez kezdene, mit 

csinálna - feltéve, ha még nyitva van -, de úgy gondolta, hogy felesleges 

emiatt törnie a fejét: majd úgyis jönnek a dolgok maguktól. Azt az 

iskolát tekintette nemrégen a második otthonának, miközben vele 

ellentétben a többi osztálytársa jobbnak vélte elkerülni az említett 

helyet.  

Hanna röpke három percen belül már azon kapta magát, hogy elindult - 

egy szó nélkül maga mögött hagyva Mátét - ismét az épület irányába.  

- Oh, ez a kapu! - sóhajtott, mikor odaérkezett a hatalmas, egykoron 

még mállott vakolatú házhoz. Ujjai most a kellemes markolatú kilincsre 

fonódtak. Lenyomta. Fájdalommal a szívében vette észre, hogy az zárva 

volt. - A fenébe! - bosszankodott, s ekkor ismételten lenyomta a 

kilincset, immáron egy fokkal erősebben. Ő maga is elcsodálkozott 

azon, hogy a vaskapu kinyitódott! - Uh, ezt tavaly is nehezen tudtam 

kinyitni - kapott észbe, majd leszidta magát a feledékenysége miatt.  

Maga elé tekintett, majd a szemét az építményre vetette: csak egy fekete 

cifra építményt, amely kísértetiesen hasonlított egy üzlethez - tudniillik 

az iskolája kiköpött hasonmása volt egy, a városukban lévő hatalmas 

boltnak. Ez nem véletlen, hiszen az iskola igazgatóhelyettese - aki az 

általános iskola építéséért volt felelős - és az imént említett üzlet főnöke 
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egy és ugyanazon személy volt. Hannának a két intézmény érdekesen 

kialakított alakja nem hogy nem tetszett, de egyenesen odáig volt érte. 

Olyannyira, hogy minden tanítás után az egyik tanteremben maradt, 

hogy a különleges atmoszférájú házban gyakorolhasson matematikát, 

fizikát, vagy éppen a kémiát.  

A hely nem volt kivilágítva, ezért nem is tudott rendesen tájékozódni. 

Mindenesetre nem adta fel. Pár lépést tett előre, mikor is az arcába 

valamiféle hideg folyadék zúdult. Mivel a szája nyitva volt, s az orrán 

éppen levegőt vett, a jéghideg víz megtöltötte a tüdejét, és az ürességtől 

kongó gyomrát.  

A hirtelen jött állapotváltozástól kétségbe esett, s eszét vesztve bősz 

hadonászásba kezdett. Mondani sem kell, hogy a próbálkozása nem 

hozta meg a várva várt eredményt.  

- Itt a vég - formálta meg a szavakat a szája, melynek eredménye az lett, 

hogy megannyi buborék tört a vízfelszínre. Most érezte, hogy a teste 

minden egyes porcikáját ellepte a víz. "Ne félj! Ússz ki! Sikerülni fog! 

hiszek benned", öntötte magába a lelket a pozitív énje, de mindhiába. 

Hogyan győzne a lány, mikor a másik fele nem akarja túlélni a kis 

kalandot? "Minek?", tette fel a kérdést. "Minek írnád át a sorsodat? Ha 

ez a végzeted, felesleges lenne elkerülni. Azzal úgyis csak azt érnéd el, 

hogy meghosszabbítanád az életedet. De a végén ugyanolyan helyzetbe 

kerülnél, mint amiben most vagy."  

"Rossz felfogás", tódította az optimista énje.  

Hanna nyitott szemmel, a habokban fuldokolva igyekezett tájékozódni 

a víz alatt, de mindhiába: este volt, s a vízben egy fényforrást sem talált. 

A sós víz ez idő során már annyira kimarta a szemét, hogy jobbnak 

vélte, ha behunyja. Így már tényleg semmi esélye sem volt a túlélésre, 

ugyanis nem vehette így észre, hogy ha esetleg a felszínen lenne egy 

hajó, amely őt, Hannát keresné."Nem hallhatsz meg", hallotta az egyik 

felét. "Képes lennél ennek a tengernek adni az életedet? Feladni az 
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álmaidért és a boldogságért vívott harcodat? Mondhatom, ez nagy 

dicsőségre vallana. Büszke lehetsz magadra. Tudod, mi fog várni a halál 

után? Mert én nem. És még meg sem szeretném tudni. Még nem.. De 

majd szólok, ha eljön az ideje. Jó? De addig arra kérlek, maradj életben, 

hisz nemhiába kaptad!" 

"Egyszer úgyis meg kell halni valamiben", vonta meg a vállát a másik 

énje.  

"Látod, már megint magaddal törődsz", ütött meg a lány 

személyiségének egyik fele nyávogós hangot, ezzel is utánozva 

ellenfelét. "Ó, nem akarok élni, inkább eldobom magamtól. Az 

édesanyám ajándékozta nekem, de én úgy döntöttem, hogy 

megtagadom, s eldobom az ajándékát. Gondjaim akadtak, úgy érzem 

nem tudok boldogulni velük, ezért inkább meghalok", és ekkor átváltott 

a normális hangmagasságára: "van fogalmad, mi lesz a halálod 

következménye? Azzal nem törődsz, hogy az ismerőseidnek mekkora 

fájdalmat okozol a döntéseddel? Önző vagy! És ezt jobb, ha most én 

mondom neked, mint hogy később, más jelentené ki valaki.  Nem is 

törődsz azokkal, akik igazán szeretnek? Például a szűk családi köröddel? 

A szüleiddel és a papáddal?", az utóbbi név hallatán a második fél 

bőszen felhorkantott. A hirtelen keltett hangzavart az első fél csak egy 

rekeszizomból jövő ordítással tudta elnyomni.  

"Azt hiszed, hogy Tomi utál", jegyezte meg. "Ha valóban így gondolod, 

akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a feltevésed sajnos hamis. Ha nem 

kedvelne, nem is törődne veled." 

"De nem is kínozna nyakra-főre ahogy csak neki tetszik", vágott vissza 

a másik.  

"Kínoz?!", megrázta a fejét. "Nem, inkább tanít", erre már nem jött 

reakció, ugyanis Hanna próbálta elnyomni magában mind a két felét, és 

igyekezett saját maga megoldást találni. Ám ez egyáltalán nem bizonyult 

könnyű feladatnak, hiszen a lány éppenséggel nem arról volt híres, hogy 
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langyos, sós víz alatt - ahol már óráknak tűnő, hosszú másodperceket 

eltöltött -, kétségekkel gyötörten, képes lenne józanul gondolkodni.  

"Nem leszek önző", határozta el túlharsogva a jó és a rossz felét. "Nem 

szeretném, ha a szüleim miattam szomorkodjanak, sírjanak, ezért úgy 

döntöttem, hogy megtartom a tőlük kapott legnagyobb ajándékomat: az 

életemet. És bár utálom Tamást, őt se szívesen látnám sírni - ha 

egyáltalán elpityeredne ha megtudná, mi történt velem. Nem, ilyen 

könnyen nem szabadulnak meg tőlem", itt halvány mosolyra húzódott a 

szája. "Sőt, nem is értük teszem azt, amit most tenni fogok, de nem is 

magamért, hanem sokkal inkább Nagyiért. Vajon mit szólna a 

viselkedésemre, ha megtudná, hogy döntöttem? Minden bizonnyal nem 

helyeselné a tettemet. Biztos vagyok abban, hogy egy világ omlana össze 

benne." 

"Igen, tuti, hogy figyel téged", kotyogott közbe az optimista oldala. 

Későn hozzátette: "Engedd meg, hogy adjak egy tanácsot: életed 

minden egyes mozzanatában úgy viselkedj, hogy tudd: ő figyel téged, 

fentről mindent lát. Ha úgy viselkedsz, ahogy gondolod, hogy 

viselkedned kellene a jelenlétében, az ég világon semmi baja nem fogod 

magad sodorni", ekkor Hannának hirtelen ötlete támadt, amit szavakba 

is öntött - de sietnie kellett, hiszen már a tűrőképessége határán állt. 

"Ha úgy élek, ahogy mondtad, lehet, hogy eszembe fog jutni az a 

mondat, amit még a mamám barátja mondott nekem azon a napon, 

amikor a nagyi meghalt. Eszembe jut az a mondat, amit a nagyika szája 

hagyott el, életének utolsó pár másodpercében..." 

"Nem, ha a tanácsunkat megfogadod, az még nem azt jelenti, hogy az 

emlékezőképességed is kifinomul - de sokat segítene, ha felkeresnéd azt 

a férfit és megkérnéd, hogy ismételje el számodra azokat a bizonyos 

szavakat", a kislány erre elkeseredett, és magában így szólt:  

"Az nem fog menni. A bácsi elköltözött egy tanyára, amely el van zárva 

a külvilágtól. Azt a területet, ahol most él senki sem ismeri. Szerintem 
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még neve sincs neki. Egyes egyedül él azon a területen, s a puszta 

kezével teremti meg magának a napi betevőt." 

Ahogy így visszaemlékezett az idős úrra - akit gyakran becézett Papinak 

-, egyre jobban elszégyellte magát: mi az, hogy már nem is hiányzik 

neki, Hannának? Olyan régen nem gondolt már rá... Pedig nehezen 

lehetett elfelejteni a bácsit, mivel felettébb szókimondó és vicces volt. 

Mindenből tréfát csinált, s mikor Hannát éppen elcsépelt hangulatában 

találta, gondja volt rá, hogy kevesebb, mint egy percen belül nevetni 

lássa kis barátját. A kislány most visszaemlékezett arra, hogy a férfi 

mindig azzal nyaggatta a  mamáját, hogy házasodjanak össze - de ezt az 

ajánlatát a néni minduntalan visszautasította.  

- Ó, a házassághoz én már túl idős vagyok - legyintett a néni ekkor, s 

ezzel le is kívánta zárni a témát.  

 

Tüdejéből újbóli, immáron jóval nagyobb buborékok törtek fel, így már 

valóban elfogyott az összes oxigénje. A döntés most már tényleg az ő 

kezében volt: megkívánja tartani az életét, vagy inkább eldobja magától? 

Végül is mit ér már az élete? Mégis melyik ember cserélné el az életét az 

övére? Volt egy tippje: senki. Az ő élete egy olyan élet volt, amit bárki, 

nyugodt szívvel a szemetesbe hajítana. Erre a felismerésre aztán 

megszólalt az egyik énje. "Igen, jelenleg semmit sem ér az életed, de 

azon nem gondolkoztál, hogy milyen életed lehetne? A gyémántot 

teljesen kész állapotban hozzák ki a bányászok a bányából? Úgy, hogy 

tökéletesre van csiszolva? Hát nem. A megmunkálatlan gyémánt éppen 

olyan, mint a te - szánalmasnak tartott - életed. De miért is várod el 

ölbe tett kézzel, hogy tökéletes életed legyen?  Rajtad áll, hogy azt a 

gyémántot értéktelen kavicsnak gondolván elhajítod, vagy kezedbe 

veszed, és csiszolgatod." Hanna rengeteg olyan filmet nézett régebben, 

amelyben a főhősnek mesékbe illő élete volt. Annyira irigyelte azokat az 

embereket, hogy szavakba sem tudta önteni. A kislány miközben nézte 
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az ilyen filmeket úgy gondolta, hogy a szereplők nem játszzák meg 

magukat. Nem egy betanult szöveg szerint színészkednek, hanem az 

életüket mutatják be körülbelül két és fél óra leforgása alatt. A színészek 

a filmekben még csak meg sem erőltették magukat, mégis boldogoknak 

tűntek. Miért nem lehet ez így a valós életben is?  

"Ahhoz, hogy boldog legyél szükség van némi erőfeszítésre. Tudod 

miért fulladt kudarcba egynéhány próbálkozásod? Mert még meg sem 

próbáltad megoldani a gondjaidat", szólalt meg ismét egy hang a 

fejében.  

A lány ezen idő elteltével már ténylegesen is aggódni kezdett, hogy talán 

elmezavarban szenved, tekintve a fejében lezajló szócsatára. 

Jut eszembe, mindjárt megfullad! 

"Tudom, próbáltál kiutat találni, de nem sikerült. Ez nem feltétlenül a te 

hibád. Van ismét egy jó tanácsom. Ha meg szeretnéd fogadni, 

megfogadod, de ha nem akarod, akkor nem kell. Felejtsd el a múltadat! 

Élj a jelennek, de legfőképpen a jövőnek! Ha most megfulladsz, akkor a 

múltadat állítod előtérbe, azt engeded kibontakozni, miközben a másik 

két időzónát a háttérbe szorítod. Ennek - magad is beláthatod - nincs 

sok értelme. Ha most nyomban felúszol a felszínre talán lehetőséged 

lesz arra, hogy túléld, bárhol is vagy most. Ehhez csak az kell - mint 

már mondtam -, hogy csak egy kis erőfeszítést vegyél magadon. Értsd 

már meg, hogy a múltadon már felesleges rágódnod, hisz azon már nem 

tudsz változtatni. Inkább azon törd az agyad, hogy mihez kezdesz majd 

ezután? És ha adhatok még egy tanácsot: ússz a felszínre, és viselkedj 

úgy, ahogy azt a mamád elvárná tőled" - Hannának fogalma sem volt 

arról, hogy kitől származhatott a jó tanács, de elhatározta, hogy nem is 

fogja keresgélni annak tulajdonosát. Helyette inkább gyorsan a felszínre 

emelkedik, mielőtt még túlságosan is késő lenne.  

Gyorsan kellett cselekednie. Elengedte azt a sziklának tűnő dolgot, 

amibe kapaszkodott. Mikor ezzel megvolt érezte, hogy egyre feljebb és 
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feljebb emelkedett. Bár éjjel volt, mégis, mikor egyre közelebb ért a 

vízfelszínhez, egyre világosabbnak vélte a környezetét. Lehetséges, hogy 

ismét a színházban fogja találni magát, egy jókora tartály vízben? Ha 

igen, akkor már tényleg nem tudta, mihez fog kezdeni. Kilátástalannak 

vélte  jövőjét, nem beszélve a jelenéről és a múltjáról. Egyedül érezte 

magát. Egyes egyedül.  

Felért ugyan a felszínre, de abban a pillanatban, mikor  szeme elé tárult 

egy bizonyos látvány legszívesebben visszamerült volna a vízbe. De 

mégsem tette. A tüdejét és a gyomrát kitöltő hatalmas mennyiségű víz 

már annyira megterhelte a belső szerveit, hogy a legjobbnak látta - 

bármily szörnyű, és elviselhetetlen is - a vízfelszínen maradni.  

Vagy negyed órát töltött azzal, hogy fuldokolva, hörögve és köhögve 

próbált egy kis oxigént préselnie a tüdejébe, több-kevesebb sikerrel.  

Most egy nagy adag sós vizet köpött maga elé, és szerencsére ezzel a 

mozdulatával már be is fejeződött az egészségügyi állapotáért tett 

intézkedése, s egyben az életéért való küzdelme. Már csak meg kellett 

őriznie a szánalmasnak vélt életét - bár meg kell hagyni, korántsem volt 

az. 

A körülötte lévő tárgyak mintha pásztázó szemek tömkelegével 

rendelkeztek volna, Hanna ezért feszéjezve érezte magát a fekete, jól 

megvilágított szobában.  

- Jó reggelt, jó reggelt! - jött egy sipítozó hang a háta mögül. A kislány a 

váratlanul jött, ismeretlen hang hallatán hirtelen a szívéhez kapott -"Mi 

jöhet még?", gondolta, és ugyanazzal a lendülettel le is kapta a kezét a 

mellkasáról. Hiszen bárkit vagy bármit is köszönthetett a társaságában, 

a legutolsó lépése az legyen, hogy kimutatja a félelmét. Ha az állítólagos 

ellenfele rájön, hogy már a puszta köszöntésével is halálra tudta 

rémiszteni, könnyen felbátorodhat, és a köszöntésnél sokkal erősebb 

eszközökhöz folyamodva próbálja meg őt... 
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- Csakhogy felkeltél! - ezután nagy sóhajtás hallatszott ismételten a 

kislány háta mögül.  

- Eddig is ébren voltam - Hanna nem bírta megállni, hogy ne adjon egy 

mogorva választ. "Itt aludtál? Ki ez? Mit akar? Félreérti a helyzetet! Azt 

hiszi, hogy az ismerőse vagy, pedig igazából nem is ismer. Hogy 

magyarázod most meg, hogy nem te vagy az a valaki, akinek néz téged?" 

- Elnézést, de...  - húzta el az említett kötőszót, miközben különböző 

irányba forgatni kezdte a fejét - de ez nehezen ment, hisz minden egyes 

oldal irányú mozdulatánál óriási fájdalom nyilallt a nyakába. Hogy 

megszüntesse a kellemetlen érzését, megpróbált a legkevesebb 

fájdalmakkal járó mozdulatokkal a háta mögé lesni, hogy megtudja ki, 

vagy mi volt mögötte, ám amikor ezt megtette azt tapasztalta, hogy  

senki sem volt mögötte. 

"Szálljak ki?", töprengett a kislány. Nem tudta eldönteni ugyanis, hogy a 

vízzel teli kádból kiszálljon e, vagy bent maradjon e  megvárni, vajon mi 

fog kisülni az egészből. "Bent maradok! Úgysem tudnék hova menni", 

döntötte el, bár az igazi oka a döntésének nem az volt, hogy nem 

ismerte a helyet, hanem az, hogy egyszerűen félt. Félt, mert nem tudta 

pontosan, hogy mi fogja majd fogadni, ha kiszáll a fürdőkádból. 

De mégis hogyan került oda? Egészen eddig egy tengerben fuldoklott, 

most pedig egy fürdőkádban pancsolt? De akármennyire is törte a fejét, 

nem tudta megfejteni, mi lehet a hirtelen változás oka.  

Mint már említve volt, Hanna egy fekete falakkal határolt helyiségben 

tartózkodott. A sötét, de egyben világos helyiségben - hiszen a 

felkapcsolt lámpák és a Nap fénysugarai világosságot kölcsönöztek a 

szobának - egy fürdőkád mellett még egy ágy is helyet foglalt. Az utóbbi 

bútordarab egészen különös volt, hisz a fejtámlájának része meg volt 

döntve. A kislány effélét csak filmekben látott eddig, akkor, mikor az 

ember meglátogatta a pszichológusát, és ráfeküdt. Talán ő maga is most 

egy pszichológusnál jár, aki majd megpróbál neki segíteni, hogy a 
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gondjait megoldja? "Juj, de jó lenne...", gondolta hevesen, mikor a 

kérdés az agyába furakodott.  

A kislány a fekete falakat egyáltalán nem találta praktikusnak, mivel 

sötét színük révén a napfényt magukba szívják. Továbbá még életében 

nem látott olyan szobát, ahol csupán egy ágy és egy kád fedte a 

"berendezés" szót.  

"..., de hol is vagyok pontosan?", fejezte be gondolatban a megkezdett 

kérdését. Hanna úgy hitte, hogy az utóbbi mondatot magában mondta, 

de egyáltalán nem úgy tűnt. Már csak azért sem, mert a háta mögül 

érkezett rá a válasz: 

- Szíves örömest elárulnám neked, ha volnál oly kedves mi több, 

figyelmes, hogy leszállsz rólam - Hannának beletelt vagy öt 

másodpercbe, mire felfogta a hallottakat. Miután ezzel megvolt, 

cselekedett: amilyen gyorsan csak tudott felpattant ültéből - nagy ricsajt 

csapva így a vízben -, és kiugrott a kádból.  

A földön állva most végignézett magán: ugyanabban a ruhában volt, 

mint amelyre emlékezett. De.. Ruhában?! Fürdésnél általában 

meztelenül szokott lenni - kivétel persze különleges alkalmakkor. 

Különleges alkalmakra volt példa az egyik osztálybuli is, amelyen ő 

maga is részt vett. Aznap egy szemhunyásnyit sem aludt, hiszen az agya 

minduntalan azon járt, hogy majd este mégis mit fog mondani, s 

hogyan fog viselkedni az osztálytársaival - mondani sem kell, a nagy 

lelki készülődés eredménye az lett, hogy pocsékul érezte magát. Egész 

este egyedül kuksolt a sarokban, egy magnó mellett, míg a többiek 

táncoltak. Azon az estén kedve szerint hazament volna, de az 

osztályfőnöke nem fogadta el egy frappáns érvét sem, hogy haza 

mehessen, így hát kénytelen-kelletlen ottmaradt. A buli pontban éjfélkor 

véget is ért, s  mindenki hazament. Mindenki, kivétel Hanna. Ő ugyanis 

ez idő leforgása alatt a törzshelyén, hangos fel-felhorkantások közepette 

álmodott egy gyönyörű tengerpartról. A képzeletbeli paradicsomban a 
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fák, a bokrok, és még maga a föld is könyvek millióiból tevődtek össze. 

Nyugodt alvásából aztán egy tompa puffanás riasztotta fel: leesett egy 

félig kiürült üdítős üveg, mely végiggurulva a parkettán, beleütközött 

egy pad vasból készült lábába, ahol is összetört, és kifolyt a tartalma. 

"Már megint nem szólt nekem senki, hogy véget ért a buli, és lelépnek", 

bosszankodott, majd a háta mögött hagyva a rendetlen termet haza 

kullogott. Ekkor esett meg az a kellemetlen incidens, hogy otthon 

fáradtsága és figyelmetlensége miatt ruhástul fürdött meg. 

 

Az idegen kérése után Hanna egészen kényelmetlenül érezte magát. Már 

csak azért is, mert visszanézve a fürdőkádba észrevette, hogy egy fiatal 

nő feküdt benne. "Szegény. A nehéz testemmel össze is lapíthattam 

volna ", dorgálta magát. Már éppen azon kapta magát, hogy elnézést kér 

a viselkedéséért, amikor is a fiatal nő felemelte a sebektől tarkított, 

víztől kiázott mutatóujját. Azt Hannára szegezte, és kissé túlzásba esve 

az artikulálással így szólt: 

- Én tartozom bocsánatkéréssel, amiért nem szóltam már a legelején, 

hogy rám feküdtél - a kislány erre megvonta a vállát, és ráhagyta a nőre.  

Az idegen hölgy Hanna számára meglehetősen barátságosnak bizonyult. 

Égszínkék szeméből csak úgy áramlott az energia. Vizes, hosszú, barna 

haja irigylésre sarkallta, az alakjáról nem is beszélve! Még ruhában is 

látszott rajta, hogy egyetlen deka felesleggel sem rendelkezett. A 

tekintete nyugodtságot tükrözött, így minden egyes pillanatban a kislány 

arra törekedett, hogy a szemébe nézzen azért, hogy ő maga is jobb 

kedvre derüljön.  

Kerek három perc kínos csend beállta után az idegen hölgy is kilépett a 

fürdőkádból, hogy Hannához lépjen. A kislány csak ekkor látta, hogy a 

nőn egy estélyi ruha volt, amely kísértetiesen hasonlított Hanna 

édesanyjának menyasszonyi ruhájára! Abból megannyi, bőszen 

csordogáló patakmódjára ömlött a koszos, barna színű, kellemetlen 
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szagú víz a padlóra. A hölgy ruhájából, hajából, de még a dús 

szemöldökéből is facsarni lehetett volna a folyadékot. A kislány most 

eljátszott a gondolattal, hogy az idegen egyik orrnyílásának tövében 

virító bibircsókjából kinövő szőrszálakból mennyi vizet lehetne nyerni. 

Talán annyit, amennyi egy, a sivatagban szomjazó embernek is elég 

lenne? 

A kínos hallgatást az idegen hölgy törte meg: 

- Azt hiszem, még nem ismerjük egymást. Hadd mutatkozzak be: 

Fruzsina vagyok - és kézfogásra nyújtotta a kezét. Hanna ezután egy jó 

csattanósat csapott a markába - régebben az iskolában mindig így 

köszöntötték egymást a társaival. Fruzsina szemmel láthatóan ezen nem 

ütközött meg, s az egykori lánynak úgy tűnt, mintha tetszett is neki a 

különös kézfogás. Talán azért, mert ismerte őt? Nem, biztos nem, 

hiszen még egy apró vonása sem emlékeztette Hannát egyetlen 

ismerősére sem - bár ezen nem kellett sokat gondolkodnia hiszen nem 

volt nagy ismertségi köre.  

- Hol vagyok? - jelenleg ezt vélte a legfontosabb kérdésnek.  

- Nálam - hangzott a válasz a szép, fiatal nőtől. "Nem mondod?!", 

csipkelődött gondolatban a kislány, de bátorsága már nem volt arra, 

hogy hangot is adjon annak.  

Most megpróbált ismét valami okosat kérdezni, de abból sajnálatos 

módon nem lett semmit, mivel túlontúl lekötötte a figyelmét az előtte 

ácsorgó ember. Legszívesebben jól megcsavarta volna az összes 

holmiját - hogy kisajtolja belőle a nedvességet - mind Fruzsinának, mind 

saját magának.  

- Ki vagy? - tett fel egy újabb kérdést, de mikor észlelte, hogy társa nem 

tudott mihez kezdeni kérdésével, így szólt: - Tudom, hülyén, nem is, 

inkább bunkón hangzik, de tényleg tudni szeretném, hogy ki vagy! - 
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Hanna maga sem tudta miért, nagyon izgult. Olyannyira, hogy a szíve 

majd kiugrott a helyéről.  

- Fruzsina vagyok - ismételte a lány. Az imént megnevezett személy  

most megdöbbent arcot vágott, amely abból állt, hogy tágra nyitotta a 

szemeit, a száját kitátotta. Rövidesen megszólalt: - Ugye... ugye.. Nem te 

vagy az a lány, akinek tegnap tanítottam matekot? Az vagy, aki nem 

értett meg egy egészen egyszerű Viéte-formulát? Sőt, aki még egy 

paraméteres egyenletet és egy másodfokúra visszavezethető egyenletet 

sem tudott megoldani? 

- Ö... - Hanna habozott annak ellenére, hogy a válasza erre egyhangú 

"nem" lett volna. - Izé... Ö... Szóval... Hát... nem - bökte ki végül.  

- Hát akkor ki a csuda vagy? - tárta szét a nő a karját.  

- Én kérdeztem először - majd mikor Hanna ráeszmélt arra, hogy az 

idegen már adott számára választ, így szólt: - De nekem nem elég az, 

hogy csak a neveddel tisztában legyek.  

- Matektanár vagyok a helyi általános iskolában - ezután a nő témát 

váltott: - Új diák vagy? Eddig még egyszer sem láttalak... - az utolsó 

mondatot inkább csak az orra elé motyogta ahelyett, hogy hangosan és 

jól érthetően ejtette volna ki. Hanna Fruzsina kérdésére nem kívánt 

felelni, mert úgy gondolta, hogy az ő kérdéseinek sokkal több értelmük 

volt, mint  beszélgetőtársáénak.  

- El akarok menni - tökélte el -, de előbb még engedd meg, hogy 

feltegyek egy-két kérdést. Ha azokat megválaszolod ígérem, kettőt 

pislogsz, és már csak a hűlt helyemet találod - mivel észrevette a hölgy 

kíváncsiskodó ábrázatát, felbuzdulva tette fel a kérdéseket: - Hogyan 

kerültem a kádadba ruhástul, mindenestül? Miért nem láttalak akkor, 

mikor még iskolába jártam? És hogy a... - itt mondott egy cifrát - 

történhetett meg az, ide kerültem, mikor körülbelül negyed órával 

ezelőtt még a sulim kapujának kilincsét nyomtam le? Hogyan jutok ki 
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innen? És ami a legjobban fúrja az oldalamat: Miért vagy az anyám 

menyasszonyi ruhájában?  - "egy ideig talán ennyi megteszi", gondolta, 

miközben  nő arcát pásztázta remélvén, hogy majd ki tud belőle olvasni 

valamiféle érzelmet. És ki tudott: a kislány az elé táruló látványból ezt a 

mondatot tudta összerakni: "Ez nem normális". Kis idő múltán aztán 

elvetette az iménti megjegyzést remélvén, hogy a szeme csak káprázott. 

És ha valóban csak káprázott a szeme, őszintén örülhetett annak, hogy 

ennyivel megúszta: hiszen annyi minden történt már vele, hogy ennyi 

sokk miatt már depresszióba is eshetett volna.  

Pár percig csak a szél fúvását lehetett hallani. Majd azután Hanna  a 

mellkasához szorította a kezét. Hátrált két lépést, és térdre rogyott, 

melynek következtében a térde hatalmas hangzavar kíséretével koppant 

a padlón, nem kis aggodalmat okozva ezzel. Zihálva vette a levegőt. 

Erre a társa összeráncolt homlokkal pislogott. A nő szemeiből  a 

rémületet lehetett kiolvasni. Hanna - mivel a földet bámulta 

döbbenetében, éppen azt figyelve, mikor áll le a szíve - nem vette észre, 

hogy mellé lépett Fruzsina, így összerezzent. A nő szorosan átölelte, és 

így szólt: 

- Sajnálom, de nem tudok válaszolni a feltett kérdéseidre... Most 

biztosan nem, mert... - hagyta befejezetlenül a mondatot csak azért, 

hogy egy nagy lélegzetvételt követően tovább folytathassa: - Mindegy... 

Valamikor úgyis választ kapsz az összes kérdésedre. De ahogy így 

elnézlek, nagyobb problémád is van annál, hogy megtudd, ki vagyok én 

valójában. És hogy ezt miből gondolom? Abból, hogy már egy nagy 

sóhajtásomtól is pánikrohamot kaptál - és valóban így volt: Hanna 

életében először kapott pánikrohamot. - Pedig kénytelen voltam nagy 

levegőt venni, hisz nem könnyű ám egy percig a víz alatt lenni anélkül, 

hogy megmozdulnál, vagy hogy adnál magadról valamiféle életjelet - 

pillantott óriási kék szemeivel a megszeppent kislányra. Ezután tovább 

beszélt: - De az utolsó kérdésedre azért vagyok olyan nagylelkű, és 

válaszolok - és megsimogatta a lány térdét. Azért azt, mert Hanna azon 

testrésze volt hozzá a legközelebb. - Gondolom már beindította a 
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fantáziádat, hogy mégis mit keresek az anyukád egykori esküvői 

ruhájában... - kezdte, ám Hanna nem bírta megállni, hogy ne kotyogjon 

közbe: 

- Rosszul gondolod..., mert még időm sem volt arra, hogy ezen törjem 

magam - Fruzsinát nem zavarta a kemény hangneme. 

- Hogy ne töltsd az idődet feleslegesen - amelyek mostanában már 

tudtommal a hobbiddá vált -, felsorolok pár kérdést, amiket feltételezek, 

hogy fel fogsz tenni, mikor arra kerül a sor. Hallgasd figyelmesen! - és 

kis hatásszünetet tartva sorolni kezdte: - "Kölcsön adta az anyám az 

esküvői ruháját - amit oly nagy becsben tart? Azért, mert most lesz az 

esküvőd? Most próbáltad fel, hogy megnézzed, mégis hogy festesz egy 

ilyen szép ruhában? Vagy teljesen véletlenül - netán tudatosan? - egy 

varrónő készítette a ruhát, az anyukám menyasszonyi ruhájának 

mintájára? Vagy... anya odaadta neked örökbe azért, mert elváltak a 

szüleim? Vagy meglehet, hogy te loptad el tőle, mert nincs esküvői 

ruhára pénzed? Ez utóbbi variáció akkor juthat eszedbe, ha esetleg a 

sok beszéléstől nem kap elegendő oxigént az agyad. Ugyanis tudnod 

kell, hogy én ilyet sohasem tennék - Hanna nem tudta mire vélni a nő 

fellépését, de azért figyelmesen végighallgatta. Mint később kiderült, 

igenis jól tette azt, hogy nem fojtotta belé a szót: - Annyit megsúgok - 

és itt valóban suttogóra vette a hangját -, hogy a válasz a 

felsorakoztatott kérdések között lapul. Csak jó helyen kell keresni - az 

utolsó szó kiejtése után - épp úgy, mint az imént Hanna - kikelve a 

kádból három lépést tett jobbra, s így, távolból méregette a lányt.  

Hanna mélyen elgondolkodott a lehetséges válaszokon, hisz tudta, hogy 

Fruzsina többet már nem fog segíteni.  

Az ezután jövő pár perc azzal telt, hogy Hanna a gondolataiba merülve 

próbálta megtalálni a kérdések közt lévő választ. Miközben ő ezzel 

foglalatoskodott, a nő ráérősen a körmeit rágcsálta. Miután végzett egy-

egy körmének tövig rágásával a szájában lévő körömdarabkákat 
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egyenesen a vízzel teli fürdőkádba célozta úgy, mintha csak egy 

szotyoládé héját köpte volna a földre.  

Mikor letelt a "pár perc" a kislány kifehéredett arccal és ijedt 

lelkiállapotot tükröző szemmel ocsúdott fel. Ezt észrevette a tőle 

néhány méterre ácsorgó Fruzsina, így széles mosollyal a száján ezt 

mondta: 

- Csodálatos! Na, halljuk, halljuk! - sürgette. Hanna a gondolatában nem 

volt teljes mértékben biztos - sőt, jobb szerette volna, ha tévedett volna 

-, de ennek ellenére is szavakba öntötte. "Most vagy soha" alapon 

dadogva, hadarva, sebesen véve a levegőt motyogni kezdett: 

- Te.. Te... Te... - erre Fruzsina biztatóan heves bólogatásba kezdett - 

minek során az ide-oda csapott hajából egyenesen a kislány arcába 

vágódott egy kis víz. Ezzel a hölgy csak azt érte el, hogy Hanna kis 

időre megállt összeszedni a gondolatait, s csak később folytatta: - Te 

vagy... Te... Te vagy... az a... az anyám? - "hihetetlen, hogy kimondtad! 

Te jó ég, mit mondtál! Ha valamelyik rokonod fülébe jut majd, hogy a 

saját édesanyádat nem ismered fel, biztosan le fog szidni. Hogy lehet az, 

hogy összetévesztesz két nőt? Ráadásul két teljesen különböző 

generációból valót?" - méltatlankodott egy hang a fejében.  

Nem is neki kellene segítenie másokon, hanem másoknak neki. Bár meg 

kell hagyni, volt némi igazságalapja a döntésének: Júlia, Hanna valódi 

édesanyja mielőtt még nem került volna a klinikára, 

matematikatanítással foglalkozott. Ráadásul a fiatal hölgy arcbőrén 

kilónyi smink nehezült, s mint tudjuk, a smink csodákra képes 

olyannyira, hogy képes egészen más külsőt varázsolni a nőknek, mint 

amivel valójában rendelkeznek. 

A nő egészen halkan, már-már alig érthetően ejtette ki a szavakat: 

- Hanna, nagyon okos vagy - dicsérte meg, miközben kitartóan 

bólogatott.  
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- Mi? Ez igaz? Nem, az nem lehet... - a kislány mit sem törődött azzal, 

hogy a nő tudja a nevét. Hirtelen remegni kezdett a lába. Mikor ezt 

észlelte - gondolván, hogy ha nem tesz valamit, menten összecsuklik - 

lerogyott a fürdőkád szélére. - Sejtettem... De hát az előbb, vagyis pár 

órával ezelőtt még a klinikán voltál és aludtál. Hogy kerülsz ide? És 

hogy nézel ki? Mit műveltél magaddal? És miért mutatkoztál be nekem 

úgy, hogy Fruzsina vagy, holott igazából Júliának hívnak... - Vagy 

tegnap rátetted az arcodra azt a különös kenőcsöt, amit régebben 

mutattál nekem? Az változtatott át? ...most meg mi van? Miért nézel így 

rám? - illetődött meg, miután elkapta az állítólagos édesanyja pillantását.  

- Nem mondom meg - hangzott a magabiztos kijelentés.  

- Ha titkolózni akarsz, hát tessék. Csak hogy tudd, nekem is vannak 

titkaim... Nem is egy. Például tudtad azt, hogy két évvel ezelőtt, 

nyáron... 

- Feljelentettél minket - fejezte be Hanna helyett. - Igen, tudok róla. 

Csak azt nem értem, mi értelme volt. Csak azért tetted, mert nem 

értettünk egyet azzal, hogy színötös bizonyítvánnyal állítottál haza? 

Jellemző: ha probléma akad, rögtön a kiskapukat keresed - az esetben a 

rendőrséghez fordultál - ahelyett, hogy magad láttál volna hozzá 

megoldani őket - Fruzsina ekkor már kiabált. A magas hangja a kislány 

fülébe milliónyi tűszúrásnak hatott, ezért rögtön a fülére tapasztotta a 

kezét, amivel egy kicsit sikerült tompítania a magas frekvenciájú hangot. 

Hanna rémült tekintettel bámult társa után, amikor is a fiatal nő hátat 

fordítva faképnél hagyta őt. Ennek láttán villámsebesen lekapta a 

tenyerét a fülkagylójáról, hogy utána kiáltson: 

- Most meg hová mész? 

- El. Különben is, mit érdekel? - tette fel a kérdést visszatekintve a válla 

fölött. 
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- A lányod vagyok! - esett kétségbe Hanna. 

- Nekem? Hah! Nekem nincsen lányom - így hangzott a már ismerős 

kijelentés: ugyanezt a mondatot mondta az egykori diáklány anyukája, 

mikor Hanna a szobája lakatjának kinyitása után a szülők elé állt abban 

reménykedve, hogy megmagyarázzák a számára túl bonyolultnak tűnő 

dolgokat.  

- Igen? Akkor én ki vagyok? - erősködött. Egy rövid ideig mélyen a 

gondolataiba merülve a kádat kitöltő sötét víz irányába fordította a fejét.  

- Te? Nem tudom. 

- Mi?! - hökkent meg. Már biztos volt abban, hogy a társaságát szolgáló 

személy elméjével hatalmas problémák voltak. - Eddig váltig állítottad, 

hogy az anyám vagy - nézett a szemébe. Később valami átvillant az 

agyán, így a tekintete a nő karjára vándorolt. "Ha ő valóban Anya, akkor 

a jobb karján kell lennie egy hegnek - amit jó pár évvel ezelőtt 

megrendezésre kerülő kerti parti során szerezett, amikor véletlenül 

megégette magát a grillsütővel. " 

- A francba! - bosszankodott alig hallhatóan, hisz Fruzsina karjának 

teljes egészét eltakarta egy koszos fehér, menyasszonyi ruhához tartozó 

kesztyű. "Mindegy, teljesen lényegtelen", így Hanna, hisz már biztosan 

tudta, hogy nem az anyukája állt előtte pár méternyire. "Jesszus, milyen 

ostoba voltam", rótta le magát. "Tényleg azt hittem, hogy ő az? Csak 

azért, mert olyannyira hasonlított Anyára, és mert tudta, mit tettél az 

egyik nyáron? Szánalmas", mondta. - Ez valami vicc? - reménykedett 

abban, hogy valaki elrejtett a helyiség egyik zugában egy kandi kamerát,  

így ennek fényében, e gondolattól felbuzdulva most nekilátott egy ici-

pici berendezés után kutatni. Reménytelenül. - Hol van? - tette fel a 

kérdést - Hanna a kamerára értette. Arra számított, hogy Fruzsina majd 

felteszi a "Mégis mi?" kérdést, de csalódnia kellett, mivel esze ágában 

sem volt ezt tenni. Helyette így szólt: 
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- Nincs itt semmi. Épp csak fürödni szerettem volna, de nem tudtam, 

hogy te már régen a kádban voltál. Fülhallgató volt a fülemen. Zenét 

hallgattam. Imádok zenét hallgatni. Úgy érzem, a zene motivál engem 

az életem során. És mindig igyekszek olyan dallamokat választani, 

amelyek a legjobban kifejezik az érzéseimet.  S mint tudod, a kedvenc 

zenekarom dalainak hallgatása közben be szoktam hunyni a szemem, 

hogy elmerülhessek a lírai sorok tömkelegét adó... 

- Térj a lényegre! - szakította félbe a lány. "Ebben viszont igenis 

hasonlít anyára", vallotta be, miután felelevenítette magában a szülője 

egyik jellegzetes tulajdonságát: ha olyasvalamiről kezdett el beszélni, ami 

adott pillanatban a legjobban foglalkoztatta, képes volt órák hosszat 

fecsegni róla, ha az ember nem szakította félbe.  

- Jó, jó - így  kissé sértődötten. - Mint már mondtad, Kicsim - "Mi van? 

Kicsimnek szólított? Hiszen még pár perccel ezelőtt letagadta azt, hogy 

a lánya lennék!" - elaludtam a klinikán. Amikor felébredtem felkeltettem 

a többieket is, aztán mivel nem találtunk az épületben, elküldtük utánad 

Mátét. Iszonyatosan féltettünk - "Azt el tudom képzelni…", húzta el a 

száját. - Én hazajöttem. Gondoltam megfürdök... És akkor találtam rád. 

Mondd csak, kaptál levegőt a víz alatt? - érdeklődött, s meg sem várva a 

választ, hirtelen jövő felindulástól vezérelve hangos léptekkel a lány felé 

iramodott, hogy ismét a karjai közé fogja, de Hanna eltolta magától, és 

zord képet vágva ezt a kérdést tette fel: 

- Ugye nem vágsz át? 

- Én?! Dehogy, ez eszembe sem jutna - heves karmozdulatokkal 

nyomatékosította kijelentését. Hannát a válasszal meg is elégedett volna, 

ha nem hallott volna meg egy egészen halk megjegyzést: - Na jó, talán 

mégis.  

- Hogy mi?! - lepődött meg. Egy pillanatig azt hitte, csak rosszul hallotta 

a mondatot, de miután a felnőtt megismételte azt, biztossá vált előtte, 

hogy a fülének az ég világon semmi baja sem volt.  
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- Jól hallottad - hangja mintha bizonytalanul csengett volna. Miután a 

rövid mondatot kiejtette a száján, görbe mutatóujjával egy adott pontba 

bökött. Hanna szeme követte utolsó ujjpercének végét: az egy sarokba 

mutatott, ahol a kanapé foglalt helyet. Pár percnyi habozás után közölte 

lányával: - Ott van a beépített kamera - a nő hangja váratlanul 

megcsuklott, de egy torokköszörülés után így folytatta: - Hogy is 

nevezik? Ja persze, kandi kamera vagy mi... - és komor töprengéséből 

vidámmá váltott át a hangulata: - Mosolyogj! - arcára erőltetett vigyort 

varázsolt, és integetni kezdett a kanapé felé. Hanna valóban látott a 

bútor háttámlájában egy kamerát - pontosítva csak a nagy lencséjét. A 

kör alakú üvegdarab körül lévő textíliát valószínűleg hanyagul 

varrhatták el, mert számos nagyobb szivacs- és ruhadarab emlékeztetett 

arra, hogy még régebben valaki kisebb kárt tett a szövetben.  

A kislánynak ismeretlen volt az egész szoba. Megpróbált emlékezni  

házuk szobáinak bizonyos berendezéseire, de akármennyire is törte 

magát, a fürdőkáddal és a kanapéval ellátott helyiség ismeretlennek 

bizonyult számára.  

Mindenesetre nagy kő gurult le a szívéről, mikor meglátta a kamerát, s 

mikor a szeme sarkából észrevette az állítólagos édesanyja széles 

vigyorát. Ám akármennyire is örült, akármennyit is várt a 

pezsgőspalackra és a pezsgőspoharakra, a csakis érte érkezett, ünneplő 

emberekre, azok nem érkeztek meg. "Talán az idehívottak megvárják, 

míg megkeresem őket?" Az összes arcizmát megfeszítve törekedet arra, 

hogy a kamera a lehető legszebb pózban kapja lencsevégre - ugyanis 

észben tartotta azt, hogy a televízió élőben közvetítette az adást.  

- Mi van már? - türelmetlenkedett. Erre az édesanyja - már ha valóban 

az volt - kérdőn felé fordult: 

- Mire vársz, Kicsim? - mire elmondta, mire is vár, a nő így szólt: - Arra 

aztán hiába vársz.  
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- Miért? Fennakadás van a főúton, ezért nem tudnak jönni az iderendelt 

emberek? Na, nem baj - és ekkor suttogóra vette a hangját, hogy csak ő, 

és az édesanyja hallja, amit mond. - Ígérem, nem kotyogom el, hogy 

elmondtad, mi is ez az egész. Majd úgy fogok tenni, mint aki nagyon 

meglepődött, mikor közlik a nagy igazságot, vagyis azt, hogy csak 

átvágtak engem. Nyugodj meg, nem fogják megtudni, hogy nem bírtad 

tartani a szád... így elég élethű? - kérte ki később a véleményét, mikor 

felöltötte a "meglepődött" arckifejezését.  

- Büszke vagyok arra, hogy találkozhattam egy olyan emberrel, aki 

meglepett képet tudott vágni - ezt úgy mondta, mintha a kislány 

rendelkezne csak a világon ezzel a képességgel. - Bár remélem, 

mondanom sem kell, hogy teljesen feleslegesen töröd most magad - 

Hanna már kérdésre nyitotta volna a száját, de a nő egy karmozdulattal 

leintette, hogy tovább beszélhessen: - Ugyanis az egész kandi kamerás 

sztori csak egy átverés volt... a részemről - miután ezzel megvolt, a nő 

illusztrálta, hogy ekkor mit is kell egy jó humorérzékű embernek tennie: 

nevetni.  

- Hogy mi? - döbbent meg a tizenéves. El sem tudta képzelni, hogy a 

dolgok egészen máshogy történtek, mint aminek elképzelte. - Ez biztos? 

- csak ennyit bírt kinyögni annak ellenére, hogy számos, ennél jóval 

fontosabb kérdés volt a tarsolyában. A kérdésére heves, nagy ívű 

bólogatás érkezett válasz gyanánt. Hanna éktelen haragra gerjedt. - Nem 

azt mondtad, hogy átvertetek? Mond csak, miért kell nekem hazudni? 

Így is, úgy is fény derül majd az igazságra.  

- Ez igaz. 

- Akkor meg miért kell a bolondját járatni velem? - tárta szét a karját.  

- Mert jól szórakozok rajta... Miért, te nem? - így a nő kaján vigyorral. 

Erre a nála két fejjel alacsonyabb gyermek arca paprikavörössé 

színeződött, de a száját egy szó sem hagyta el. Már csak azért sem, mert 

félt attól, hogy túlontúl ronda kifejezésekkel illetné állítólagos 
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édesanyját. Már ő maga sem hitte el, hogy az előtte mosolygó, idegen 

számára minden bizonnyal elmeháborodottnak tűnő felnőtt valójában a 

családjához tartozott volna. - Annyira nevetséges, hogy nem érted az 

egészet. Ezzel együtt jó érzés, hogy én értem azt, amiről neked halvány 

gőzöd sincs - szavainak csengése már a legkevésbé sem hasonlítottak 

anyukájáéhoz. - És... különben nem hazudtam. Úgy tudtad, hogy 

átvertek. Onnan tudtad, hogy én elújságoltam neked. De azt egy szóval 

sem mondtam, hogy a rokonaid vertek át. S ezzel egyidejűleg azt sem 

említettem, hogy én vertelek át - na jó, csak egy szóval... Pedig így van: 

bizony én vertelek át - a kislány elméjébe ekkor egy kép furakodott. 

amely egy nőt ábrázolt egy bizonyos, őrá, Hannára jellemző 

tevékenységet végezve. "Nem, ez totálisan kizárt", vetette el a 

gondolatot, de rövidesen mégis meggondolta magát. Ahogy ismét a 

hölgyre vetődött a szeme, a kis képecske élesedni kezdett a fejében. 

Mintha a két egyén kísértetiesen hasonlított volna egymásra - vagyis a 

képen látható, és az előtte álló nőszemély. Olyannyira, hogy a lány már 

nyugodt szívvel kijelenthette, hogy az a két ember éppenséggel 

felfoghatók egy és ugyanazon embernek. Ennek ellenére a gondolatát 

még nem akaródzott kijelenteni, hátha a téves állításával esetleg bajba 

sodorja magát - Hanna tudniillik hajlamos volt önmagának keresztbe 

tenni azzal, hogy a gondolatait, nyíltan merte vállalni.  

Kitekintve a fürdőkád fölött elhelyezkedő rövid magasságú, de annál 

széles - s annak rendje s módja szerint kellőképp koszos - ablakon, 

sötétséget látott - mi mást láthatott volna, hiszen éjjel volt. 

"Valahogy más irányba kellene terelnem a témát, hogy megtudjam, 

tényleg az-e, akinek gondolom. Mindegy milyen témát adok a szájába, 

csak beszéljen, hadd koncentráljak a beszédstílusára és a 

gesztikulációjára", hadarta magában, majd kis idő töprengés múltán egy 

hosszasan kivesézhető téma felé irányította a nő figyelmét: - Annyira 

utálom azt, ha reggel, mikor felkelek csak sötétséget látok, s semmi 

napfényt. Általában nem szokásom korán kelni... Ha úgy ötkor 

ébrednék nyáron, akkor még elviselném azt, hogy nem látok semmit, d 



 
 

259 
 

mi van délelőtt hat órakor? Miért nem bújik elő a Nap - olyankor 

mindig rossz érzés fog el. 

- Igen, engem is.  

- Komoly? - kapott a válaszán a kislány felindulván azon, hogy végre 

talált egy olyan témát, amelyről mindegyikőjüknek majdnem azonos 

véleménye volt. 

- Persze. Felkelek, s mikor kinézek az ablakon keresztül a kertbe, nem 

látok semmit sem.  

- Pontosan. 

- De... - folytatta a felnőtt, s újból a magasba lendítette a mutatóujját 

azzal is érzékeltetve, hogy hallgasson el, mert most ő beszél. A lány 

kíváncsian méregette a hölgyet. - De aztán felhúzom a redőnyt, vagy 

széthúzom a függönyt, és rögtön meglátom azt, amit megszeretnék 

látni.  

- Iiigen? - nyújtotta meg a kérdés elejét Hanna. Később leesett neki az, 

hogy a nő csak a bolondját járatta vele. Szemmel láthatóan akkor 

Fruzsina teljes mértékben butának és befolyásolható kislánynak nézte. 

Olyan embernek, aki elhitt mindent, amit mondanak neki. Ám Hannát 

sem kellett félteni! Abban a pillanatban, mikor észbe kapott, arcára 

erőltette a "durcás" ábrázatát, ezzel is mutatván, hogy milyen fából 

faragták. - Nagyon vicces - forgatta ki a szemét. Bár vérig sértették, egy 

valaminek azonban nagyon is örült. Mégpedig annak, hogy a sejtése 

beigazolódott.  

- Mi van az arcomon? - tapogatta meg örömtől sugárzó arcát a nő, 

mikor a kislány komoran mi több, lesújtóan nézett rá.  

- Már tudom, ki vagy valójában - engedte el Fruzsina tettetett 

kétségbeesését.  
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- Na, ne! Tényleg? - ismét színpadias kérdés következett - ami meg kell 

hagyni, nem állt jól neki. 

- Igen - Hanna igyekezett magabiztosságot sugallni. Ezután Fruzsina 

olyat mondott, amit Hanna egyáltalán nem várt tőle: 

- Figyu, ha annyira ismersz, mutass már be  - légy olyan szíves - 

magamnak, hogy végre én is megismerhessem azt a híres-neves "ént" - 

így megjátszott érdeklődéssel. Hanna kezdetben úgy döntött, hogy 

mégis magába fojtja a felismerését, de idővel meggondolta magát. Hogy 

miért? Azt ő maga sem tudta pontosan.  

- Té... - e két betű kiejtése után a hangja megcsuklott, ezért vett egy 

mély lélegzetet, és tovább folytatta: - Té... Té... Téged nem Fruzsinának 

hívnak, és nem is Júliának - bár meglehet, hogy a második neved 

valóban Fruzsi. Te vagy az a drogos, dohányzós és iszákos nő, akit azzal 

az utasítással bíztak rám, hogy kúráljalak ki. De én nem mertem 

belevágni, mert nem akartalak még annál is rosszabb állapotba hozni - 

ezután a hangmagasságát kissé megváltoztatva  ezt mondta: - Őszintén 

szólva nem hittem volna, hogy ennyire velejéig romlott ember vagy: 

nem csak a rabja vagy az élvezeti anyagoknak, de még hazudsz is? 

Ugyan, tényleg azt hitted, hogy becsaphatsz engem azzal, hogy 

felveszed az anyám esküvői ruháját? - a kislány még magának sem merte 

bevallani, hogy mennyire befolyásolható és hiszékeny az ő személye. 

- Okos vagy - ismerte el a nő, de immár nem volt egy gúnyos vigyor 

sem az arcán. Sokkal inkább elismerően mondta az iméntit. - Ha így 

folytatod, még sokra viszed az életben - hangzott a dicséret, amely után 

újabbak és újabban következtek egészen addig, míg a drogos nő ki nem 

fogyott a szép szavakból. Hanna most fellélegezhetett: még sem 

tengődött olyan sok kétség között, ahogy azt eddig gondolta. Nem 

kellett kiderítenie, hogyan kapott az édesanyja arca egészen más női 

vonásokat. Nem kellett kiderítenie, hogy mégis minek következtében 

került egy, még sosem látott szobába, és hogy miért feküdt Fruzsina a 
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kádban. Igen, mindezekre tudta a választ... Mindenre, de egy aprócska 

kérdés még mindig foglalkoztatta: 

- Mire volt ez jó?  

- Csak meg akartam figyelni, hogy meddig tart a tűrőképességed - 

magyarázta, mire az érintett gúnyos pillantások tömkelegével bombázta. 

"Milyen ismerős mondat", gondolta, hiszen nem is olyan régen 

mondták ezt neki, Hannának.  

Nem sokáig tartott a rágódása az iménti mondaton, hisz egyik 

másodpercről a másikra újabb kérdéseket fogalmazott meg magában, 

melyekre igyekezett a lehető leghamarabb választ találni. Az első 

kérdése így hangzott: 

- Miért vagy ilyen szép? - fordult a fiatal nő felé. A kérdése végét 

hirtelen elharapta, mivel időközben rájött, hogy udvariatlanul 

érdeklődött. - Oh... Azaz... Szóval mikor utoljára láttalak, vérben és 

koszban üldögéltél, s magatehetetlen voltál és - bocsi, ha ezzel 

megsértelek - azt hittem, hogy neked már nem is lesz jövőd. A múltad 

lett volna a jövőd... Szerintem nem árulok el nagy titkot, ha elmondom - 

talán már közölték veled a szüleim -, hogy lemondtam rólad - ugyanis 

én kezeltelek volna. Nos... Tehát... Ezúton szeretném megragadni az 

alkalmat, hogy bocsánatot kérjek tőled. És kérlek engedd meg, hogy sok 

szerencsét kívánjak a továbbiakban - nézett mélyen Fruzsina szép 

arcába, amelyből már egy parányi meggyötörtséget sem lehetett 

kiolvasni. A boldogságot sugárzó arcot látván Hanna oldalát furdalni 

kezdte a kíváncsiság, hogy vajon ki is lehetett az a nemes lelkületű 

ember, aki felkarolta a beteg nőt. Bárki is volt az, mind Hannának, mind 

Fruzsinának köszönetet kellene mondania neki. Hiszen afféle ember, 

aki a saját baját háttérbe szorítva más dolgába üti bele az orrát - és ezzel 

nemes dolgot hajt végre - a minimum az, hogy köszönetet nyilvánítanak 

neki a fáradozásaiért. - Ki tette ezt veled? Anya? Apa? Biztos,annyira 
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csalódtak bennem, amiért megfutamodtam, hogy inkább a saját kezükbe 

vették az irányítást.  

- Nem, közülük egyikőjük sem volt - rejtélyeskedett a szempilláit 

rebesgetve az egykori beteg.  

- Hát akkor Máté? - találgatott, de a válasz egyöntetű "nem" volt. 

Hanna megfogadta, hogy addig nem megy el, amíg közlik vele annak a 

bizonyos jótevőnek a nevét. - Edina, Jennyfer, Tamás Papa? 

- Nem - itt már egy halvány mosolyt is eleresztett.  

- Szív? - vetette fel, de ez már abszurd volt, mivel Szív volt Edina 

kutyája. Persze, a kislány ezt nem gondolta komolyan, hogy egy kutya 

képes lenne meggyógyítani egy drogfüggőt, de kénytelen volt ezzel a 

lehetőséggel is számolni, hiszen egy jó ideje egészen abszurd dolgok 

történtek az életében. Később aztán rájött, hogy mégsem mondott 

ostobaságot: a korábbi életében számos olyan történetet olvasott, 

melyekben kutyák - sőt, az egész állatvilág - emberekre ható jótékony 

hatását taglalták, oldalakon keresztül.  

- Ugyan már - legyintett Fruzsina, majd hozzáfűzte: - Egy valakit még 

nem említettél. Valakit, aki közel állt... - de nem tudta befejezni a 

rávezető mondatot, mert a kislány beléfojtotta a szót: 

- A FÉRJED! - vágta fejbe magát diadalittasan. Erre a felismerésre 

olyan boldog lett, mintha hét matematikaversenyt nyert volna meg 

egyhuzamban.  

- Helyes - somolygott, majd mosolya boldog nevetéssé nőtte ki magát, 

mikor meglátta Hanna értetlenkedő arcát - bár a lány az értetlenkedő 

arc helyett fájdalmas vigyort próbált erőltetni magára, de ez Zille - kinek 

mint később kiderült, második keresztneve Fruzsina volt - reakciójából 

ítélve nem igazán sikerült. Fruzsina nem várta meg, míg újabb 

kérdéseket tesznek fel neki, ehelyett inkább hozzálátott a "nem feltett" 
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kérdésekre választ adni: - Nem is sejted, mennyi idő telt el azóta, mióta 

megláttad a drága szeretteidet szundítani. Azóta a szüleid, Máté, a 

papád, de legfőképpen az én anyukám, aki már szerencsére nem tagadja, 

hogy én vagyok a vérszerinti lánya, hozzálátott kikúrálni a 

betegségemből - rövid szünet után folytatta: - Megvették nekem ezt a 

szobát. Igen, ahol most vagy egy ház, amelyben csak egyetlen szoba van 

- mégpedig ez. Ott találod a bejárati ajtót - mutatott a fürdőkád melletti 

fehér ajtóra. Hanna elképedt, mikor észrevette azt, hisz egészen odáig, 

mikor is a szoba falának azon pontjába pillantott csak fehérséget látott, 

olyannyira beleolvadt az ajtó fehér környezetébe. - A segítőim 

felkeresték az egykori szerelmemet, mert úgy vélték, hogy az állapotom 

stabilitása végett tisztázni kell a korábbi félreértéseinket. Kiderült, hogy 

a férjemmel valójában nem értettük félre egymást. Csupán az történt, 

hogy magamra hagyott, mikor épp a legnagyobb szükségem lett volna 

rá.  

- Ez az egyik legrosszabb cselekedet, amit egy férfi megtehet a párjával - 

jegyezte meg a lány. Ekkor beleképzelte magát Fruzsina helyébe. Arra a 

következtetésre jutott, hogy ő biztosan nem bocsátott volna meg olyan 

könnyen annak, aki lehet, nem szándékosan, de megkeserítette az életét. 

Ő inkább feljelentené, mintsem elfelejtené a történteket. - És hol 

találták meg azt a ... - itt egy goromba jelzővel illette a férfit. Zille 

készségesen válaszolt, elengedve a füle mellett a csúnya szót: 

- Nem tudom. Hidd el, én is feltettem már nekik ezt a kérdést nekik - ó, 

de még hányszor! -, de csak annyit mondtak, hogy túl sokat akarok 

egyszerre megtudni.  

A kislány szeme most megállt a nő koszos víz áztatta ruháján. 

Igyekezett türtőztetni magát, hogy ne kérdezze őt az esküvői ruha 

birtoklásával kapcsolatban.  

- Pár óra telhetett el - vagy még fél óra sem -, mióta elhagytam a 

klinikát.... 
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- Nagyon tévedsz! - vágott közbe. - Sokkalta több idő telt el  távozásod 

óta, mint amennyire saccolod - Hanna várta a folytatást, a dolgok 

részletesebb kifejtését, de akármennyit is várt, a nő csendességétől nem 

lett okosabb. "Vagy én vagyok türelmetlen, vagy Fruzsi szűkszavú: 

meglehet, valamit eltitkol előlem", töprengett. A problémája azonban 

rövidesen megoldódott: 

- Ó, látom, össze vagy zavarodva... Hadd magyarázzam meg! Lehet, 

nem fogod megérteni, amit most mondani fogok - közismerten tanár 

létemre nem vagyok valami jó magyarázó -, de azért ígérem, megteszek 

minden tőlem telhetőt. Kérlek, ülj le ide - bökött a kanapéra - Hanna 

engedelmeskedett, s rövidesen Zille is leült a kanapéra. Miután mind a 

ketten kényelmesen elhelyezkedtek, az egykori beteg vett egy mély 

lélegzetet, s csak azután látott hozzá monológjához: - Miután még 

elmentél volna a klinikáról, mondtál egy-két gondolatot - ami arról 

szólt, hogyan is kellene kigyógyítani a betegségemből. Honnan tudom 

mindezt? Ha figyelmesen megnézed ezt a szobát, azon az egy kamerán 

kívül még számos másikat is észrevehetsz. Csak tüzetesebben át kell 

kutatni a helyiséget. De nem csak kameráim vannak, hanem olyan 

aranyos kis tévém is - pontosabban három -, amin keresztül nyomon 

követhetem az eseményeket - újabb levegővétel. - Akkor, mikor 

elhagytad a szobát - amelybe kettőnket zártak, oly sok más emberrel 

egyetemben - én még egy jó darabig azon a bizonyos csatornatetőn 

voltam, ahol otthagytál - ezután egy kissé elbambult, majd összerezzent, 

s folytatta: - Nem sokkal később erőt gyűjtöttem, és felvánszorogtam 

ide, a lakásomba. Nyomban tudtam, hogy lakásom tökéletes 

hasonmásában vagyok, hiszen azonnal kiszúrtam a kamerák lencséit - s 

a tekintete végigsiklott a szoba minden egyes zugán. - Akkor még a 

klinika tulajdonosa, vagyis a papád tulajdonában voltak. Mivel mindig is 

vágytam efféle kütyükre, kérésemre készségesen a birtokomba 

bocsátották azokat - ugyanis szerintük ha lekötöm magam valamivel, 

gyorsabb a gyógyulás. Megajándékoztak 3 kistévével, amin nyomon 

tudom követni a kamerák által felvett felvételt. Mielőtt még komplett 
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idiótának néznél, elmondom, hogy nem a szobámban zajló eseményeket 

lesem órák hosszat: a lakásom kültéri falán, az eresz alatt is vannak 

kamerák, így nyomon tudom követni, mit csinálnak az utca emberei. 

Mivel a kamerák megtalálásával lebuktattam a titkos kezelést, nem volt 

értelme tovább titkolózni: Tamás beavatott a részletekbe, és velem 

együtt közreműködve indítottak el a gyógyulás útján.  

- Cselekedeteid utólag a kamerára köthető tévék által jutottak a 

tudomásomra, mivel a tévéim összeköttetésben állnak a klinika többi 

szobáinak kameráival is. Nagyon elkeserített, hogy lemondtál rólam. 

És... tudom, ez most furán hangzik, de... nem akarlak elveszíteni. Várj! 

Nem akarom, hogy félreértsd! Gyorsan megmagyarázom: az életem 

során sok rossz ért már. Ennek révén egy valamit megtanultam. 

Mégpedig azt, hogy nem érdemes megbízni az emberekben. Mivel ha 

bizalmat szavazol meg a másiknak, az a személy könnyedén 

kihasználhat, és ellened fordulhat. Mindezt nem egyszer átéltem 

szerencsétlen életem során. Őszintén bevallom, tőled sem vártam 

többet, mint megvetést, kihasználást, satöbbi. És marhára 

megdöbbentem, amikor odahajoltál hozzám, hogy segíts nekem. Az a 

közvetlenség, az a tenni akarás, ami belőled áradt... Nem is lehet 

szavakba önteni - kis ideig gondolkozásba merült, majd így szólt: - Azt 

hiszem nem lepődsz meg azon, ha elárulom, hogy igazából képes 

voltam járni, másképp nem is eredhettem volna utánad, amikor leléptél. 

Bár hozzá kell tenni, hogy nem jutottam messze, mivel az ajtó az orrom 

előtt csapódott be. Emlékszel, amikor megkértél, hogy álljak fel? 

Emlékszel, amikor nem tettem eleget a kérésednek? Csak szimuláltam.... 

Azért, mert jól esett, hogy törődtél velem. Attól féltem, ha megtudtad 

volna, hogy nem is vagyok olyan rossz állapotban, mint amilyenben 

mutatkoztam, nem is fogsz törődni velem, rögtön magamra hagysz. 

Szóval visszatérve oda, ahonnan kiindultam: ha jól következtetek, azért 

mentél el az intézetből - én már csak így hívom -, mert nem tetszett 

neked az, ahogyan a többiek veled bántak.  
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- Nem - rázta meg nagy hevességgel a fejét Hanna. - Azért hagytam ott 

őket, mert megsértve éreztem magam, amiért elaludtak  beszédemen.  

- Jaaa - ocsúdott fel Fruzsina a pár pillanatig tartó merengéséből. 

Összeszedve a gondolatait, tovább folytatta: - Amint elmentél, a 

társalgóban lévők - a nevüket még nem igazán tudom  - mintha 

kétségbe estek volna. Nem igazán tudták, hogy mi váltotta ki belőled 

azt a reakciót, csak azt tudták, hogy hová tartasz. Mindenki, egytől egyig 

hallotta a javaslataidat - tudom, úgy tűntek, mintha aludnának, de 

igazából nagyon is éberek voltak. És láss csodát, a tanácsaidat 

megfogadták, ugyanis felkértek jó néhány dolgozót az ápolásomra. Az 

anyukám összeállított egy napirendet. Abban szerepelt például az esti 

séta, a kutyasétáltatás - egy Edina nevezetű, korombeli nő kutyáját 

viszem el minden nap sétálni -, és a tanítás. Azért is jó ez a hely, mert 

azt csinálok, amit csak akarok, és akkor, amikor csak akarom. Igaz, a 

drog, az alkohol és a cigi még mindig hiányzik, de nem annyira érzem a 

hiányát a pótcselekvések révén, mint korábban. Csodával határos 

módon már teljesen kitisztult az elmém és a lelkem is. Bár kapom még a 

kis adagjaimat üdítőbe keverve, de lassan talán nem is lesz rájuk 

szükségem. Itt újraértékeltem az életet. Fiatal vagyok, olyan sok szép 

dolog áll még előttem, én meg hagytam, hogy lecsússzak a 

kapaszkodókkal teli lejtőn. Tudom, hogy bonyolultnak tűnik ez az 

intézményi élet, látom az arcodon a megviseltséget: folyamatosan 

máshol találod magad, olyan helyeken, amik még csak a közelében 

sincsenek azzal a hellyel, ahol előzőleg voltál. Jogosan hiszed, hogy egy 

őrültek házába keveredtél, és mindannyian őrültek körülötted. Tini 

vagy, hadilábon állsz az egész világgal, emellett olyan 

környezetváltozásban lett részed, ami nem sokaknak adatik: enni nem 

eszünk, hanem lényegében belélegezzük az ételt, a klinika mintha egy 

elvarázsolt ház lenne, és az óra olykor extra sebességgel halad, olykor 

pedig mintha ólomsúlyok nehezednének a mutatókon. Neked, akinek 

eddig nem volt minőségi élete, többszörösen felnagyítva hathat mindez 

- "Nézzenek csak oda, egy szenvedélybeteg mondja nekem, hogy nem 
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volt minőségi életem. Oda ne rohanjak, de hiteles itt valaki", 

gúnyolódott a kislány. - Azt látom rajtad, hogy erősen ellene vagy ennek 

az életnek, amit a klinikai dolgozók élnek. Viszont ez is csak megszokás 

kérdése. A világsztárok szerinted nem harcoltak magukban, amikor 

turné közben mindenáron haza akartak menni az otthonukba, a 

családjukhoz? Szerinted nem akartak normális életet élni? Dehogynem, 

de belátták, hogy annak a több ezer embernek, akik a koncertjeikre 

ellátogatnak, szükségük van arra, hogy ők, a sztárok kiálljanak a 

színpadra, és adjanak egy falatnyit magukból. A számaik sok-sok ember 

életét változtatják meg pozitív irányban. Egyszerűen nem tehetik meg, 

hogy hátat fordítsanak a rajongóknak, és csak magukkal törődjenek. 

Nekik ez az útjuk. Neked pedig az, hogy tudásoddal, kitartásoddal, 

empátiáddal, kedvességeddel és erőddel segíts a bajba jutottaknak 

kimászni a gödörből - a kislányt a döbbenet kerítette hatalmába a 

monológot hallván. Álmaiban sem gondolta volna, hogy Zille valójában 

egy értelmes, bölcs ember. Eldöntötte, hogy emlékezetébe zárja a 

hallottakat, s a későbbiekben előveszi majd az információt, hogy átrágja 

magát rajta, mert az több értékes gondolatot is tartalmaz. 

- És kiket tanítasz matekra? 

- Egy Márk nevű fiút, és annak barátait. Félévkor mindannyian 

megbuktak matekból - bár Márk nem is jár iskolába - a kislány rögtön 

sejtette, hogy az említett Márk igazából Máté volt - ennek ellenére nem 

javította ki az egykori beteget: nem fűlött hozzá foga sem megbántani, 

sem kioktatni őt.  

- Miért laksz egyedül ebben a házban? Olyan nagy a klinika... Miért nem 

kértél ott egy szobát? 

- Kértem.  

- És nem adtak?  

- Dehogy, de... - a kislány félbeszakította:  
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- Több száz szobája van annak a háznak, ennek ellenére képtelenek 

voltak egyetlen szobát az egyik betegükre áldozni?! 

- Nem, félreérted - igyekezett megnyugtatni Fruzsina. - Megint nem 

hagytad, hogy végigmondjam. Dehogyis, adtak szobát, nem is 

akármilyet! Sárga, kék, piros falai, modern bútorai, rengeteg 

elektronikus eszköze, egy hatalmas tanulósarka van. Pontosan úgy néz 

ki, mint amilyen hálószobáról mindig is álmodtam.  

- Akkor meg miért élsz ebben a... 

- Fürdőhálóban? - fejezte be a mondatot Hanna helyett. A kislány erre 

meglepett képet vágott, mire a felnőtt megosztotta vele a jelentését: - 

Fürdőhálónak hívom, meg kell hagyni, nem egy szellemes kifejezés. 

Mivel itt csak fürödni és aludni lehet.  

- Akkor meg miért vagy itt? Nem unalmas állandóan itt lenni úgy, hogy 

nem tudsz semmit sem csinálni, csak nézni a kamera felvételeit a 

tévéken?  

- De - vallotta be egy vállrándítás kíséretében. - Csak tudod, én már 

megszoktam azt, hogy egyedül, szerény vagyon közt töltöm a 

mindennapjaimat. Akármennyire is próbáltam természetesnek vélni az 

emberek közelségét, képtelen voltam arra, hogy elfogadjam a 

környezetemben élőket. Rettentő érzés kerített hatalmába, amikor csak 

arra gondoltam, hogy a szomszéd szobában egy vagy két hozzám 

hasonló ember gyógyulgat. Bemeséltem magamnak, hogy ők is 

rendelkeznek kütyükkel - kamerákkal és tévékkel - mint én, ezáltal az én 

tetteimet is nyomon tudják kísérni. Teltek, múltak az idők, s egyszer 

csak eljátszottam a gondolattal, hogy nem csak a szobámba, hanem a 

fejembe is belátnak, így tudomást szereznek a gondolataimról. Azt 

gondoltam, hogy a társalgókban lévő összes ember az én személyemet 

beszélik ki. Ez természetesen nem volt igaz, de én mégis ezt hittem. 

Ezért is kértem a papádat, hogy visszajöhessek a valódi otthonomba. A 

kérésemet elutasította, mivel annyira leamortizálódott az a lakás az évek 
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alatt, hogy a felújításnak sem látta értelmét. Így építette fel az egykori 

iskolád helyére az új otthonomat, ahová tényleg csak aludni és fürödni 

járok. 

- Te jó ég, lerombolták az iskolát? - kapott a szón Hanna, kinek kis 

híján kiugrott a szíve a hallottaktól. 

- Igen. A klinika területétől száz méterre húztak fel a suli épületét. 

Csodásan néz ki, szép modern lett kívül-belül. Muszáj lett volna 

építkezni, mivel te is tudod, hogy hosszú évek óta omladoztak a sulid 

falai, a tető állandóan beázott, és több tantermet életveszélyesnek 

nyilvánítottak már akkor, amikor alsó tagozatos voltál - "Micsoda 

tájékozottság", lepődött meg Hanna. "Vajon kitől tudhatja mindezt?" 

- Jó, akkor mivel magyarázod azt, hogy ruhástul, vízzel teli kádban 

feküdtem feletted? Még egy icipici emlékfoszlányom sincs arról, mikor 

beszálltam a kádadba. Na meg ugyan mért tettem volna mindezt? 

Komolyan mondom, fogalmam sincs, hogyan kerültem ide - remélte, 

hogy kap majd választ. És kapott is: 

- Fogós kérdés. 

- Mondd, hogy nem vagyunk a színházban! 

- Mi? Ez meg honnan jutott az eszedbe? - értetlenkedett.  

- Onnan, hogy a papám már egyszer eljátszotta velem azt, hogy egy 

számomra megmagyarázhatatlan dolgot félbeszakított azzal, hogy 

lehúzatta előttem a színház függönyét - így Hanna, tetetett 

természetességgel.  

- Ja, már eszembe jutott - koppintotta meg Fruzsina a feje búbját. - 

Bocsáss meg, hogy nem emlékezek mindig mindenre. Hadd... hadd 

magyarázzam ezt is el: fürödtem, s mikor kibámultan az ablakon - 

mutatott a szemével a fürdőkád feletti ablakra - Nem, nem jól 

mondom... Tehát a kádból figyeltem a szaladó felhőket, amikor is 
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meghallottam Márk hangját - "Máté hangját", fordított a 

hallgatóságként szolgáló kislány. - Hozzád beszélt - bár ezt te nem 

vehetted észre, mert nem hallottam, hogy válaszoltál volna neki. 

Folyamatosan hozzád beszélt. Bosszankodott, amiért elaludtál a földön. 

Aztán megkérdezte magától, hogy mihez kezdjen veled, egy hidegben 

alvó lánnyal. Hidd el, mindent hallottam, mivel nagyon hangosan 

beszélt - rövid szünet után folytatta az értelmetlen magyarázatot: - 

Aztán elhatározta, hogy bevisz a házamba - vagyis ide - mert azt hitte, 

hogy nem vagyok itthon. Nagy a valószínűsége annak, hogy azért 

ébredtél olyan különleges helyzetben, mert Márk egyenesen a kádba 

fektetett - összekeverhette a kádat a kanapéval. Továbbá nem vehette 

észre azt, hogy a kád már foglalt volt.  

- És akkor miért nem szóltál neki, hogy vegyen le rólad? 

- Aludtam - de ezt mintha már mondtam volna.  

- A víz alatt? 

- Nem. Eleinte a fejem kilógott a vízből. Csak azután merülhettem el, 

mikor rám tettek téged. Tudod, a nagy súlyod miatt - "Egyáltalán nincs 

nagy súlyom, az iskolavédőnő minden egyes alkalommal megalázott az 

osztálytársaim előtt, hogy alultápláltnak minősülök. Még hogy én nagy 

súlyú lennék… Hozzá képest biztosan… Egyre kevésbé vágyom már 

ennek a nőnek a társaságára", morgott magában. - De később aztán 

elfogyott a levegőm, így kénytelen voltam a felszínre bukni, felverve 

ezzel álmodból.  

- Értem... - szólt. Rövid ideig habozott, majd megérezte: - De akkor 

mégis mért vagy az anyukám menyasszonyi ruhájában? - a válaszra 

hihetetlenül kíváncsi volt. Bármiben lefogadta volna, hogy kérdésére 

Fruzsina nem fog tudni választ adni. Ez esetben tévedett: a nő 

készségesen adta a választ: 
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- Olivérrel, a volt férjemmel elhatároztuk, hogy újból egybekelünk - 

hiszen törvényesen is elváltak már útjaink -, megerősítve ezzel az 

újonnan fellángolt szerelmünket. Új életet fogunk kezdeni, immáron 

egymás mellett - az iménti szavak meglepően érzelem dúsan hangoztak 

a szájából. - Tamásék meggyőzték Olivért is, hogy vegye igénybe a 

szolgáltatásaikat. Nem volt gyaloggalopp meggyőzni őt, de nagy 

huzavona árán sikerrel jártak. Most őt is a klinikán kezelik. Szerencsére 

már két éve szakított a nőjével, és nem is volt olyan durva állapotban, 

mint amiben én voltam. Neki sikerült önerőből félig meddig talpra 

állnia. Szó mi szó, hamarosan lesz az esküvőnk. S nemrégen azt 

beszéltük édesanyáddal, hogy milyen jó is lenne, ha rendes öltözékben, 

azaz menyasszonyi ruhában vonulnék az oltár elé. Egy ízben el is 

panaszoltam neki, hogy nincsen alkalomhoz illő ruhám. Ő ennek 

hallatán felvetette az ötletet, hogy viseljem azt a ruhát, amelyben ő ment 

hozzá apádhoz. Erre kapva kaptam az alkalmon, elfogadtam az 

ajánlatát. Még aznap el is mentem hozzátok - jó rendetlen szobád van! -

, hogy magammal vigyem a göncöt. Anyukád a padlásról, egy zsákban 

hozta le. Mikor lehozta, rögtön fel is próbáltam, majd levetettem, 

hazajöttem, és ismét felpróbáltam. Gondolom itthon annyira 

belemerültem az álmodozásba, hogy teljesen kiment a fejemből az a 

szokás, hogy fürdés után le kell vetni a ruháinkat. Ilyesmi biztosan 

megtörtént már veled is.  

Hanna most az egyszer az összes válasszal elégedett volt. Már csak azt 

nem értette, hogyan zajlott le mindez röpke fél órán belül? "Lehet 

jobban tennéd, ha elrugaszkodnál a földtől. Ez már messze nem az a 

reális élet, amivel eddig rendelkeztél. Ne keress, és ne várj mástól sem 

magyarázatot. Ha folyamatosan azok után futsz, meg fogsz bolondulni. 

Élvezd, hogy végre "élsz". Élvezd, hogy messze nem hétköznapi életed 

van", tanácsolta Hannának egy hang a fejében.  

- Most már mindent tudsz - csapta össze a két tenyerét a fiatal felnőtt. 

Készen állt arra, hogy kikísérje váratlan látogatóját.  
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- Én még itt maradnék... - visszakozott Hanna, ugyanis kifejezetten 

kellemesnek találta az ottlétet azok után, miután a nő végett végre 

tisztábban látta a homályos életét. Ám Fruzsi hajthatatlan volt.  

- Bocsi, de már tényleg haza kellene menned, mert vendéget várok.  

- A leendő férjed jön, Olivér? - a válasz lelkes bólintás formájában 

érkezett. A kislány belátta, hogy tehetetlen volt: akármennyire is ott 

szeretett volna maradni, kénytelen-kelletlen el kellett mennie. "Fogd fel 

úgy, hogy a házasságuk a tét", adta magának a tanácsot. "Ha nem 

hagyod el a házat, Fruzsi nem lesz boldog." Ezt észben tartva a kislány 

kevesebb, mint öt másodperc alatt már a parányi épület előtt feszített 

vizesen, koszosan.  

- Tehát megfogadták a tanácsaimat - motyogta maga elé félhangosan, 

miközben megpróbált a kietlen, sötét utcában tájékozódni. 

Hazudott volna, ha azt állította volna, hogy hidegen hagyták a pár 

perccel azelőtt elhangzott mondatok. Igaz, újból és újból bűntudata 

támadt, amiért nem ő volt az a személy, aki felkarolta az egykori 

drogost, de mégis megtiszteltetésnek érezte, hogy a felnőttek nem 

vetették el a gondolatait. Az volt a legnagyszerűbb az egészben, hogy 

használtak a tanácsai. Talán alulértékelte magát, és valójában nagyon is 

jó dolgozó válna belőle.  

Jóleső melegség öntötte el  szívét, mikor elhaladt azon bizonyos 

csatornafedél mellett, amelynek pontos másolatánál Fruzsina tengette a 

mindennapjait. Magatehetetlenül, káros szenvedélyek rabjaként.  

Bár sötét volt, de a csillagok és a Hold által adott félhomályban látta a 

csatorna melletti fű zöld színét. "Milyen különös... Papa hogy tudta 

felépíttetni ugyanezt a klinikának egy adott szobájába?"  

Most a földre képzelte a sörösüvegeket, a cigarettacsikkeket és az 

elhasznált tűket. De amilyen gyorsan bevillantak neki a képek, olyan 
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gyorsan száműzte őket onnan. Aztán felelevenítette az egykori beteg nő 

kinézetét és állapotát, hogy szembe állítsa a mostani, makk egészséges 

fiataléval: a fejlődés óriási volt. "Ezt én tettem!", így ő diadalittasan, de a 

jókedve egyről a kettőre alábbhagyott. "Nem, nem én voltam. 

Köszönetet csakis a szüleim és a többi ápoló érdemel, nem pedig én." 

- Jaj! - sikkantott fel, majd egy, a hasát érő nagy erejű ütés miatt hanyatt 

vágódott az aszfalton. Ennek következtében iszonyú fájdalom hasított a 

gerincébe: valamiféle hegyes tárgy lehetett alatta.  

- NEM AKAROM! - hörögte. Megpróbált hasra fordulni - hogy ne is 

lássa azt a valamit, ami rátámadt -,de nem bírt. Mintha egy keretben 

hevert volna, amely akadályozta a mozgását.  

Most az erőlködéstől elfáradva fordult vissza eredeti helyzetébe. 

Később - pár másodperc múlva -, mivel kilátástalannak vélte a 

küzdelmét az idegen ellen. A végzetét várta. 

Egy szót sem bírt kinyögni. A torka kiszáradt, a feje zúgott, tarkóját és 

hátát pedig már nem is érezte, olyannyira elzsibbadt. A szemét 

behunyta, majd kinyitotta. Később ismét összeszorította szemhéját, hisz 

rendkívülien sok mennyiségű por - vagy hamu, esetleg homok - került a 

szemébe.  

Langyos szellő csapott az arcába, mely jól esett az arcának. A nulla 

foknál valamivel magasabb hőmérsékletű levegő valósággal felüdülést 

jelentett  számára, bár ezt nem sokáig élvezhette, ugyanis valaki vagy 

valami jókora hideg vizet borított a nyakába. Erre az előzőeknél is 

hangosabban feljajdult. A jéghideg folyadék most a vizes pólója alatt a 

hátára csorgott, s később már egészen a combjáig érezte. A hideg 

zuhany azonban olyan váratlanul érte, hogy - Hanna legnagyobb 

meglepetésére - összeszedve minden erejét és bátorságát, felpattant a 

helyéről.  
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- HAGYD ABBA, BÁRKI IS VAGY! - kérte hangosan, immáron a  

két lábán állva. Hogy hatásosabb legyen, mutatóujját fenyegetően a 

magasba lendítette, s ide-oda rázogatni kezdte, mely végett egész 

nevetségesnek tűnhetett.  

A hasa is fájt. Úgy érezte, mintha valaki másodpercenként egy hatalmas 

tőrt szúrt volna bele, hogy aztán egy óvatlan pillanatban kihúzhassa. A 

fájdalma újból és újból jelentkezett, egyre erősebben. "Mély levegő, 

mély levegő, mély levegő" - ismételgette magában. Most egy, a számára 

éppen legmegfelelőbb testtartásba vágta magát, mivel az elmúlt pár 

másodpercben volt szerencséje kitapasztalni, melyik testhelyzetben, 

milyen módszert alkalmazva tudott egy cseppet enyhíteni a már-már 

kibírhatatlannak tűnő állapotán.  

- Áú! - jajdult fel ismét. Ezután már olyannyira megelégelte a 

fájdalomtűrést, hogy elhatározta: meg kell azt szüntetnie, különben 

bármelyik pillanatban fennáll annak a lehetősége, hogy összeesik. 

Ujjaival megérintette a hasa tájékát.  

- NEM! FÚJ! - sikkantotta kővé dermedve: egy nedves valami volt a 

hasa tájékán, amit bármennyire is próbált eltávolítani onnan, törekvése 

reménytelennek bizonyult. "Mintha hozzád lenne nőve." Mikor a 

kislány erre gondolt, még idegesebb lett. Annyira, hogy egy, a 

cselekvésre megfelelőnek hitt pillanatban ujjaival az említett testrészhez 

nyúlt: a hideg, átfagyott, jégcsapra emlékeztető ujjak a hasán egy óriási 

daganatot érintettek, mely igencsak kemény volt. Igen, a pocakjából 

nőtt ki, elfedte az egész gyomrának tájékát. - Ne - nyögte halálra 

rémülve. A szíve a torkában dobogott. Még lélegzetet is elfelejtett 

venni, s a szíve talán még egy verést is kihagyott rémületében. "Az nem 

lehet, hogy eddig semmi bajod nem volt, most pedig hirtelen egy nem 

kis méretű daganatod nő. És pont a hasadra. Nem, ez nem lehet! Vagy 

mégis?"  
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Hirtelenjében már nem is tudta, mit gondoljon. Már csak azért sem, 

mert történetesen nem állt a jövő hatalmas biológus-üdvöskéjének 

hírében, ugyanis a biológia és a kémia volt a gyengéje. Ez abban 

nyilvánult meg, hogy e két tantárgyból birtokolt négyes osztályzatokat 

is, mely osztályzatok számára megegyeztek az egyessel.  

A kemény és érdes kitüremkedésről most leemelte a kezét. Egészen 

idáig csak bosszankodni tudott - amiért a sötétség miatt csupán az orra 

hegyéig látott -, de a helyzet mostanra már megváltozott: még jobban 

kétségbeesett. Valahogy nem fűlt hozzá foga, hogy újdonsült barátját - a 

daganatát - megpillantsa, így hát elfordította a fejét. Az eredmény 

ugyanaz volt: még mindig nem látott semmit.  

Halvány lila gőze sem volt arról, hogyan kerülhetett a hasa közepére az 

óriási csomó. Szörnyszülöttnek érezte magát. Legszívesebben levetette 

volna a bőrét, s kibújt volna belőle, aztán hátat fordított volna neki, s 

vissza se pillantva elfutott volna. Igen, biztosan ezt tenné, ha 

megtehette volna. De nem tudta. Az adott körülmények sajnos úgy 

hozták, hogy még pislogni sem volt képes. Sosem tekintette magát 

valami eget rengető szépségnek, a fiúk női ideáljának, de ez már tényleg 

túllőtt a célon: bár nem törődött nagyon a külsejével, a daganata mégis 

zavarta.  

Újból a hasához ért. Bízott abban, hogy egyik szempillantásról a 

másikra majd felszívódik az a valami. Persze tisztában volt azzal, hogy 

reménye csupán álom marad.  

- Segítség! - kért segítséget nem is a környezetétől, hanem inkább saját 

magától. "El kellene futnom, hátha leesik rólam ez az izé?", tette fel a 

kérdést, de aztán rögtön el is vetette, hiszen a megfutamodásnak az 

égvilágon semmi, de semmi értelme nem lett volna: attól a daganat 

minden bizonnyal még a hasán marad. "Fussak el a kórházba? Nem, 

oda végképp nem akarok menni", ugyanis Hanna gyűlölte azt a 

jellegzetes "kórházszagot", amelyet a fertőtlenítőszerrel kezelt 



 
 

276 
 

burkolatok, berendezések, eszközök és textíliák árasztottak magukból. 

"Mehetnék haza is..., vagy a klinikára", jött az újabb ötlet. Ám úgy 

döntött, hogy megkíméli személye vérfagyasztó látványától az 

intézménybelieket. "Különben is, mit tudnának tenni a klinikán? Csak 

mélységesen együtt tudnának érezni velem. Tehát összegezve, egy 

dolgot tudok csak csinálni: itt maradni, és kivárni, míg el nem múlik a 

daganat." 

"Hát arra aztán várhatsz", jegyezte meg kelletlenül egy hang a fejében. 

Ezt a gondolatot aztán meg is fogadta. Elhatározta, hogy egy tapodtat 

sem fog továbbmenni, s hogy legyen is értelme annak, hogy egy helyben 

ácsorgott, elkezdett az élet értelméről gondolkodni.  

Visszaemlékezett arra, hogy kiskorában - körülbelül két évvel lehetett 

fiatalabb - irodalomórán kapott egy házi feladatot, melynek lényege az 

volt, hogy írnia kellett egy fogalmazást az élet értelméről. Arról kellett 

elmerengnie, hogy ő, Hanna mi célból élt, és hogy szerinte mi a saját 

létének értelme. Nem szívesen gondolt vissza azokra a legtöbbször 

éjszakákba nyúló tépelődésekre, amikor is a feladatán törte a fejét. 

Hosszas keresgélés, kutakodás, gondolkodás előzte meg házi 

dolgozatának elkészítését. Rövidesen aztán készen lett a nagy mű. 

Büszke volt magára, hogy képes volt megszerkeszteni egy ilyen 

bonyolult kérdés köré épülő fogalmazást. Emlékezett arra, ahogy este 

alig várta, hogy másnap bevihesse a lapokat az iskolába, hogy 

átnyújthassa a tanárának.  

- Mi ez? - vágott a tőle már megszokott értetlen képet Lorin tanárnő, 

mikor Hanna óra elején előrukkolt a nagy becsben tartott alkotásával. - 

Mire véljem ezt? Mégis mit képzelsz? - bökött a lapokra olyan erősen, 

hogy műkörmével majdhogynem átlyukasztotta papírokat.  

- A dolgozatom - húzta ki magát ünnepélyesen, s a tanára megrovó 

arckifejezését egy magabiztos mosollyal nyugtázta. Vigyora láttán már a 
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tanára arckifejezése is egy fokkal derültebbé színeződött. Később, 

mintha csak a kollégáinak mondta volna, kijelentette: 

- Hanna, az élet túl rövid..., de tartalmas, ha azzá tesszük. Megragadtad 

a lényeget - s elismerően bólintott egyet. Később sarkon fordult, és 

elviharzott. 

- Tanárnő! - kiáltott a diák, mert a dolgozatát Lorin tanárnő a tanári 

asztalon felejtette, továbbá azért, mert nem emlékezett arra, hogy 

kapott e művére osztályzatot. Szavait a tanár figyelmen kívül hagyta, 

mivel távozott a teremből. Hanna ekkor két métert tett meg az asztal 

irányába. A dolgozata fölé hajolt, és ránézett. Miután tüzetesebben 

átvizsgálta megint bebizonyosodott arról, hogy az áttekinthető és teljes 

volt. Csupán csak egy aprócska dolog zavarta a szemét. Mégpedig a 

legfelső lap kellős közepén éktelenkedő hatalmas, piros betűk és még 

annál is nagyobb felkiáltójelek: "ÉRTÉKELHETETLEN!!!" A kislány 

ezen nem lepődött meg sőt, még szélesebb mosolyra húzódott a szája, 

hiszen elérte a célját. Újból a nagy művére pillantott: azon valójában egy 

árva betű sem szerepelt - csak a kusza, vörös vonalak a lap közepén.  

Valóban: Hanna szerint az élete értelme a nagy semmi nem volt. Ám ez 

nem összetévesztendő a semmittevéssel. Sokak szerint a család, vagy a 

boldogság elérése és megélése jelenti az élet értelmét, bár ezzel az 

elképzeléssel a kislány hosszú órákba nyúlóan vitatkozott volna.  

A tanárnő Hanna akkori álláspontjára volt kíváncsi: Mit gondol, vajon 

mi a jelenlegi életének értelme? A kislány akkor nem vallta magát 

boldognak, de még boldogtalannak sem. Csak élte az életét, különösebb 

cél nélkül. Megfelelési kényszere volt, mely a buzgó tanulásban merült 

ki. Azt is írhatta volna, hogy élete értelme az, hogy megtalálja az élete 

értelmét, de ha valóban ezt vetette volna papírra, bizony füllentett 

volna.  

Már egészen kisgyerekkorban az embert a pörgő élet sodorja magával. 

Csak azt látja a világból, hogy mindenki úgy rohan a dolgára, mintha 
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üldöznék. Ennek fényében a kisgyerek is kénytelen alkalmazkodni 

környezetéhez. Továbbá - más példakép nem lévén - utánozni kezdi a 

körülötte élő embereket, ő is felveszi a sodró élet tempóját.  

Hanna nem szégyellte, nyíltan, bárki füle hallatára ki merte jelenteni: ő 

egy ösztönember. Annyira szorították a korlátok, a saját határai, hogy - 

szleng kifejezést használva - stréberré vált. Már arra sem tudott választ 

adni, hogy miért is küzd élete során. Csak azt tudta, amit beléneveltek. 

Mégpedig azt, hogy a kötelezettségeit teljesítse. A mókuskerékhez 

hasonlítható rohanó élet annyira magával ragadta, hogy nem is igazán 

vágyott arra, hogy önálló gondolatai szülessenek.  

Hanna abban a korszakában pontosan megtestesítette azt az egyént, 

akivé nem szabadna válnia senkinek sem.  
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A BIZARR UDVAR 
 

- Brr! - borzongott meg, majd a hidegtől már teljesen átfagyott tagjaiba 

hogy egy kis életet leheljen, mozgatni kezdte azokat. A hasa még mindig 

fájt, plusz még a végtagjai is elzsibbadtak a mozdulatlan testhelyzetének 

következtében.  

- Már reggel is van? - tette fel a kérdést úgy fél óra múlva, de a kérdés 

megválaszolatlanul lógott a levegőben. A felkelő Nap vörösen, narancs- 

és citromsárgán ragyogó sugaraira nézett. A hirtelen jövő fény 

következtében könny be lábadt a szeme, melynek következtében sűrű 

pislogásba fogott. Beletelt egy kis időbe, mire a szeme hozzászokott a 

fényhez. Csak ezután kapott észbe, hogy meg kell néznie a hasa 

környékét: ott van e még a daganat, vagy sem? Vagy egy számára idegen 

ember csinál valami különöset az ő, Hanna hasával? Talán elbújt egy 

bokor mögött, távirányítót szegezett rá, s úgy irányította a testrészére az 

adott pillanatban feszélyezően mozdulatlanul rajta csüngő eszközt? 

Igen, biztosan így van. Rá kell vennie magát, hogy szembenézzen az 

illetővel. Fájdalmat nem szeretett volna okozni neki - még egy pofonnal 

sem - annak ellenére, hogy az illető másodpercről másodpercre 

fájdalmat okozott neki. Egészen egyszerűen csak illedelmesen meg 

akarta kérni, hogy szabadítsa meg a rajta függő mázsás súlytól. 

Elérkezett a döbbenet ideje, mikor is végre meglátta kínjának okozóját: 

- Kilégzés. Belégzés. Kilégzés. Belégzés - hajtogatta csendesen, minden 

erejével igyekezve, hogy mellkasán belül tartsa a kiugrani kívánó szívét. 

A kezei, és az összes porcikája reszketett, mint a nyárfalevél. Érezte, 

ahogy az arca kipirosodott, és ahogy a füle elvörösödött. 

- Neee! - nyögte erejét vesztve, mikor a szeme sarkából megpillantotta 

azt a borzalmas teremtményt, melyet addig daganatnak képzelt. Hanna 
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azt undorítónak, félelmetesnek, borzalmasnak, visszataszítónak - és még 

egy jó pár efféle kifejezést fel lehetne sorolni - találta azt a bizonyos 

lényt, aki a fogaival az ő - még előző életéből megmaradt - parányi 

hájába csimpaszkodott: - Hagyj már békén! Mit vétettem ellened? 

Mindig a nyomomban vagy, csak azt nem tudom, miért? De most talán 

tudsz rá adni választ. Mi ez az egész? Te vagy az összes bajom okozója. 

Miattad idegenedtem el a szüleimtől, és a barátnőimtől. Miattad érzem 

magam egyedül. Egyedül csak te tehetsz róla, hogy nem láttam az 

otthonomat már... már... már nem is tudom, mennyi ideje. Te tehetsz 

mindenről! Mindig követsz, egy lélegzetvételnyi szünetet sem engedsz 

meg nekem. miért nem hagyod, hogy egy teljesen normális tinédzser 

életét éljem? Mégis ki vagy te, hogy más emberek életét kedved szerint 

szabályozod? Törődj a saját dolgoddal, és felejts el engem, és azt a pár 

gyereket és felnőttet, akik életéből kiszorítod a vidámságot és jókedvet, 

hogy a helyébe szenvedést és nyomort helyezz! Mit képzelsz magadról? 

Tudod mi vagy te? Nem? Ne is találgass, megmondom neked! Te egy 

mihaszna semmirekellő... - de legnagyobb sajnálatára nem jutott több 

jelző eszébe - aki még mindig kitartóan mardosta fogsorával a lány hasát 

-, így hát csak a földre köpött egy kiadósat, s gyűlölködő szemekkel a 

pocakját marcangoló teremtményre  bámult. - Pfuj... Gusztustalan 

vagy... Áúúú! - jajdult fel hirtelen, hisz erre a megjegyzésére a kiélesített 

harapó fogak még mélyebbre hatoltak. - Engedj el! - kelt ki magából. 

Ezután ide-oda forgatva a törzsét próbálta lerázni magáról a már-már 

piócává váló élőlényt, de ezzel csak az érte el, hogy még jobban sajgott 

a már említett testrésze. - Engedj el! Fáj... - nyögte megadóan. Szavára 

válasz nem jött, helyette inkább erősödött a fájdalma. A kellemetlen 

érzés lassan elterjedt az egész testében. Olyannyira fájt neki, hogy térdre 

rogyva sírni kezdett. Kilátástalannak vélte a helyzetét. "Be kell látnod, 

vesztettél. Nem lehet mindig győztesen kikerülni a csatából", dünnyögte 

magának félhangosan. "De mit is tanított Anya? Jesszus, elfelejtettem. 

Pedig emlékszem, nagy bölcsesség volt." A kislány egy picit rá is játszott 

tudatlanságára, hogy ezzel is terelje a gondolatait, s enyhítse a fájdalmat. 

Ez sikerült is, de csak egy rövid ideig, ugyanis gyorsan eszébe jutottak 



 
 

281 
 

azon emlékezetes szavak, amelyet a szülőjétől hallott: "a háború 

helyszínét, teljesen mindegy, hogy győztél e vagy vesztettél, emelt fővel 

hagyd el! Igen, ezt fogom tenni... Veszítettem. Na és? Hány ember 

veszített a háborúnkban? Mégis, ha megkérdezzünk egy akkortájt 

harcoló katonát, büszke rá, hogy egy nemes cél érdekében 

harcolhatott", az utóbbiakat már nemhogy félhangosan, hanem üvöltve 

ejtette ki. "Győztem! A háborúban nem, ennek ellenére mégis 

győztesnek vallom magam. Hallod?", tette fel a kérdést magából 

kikelve. 

Ha a gyereket netalántán látta egy járókelő, váltig állíthatta, hogy egy 

őrült szabadult el egy elmegyógyintézetből.  

Válasz híján kérdését maga válaszolta meg: - Áh, dehogy hallod. Téged 

csak a saját problémáid foglalkoztatnak. Az a célod, hogy csakis te 

legyél boldog a világban - vagy ha nem a teljes világban, de az én 

közvetlen környezetemben biztosan. Egyszerűen képtelen vagy 

elviselni, hogy rajtad kívül még léteznek boldogok. Jaj, mennyivel jobb 

lenne a helyzetünk, ha te nem lennél - sóhajtotta, majd felerősödő 

fájdalmában ismét feljajdult.  

A hasához kapott, hogy rászorítva a kezeit enyhítse az elviselhetetlen 

kínt, de mikor véletlenül az a bizonyos személy koponyájához ért, 

meggondolta magát, s sebtében magához húzta végtagját. 

Gusztustalannak vélte hozzá nyúlni egy olyan lényhez, aki romba 

döntötte mindazt, amit tizennégy éve építgetett.  

- Egy szót sem bírsz kinyögni? - kíváncsiskodott a zaklatott lelkiállapotú 

kislány, majd mivel válasz nem érkezett, tovább folytatta: - Undorodom 

tőled. A körmeidtől, a fogaidtól, a szemed színétől, minden egyes 

mozdulatodtól. És már megint miért okozol nekem fájdalmat? Miért 

nem akadsz végre le a hasamról? Már így is kellőképpen vérezhet. 
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Hirtelen egy vékonyka hang ütötte meg a fülét, amitől biztosra vette, 

hogy menten szétreped a dobhártyája. "Kiskutyanyüszítés? Vagy esetleg 

kismacska? De mégis hol lehet?" 

Hirtelen felelevenedett benne a kisállatok védelme iránti tartós 

elkötelezettsége, így ballra-jobbra forgatva a fejét pásztázni kezdte a 

félhomályba burkolózó területet. Annak egészen zord kinézete volt: a 

graffitivel csúfított háztömbök, a megrongált játszótér, s az egerektől, 

mosómedvéktől és patkányoktól zajos kukák nem igazán a lakók 

vendég- és rendszeretetéről tanúskodtak.  

- Hol vagy? - váltott át a hangszíne a kemény "nem tudsz 

megfélemlíteni" hangszínből a "gyere, majd én pátyolgatlak" 

hangszínbe, de akármennyire is kecsegtette a kisállatot a hívogató 

szavaival, akárhogy kérlelte, ő nem mert - vagy nem tudott? - Hanna elé 

menni. - Gyere, ne félj tőlem! Hol vagy? Mutasd magad! Kérlek! Nem 

bántalak! - kérlelte, ám mindhiába, mintha csak a falnak beszélt volna.  

Már éppen ott tartott, hogy feladta a "mentsük meg a bajba jutott 

kisállatot" című expedícióját, amikor is újból nyüszítést hallott azzal a 

különbséggel, hogy a hang immáron egészen közelről jött.  

Máig nem tudta megmondani miért, ösztönösen a hasára tekintett. 

Egészen más látványban volt része, mint akkor, mikor legelőször oda 

nézett: - Hát te? - a hangszínét határozottnak tervezte, de kérdése 

inkább negédesen hangzott. - Fel vagyok háborodva - vágott szigorú, 

ellenállást nem tűrő ábrázatot, majd elernyesztve megfeszített arcizmait, 

hangos nevetésben tört ki. Annyira viccesnek találta azt, hogy 

félreértette a történteket, hogy döbbenete így tört a felszínre. Ugyanis 

egy puli kutya csüngött az alhasán, nem pedig egy nagyméretű daganat. 

Az a bájos jószág nem lehetett idősebb három évnél. A lány azt az 

aranyos pofájú, fekete bundájú teremtményt nézte a papájának, s ezért 

is fakadt ki néhány perccel azelőtt, a ronda szavakat neki címezve. Igen, 

a képzelet nem ismer határokat. Főleg, ha Hanna képzeletéről van szó. 
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Minden bizonnyal tudat alatt igenis tisztában volt azzal, hogy kivel állt 

szemben. S hogy ennek ellenére miért viselkedett így vele? Hanna 

kénytelen volt hirtelen valakin levezetni a feszültségét úgy, hogy az 

ártatlan és ártalmatlan kiskutyát minden problémája okozójának 

képzelte.  

- Ilyen cuki kisdögöt még életemben nem láttam, mint amilyen te vagy - 

dicsérte meg a kislány a maga módján a lény külsejét, aki összeszorított 

fogakkal kénytelen volt csukva tartani a száját, ha azt akarta, hogy ne 

essen le a földre - ugyanis még mindig a fogaival tartotta magát a 

levegőben.  

Hanna érezte, hogy a kiskutya hosszú farkát ide-oda csóválva veregetni 

kezdte a térdét, amely egy kicsit sem jelentett felüdülést a számos 

szörnyű megpróbáltatást elszenvedett lábának.  

Már nem félt a társaságától sőt, meg szerette volna tartani a kisállatot - 

de csak akkor, ha végre elengedi a háját. Hanna tett is az ügy érdekében: 

sebtében a kisállat után kapva egy hirtelen rántással eltávolította 

magáról, de csak miután a kísérlete - hogy az egyik ujját a kedvenc 

szájába dugva rábírja, hogy engedje el a vizes felsője egy részét és az 

alatta lévő bőrt, s kevéske zsírt - sikeres volt. Ezután első dolga az volt, 

hogy egy röpke pillantást vetett a pocakjára: felhúzta hát a pólóját , s 

rögtön szemügyre vette a szeme elé táruló látványt, mely akkor már 

pirosodott a fognyomoktól és a vértől. Igen, biztosan vért látott volna, 

ha... De nem, nem azt látott: a hasából nem szivárgott sem vér, sem 

genny, sem semmiféle ellenanyag, amit a szervezete termelhetett volna, 

válaszul az éktelen fájdalmat okozó harapásra. A kutya fognyomait 

viszont felfedezte a bőrén, de azokból is csak egyet, kettőt.  

- Áh - sóhajtott, s megkönnyebbülten leengedte a jéghideg pólóját. 

Nevetségesnek találta a nemrég eljátszott kis jelenetét, ugyanakkor 

boldog is volt, hogy egy olyan teremtmény hallgatta végig kifakadását, 

aki azt sem tudja, miért mozgatják folyamatosan fel-le az emberek az 
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állkapcsukat, így szerencsére még bocsánatkéréssel sem tartozott a 

társaságának.  

Hanna most leguggolt elé, két ujjával megvakarta az eb állát, aki erre 

boldogan felvakkantott, majd egy nagy ugrással a lány ölében termett, s 

egy arcnyalással ajándékozta meg a nevető embert. - Neee, csikis 

vagyok... Hagyd abba, kérlek! - hangos hahotázásban tört ki, behunyta a 

szemét, s elfordította a fejét bízva abban, hogy a kisállat megunja a 

sorozatos puszik adását. De hiába bízott benne, az nem unta meg. 

Ellenkezésére a kislány további bő nyálzuhatagot kapott a nyakába. - 

Haha... Áú... Hihi... Jaj, miért nem fogadsz szót? Hagyjál... Hehe... - 

nyöszörögte, de a kiskutya ezt meg sem hallva, szakadatlanul tovább 

űzte szeretett tevékenységét. - Fúj! Ázott kutya szagod van! Mondd 

csak, mikor fürdettek utoljára? A szagod... - itt eltorzította a képét - 

borzalmas... - aztán témát váltott: - Nincs otthonod, igaz? - pillantott 

sajnálkozva a csupasz lába szárát nyalogató kutyusra. Minduntalan 

összeszorult Hanna gyomra, amikor csak elképzelte mégis mi 

történhetett azon a bizonyos napon, amikor is az adott pillanatban 

előtte lévő kis ebet elhajították maguktól a gazdái. "Kidobhatták egy 

kocsiból az országútra, amit azért tettek, hogy elgázolja őt egy arra járó 

teherautó", töprengett. "Esetleg véletlenül kizárták az otthont adó 

házból, és elszökött?" 

Sokáig töprengett, hogy rátaláljon a legmegfelelőbb válaszra, de 

mindhiába: csak találgatni tudott.  

- Meséld el nekem, mi történt veled, mielőtt még találkoztunk volna? - 

Ezen mondat közben Hanna jó erősen karjaiba fogta az ezen 

cselekedete következtében bőszen kalimpáló, fekete gombolyagra 

hasonlító kutyust. Most szem magasasságig emelte a kutyát. A saját 

orrát a kisállat nedves és hideg bundájába dörzsölte, mire a levegőben 

boldogan himbálózó állat ismét egy hatalmas, nyálas puszival 

ajándékozta őt meg. A lány erre nevetni kezdett, s dorgálóan így szólt: - 

Még hányszor kell elmondanom, hogy csikis vagyok? Különben is, 
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olyan hideg van, hogy rá fog fagyni az arcomra ez a sok nyál - már olyan 

hangosan nevetett, hogy lassan már a saját fülét is sértette a magas 

frekvencia, amelyet a torkából bocsátott ki. Jókedve nem volt hosszú 

életű: egyik másodpercről a másikra hervadt le ajkáról a mosoly, hogy a 

helyébe rémület és döbbenet kerüljön. Ugyanis a szeme a felemelt 

karjára a tévedt. Normális esetben ebből még semmi probléma nem 

adódott volna, de azon pillanat éppenséggel nem volt egy mindennapos 

helyzet: az említett testrészéről vörös folyadék csorgott le az ujjtöveitől 

kiindulva, az ujjközein át egészen a karjáig, ahol a már sok csatát megélt 

hosszú ujjú melegítő felsőjében tűnt el. Úrrá lett rajta a döbbenet. Szíve 

újból a megszokottnál sokkal hevesebben kalapált.  

"Mit jelentsen ez?" - tette fel magának a kérdést.  

Magabiztosan - bár remegő kézzel - letörölte ujjperceiről a vért, csak 

hogy megbizonyosodjon arról, hogy az e a vérzés forrása. Beigazolódott 

a gyanúja: valóban az ujjaiból csordogált ki a folyadék, azzal az apró - de 

megnyugtató - különbséggel, hogy állítása ellenére nem az ő vére volt. 

Hiszen az egész kézfején egy nagy horzsolás sem volt - persze 

kisebbeket folyamatosan szerzett kalandjai során.  

Erre a felismerésre szívverése ismét eredeti tempójában  vert. 

- Szegény kiskutya, te vérzel ennyire? - pillantott összeszorult 

gyomorral, sajnálattól kisápadva az állatra, aki ekkor már a földön fekve 

aludt. - Biztos éberen már képtelen volt elviselnie fájdalmát - tódította 

már-már sírva fakadva, de gondosan ügyelve arra, hogy óbégatásával fel 

ne verje a mély álomba szenderülő apróságot.  

Később azonban rájött, hogy kettejük közül semelyikük sem sebesült 

meg komolyabban.  

- Akkor hát ki vérzik? - tette fel a költői kérdést, de válasz - mint már 

megszokta - nem érkezett rá. Fogalma sem volt, kitől származhatott az, 

így hát mély töprengésbe kezdett: - Megsimogattam a kis vakarcsot... - 
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így félhangosan bízva abban, hogy a jelenlegi rejtélyre maga találja meg 

a választ - és ránéztem a jobb kezemre. Az vérzett, annak ellenére, hogy 

nyílt sérülésem lenne. Szerencsére Kis Vakarcsnak - eldöntötte, hogy 

ideiglenesen, így fogja hívni egészen addig, míg rá nem lel a kisállat 

gazdijára - sem vérzik egyetlen horzsolása sem. De az tény, hogy akkor 

kezdett el vérezni a kezem, amikor megsimogattam a bundáját. Hm... - 

és erősen töprengő képet vágott.  

Így guggolt a kutya előtt vagy negyed órán át, majd felkapta a fejét, 

széles mosolyt varázsolt az arcára, és diadalmasan kihúzta magát, mivel 

ráeszmélt a válaszra. Egy ideig még magában érlelgette a választ, majd 

nemsokára egy óvatlan pillanatban szavakba öntötte elképzelését. Az így 

hangzott: - Te, pöttöm Vakarcs, sün vagy. A tüskéidhez értem, és 

vérezni kezdett a kezem - Hanna maga is belátta, hogy az állítása 

nevetséges volt, de álláspontját igaznak vélte, s akármennyire is 

kényszerítette énjének egyik fele megváltoztatni az iménti véleményt, a 

másik fele hajthatatlanul ragaszkodott felismeréséhez. Mondanom sem 

kell, a "másik énje" győzött az "ének párbajában". A nem hétköznapi 

kijelentésére még  a szóban forgó kisállat is felszisszent, de nem kelt fel.  

- Jó, jó, bután hangzik, de akkor mondj valami más elfogadható 

magyarázatot! - célozta felszólítását a mindössze egy főből álló 

halhatóságának, akinek  a válasza bősz horkantás-sorozatok formájában 

érkezett. A kislány erre megcsóválta a fejét, majd ismét a gondolataiba 

merült: "Tény, hogy Kis Vakarcs miatt véres a kezem. Megsimogattam, 

és csak azután lett olyan, amilyen. Ez azért van, mert a bundája nem 

más, mint kisebb-nagyobb tüskék rengetege" - de később 

elbizonytalanodott: - "Ha ez valóban így lenne, akkor a sebes kezemet 

kellene most látnom, nem pedig egy olyat, aminek nincs semmi baja - 

kivétel az, hogy állandóan, szünet nélkül folyik belőle a vörös folyadék. 

Hm... Már megint nem értek semmit" - vallotta be magának, mielőtt 

még tüzetesebben is körülnézett volna környezetében.  
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- Áh, itt senki sincs rajtunk kívül - keseredett el, aztán vérző kezét a 

kiskutya puha bundájához érintette. Ekkor megdöbbentő dolog történt. 

Azonban Hanna számított arra, így hát sikerült megőrizne a hidegvérét. 

Hogy mi történt? Amilyen hirtelen találkozott a keze a vastag bundával, 

olyan hirtelen forrósodott fel körülötte a levegő, és kezdett egyre 

sebesebben szivárogni a piros folyadék a kézfejéből, egyenesen a kisállat 

szőrére. Az egykori diák erre behunyta a szemét. Egy váratlan 

pillanatban felnyitotta, majd ismét behunyta, bízva abban, hogy  az 

egész csupán csak egy álom volt. Az anyukája mindjárt felkelti, hogy 

egyen reggelit. Édesanyja pillanatok múlva széthúzza a 

sötétítőfüggönyöket a szobájában, és lehúzza róla a takarót, mint oly 

sokszor ezt megtette a lány "előző" életében. Abban az életében, mikor 

még fogalma sem volt arról, mit jelent drogosnak lenni, s ha valaki 

megkérdezte volna, hol van az a bizonyos klinika - még nem volt 

szerencséje megkérdezni az intézmény hivatalos nevét -, vagy ha 

netalántán egy éppen arra járó turista leszólította volna őt az utcán, s 

érdeklődött volna, hogy mégis hol találja a mesterségesen kialakított 

tengerpartot a barlanggal együtt, valószínűleg elküldte volna a búsba. 

Azonban minden reménye ellenére - akárhogy is áhított rá, hogy 

álmodik csupán - tévednie kellett: senki sem húzta szét a függönyöket, 

senki sem nyitott be a szobájába, hogy lerántva az éppen alvó lányról a 

takarót, felverje a szépnek egyáltalán nem mondható álmából.  

Most megborzongott, és megrázta a fejét, arra vágyva, hogy 

mozdulatával minden nem kívánatos gondolat kiesik az emlékezetéből.  

- Félelmetes egy süni-kutya vagy te. Pfuj! - fancsalodott el, mikor az arca 

magasságába emelve a saját kezét, megszagolta a rá tapadt anyagot. 

Mintha nem is vér lett volna, hanem teljesen más...  

Mivel már újabb tizenöt perc múlva sem jutott egyről a kettőre, 

elhatározta, hogy megkóstolja a vérhez hasonlító - de már korántsem 

volt benne biztos, hogy az volt - folyadékot, hátha az esetleg ketchup, 

színezett víz, vagy valami egészen más. Akármennyire is utasította 
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magát a cselekvésre, képételen volt a nyelve hegyéhez érinteni az ujját, 

így jobbnak látta, ha behunyt szemmel törölgetni kezdi ázott végtagját 

egy száraznak vélt földdarabba.  

- Hát ez meg...? - hökkent meg, mikor a megtörölt kézfejét pásztázta 

szemével. Akármennyire is törte magát, nem tudta hová tenni azt a 

jelenséget, amely a szeme elé tárult: miután hozzáért a földhöz, barna 

folyadék keletkezett a végtagjára csakúgy, mint az előbb, mikor is a 

kiskutyát simogatta meg. De mégis volt egy kis eltérés: a sötétbarna 

folyadék most az ujjperceiből csordogált ki, ám ez egy icipici fájdalmat 

sem okozott a lánynak, így ő nem is törődött vele. Úgy vélte, hogy 

kisebb problémája is nagyobb annál, hogy okokat keressen, legalábbis 

lehetséges válaszokat találjon arra, hogy miért látja azt, amit. "Teljesen 

felesleges, úgyis csak képzelődök a fáradtságtól", győzködte magát.  "Az 

agyam azért találhatta ki ezt a sztorit, mert mára valószínűleg már elege 

van a vízből - hiszen egy fürdőkádban ébredtem. Biztosan 

folyadékfóbiás lett." 

- Hol az otthonod? - fordult váratlanul a csendben alvó kutyához. 

Olyannyira váratlanul, hogy Kis Vakarcsot sikerült felébresztenie. - 

Bocsi, nem akartam - szabadkozott erre a lány, majd a kíváncsiságot 

tükröző arcát a kiskutya - már ha nem sün - megszeppent pofájába 

mélyesztette.  

Hannát az ezután történtek teljesen meglepték, így a csodálkozástól 

egypár másodpercig csak hápogni tudott, majd körülbelül három 

percnyi bamba bámulás elteltével elképzelte magát, hogy vajon milyen 

buta lehet az arckifejezése. Ezért rögtön becsukta a száját, és egy fokkal 

értelmesebb ábrát próbált felölteni magára, több-kevesebb sikerrel. 

Hogy mi váltotta ki belőle a csodálkozását? Az, hogy a "hol az 

otthonod?"  kérdésre az eb úgy viselkedett, mintha megértené a 

beszélőt: okosan bal oldalra bökött fejével, s vakkantott hármat.  
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- Ne... - nyögte erőtlenül, s egyben diadalittasan a lány, miután 

ugyanabban az irányba meredt a tekintete, mint amerre a kis társáé volt. 

- Szóval az az otthonod? - ahová nézett, ott egy hatalmas épület 

helyezkedett el. Hanna szerint az vagy száz méter magas lehetett. Egy 

családi ház volt. Fehér falakkal, hétköznapi ablakokkal, hagyományos 

tetővel. Egy közönséges épület látványa tárult az arra járó bámészkodók 

szeme elé, mégis valamiben azért különbözött a szomszéd házaktól: 

amilyen hatalmas volt a ház, olyan hatalmas lehetett az udvara is. A 

rémisztő az egészben pontosan az volt, hogy az óriási kertben egy 

tapottnyi szabad hely sem volt, mivel az zsúfoltságig tele volt pár 

arasznyi - jobb esetben néhol fél, háromnegyed méternyi - alapterületű, 

parányi házikókkal.  

Hanna jól ismerte a ház tulajdonosát: ő egy középkorú, talán ötvenes 

éveit taposó férfi volt. Sokan úgy tartották, hogy ő volt leggazdagabb 

ember az országban, ezért a városka lakói körében közkívánatra csak "a 

város leggazdagabb embere" nevet viselte, persze a szóban forgó úr 

tudta nélkül. Általában nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, inkább 

békésen éldegélt élettárs nélkül. A kislány immár tizennégy éve élt 

abban a városban, de mindössze kétszer volt szerencséje találkozni vele. 

A legelső alkalomkor még egészen fiatal volt - alig lehetett több hat 

évesnél. Azon a napon egy egy főből álló felfedező túra miatt hagyta el 

az otthonát: megelégelte a túlzott szülői felügyeletet, hisz egyke lévén 

minden figyelem rá összpontosult. Már vagy háromnegyed órája 

bolyonghatott a városban, mikor hirtelen egy puha valamibe ütközött. 

Eleinte nem tudta mire vélni a történteket, csak egy kicsivel később vált 

világossá számára, hogy valójában egy kissé túlöltözött emberbe 

ütközött. Amikor erre rájött, próbálta leplezni a rémületét, sikertelenül: 

dobhártyasértőn magas hangot hallatva eszeveszett sikoltozásba fogott. 

Olyannyira megijedt, hogy elfutott, melynek következménye az lett, 

hogy eltévedt. Ahelyett, hogy pánikba esett volna, inkább leült egy 

utcapadkára és várta, mikor találkozik egy barátságos nénivel, bácsival, 

vagy netalántán egy-két rokonával, akik hazaviszik őt. Már beesteledett, 
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de még mindig egyedül ücsörgött, szorosan magához húzva a lábait, 

átkarolva azt a karjaival, s a fejét a térdén nyugtatva énekelte az egyik 

kedvenc dalát a mesekazettájáról. Nem szégyellte, hogy idegenek előtt 

énekelt az ő "gyönyörű, fület melengető", akik még arra sem voltak 

hajlandóak venni a fáradtságot, hogy rápillantsanak. Sőt, mint az később 

kiderült, igenis helyesen tette amikor dalolászásba fogott. Tudniillik 

éppen arra járt a szomszéd néni - ki Hanna énekléséből nap mint nap, 

önkéntelenül részesült -, így felismervén már azt az agyonhajkurászott, 

olykor-olykor idegesítő dallamot, felismerte a pici lányt. Hanna arca 

akkor már felismerhetetlenné vált a sok kosztól és mocsoktól. A kedves 

néni - mivel azt állította, nem ér rá -, megkérte a legközelebbi ház 

lakóját - a hatalmas ház tulajdonosát, amely előtt az immáron tizennégy 

éves Hanna állt -, hogy a megadott címre kísérje haza a csöppséget. A 

megszeppent lány egy ideig erősen ellenkezett, majd végül is beadta a 

derekát, és hagyta magát hazavezetni.  

Másodszori találkozása a ház lakójával már nem volt ennyire bonyolult: 

csak egy közeli bevásárlóközpontban futottak össze. A kínos az 

egészben az volt, hogy Hanna adott pillanatban lelkesen ecsetelte a 

bevásárlókocsit toló, éppen egy fagyasztott pizza lejárati idejét ellenőrző 

édesanyjának, hogy hogyan nézett ki az a rémisztő bácsi, aki hazakísérte 

őt, miután elszökött otthonról. A már említett középkorú ember 

közvetlenül a lány mögött állt, készen arra, hogy mutatóujjával 

megbökje a kislány vállát. Minden bizonnyal meg akarta tőle kérdezni, 

hogy miért is futott el tőle olyan hirtelen akkor, mikor már maga is 

tudta a haza felé vezető utat, viszont erre nem került sor. Helyette csak 

mélyen, a döbbenettől kikerekedett szemű kislány szemébe nézett, 

miközben a férfi a jobb szemöldökét ijesztően felvonta. Ekkor az 

óvodás az anyukája lába mögött keresett menedéket, s az arcát a 

szoknyájába fúrva felkészült az esetleges támadásra, melyre 

természetesen azonban nem került sor. Kis idő múlva aztán a szülője 

noszogatására előbújt, de akkor már nem látta az idegen felnőttet. 
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- Ott laksz, Kis Vakarcs? Komolyan? - hitetlenkedett most a lány, mire 

a kisállat, mintha minden egyes szavát megértené, hegyezett füllel 

bólintott egyet. - Ismerem ám  gazdidat - füllentette, vagy legalábbis 

erős túlzásba esett. Ez idővel neki is feltűnt, így helyesbített: - Vagyis 

egypárszor összefutottam vele, de sosem álltunk le beszélgetni. Most 

miért nézel így rám? Azt akarod mondani, hogy épp itt lenne az ideje? - 

találgatott, mire a társaságát szolgáló kedvenc sokatmondó pillantást 

vetett rá.  - Igazad van... Bemegyünk - így hangzott a kijelentés, sokkal 

inkább saját magának, semmint a bácsi állítólagos kutyájának - vagy 

sünének. A - Hanna szavaival élve - "kutya-sün" ösztönösen a hátsó 

kaput használta, hogy az udvarba juthasson - ugyanis a hálós kerítésnek 

két ajtaja is volt. Hanna mindvégig szorosan követte ideiglenes 

vezetőjét. A fényviszonyok nem voltak jobbak az utcáénál, de a lány 

szeme hozzászokott a sötétséghez, így egy kicsivel jobban tudott 

tájékozódni. Erre szüksége is volt, mivel a nagy terület telis-tele volt 

kisebb-nagyobb házikókkal, s az egyes építmények között úgy egy 

cipőtalpnyi hely volt, így egy idegen - adott esetben ő maga - elég 

nehezen közelíthette meg az óriási méretekkel bíró családi házat. 

Egészen furcsán érezte magát a rengeteg apró faház között. Egy 

óriásnak képzelte magát, aki egy törpék lakta faluba tévedt. Nagyon 

kellett összpontosítania arra, hogy megfelelő helyre lépjen, hiszen 

könnyen katasztrófába torkollhatott volna egy félresikerült lépése. 

A kisállat iszonyatos sebességgel haladt előre, így Hannának nem volt 

lehetősége bámészkodni. Ennek ellenére azért azt sikerült 

megállapítania, hogy az udvarban tényleg nem volt semmi más sem, 

csak kis házak. Egyetlen vékonyka fa sem nőtt oda, sőt, a megfigyelése 

alapján még egy fűszál sem türemkedett ki a földből.  

- Mikor érünk már oda? Siessünk, vagy mondjuk meg a háznak, hogy 

jöjjön ide értünk - nyafogott a kislány, de a kiskutya egyetlen bosszús 

vakkantással elintézte az indulatkitörését. Hanna ezt nem vette észre, 

így tovább feszítette a húrt: előadott egy öt percig tartó hisztérikát, 
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melynek lényege egyenlő volt a nullával. Azután aztán úgy döntött, hogy 

nem szól semmit, csak figyel. Hogy miért? Mert megérkeztek a kijelölt 

célhoz: egy kisházhoz. Az egy picit sem különbözött az összes többitől, 

csak talán egypár centiméterrel magasabb és szélesebb volt tőlük.  

Kis Vakarcs bement az említett házba.  

- Hé, nem erről volt szó - tette csípőre a kezét Hanna, majd 

kétségbeesve jobbra, majd ballra pillantott. Ettől aztán még inkább 

tehetetlenebbül érezte magát, hisz ahová csak nézett, apró kis faházakat 

látott. - Miért nem jelezted, hogy menni akarsz aludni? Akkor nem 

törtem volna magam, hogy kövesselek. Mondd már meg, mégis hogy 

jutok ki innen? Várj, ne is próbálj kioktatni - furcsamód úgy bánt a 

kutyaházban lévő állattal, mintha húsvér ember lett volna. - Ki tudnék 

jutni, ha nappal lenne. Akkor látnám, hogy hol van az a kapu, amin 

keresztül bejöttünk. De ez rajtam most nem segít, ugye tudod? Nem 

reggel szeretnék innen kikeveredni, hanem minél előbb, ha ez 

lehetséges... - a kisállat mintha önelégült arckifejezést öltött volna fel a 

pofájára - már amennyire képesek az állatok a mimika használatára -, 

úgy kukucskált ki a kutyaólból. Nemsokára ásított egy nagyot majd 

Hannát magára hagyva elszundított. A kislányt ez a legkevésbé sem 

dühítette és izgatta fel, hiszen tudta, hogy nem fog segítségére lenni a 

problémájának megoldásában: nem fogja tudni elmondani neki, mitől 

ömlött a bőréből a folyékony sárszerű anyag.  Az igazat megvallva örült 

is annak, hogy  a kutya újból elszundított: így nem keverheti őt bajba, és 

nem is állíthatja újabb megoldatlan rejtélyek elé. "Azt gondolhatja 

magában: elég, ha ennyit megfejtesz nekem. Majd holnap jöhet a többi, 

s ha azt is megoldottad, akkor sem kell aggódnod, adok én neked 

szívesen feladatot, nehogy még a végén unatkozzál nekem." A kislány 

"előző életében" előszeretettel találgatta, vajon mit is gondolhatott adott 

pillanatban a környezetében tartózkodó állat. Ezen gondolatai általában 

kifejezetten emberellenesek voltak, amivel csak azt érte el, hogy még 

jobban elidegenítette saját magát a kis kedvencektől. Hanna effajta 
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szórakozása nem csak árnyoldalakkal rendelkezett: a különös 

gondolatok egy-egy rossz napján nem egyszer vidították fel. 

- Muszáj lesz bemennem abba a nagy házba - sóhajtotta, amikor 

észrevette, hogy a nem messze fekvő épület egyik szobájának villanyát 

felkapcsolták. Gondosan ügyelve arra, hogy nehogy összetiporjon egy-

két igazán kicsi házat, az építmény felé vette az útját, hogy újból 

találkozzon a ház lakójával, Kis Vakarcs állítólagos tulajdonosával. 

"Vajon hány jószága lehet a bácsinak, hogy ennyi kutyaháza van? 

Meglehet. De az is előfordulhat, hogy egy kutyatenyésztővel állok 

szemben. Vagy mind egy szálig a Kis Vakarcsé? " 

Az egykori tanuló most elsétált egy kertifészer-szerű magasabb és 

nagyobb viskó mellett, s ahogy tüzetesebben is megfigyelte, ugyanúgy, 

mint a többi, az is egy ebek részére fenntartott, deszkákból 

összeeszkábált házacskának szánták az építők. "Létezik ekkora kutya?", 

hápogta magában, s akarva-akaratlanul kiejtett három szót a száján: - Ez 

már beteges - mindezt teljes határozottsággal jelentette ki. De 

határozottsága nem volt hosszú életű, ugyanis... 

- Jaj - nyögte erőtlenül, mikor valaki kigáncsolta. Hannának 

másodpercek törtrésze alatt sikerült közelebbről is szemügyre vennie a 

sáros földet. Talán egy mocsárba eshetett? Tudniillik egészen az idáig 

száraz volt a talaj. Olyan száraz, mint a kislány szája abban a 

pillanatban. - Ki az? És mire volt ez jó? - próbált feltápászkodni, de 

mindhiába: akármennyit és akárhogyan is próbált kijutni az állítólagos 

mocsárból, a vége az lett, hogy bizony benne maradt a gödörben, 

mintha egy láthatatlan erő tartaná bent.  

- Felkapcsoljam a villanyt? - búgta váratlanul egy férfihang, mire Hanna 

úgy érezte, mintha villám csapott volna belé. Ennek ellenére igyekezett 

úgy tenni, mintha mi sem történt volna: próbálta megőrizni a 

hidegvérét. Mély lélegzetet vett, hogy uralkodhasson reszkető testén, és 

képes legyen magabiztosnak ható gondolatokat kiejteni a száján. Mikor 
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úgy érezte, hogy kellőképpen felkészült erre, megszólalt. Bár a hangja 

szerencsére már nem akadozott, de a kezeivel a már derekáig érő sárban 

kétségbeesetten kapálóztak.  

- Igen, nagyra értékelném, ha megtenné, uram - kísérletet tett arra, hogy 

tisztelettudó hangnemet üssön meg, és sikerült is neki. Mindenképpen 

jó benyomást akart kelteni az idegenben. A földdel elegyített víz már 

vállig lepte a kislány testét, ezért úgy vélte, hogy minél előbb világít 

körülötte egy fényforrás, annál jobb. Így megtudhatja, mi lehetett az a 

sártenger körülötte Kereshet majd egy szikladarabot, netalántán egy 

fagyökeret, hogy abba belekapaszkodva kimászhasson a szárazföldre.  

Mikor már a szája széléig ért a folyadék, azzal egy időben hatalmas fény 

is terült szét a helyiségben. A lány ekkor össze-vissza hadonászva 

próbált kijutni a szárazföldre, hogy ne lepje el a mocsár, és ne fulladjon 

meg. A nagy kalimpálásban észre sem vette, hogy már lehetősége volt 

körülnézni, s megállapítani, mégis mi ez az egész.  

- Nézz a fejed fölé - adta a parancsot a férfi. Hanna nem akart bajt, így 

hallgatott a férfira. Nem tudott sok mindent kivenni abból, hogy mi 

lehet a testrésze felett, hisz a hirtelen jött erős fénytől a szeme még 

halvány foltokként érzékelték az alakokat. 

- Szia - jött a köszöntés a feje mögül, így a folyadékban kapálózva lassan 

megpördült a tengelye körül. Egy középkorú férfit látott maga előtt, 

ahogy a földön térdelve a lapát méretű kezével az ő, Hanna feje búbját 

érintve finoman tolta le a mocsárba, hogy annak minél több testrésze 

megmártózhasson  a langyos iszapban. Mikor Hanna az imént 

említettekre ráébredt, bősz haragra gerjedt, és a még számára ismeretlen 

emberre ripakodott: - Mondja, megőrült? - és ugyan nehezen, de 

előhúzta az egyik karját a sűrű iszapból, a nagy cseppekben csöpögő 

sáros kézfejét a saját feje búbjára fektette - ezáltal sokkal jobban kellett 

kapálóznia az iszapban maradt kezének, hogy fenntartsa magát, és ne 

süllyedjen el - és enyhe túlzással sem mondható gyengédséggel 
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nekilátott lehámozni magáról az óriási ujjakat. Az egész úgy nézett ki, 

hogy Hanna két ujjának ujjpercével fogta csak meg a férfi mutatóujját - 

ami mintha pillanatragasztóval lett volna a koponyájához rögzítve -, így 

adta a férfi tudtára, hogy undorodik tőle. A férfi értette a célzást, mivel 

egyik pillanatról a másikra gondolt egyet, a kezét leemelte a kislány feje 

búbjáról, melynek révén a folyadék már csak Hanna derekáig ért.  

A sár patakokban folyt le a már a levegőn lévő testrészeiről. Hogy 

megszabadítsa magát a sár kellemetlen fogságából, kutyához hasonló 

módon megrázta magát. - Elkéstél - hallatszott a férfii szava.  

- Honnan? - értetlenkedett. Mivel nem mert a férfi szemébe nézni, 

inkább a hajából csavarta ki a barnás fekete folyadékot.  

- Otthonról. Hajnali három óra van. Már régen aludnod kellene - jött a 

válasz. Nem is olyan sokára egy színpadias megrovás következett: - 

Ejnye - ezután egy velőtrázó kacajt bocsájtott ki magából. Erre Hanna - 

kinek hátán a hideg futkosott - kénytelen volt felemelni a fejét, hogy 

meglássa, ki űz vele ilyen rossz tréfát.  

- Uh - jajdult fel, mikor arra az emberre pillantott. A tekintete a férfi 

tekintetébe fúródott, de nem is ez zavarta a leginkább. Az idegen 

közelségétől fordult fel a gyomra, mivel a férfi egy pillanat törtésze alatt 

a mocsárban termett, közvetlenül vele szemben.  

Nagyon magas volt, öltönyt és nyakkendőt viselt, s ezen ruhadarabokat 

még nem koszolta be a híg, sötét sár. A férfi első pillantásra rendkívül 

kedvesnek tűnt. Hosszú, barna hajával, parányi, titkárnőknek való 

szemüvegével és hatalmas szemekkel rendelkező arca megnyugtatta 

Hannát. Ahogy úgy szótlanul bámultak egymás szemébe, a kislányt 

olyan érzés kerítette hatalmába, mintha nagyon is alaposan ismerné a 

társaságaként szolgáló személyt. Ezen gondolatának azonban nem 

kívánt hangot adni, hátha tévedne, mellyel magára haragítaná a férfit.  
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Eltelt öt perc, tíz, tizenöt, és még mindig egy szó sem hangzott el. 

Hanna már-már idegesítőnek vélte a szituációt, így folyton próbálta 

megtörni a csendet, de mindhiába. Valami azt súgta neki, hogy jobb 

lesz, ha a férfi magyarázza meg, vajon miért került egy nagy, sárral teli 

árok kellős közepébe. "Lehet, hogy ő is a klinika tagja. Valószínűleg ő 

akarta úgy, hogy ezen az estén, azaz már kora reggelen a kertjébe 

tévedjek. Emellett könnyen lehet, hogy nem is ismer fel, és 

betolakodónak tekint. Hívja a rendőrséget, s erőszakos behatolásra 

hivatkozik. Jaj, csak azt ne!", nyöszörögte kelletlenül. Aztán sebesen 

elnyomta magában a gondolatát, és a jelenre összpontosított. Meg kell 

győznie, hogy csak jó szándékai vannak neki, Hannának. "Szándék? 

Nem akarok itt semmit. Inkább haza szeretnék menni." Ezért is inkább 

így fogalmazna: Nem akart ott semmi rosszat. És ezt valahogy a tudtára 

kell adnia. "Egészen biztos megértő lesz." Az iménti következtetést a 

férfi külseje alapján vonta le, hiszen ha találkozunk egy egészen addig 

még ismeretlen emberrel, és hosszan nézzük, anélkül, hogy ő 

megszólalna, majdhogynem pontosan meg tudjuk mondani, milyen 

személyiségű ember áll előttünk. Hanna ez alapján majdnem biztos volt 

abban, hogy a középkorú, délceg személy maga volt  a megtestesült 

jóság - már ha létezik ilyen. Igen, a kislányt megnyugtatta a jelenléte. 

Legszívesebben órák hosszat ott maradt volna, hogy egy szó nélkül 

bámészkodjon benne. Elképzelte, hogy mi lehet a foglalkozása: "nagy 

valószínűséggel újságíró lehet, aki éjt nappallá téve egy laptop előtt írja a 

cikkeit az egyik legbefutottabb lap számára. Lehet egy felesége, két 

lánya - vagy fia -, és egy aranyos kiskutyája, akit Kis Vakarcsnak 

becéznek csakúgy, mint Hanna.  

- Hadd, mutatkozzam be - a mondat hallatán a lány összerezzent, térdei 

iksz alakba csuklottak, s a fejét elöntötte a vér, olyan meglepetésszerűen 

törték meg a csendet. Az úr minden bizonnyal látta a lány ijedtségét, 

mivel távolságtartóan egy lépést tett hátra. Bizonyára tartott attól, hogy 

látogatója elájul.  
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Röpke szünet után majdnem szóra fakadt, de mielőtt még szólt volna, 

megadóan felemelte mindkét teniszütő nagyságú kezét, hogy vendége 

ne ijedjen meg tőle. Sőt, emellé még egy széles mosolyt is eleresztett.  

- Még életemben nem láttam ilyen fehér fogakat - jegyezte meg a 

kislány, megszakítva ezzel a bácsi felkészülési folyamatát a beszédhez. - 

Hopsz - pirult el. - Nem akartam hangosan mondani - a férfi ahelyett, 

hogy büszke lett volna vakító fogsorára, inkább bőrt húzott a fogára, és 

komor képpel a serdülőre pillantott. Ő erre megilletődött, s heves 

magyarázatba fogott: - Elnézést, nem akartam ezzel megbántani. Tud... 

Tud... Tudja... ezt afféle bóknak szántam. Én személy szerint valósággal 

kibújnék a bőrömből, ha ilyet mondanának nekem, hiszen... - itt 

lesütötte a szemét - egy kissé sárgák a fogaim - hajtotta le szégyenlősen 

a fejét, s a langyos iszapon hagyta megállapodni a szemét. 

- Miért? - értetlenkedett a férfi. Hangjából érezni lehetett, hogy igazából 

érdeklődött a téma iránt. Hanna kapva kapott az alkalmon. Hitte, hogy 

ha megnyílik neki, a férfi segíteni fog neki kijutni a mocsárból, és a haza 

vezető útra tereli majd.  

- Tudja, nem is olyan régen híres magológép és könyvmoly voltam. 

Nem is olyan ritkán éjjelig mi több, egészen pirkadatig tanultam. Így, 

hogy ne aludjak el a könyv felett, a szüleim tudta nélkül titokban kávét 

iszogattam - nemegyszer rajtakaptak már, miközben készítettem, hisz a 

jellegzetes illata betöltötte az egész házunkat. Anyáék különféle 

tilalmakkal próbálták korlátozni a kávéivásomat. Például lelakatolták a 

gép egyes alkatrészeit, de gyorsan rájöttem a turpisságaikra, és mindig 

valamilyen tettel ki tudtam őket cselezni. A kávét már kereken egy éve 

fogyasztottam rendszeresen, amikor a fogorvosom - de vele együtt jó 

magam is - észrevette, hogy az átlagosnál jóval elszínezettebbek a 

fogaim. Véleménye szerint  olyanok voltak, mintha egy nyolcvan éves 

nyugdíjas műfogsorát látná - mikor befejezte rövidre sikerült 

monológját felszegett fejjel várta a beszélgetőpartnere reakcióját, de azt 
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bizony hiába várta. A számos házzal rendelkező úrnak még egy izma 

sem ernyedt el azóta, mióta komor ábrázatot öltött fel.  

Mivel nem érkezett hozzáfűzés, Hanna megszeppenve motyogni 

kezdett valamit, ami talán így hangozhatott:  

- Nem akartam bántani... Komolyan nem... 

- Tudom - szólalt meg végül borúsan, majd egy lélegzetvételnyi szünet 

után folytatta: azért bántottál meg ezzel, mert... Jaj, de kínos... - vett egy 

mély lélegzetet, és sebesen rávágta: - Azért, mert műfogaim vannak.  

- Ez ennyi idős korban teljesen normális - vélekedett a gyermek. 

Gondosan ügyelt arra, hogy hangjában még egy kicsit se lehessen érezni 

meglepettséget.  

- Nem, tévedsz. Az én fogaim voltak a világ legszebb fogai - az egy 

főből álló hallgatóság szemei erre tágra nyíltak. "Vagy igazat mond, vagy 

nagyon beképzelt", futott át a gondolat az agyán, de nem sok időt 

tudott töprengésbe fektetni, ugyanis a bácsi tovább folytatta: - Biztos 

láttad már a tévében azt a nagy sikert arató fogkrémreklámot, amelyben 

egy fiatal, jóképű, sármos, helyes, letaglózó, minden nő ideálja... szóval... 

én szerepelek - a lánynak ekkorra már biztossá vált, hogy egy hatalmas 

egóval rendelkező személy társaságában volt. - A kisfilmben egy 

farönköt rágcsálok, ezzel is mutatva, hogy milyen csodálatosak a 

fogaim. A videó révén világsikerre tettem szert, s emberek milliói 

nyúltak mélyen a zsebükbe, hogy kifizessék a borsós árú fogkrémet. 

Engem számos alkalommal meghívtak bizonyos show műsorokba, ahol 

a közönség a fogaimat akarta látni. Milliomos lettem. A befolyt 

összegből építettem fel például ezt a pazar kertet - mutatott sáros 

mutatóujjával az udvarra.  

Hanna már egészen átfagyott az idő folytán jéghideggé váló sárban, de 

nem szólt semmit: nem akarta még ezért is megbántani a férfit, így bár 

vacogó fogakkal is, de hősiesen tűrte a megpróbáltatást.  
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A bácsi tovább folytatta: - Így ment ez egészen a barátnőmmel való 

eljegyzésemig. Egy randira hívtam aznap este, egy nagyon elegáns 

helyre. Még a találka előtt jóváhagytam a szakácsnak, hogy tegyék a 

süteményébe azt a fülbevalót, amit vettem neki. Így is lett. A pincérek - 

mikor már a randevú kellős közepén voltunk - a megbeszélt időpontban 

kihozták a vacsoránkat. Az ínycsiklandozó volt, de én nem az étellel 

törődtem: sokkal inkább a barátnőm reakcióját sasoltam, vajon mit szól, 

mikor meglátja a csodaszép ékszert. A galambom idő után átlátott 

rajtam. Észrevette, és szóvá is tette, hogy hosszú ideje egy falatot sem 

ettem, s csak turkálom az ételt. Mivel nem akartam lebukni, kénytelen 

voltam enni egy keveset. Akkor még nem is tudtam, hogy ő is 

tartogatott számomra egy meglepetést. A meglepetése - ugyanúgy, mint 

az enyém - egy sütiben volt elrejtve, amire én sajnos ráharaptam. Ennek 

következményeképpen a fogaim egytől egyig kitörtek. A számból 

kiömlő vér vörösre színezte az abroszt. Minden egyes tagom zsibbadt. 

Irdatlan haragot éreztem a barátnőm iránt. Úgy véltem, hogy szánt 

szándékkal tette ezt velem. Kiköptem tehát az aranygyűrűt - ami 

méregdrága lehetett, mivel azon gyémántokkal volt kirakva a teljes 

nevem. "Nefem gyűhű?", háborodtam fel. "Ha  iszmehné' tudnád, hogy 

gyűhöhöm az ékszeheket. Csak hajtad szehetem őket. Nem mondod, 

hogy ezzel akahtál eljegyezni? Nő a féhfit?! Te isz fogsz feheszégül 

venni? Már alig váhom", mondtam pöszén, nyál és véreső elegyét 

zúdítva álmaim nőjének arcába, aki erre zokogva rohant ki a 

vendéglőből. Mikor meglátott engem az egyik pincér, menten orvost 

hívtak, az üzletvezető pedig kikérdezett, mi is történt igazából. 

Elmondtam a történteket, miközben a már megérkezett fogorvos 

gyorsan elállította a vérzést, és a véres éttermi asztalnál hirtelen 

kialakított kis fogorvosi "rendelőben" próbálta helyreállítani a fogatlan 

számat. Mindhiába, már nem lehetett segíteni rajtam. A doki pontosan 

két órát fektetett abba, hogy az egykori, foga által híressé vált csodálatos 

embert megpróbálja meggyógyítani, de mint mondtam, sikertelenül. 

Rövidesen műfogsort kaptam. Aztán a leendő menyasszonyommal 

végleg megszakítottam a kapcsolatot. A tévések már nem érdeklődtek 
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felőlem, s azóta már egy rajongói levelet sem kaptam. Szerinted miért? - 

tette fel a kérdést az egészen idáig mély hallgatásba burkolózó lánynak. 

Hanna kimondhatatlanul sajnálta a férfit, s úgy vélte, együttérzését az 

arckifejezése is tükrözte.  

- Nem tudom - jött a válasz.  

- Hát azért, mert a volt barátnőm így állt bosszút. Fűnek-fának 

elpletykálta az aznap esti eseményeket. A pletyka szájról szájra terjedt 

egészen addig, míg nem maradt egyetlen olyan ember sem, aki nem 

tudott volna a történetünkről. Egy lépést sem tudtam megtenni az 

utcán, hogy ne akadtam volna egy olyan személybe, aki nem ismerte 

volna szó szerint életemnek azon bizonyos fordulópontját. Mindenki 

ujjal mutogatott rám, és összesúgtak a hátam mögött, amikor csak 

megláttak engem. Így megy ez a mai napig is.  

- Oh... - csak ennyit tudott hirtelen reagálni. A lelkéig meghatotta a 

bácsi története. Olykor még egy-két könnycseppet is elmorzsolt volna, 

ha nem egy derekáig érő mocsárban kellett volna ácsorognia, hanem egy 

meleg szobában, kanapén ücsörögve, forró teát szürcsölve. Később 

bővebben is kifejtette véleményét: - De... akkor miért nem költözött el? 

- tárta szét az időközben lilára színeződött karját. 

- Mert még egy buszjegyre sem maradt pénzem. Különben is... Te 

szívesen hagynád el a gyönyörű, kacsalábon forgó palotádat? - a 

kérdésre  Hanna tekintete a teljesen átlagosnak ható családi házra 

tévedt, majd ezután a bácsi apró, nevetséges szemüvegével tarkított 

barna szemébe nézett. Ő bizony normális esetben rögtön rávágta volna 

az "igent", ám most különleges helyzetben voltak, így mélységes 

egyetértést színlelve a "nem" szó hagyta el a száját.  

- Na, látod! - kiáltott fel, s a tenyerét összecsapta, mely 

következményeképp megannyi sárcsepp hullt Hanna arcába. - 

Visszatérve eredeti témánkhoz... A nevem... Jaj, de ismerős vagy! Nem 
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találkoztunk már valahol? Ha igen, akkor biztosan bemutatkoztam már 

neked.  

- Igen, találkoztunk már, de nem mutatkoztunk be egymásnak - sietett 

készségesen válaszolni. - Kábé kétszer futottunk már össze. 

- Na, látod! - ismételte. - Memóriám, mint egy elefánté. Tökéletes 

csakúgy, mint én - a lány erre alig láthatóan kiforgatta a szemét- 

Meglehet, nem mutatkoztunk be egymásnak, de a nevemet csak tudod. 

- Mégis honnan? 

- Honnan, honnan, hát a tévéből. A reklámból. Ne már, ne mondd, 

hogy nem emlékszel! Várj, engedd meg, hogy segítsek! - ezután őrült 

módon, borzalmasan berregő hangon énekelni kezdett: - "Nézd őt, 

nézd őt, olyan a foga, mint a kő! Harap, ha akar. Itt a kanyar! Fuss 

utána, ha irritál, hisz' ott van már..." Na ki? - Hannának még a könnye is 

kifolyt a dobhártyaszaggató dalszöveg hallatán, de hogy ismételten meg 

ne sértse társát, töprengeni kezdett annak befejezésén.  

- Krisztián! - rikkantotta viszonylag hosszú idő elteltével, de a bácsi 

tettetett szomorúsággal megrázta a fejét.  

- Nem, törd tovább az fejed!- hangzott a parancs. A kislány követte az 

utasítást de nem tudott még egy olyan férfinevet mondani, ami rímelne 

az "irritál" szóra.  

- Lehet, fél rím van benne? - tette fel hangosan a kérdést magának - bár 

arra már nem is emlékezett, hogy pontosan mit is takar a "fél rím" szó.  

- Neee - nevetett a férfi, s erre Hannának is nevetnie kellett. De ő nem 

azon kacarászott, amin a férfi: a hangja ugyanis kísértetiesen hasonlított 

a kecskék mekegésére. - Nem. A nevem Killián - az egykori diák 

mosolya a név hallatán hirtelen elhalványult, majd el is tűnt, mivel  

névben szereplő "l" betűt Kilián hosszan ejtette ki. A kislányt elöntötte 

a verejték, s érezte, miképp száll a fejébe a vér. A térdei még jobban 
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reszketni kezdtek csakúgy, mint az összes többi testrésze - már nem 

csak a hideg mocsártól, hanem a félelemtől is.  

- Ez... egy becenév? 

- Ez a keresztnevem. Még a szüleim adták nekem a születésem után 

nem sokkal. Killián - ízlelgette a saját nevét.  

- Ezt nem egy l-lel kellene kiejteni? 

- Dehogyis... nem - válaszolta, majd megrázta a fejét. - Sajnálom, a 

hideg miatt akadozva beszélek.  

Úrrá lett rajta a rémület és a kétségbeesés. Rövidesen mintha egy kicsit 

megnyugodott volna, hiszen a férfi folytatta: - Dehogyisnem. Egy "l" l-

lel kell ejteni. Hát jól mondtam én! Killián - "Reméld a legjobbakat. 

Bizakodj abban, hogy csupán rosszul tud beszélni a műfogával", 

gondolta, majd minden erejével azon volt, hogy rémült arcát 

kifejezéstelenné varázsolja.  

- Félelmetes a nevem? - kíváncsiskodott Kilián, mintha olvasni tudott 

volna a lány gondolataiban. Hanna lassan bólogatni kezdett, mire a 

bácsi így szólt: - Ne félj, nem vagyok olyan rémisztő ember... Legalábbis 

véleményem szerint, de erről inkább Kis Vakarcsot kellene 

megkérdezni. Ő biztos... 

- Kis Vakarcs? - kapott a szón. - Honnan tudja, hogy így hívom a 

kutyáját? 

- Én inkább azt szeretném megtudni, hogy honnan tudod, hogy én így 

hívom a szépséges kutyusomat?  

- Nem tudtam - jelentette ki bizonytalanul. - Csak rá kellett néznem, és 

nyomban tudtam, hogy minek szólítsam. Az egyik barátnőmnek is van 

egy kutyája. Őt Szívnek hívják - Szívemnek, Szívecskémnek szokta 

becézni -, így már megszoktam a furcsa nevű kutyákat, és az annál is 
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különösebb természetű gazdikat… Ezt nem magára értem. De... miért 

is lenne olyan félelmetes a neve? - kanyarodott vissza a témához. 

Kérdésére a válasz nem maradt el: 

- Mint azt te is tudod, létezik a naptárakban egy Kilián szó, amely egy 

gyönyörű férfinevet mutat. Ahogy már említettem, a szüleim ezt a 

fiúnevet választották számomra, hiszen Kilián neve napján jöttem 

világra. És most fogom elmondani, hogy miért félelmetes... A 

történetem egészen egyszerű: abban az időben még a szülőnek be 

kellett mondania az anyakönyvvezetőnek a csecsemője nevét. Anyukám 

és apukám sajnálatos módon rossz anyakönyvvezetőt fogott ki. Már 

csak azért is, mert hallókészülékkel rendelkezett. "Mondja még egyszer 

a keresztnevét", kérte az anyakönyvvezető nő. "Kilián" - mondta erre az 

anyukám. "Hogy mi? Vakondkám? Remélem tudja, hogy ilyen nevet 

nem adhat a kisbabának", kiabált a nő. "Kilián. Kilián. Kilián" - tagolta 

erre megértően a csodálatosan sármos édesapám. Akárhogyan is 

erőlködtek megmagyarázni az asszonynak, hogy a nevem egy l-lel van 

írva, kettővel került bele a könyvbe, s ezáltal minden okiratomra. Az 

elírás az ég világon senkinek sem tűnt fel, mivel a szüleim vidékről 

költöztek be a városba, így azt hitték a városiak, hogy falusi hóborttal 

állnak szemben. Nem is akarták megváltoztatni a nevem, sőt, a 

szüleimnek jobban tetszett ez a verzió, mint az eredeti. A város népe 

ahelyett, hogy elítélték volna, dicsérni kezdték a szüleimet, hogy a sok 

megrovás ellenére - amit a név miatt kaptak az új környezetükben - 

kitartottak az elveikért, s nem változtatták meg a nevemet. Legfőképpen 

az édesanyámnak köszönhetem ezt - aki mellesleg csodálatos. Nem, 

nem is csodálatos, hanem lenyűgöző. Igen, ez a legmegfelelőbb szó. 

Idővel ők is, s ahogy szépen felcseperedtem magam is hozzászoktam és 

elfogadtam a nevemet. Különlegesnek érzem magam, mivel tudom, 

hogy az én nevemből csak egy van a világon. Killián... Hát nem mesés a 

csengése? - Hanna észrevette, hogy a hatalmas önbizalommal 

rendelkező férfi az égre emelte a tekintetét, amely során a lámpafénynél 

egy könnycsepp csillant meg a szemében. - Csodaszép... - motyogta 
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meghatottan. Hannának már valósággal elege lett abból, hogy Kis 

Vakarcs tulajdonosa folyton folyvást túlzott. Egészen eddig szerette a 

férfi által kiejtett szép szavakat, de miután már többször is hallani vélte 

azokat egyszerre, irtózatosaknak találta.  

A kislánynak egyáltalán nem tetszett az előtte álló ember neve. Bárhogy 

is kényszerítette magát, egyszerűen nem bírta azt megdicsérni, annak 

ellenére, hogy szemmel láthatóan elvárták azt tőle. S "ha szépet nem 

tudsz mondani, akkor inkább ne mondj semmit" alapon egy szót sem 

szólt. Kis idő múlva azonban mégis szólásra nyitotta a száját: 

- Fázok - jelentette ki fogcsikorgatva, majd mutatván vacogását karba 

fonta a kezét, és tettetett reszketést produkált. Kilián - Hanna képtelen 

volt az "l" betűt hosszan kiejteni - rögtön a kislány szavára váratlanul 

fejbe vágta magát. A férfi a hatalmas ütéstől bár megszédült - melynek 

következtében meg is ingott, ezért félő volt, hogy a rendkívül magas 

ember rázuhan a kislányra -, de nem ment el a kedve a beszéléstől: 

- Te jó ég, micsoda vendéglátó vagyok! Itt állunk a hideg mocsárban és 

még meg sem kérdeztem, hogy kérsz e moslékot!  

- Hogy mit? - értetlenkedett. - Jól hallottam? Moslékot?  

- Igen. Hallásod - az anyakönyvvezetővel ellentétben - olyan kiváló, 

mint a farkasoké. Moslékot mondtam, hiszen a sárban gyakran 

dagonyáznak disznók, akik moslékot esznek. Mi most inkább 

hasonlítunk két disznóra, mint emberre, így hát moslékkal kínállak meg 

téged. Persze csak akkor, ha elfogadod. Szóval, nem kívánsz egy kis 

moslékot?  

- Oh - szája újabb mosolyra húzódott. - Köszönöm, nem, ez 

alkalommal inkább kihagynám.  

- Jó, jó - tört ki Kiliánból a nevetés, majd mintha szárnyakkal 

rendelkezett volna, egyetlen ugrással a szárazföldön termett. Az egykori 
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diák követte a szemével. "Hú, de magas... És sovány, de nem kórosan, 

hanem olyan... éppen jól.  

- A leendő feleséged nem örült volna, ha ilyen koszosan látta volna az 

öltönyödet, úgyhogy még jó, hogy elváltak útjaitok - így Hanna. A férfi 

erre egy lesújtó pillantást küldött a társa felé, ezzel is mutatván, hogy 

jobban teszi, ha nem firtatja az egykori magánéletét. Már csak a saját 

békessége érdekében is. - Megértettem - mondta, holott a szemüveges 

úr egy szót sem szólt. Hanna most a szemeivel az úr csíkos 

nyakkendőjét pásztázta, hogy miként csordogált ki belőle a sáros víz. 

Aztán hirtelen elkapta Kilián tekintetét. Ettől zavarba jött, s ismét a 

hatalmas tócsába huppanó sárcseppeknek szentelte minden figyelmét.  

- Kijössz, vagy ott alszol? - tette fel a kérdést a szárazföldről, a már 

félhomályban ácsorgó alak, s mivel válasz nem érkezett, kinyújtotta 

hosszú karját a lány felé. Hanna akkora kart, amekkora neki volt, még 

életében nem látott. Elfogadva a segélynyújtást belekapaszkodott abba 

csakúgy, mintha egy kötelet dobtak volna neki. Alig telt bele egy-két 

másodpercbe, mikor végre valahára a biztonságot adó szilárd talajt 

érezhette a talpa alatt.  

- Uh - fújta ki magát, majd ezután végignézett magán: nem volt olyan 

testrésze, ruhájának olyan millimétere, amelyet nem borított volna sár. 

Kinézetét a hidegtől lilává váló karja, és vörös re színeződött feje tette 

teljes mértékben visszataszítóvá. Mikor ezt beismerte magának, kerülni 

kezdte a közelében lévő személy tekintetét.  

"Most végre megnézhetem, mitől aludtak ki a fények az udvarban" - 

gondolta, s az izgalomtól reszketve, mintha az lenne a legfontosabb 

kérdése az életében. Ám kíváncsisága nem is olyan hosszú idő múlva 

alábbhagyott, ugyanis ráakadt  válaszra: a kisebb-nagyobb kutyaházak 

előtt - ezt eddig figyelmen kívül hagyta - kivétel nélkül egy-egy 

gondosan felállított, napenergiával működő kerti lámpa helyezkedett el, 
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s azok bocsájtották ki magukból a fényt, melyek bár kezdetben erős 

fényűek voltak, adott pillanatban már csak pislákoltak. 

- Úgy tűnik nem valami hosszú életű kütyü - jegyezte meg a fejével egy 

világítótest irányába bökve a lány, ezzel is egy kicsit elterelve társa 

figyelmét a szemet kicsit sem gyönyörködtető külsejéről.  

- De nem ám! - tódította Kilián, majd hozzáfűzte: - Tulajdonképpen 

ezek áramra vannak csatolva, hogy tovább világítsanak. Általában 

egészen reggelig világítanak. Most azért éghetnek így, mert elmehetett 

az áram, így csak a Nap hatására magukba szívott fénnyel tudnak 

nekem szolgálni.  

- Zzzz - vacogtatta Hanna a fogát, de ezzel csak a férfi mondata után 

jövő kínos szünetet kívánta betölteni. - Mondd csak, minek neked ennyi 

kutyaház? - váltott át magázásból tegezésbe, bár ez neki fel sem tűnt.  

Kérdésére a férfi fontoskodva feltolta az alig észrevehető  

bibircsókokkal tarkított orrára a szemüvegét, majd miután ezzel 

megvolt, nyomban felelt: 

- Mint észrevehetted, egy kutyám van. Jogosan fut át az agyadon a 

kérdés, hogy akkor miért van ennyi házam.  

- Csak nem kutyaházakat árusít? - találgatott a lány, de kérdésére egy 

fejrázás volt a reakció.  

- Egy kutyám van - ismételte, mintha meg sem hallotta volna Hanna 

szavát. - Ugyanakkor rengeteg gyönyörű házam. Azt kérded, miért van 

ez így? - színpadias sóhajtás következett, majd újból megszólalt: - A 

bizalmamba fogadlak téged, így hát megosztom veled a titkomat. Erről 

rajtam és a kutyámon kívül csakis te fogsz tudni - fontoskodott, 

suttogóra véve szavait. - Még a volt barátnőmnek sem vetettem fel 

akkoriban az ötletet, hiszen akkor még csak tervben volt véve az, amit 

most látsz. A lényeg a következő: az egészet egy álom miatt 
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valósítottam meg, amely a kutyusom álma volt. Kis Vakarcs elmondta, 

egészen pontosan elugatta nekem az álmát. Azt, hogy mire is vágyik a 

legesleginkább. Ne törd az agyad, elárulom: erre az udvarra áhítozott.  

- Tök jó... - fintorodott el az egykori diák. Hangjában egy cseppnyi 

jóindulatot sem hagyott.  

- Ne...! Nézd meg csak figyelmesen ezt a csodaszép helyet! Meg tudnád 

nekem mondani, hogy mi is ez igazából?  

- Aha. egy kert - a legcsekélyebb érdeklődést sem mutatta a téma iránt, 

pedig ő maga kérdezett rá. A férfi erre egy lesújtó pillantást vetett rá, így 

ő, Hanna félve a haragjától összpontosítani kezdett. Ugyan nem látott 

semmit, mégis minden erejével igyekezett rájönni a kert "turpisságára", 

de akárhogy próbálkozott, akárhogy is kezdte újra megannyiszor a 

gondolatmenetét, a vége mindig az lett, hogy összezavarodott. Ezt 

biztosan meglátta a magas ember, hiszen a segítségére sietett: 

- Annyit azért elárulok, hogy én és Kis Vakarcs nagy játékkedvelők 

vagyunk, és imádjuk a kihívásokat - Hannának természetesen ez nem 

segített. Legalábbis így vélte ezt az első néhány pillanatban, miután 

meghallotta Kilián magyarázatát. Később úgy döntött, hogy hagyja, 

hadd szárnyaljon a fantáziája. Hamar meg is lett a válasszal, amit idővel 

szavakba öntve osztott meg a szárazföldön lévővel.  

- Szeret sok helyen aludni? - így félénken.  

- Nem! Nem, dehogyis! Ne csináld, Kislány. Játék..., egy logikai játék ez, 

amit... - de nem tudta befejezni mondanivalóját, mert Hannának szikra 

gyúlt a fejében, melynek élő szóba öntésével nem várt addig, míg az egy 

fős társasága be nem fejezi a mondanivalóját.  

- Ez egy labirintus! - rikkantotta.  

- Nem talált - vágott szomorú ábrázatot a kiskutya gazdája.  
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- Miért nem? - hüledezett. Váltig állította, hogy fényt derített a rejtélyre.  

- Mert nem - ezután hirtelen Kilián csalódottságot tükröző arcvonásai 

megenyhültek, hogy derültségnek adják át a helyet. - Csak becsaptalak! 

Hehe... Igen, ez egy labirintus. S miután felépítettem, ezáltal a szépséges 

kedvencem nagy álma valósult meg. Ő megálmodta, én 

megteremtettem... Jó, mi? - erre a serdülő nem válaszolt, hiszen nem 

akarta véleményével megsérteni a lelkes gazdit. Ezt a fajta szeretetet 

már túlzásnak vélte. Ezért is döntött úgy, hogy témát vált: "Kérdezd 

meg, merre laktok" - adta magának az ötletet, de még a száját sem 

nyitotta ki, mikor a szemüveges alak megszólalt: 

- Hogy nem jutott ez előbb eszembe! - itt ismét jókora ütést mért 

kobakjára, ami már az előző ütéstől is kellőképp elzsibbadhatott. Hanna 

érdeklődve figyelte a férfi minden egyes mozdulatát. - Majd 

elfelejtettem! Van számodra valami a zsebemben... Csak találjam meg... 

- és két ajka között kivillant a nyelve hegye, miközben a zsebébe nyúlt, 

könyékig! "Vajon milyen mély lehet a zsebe?", tűnődött, mialatt 

jóformán szakadt a nevetéstől a szeme elé táruló kép láttán.  

- Mégis mit csinálsz? - nyögte ki két levegővétel között a lány. Ezután a 

kezét a sáros ruhájával fedett hasára szorította, hogy ezzel is elnyomja 

az alakulófélben lévő izomláz okozta kellemetlenségeket.  

- Mindjárt... meg... látod... - nyögte a férfi, de ő nem a fájdalomtól, 

hanem a koncentrálástól. A keze olykor-olykor kivillant a nadrágját 

díszítő kisebb-nagyobb lyukakon át - melyek csak úgy mellesleg a 

ruhadarab térde tájékán díszelegtek.  

Kiliánnak tényleg hatalmas erőfeszítésébe került, hogy megtalálja azt a 

bizonyos dolgot. Hanna ezt onnan tudta, hogy egyszer-kétszer a 

homlokáról legördülő izzadságcseppeket vélt felfedezni.  

Eltelt öt perc, és Kilián még mindig csak könyökig volt a saját 

zsebében, s még negyed óra elteltével is ezt lehetett mondani. Ekkortájt 
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a kislány már nemhogy megunta a nevetést, de feszült figyelme is 

alábbhagyott, és unottá vált.  

- Ugyan, hagyjad már. Ha ennyi idő alatt nem találtad még meg, akkor 

az esélye, hogy rábukkansz, hihetetlenül csekély - nyávogta, de úgy tűnt, 

a felnőttet nem befolyásolta a kérése: ugyanúgy kutatta tovább az 

elveszett kincset - talán még hevesebben is.  

- Nem. Megígértem, hogy át fogom adni, és ez így is lesz. Megértetted? 

- förmedt rá, mintha Hanna valami rosszat mondott volna.  

- Bocsánat - dörmögte a kislány az orra alá.  

Újabb keresgéléssel teli hosszú percek következtek. Kilián buzgósága a 

legelső percekhez képest vagy háromszorosára fokozódott, s eközben 

Hanna érdeklődése körülbelül ugyanennyiszeresére csökkent.  

Éppen egy hangyát követett a szemével - aki egy morzsaféleséget cipelt 

a közelben tornyosuló hangyabolyba -, mikor egy óriási örömujjongás 

hasított a levegőbe. A hang tulajdonosa a férfi volt. Valamit forgatott az 

ujjai között, miközben ezt magyarázta a fiatalnak: 

- Nem megmondtam, hogy meglesz? Már az elején megmondtam, hogy 

nem szabad feladni - és egy tettetett megrovást irányított hallgatósága 

felé, amit még egy ceccegéssel is megfűszerezett.  

Hannának hunyorognia kellett ahhoz, hogy kivegye a sötétségből, hogy 

a tárgy mégis mi lehetett pontosan, de a felismerését egy kellemetlen 

tényező hátráltatta: a férfi örömében olyannyira forgatta a vastag tárgyat 

a koszos ujjai között, hogy a kislány csak egypár halvány foszlányt vélt 

belőle felfedezni.  

Mivel hosszú, értelmetlennek tűnő töprengés múltán sem jutott dűlőre, 

inkább úgy gondolta, hogy rákérdez: talán az úr kérdésére megállítja a 

kezében lévő valamit, és így majd ő, Hanna tüzetesebben is 

megvizsgálhatja.  
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Úgy is történt, ahogy a kislány azt eltervezte: megérdeklődte, mi is az a 

tárgy, amit elvileg neki kellene adnia.  

- Jó kérdés - húzódott titokzatos, ugyanakkor sokatmondó vigyorra az 

ajka. Később megcsóválta a fejét, és pihentette az ujjait - mire Hanna 

hunyorogni kezdett, de képtelen volt bármit is kivenni a fekete foltból.  

Kilián most kitágult szemeket meresztett Hanna ajándékára, majd 

nemsokára megszólalt: - Csakhogy megvan… Tegnap bízta rám 

anyukád. Ha megtudta volna, hogy elveszett, jaj lett volna nekem - erre 

az egyik, éppen szabad ujjával illusztrálta, hogy abból bizony fejvesztés 

lett volna. Hanna ennek hallatán nyomban meg akarta kérdezni, mégis 

honnan ismeri az anyukáját, továbbá azt, hogy ugyan mikor kerültek 

egymással olyan bizalmas kapcsolatba, hogy Júlia Kiliánra bízott valami 

olyasmit, ami a lányáé, vagyis az övé. "Ez nem vall anyára", tanakodott 

magában, s közben igyekezett a legcsekélyebb érdeklődést sem szentelni 

a tárgy iránt, mivel megsértődött a szülőjére.  

Később a férfi ezt mondta:  

- Látom nem ismered fel azt, amit a kezemben tartok - szegezte a 

tekintetét a saját kézfejére.  

- Nem, valóban nem tudom..., de módfelett örülnék.. nem, nem is..., 

megtisztelnél azzal, ha végre vennéd a fáradtságot, és elárulnád.  

- Rendben. Ez a... 

- Ki ne mond! - rikoltotta, ugyanis rájött valamire. "Mi van, ha még 

mindig a színházban vagyok, és ismételten én vagyok a főszereplő? A 

filmekben - jaj, de régen nem néztem már filmet! - folyton az van, hogy 

a főszereplő jön rá a dolgok nyitjára, a különbféle titkokra", idézte fel 

magában azokat a szép filmeket, melyeket még régebben látott a 

tévében.  
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Hanna nem szeretett volna csalódást okozni a közönségének. Nem telt 

bele három másodpercbe, s egy szempillantás alatt szorosan Kilián 

mögött termett - egy kívülállónak hihetetlenül nevetségesnek hathatott 

volna a kinézetük, mivel a kortársaihoz képest alacsonyabb termetű 

Hanna feje búbja Kilián háta közepéig ért. Valahogy úgy festhettek, 

mint egy törpe az óriás mögött.  

A kislány ahelyett, hogy zavarba jött volna, lábujjhegyre állva, oldalra 

csavarva törzsét a nagyra nőtt ember tenyerébe próbált belelesni, s úgy 

próbálta megfejteni, vajon mi is lehetett az a valami - ezt csak azért 

csinálta, hogy a közönsége ne ábránduljon ki belőle. Sőt, még egypár 

színészi mimikát is a mozdulataihoz illesztett.  

Úgy fél percig nézhette kitartóan, mikor is hirtelen levette róla a szemét. 

Kővé dermedve a férfire bámult, majd újból a tárgyra. A látványtól még 

a vér is megfagyott az ereiben. Szeretett volna hinni  a szemének, így 

reménykedve a legjobbakban megdörzsölte azt. A szeme nem csalt: 

ugyanazt látta, legnagyobb bánatára.  

- Nem hiszem el, hogy anya ezt odaadta neked! - nyafogta kislányos 

hangon, miután elkent egy könnycseppet az arcán. - Mondd, miért adta 

ezt neked? Miért bízik meg benned ennyire, hogy képes ilyesmire?  - 

Kilián szemmel láthatóan megilletődött a kérdéstől. 

- Hát nem tudod... - Hanna közben nyugtatgatta magát: "Bármit is 

mondjon, ne verd ki a hisztit! Viselkedj művésziesen, hiszen mégis csak 

egy színházban vagy, ha valós a gyanúm."  

- Hát nem tudom e, hogy a testvérem vagy? Hát ennek igazán örülök - 

fejezte be a megkezdett mondatot Kilián helyett Hanna, s a száján kínos 

mosoly ült.  

- Dehogy! Ez hogy jön ide?! - az egykori diák megütközve állt előtte. 

Hanna uralkodott az indulatain, és a továbbiakban csendben maradt. 

Már kezdte magát nem a színfalak között, hanem a valóságban érezni. 
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Kérdő arckifejezésére Kilián magyarázatba fogott, ami történetesen 

egész rövidre sikeredett: - Az édesanyád a volt osztálytársam volt. 

Mikor ideköltöztem, az édesapáddal is megismerkedtem. Ők meséltek 

rólad. Akkoriban majdnem minden második este átjöttek a csodálatos 

otthonomba beszélgetni. Bár apádat nem annyi ideje ismertem, mint 

Júliát, de az idő során már a barátommá vált. Olyannyira, hogy gyakran 

eljártunk a mesterséges tengerpartra halászni.... Tényleg nem hallottál 

lélegzetelállító személyemről a szüleid által? - tűnődött, mire Hanna 

válaszul a fejét ingatta. Nem csak a férfinak, hanem még Hannának is 

különös volt szituáció, hiszen kiskorában kétszer találkozott a férfival. 

A váratlan összefutás után hosszasan beszélni kezdett szüleinek a 

hatalmasra nőtt, ijesztő bácsiról, de ők egy szót sem szóltak az 

ismeretlennel kapcsolatban. Kilián egy lélegzetvételnyi szünet után 

folytatta: - Év elején másodállásban vállaltam nálatok munkát. A diri - 

vagyis a papád - kikötése csak az volt, hogy szereljék tele a csodálatosan 

gyönyörű házamat kis televíziókészülékekkel, így az adott kliensem 

minden egyes léptét, mozdulatát és rezdülését nyomon követhetem, 

akkor, amikor csak akarom. A jelenlegi páciensem te vagy. Úgy 

gondolom, nem árulok el vele nagy titkot, ha elárulom, hogy mindent 

tudok rólad - kacsintott. A kislányt meg sem hatották a hallottak, 

ugyanis jobbnak látta, ha elengedi a füle mellett az információt. 

Emlékezett Zille jó tanácsára, emellett pedig belátta, hogyha 

struccpolitikát folytat, azzal megkíméli a gyenge lábakon álló 

idegrendszerét. - Édesanyád azért hagyta rám a naplódat, mert tudta, 

hogy a legelső hely, ahová majd beteszed a lábad, az én kiváló telkem 

lesz. Elmondása szerint ezt egy kutya vitte a szájában - itt megrázta a 

tárgyat. - Megmentette előle, és a kezembe adta.  

- Adja ide, de nyomban! - förmedt rá Hanna az erősen somolygó 

felnőttre, majd nem kímélve sem őt, sem a naplóját, kitépte a kezéből, 

és magához szorította. - A naplómat nem engedem más kezébe! - 

közölte már-már betegesen. Felfoghatatlan volt számára, hogy a féltve 

őrzött kincsét az édesanyja egy eb szájából rángatott ki. Egyáltalán 
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hogyan kerülhetett az ki a szobájából? Határtalanul mérges volt a 

szülőjére, hogy egy számára ismeretlen férfinál hagyta a hőn szeretett 

naplóját - ám részben örült is, hogy viszontláthatta azt, amelybe 

egykoron minden egyes gondolatát feljegyezte.  

A becses darab fekete bőrkötéses - talán ezért is ízlett annyira a 

kutyának -, arany-ezüst szegéllyel tarkított, könyvecske volt, amit Hanna 

azóta írt, amióta az iskolában megtanították írni. Tényleg mindent 

beleírt, ami csak eszébe jutott: percről percre, óráról órára pontosan. 

Azon a bizonyos puskázós nap estéjén is akart bele írni, ha nem fordult 

volna fel fenekestül az élete.  

"Itt az ideje meglesni az utolsó bejegyzést, de előbb..." 

- Ugye nem olvastad el? - már előre rettegett a választól. 

- Viccelsz? Dehogy, nem tennék én olyat! Ugyan már! Ne gondolj ilyet, 

még nem is ismersz! - legyintett hitetlenkedve, mintha kizárt dolog lett 

volna, hogy olvasásra szánta volna magát. Hanna erre megnyugodva 

sóhajtott egyet. Nyugalma azonban nem bizonyult hosszú életűnek, 

ugyanis Kilián arcát újból mosoly tarkította. Ez - a lány már 

tapasztalatból tudta - rosszat jelentett. Rövidesen a férfi így szólt: - 

Persze, hogy elolvastam. Ismered a mondást: kecskére ne bízz káposztát 

- a napló tulajdonosát a kétségbeesés kerítette hatalmába, amelyet még 

fokozott a következő kijelentése is: - Ráadásul mint tudjuk, a kecskék - 

csakúgy, mint én - nem elégednek meg kis méretű káposztával - a 

kislánynak összeszorult a gyomra. - Úgyhogy nem csak elolvastam a 

naplódat - meg kell hagyni, ügyesen veted papírra a gondolataidat -, 

hanem még tovább is írtam.  

- Mi?! - őrjöngött dühösen.  

- Csak azért, hogy neked annál kevesebb dolgod legyen... - 

mentegetőzött legyintve, de a lány addigra már hajthatatlan volt.  
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- Hát ezt nem hiszem el! - sipította torkaszakadtából. "Ez nagyon 

kínos", gondolta magában. Valóban minden egyes gondolatát, érzését 

leírta, hogy majd ha idősebb lesz, kezébe vehesse. Remélte, hogy akkor 

majd kellemes érzés járja át a testét. És most, egy számára vadidegen 

férfi felnyitotta a titkos naplót, és elolvasta. "Mégis mit gondol magáról? 

Micsoda egy faragatlan tuskó!", bosszankodott csendesen, miközben 

ökölbe szorított kézzel próbálta kordában tartani indulatait. Félt attól, 

hogy egy óvatlan pillanatban egy pofonnal ajándékozza meg a férfit.  

A kislány most jobbnak látta elfutni, és vissza sem tekintve megkeresni 

a kijárat felé vezető utat, s ha ezzel megvolt, talán akadhatott egy 

kisgyerekkorából származó emléke, amelyet felhasználva rájöhetett, 

vajon merre is van az otthona.  

- Hogy lehet ilyen felelőtlen anyám? - tette fel a kérdést, melyre nem 

várt választ. 

- Neki ehhez semmi köze - állt Júlia pártjára Kilián. Hanna 

felhorkantott, és felkapta a fejét.  

- Nincs? Jó vicc! 

- Ne őt okold!  

- Hát akkor mégis kit? - érdeklődött, mire a felnőtt alig érthetően ezt 

dörmögte:  

- A kutyádat. 

- Kutyát? Olyan "sok" kutyaismerősöm van, hogy nem tudom, 

melyikük művelhette ezt - igazából egy kutyaismerőse sem volt, 

leszámítva Edina Szívét, és Kilián Kis Vakarcsát.  

- Nem kutyát, te lány! Nem hallasz? Látod, neked nem olyan 

csodálatosan tökéletes a hallásod, mint az enyém - húzta ki magát, majd 

ujjaival megpöckölte a jókora fülkagylóit. Ennek láttán a kislányból 
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feltört a nevetés, mivel a férfi elálló fülei tovább rezegtek az őket ért 

erőbehatás végett. - Látom, nevetséges vagyok, de mindegy. A lényeg 

az, hogy félreértetted: nem "kutyát", hanem "kutyámat", vagyis a te 

kutyádat. Képzeld el, előkerült Vakarcs, a fekete pulid, aki elveszett. 

Magától tért vissza az otthonotokba az a csodálatos teremtmény. 

Rögtön téged akart üdvözölni, ezért hihetetlenül csalódott, volt, mikor 

nem talált meg téged a szobádban. Elkeseredettségében matatni kezdett 

a holmijaid között, és történt, hogy a naplód rágásnyomokkal és nyállal 

lett tele - az egykori diáknak ez hallatán kerekre tágult a szeme. 

- És ezt csak most mondod? 

- Nem kérdezted - vont vállat a férfi. 

A kislány már régen elfeledte haragját a naplója miatt. Csupán egyvalami 

volt lényeges számára, mégpedig az, hogy Vakarcs előkerült.  

- Hol volt három évig? - tette fel a kérdést, majd a választ meg sem 

várva tovább faggatózott: - Hol van most? Adtatok már neki enni? Ha 

nem, adjatok, nehogy éhen haljon szegénykém. Miből vettétek észre, 

hogy hiányzom neki? Bemutattátok már Kis Vakarcsnak és Szívnek? 

Hogy viselkedett? Köztudottan nem szereti az idegen kutyákat... Azért 

tudtam a kutyád nevét, mert Vakarcsom gyereke, és annyira rá vagyok 

hangolódva Vakarcs gondolataira, hogy tudat alatt már tisztában voltam 

a nevével? 

- Elismerem, fantáziád, az van! Nem, én a kis állatomat egy koldustól 

vettem meg. Szegény az egyik utcai kuka lábához volt kötözve, 

miközben a gazdája a kopottas és foltozott kalapjába kéregetett pénzt. 

Az apró drágaságom szörnyen nézett ki: bundája csimbókokba állt 

össze, a nyelve lógott, amiért már hosszú ideje nem ivott és evett. Lerítt 

róla, hogy a hontalan férfi nem is törődött vele. Csak azzal foglalkozott, 

hogy öblös hangjával bezengje az egész városnegyedet, és a "csöves" 

kesztyűvel - én már csak így hívom az ujj nélküli kesztyűket - fedett 

markában egy kis alamizsnát találjon. Én ezt észrevettem - mármint azt, 
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hogy a kutya hogy szenved -, így hát elhatároztam, hogy magamhoz 

veszem. A koldusnak elég borsos árat fizettem, de azóta sem bántam 

meg, hiszen tudtom, hogy Kis Vakarcs most már egy fenomenálisan 

szuper helyen van, és egy kimagaslóan tehetséges gazdit kapott. A férfi  

a pénzemből azóta minden bizonnyal egy gyönyörű szép palotát épített 

magának, családot alapított, és máig boldogan él. - Kilián az égre 

tekintett mintha az a személy, kiről beszélt, már az égben lett volna, a 

felhők között. Hannának erre egy gondolat futott át az agyán: 

"Lehetséges, hogy a koldus már nem él?" Ezt szóvá is tette Kiliánnak. A 

férfi válasza erre egy "Nem" volt, majd hozzáfűzte: 

- Nem tudom, miért néztem eme csodálatos eget - töprengő arcot 

vágott, majd másodpercek múltán arcizmai elernyedtek, és derültségnek 

adták át a helyet. - Talán azért, mert olyannyira csodaszép... - a 

kislánynak lassan kezdte sérteni a fülét a férfi túlzó beszédstílusa. "Ha 

még egyszer ilyen jelzővel illet egy tárgyat, állatot, vagy embert, 

esküszöm, hogy nyomban...", tökélte el, de a mondat végét szánt 

szándékkal félbehagyta. Ezután olyannyira ökölbe szorította a kezét, 

hogy a körmei - melyek már régóta nem láttak ollót - a puha húsába 

fúródtak, fájdalmat okozva ezzel a tulajdonosának. Erre ösztönösen 

ernyedtek el a kezei.  

- Hehe - kacagott a kislány. 

- Most meg mi rosszat mondtam? - így Kilián, miközben a társasága 

bősz vigyorgásba kezdett. 

- Jaj - sóhajtotta Hanna, s mutatóujjával elmorzsolt két, a szemzugában 

pihenő könnycseppet. A kislány ezen mozdulatával le is zárta 

"nevetőrohamát". Később sokatmondó pillantást váltott Kiliánnal, 

amely valahogy így hangozhatott, ha kiejtette volna a száján: "Rendben, 

már összeszedtem magam. Mondd csak, hol is tartottunk?" 
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Mivel szemkontaktusa nem aratott sikert, a szeme az egyik markában 

lévő naplójára tévedt. A könyvecske ugyanúgy nézett ki, mint akkor, 

amikor utoljára látta.  

- Régebben mindig velem tartottál. Most miért hagytál el? - tette fel a 

kérdést az emlékekkel teli füzetnek, mintha ő tehetne mindarról, ami 

eddig a tulajdonosával történt. Kérdésére természetesen választ nem 

kapott - nem is várta el egy élettelen tárgytól.  

Az elkövetkezendő öt percet arra szentelte, hogy tüzetesebben is 

átvizsgálja a füzetet, hátha a fognyomokon és kutyanyálon kívül 

nagyobb baja esett azóta, mióta nem látta. Legelőször a borítóját 

fürkészte rendületlenül, minden egyes másodpercben készen állva arra, 

ha talál egyetlenegy foltot is, rárivalljon kincse ideiglenes megőrzőjére, a 

vékony, magas, nevetséges szemüveget viselő úrra - bár tisztában volt 

azzal, hogy túlnyomó részben a saját kutyája, Vakarcs volt a hibás, ha a 

naplóban valami kárt talál. Mikor Hanna erre gondolt, rögtön 

elhárította szerettéről a felelősséget, s az esetleges hiba okozójának 

Kiliánt tette meg.  

Mikor már tényleg meggyőződött arról, hogy semmi eget rengető dolog 

nem csúfította a naplót, nyugodt szívvel, de egyben lélegzetvisszafojtva 

fordította el a kötetet, hogy a gerincét is átvizsgálhassa: ismételten 

fellélegzett, hiszen ismét a legeslegnagyobb rendben talált mindent. 

Aztán újból megforgatva még egy sóhajtást engedett meg magának. 

Fellélegezhetett, hiszen kis hibák ellenére tökéletes volt a kis könyv 

állapota... Vagy mégsem?  

Ahogy nézegette a füzetet, észrevett valamit: egy lapféleséget, mely 

kilógott a naplóból. Ez láttán - titokban - éktelen haragra gerjedt. 

"Mégis kárt tettek Naplusban - így nevezte el még régebben a füzetet. 

"Kiesett egy lapja!", felháborodásának nem adott hangot. Helyette 

magában dühöngött, hátha csak alaptalan volt a gyanúja. Úgy vélte, 

hogy Kilián volt a tettes, s a férfi így akart neki keresztbetenni.  



 
 

318 
 

Gyanúja alaptalan volt, hiszen amikor a megfelelő helynél fellapozta a 

tárgyat láthatta, hogy kiesett lapról szó sincs. Sokkal inkább egy, a 

nevére szóló... 

- Levél?! - ütődött meg, majd a kezében fogta a vaskos levelet. Kérdőn 

nézett Kiliánra. A férfi egészen odáig unatkozva játszott a már felébredt 

Kis Vakarccsal, de sikerült elkapnia Hanna pillantását, így készségesen 

válaszolt: 

- Aha, az egy levél - jött a kissé szórakozott válasz.  "Vajon ki küldhetett 

neked levelet? Miért nem postával tette ezt meg, és miért pont az ő 

naplóját nézte postaládának?" 

- Nyugi, kincsem - igyekezte megnyugtatni Kilián a kislányt. - Ha 

jobban megfigyeled, két levél van benne - ha ezzel akarta megnyugtatni 

Hannát, akkor nem sikerült ugyanis erre sokkal jobban kétségbe esett. 

Érzelmeit immár mondatba is foglalta: 

- Kérlek, mondd, hogy más nem olvasta a naplómat! Nem hiszem el, 

hogy postaládának funkcionált a naplóm, és minden jöttment 

beleolvasott - förmedt rá, mire az említett egyén ismét megadóan a 

magasba emelte óriási, ping-pong ütő méretű tenyerét, ezzel is jelezve, 

hogy békés szándékai vannak.  

- Tévedsz - susogta lassan, tagoltan, hogy még egy nem teljesen ép 

elméjű ember is felfogta volna mondanivalóját. - Ahogy azt már 

megmondtam, csak én olvastam el... - a mondat végét hagyta lógni a 

levegőben. Láthatóan zavarba jött: kivörösödött, és izzadni kezdett - 

Hanna ezt csak feltételezni tudta, mivel a tér megvilágítása korántsem 

volt tökéletes.  

- Most meg mi van? - így a kislány a férfi különös viselkedésére. 

Szavaiba egy cseppnyi jó modort sem vegyített. 
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- Ö... Semmi... - vakarta meg a homlokát a férfi. Hanna mélyen a 

szemébe nézett, mire az óriás még annál is jobban zavarba jött, és 

körmével az egyik apró, pirosas tetejű faházikó cserepéről vakargatta le 

a málló félben lévő festéket.  

- Mondd meg! - hangzott Hanna ellentmondást nem tűrő hangja. 

Ezután Kilián megemberelte magát, sóhajtott egy fájdalmasat, kinyitotta 

a száját, és így szólt: 

- Ö... most jut eszembe, hogy még valaki elolvashatta rajtam kívül... Te 

jó ég, mit tettem? Bocsáss meg... Felelőtlen voltam... Tudod... itt a 

kertben olvastam a naplódat..., és mivel... az egyik alkalommal csörgött 

a telefonom, a házba kellett mennem, hogy megtudjam, ki keres, és... 

ö... szóval... Az úgy volt, hogy... Jaj nekem... - hordott össze hetet-havat.  

- Nyögd már ki - Hanna a goromba hangneméért utólag bocsánatot 

kért.  

- Jó, jó... Szóval bementem felvenni a telefont, a naplódat pedig 

véletlenül a napozóágyon hagytam, ami időközben - talán a szél miatt 

lehetett - leesett a földre. Ezáltal nem csak én olvashattam el, hanem... 

Sajnálom, nem akartam rosszat - a férfi lehajtotta a fejét, mire titkárnős 

szemüvege az orra hegyére csúszott. Mikor Kilián ezt észrevette, 

mutatóujjával feljebb tolta azt, de sikertelenül: az újból és újból egyre 

lejjebb csúszott, de a kislány ezt figyelmen kívül hagyta.  

- Félsz, hogy elolvasták a földigiliszták, a pókok, vagy esetleg a legyek? - 

az egykori diáklány hangjának szokatlanul különös csengése volt.  

- Nem. Attól tartok, hogy a kutyám olvasta el - mondta bűnbánóan.  

- Semmi baj - nyugtatta meg az immáron könnybe lábadt szemű, 

gyermek lelkületű Kiliánt.  

- És mik ezek a levelek? - váltott témát. 
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- Nem tudom - jött az elkeserítő válasz. Hanna lelombozottsága nem 

volt hosszú életű, hiszen az elkövetkezendő kis időben a férfi éppen 

válasza tartalmának ellenkezőjéről adott tanúbizonyságot. Nagyon is 

tisztában volt vele, hogy miért volt ott az a két levél.  - Helyesbítve... 

Azt hiszem tudom, miért van ott az a két, csodaszép, bársonyosan 

selymes tapintású levél, melyek éppenséggel neked lettek címezve. Az 

egyiket - a gyűröttebbet - a klinikán találtam meg. Éppen már mentem 

volna haza a naplóddal, mikor megláttam a padlón - fejével az egyik 

levélre bökött, majd tovább folytatta: - A történet meglehetősen 

egyszerű: észrevettem, hogy a te neved áll rajta, így hát a füzetedbe 

tettem, hogy majd odaadjam neked.  

A kislány most két ujjával óvatosan megfogta az említett levelet félve, 

hogy bármelyik másodpercben felrobbanhat. Tüzetesebben is 

megnézte: az tényleg gyűrött volt. Alig volt egy két millimétere, mely 

nem volt mélyen barázdás. A tárgy idegennek bizonyult a kislány 

számára, de percekbe nyúló hosszas áttekintés után végre észrevett egy 

ismertetőjelet, mely nagy mértékben befolyásolta a borítékhoz való 

hozzáállását: a jobb felső sarka igen erősen meg volt gyűrve. Az akkor 

keletkezett rajta, mikor a kezébe adták azt.  

- Ez valóban az én borítékom - irányította magyarázatát Kiliánnak, s 

egyben magának is.  

- Ne... Igazán? Hehe... - szemtelenkedett a magas, hosszú hajú férfi, de 

a kislány ügyet sem vetett rá.  

- Elvileg akkor kell kinyitnom, mikor elérkezettnek látom rá az időt... És 

akkor, mikor boldognak érzem magam. Ha elérkezettnek látom az időt 

rá... - ismételte más megfogalmazásban. - Szóval talán majd sok év 

múlva. 

- Miért, most nem vagy boldog? - tűnődött Kilián. Hanna sejtve, hogy 

újból a bolondját járatja vele, válaszadás helyett inkább egy lesújtó 

pillantással illette meg.  
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- De miért várjak felnőttkoromig - gondolkozott most hangosan. - 

Lehet, hogy olyasmit tartalmaz, ami befolyásolja az egész életemet... 

Talán pozitív irányba? - ezt már Kis Vakarcs gazdájától kérdezte.  

- Ne engem kérdezz! 

- Lehet, kinyitom most! - és amilyen gyorsan csak lehetett, feltépte a 

borítékot. - Na lássuk... - a kislány gyűrött borítékból előhúzott egy, a 

borítéknál is még gyűröttebb levelet. Már hajtogatta volna ki, hogy 

elolvassa, de valaki - nem látta, hogy ki - óriási ütést mért a vállára. A 

hirtelen jövő ütést Hanna nem tudta kivédeni, így elveszítette az 

egyensúlyát, és hanyatt esett... egyenesen a mocsárba! Egyik pillanatról a 

másikra kellemetlen hidegséget érzett minden porcikáján, mintha csak 

egy jégtömbbe zárták volna. A bűzlő folyadék az arcába csapott, ő 

pedig prüszkölve, levegő után kapkodva próbált kiszabadulni. Úgy tűnt, 

kísérlete eredménytelen és felesleges volt. Legalábbis annak tűnt egy 

ideig, ám nem adta fel. Mikor már hosszú időn keresztül 

eredménytelenül rúgkapált a sűrű folyadékban, eszébe jutott valami. 

Mégpedig az, hogy ha ő, Hanna a sárban volt, akkor magától értetődően 

a két levél, és a naplója is a sár fogságába esett. Tehát mindegyik 

olvashatatlanná vált. Egytől egyig. Erre gondolva abbahagyta a 

kutyaúszás-szerű izgés-mozgást, és letette mindkét lábát a meder 

kemény aljára. A sárszint így már csak a derekáig ért.  

Amikor már kifújta magát szélsebesen a két, ökölbe szorított kezére 

nézett. Azokban szerencsére volt valami. Erre az arca felderült, de a jó 

kedve csak kis ideig tartott. : a következő pillanatban arra gondolt, hogy 

azok mivel koszos vízzel érintkeztek , tényleg olvashatatlanná váltak. 

"Nem lehet igaz!" - háborgott magában. "Ez nem a te napod" - 

állapította meg, majd hozzáfűzte: "De hát mostanában melyik napot 

mondhatnád magadénak?" Erre sem tőle, sem mástól nem érkezett 

válasz.  
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- Mi van a markodban? - hallotta a partról Kilián kíváncsisággal teli 

hangját. Majd mivel a szavát egyre közelebbről vélte hallani, Hanna 

felszegte a fejét. Ezt a tettét később megbánta, hiszen a férfi és az ő 

arca közti távolság ismét alig lehetett öt centiméter. 

A megszeppent kislány a borostás arcba meredt, amelyek nagy, tágra 

nyílt szemekkel voltak megáldva - persze csak ideiglenesen. A titkárnős 

szemüvegen a kislány látta saját magát, de... Biztos ő volt az a lány, akit 

látott? "Az nem lehet, hogy ilyen ocsmányul nézel ki" 

Bár nem sok ideje volt magát tüzetesebben is megszemlélni. Ennek 

ellenére valamiben határozott volt: pillanatnyilag egy varangy is szebben 

festett nála, mint ő. "Miért szidod magad?" - rótta magát, mikor egy 

gondolat elsuhant az agyán. "Valószínűleg a technika egyik csodája" - 

gondolta, majd egy szlogent is kitalált hozzá:  

"Biztos önöknek is van szemüveges ismerőse, talán nem is egy. Önök is 

azok? Jól van, akkor ez a termék éppen az önök kényelmét is fogja 

szolgálni. Hogy mi ez pontosan? Azt majd elmondja nekünk Mr. 

Brinor. Brinor, tessék, a szó a tiéd! 

"Köszi, Greg! Magukat is zavarja, hogyha belenéznek egy szemüveges 

barátjuk szemébe, mást sem látnak, mint saját magukat? Előfordult már 

önökkel - ez a szemüvegeseknek szól -, hogy hogy a velük szemben álló 

ember tükörként használta a szemüvegüket? Előfordult már az, hogy az 

előttük álló ember épen igazgatta a haját, túrta a fülét vagy esetleg az 

orrát? És később kiderült, hogy csak a pillanat heve nem hagyta őket 

békén, és azt hitték, hogy tükörbe néztek?Hölgyeim és uraim, ezt a 

problémát örökre elfelejthetik, ha tárcsázzák a képernyő alján 

feltüntetett számot, és nyomban megrendelik ezt a frappáns kis 

készüléket. Egy igen aranyos, és egyben divatos - egyesek szerint 

divatjamúlt, de velük ne törődjenek, csak az irigység beszél belőlük! - 

szemüveg megakadályozza, hogy azt tükör módjára használják.  

Mégpedig úgy, hogy a lencse külső felületében egy átlátszó DVD- 
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lejátszót illesztettünk, ami egyáltalán nem zavarja tulajdonosát a 

kilátásban. A film - amit termékünk tulajdonosa állít be - folyton 

folyvást megy, hisz soha sem lehet tudni, mikor toppan be egy 

váratlanul jött rokon, vagy ismerős. Ez a termék páratlan, mivel 

nemhogy megakadályozza, hogy viselője kellemetlenül érezze magát, 

még kikapcsolódást is nyújt a vele szemben lévő személynek anélkül,  

hogy a tulajdonosa tudomást venne a dologról. Látják? Tökéletes! 

Szumma-szummárum, nincs más hátra, mint hogy megragadják a 

telefonkagylót, és tárcsáznak. Várjuk mielőbbi hívását" - Hannának erre 

mosolyra húzódott a szája. 

- Mi olyan nevetséges? - érdeklődött Kilián, majd a földön hasalásból 

guggolásba tápászkodott fel, és onnan meresztette nagy, kerek szemeit a 

mocsárban gubbasztó személyre.  

- Semmi - motyogta a kislány, közben elfojtva magában nevetését. A 

férfi mindezek után nem is firtatta a dolgot.  

Az egykori diák most kinyitotta mindkét markát, melyekben a levelek és 

a naplója lapultak. Hogy valóban így volt ez, abban már kételkedett, 

hiszen nem érezte azokat benne. Izgalmától a torkában vélte dobogni a 

szívét, amely mindenegyes verésnél fájdalmat okozott neki.  

- Ez meg hova tűnt? - így Hanna, már-már hisztérikusan.  

- Kövek? - értetlenkedett Kilián, mivel a lány markában két apró 

kődarab lapult, s naplónak, vagy levélnek még a hűlt helyét sem látta.  

- Ne… - nyávogta Hanna, s rövidesen a nyávogása sírássá nőtte ki 

magát. - Már soha, soha sem tudhatom meg, mi van abban a két 

borítékban, és azt sem, hogy mi az utolsó bejegyzés a naplómban… Az 

a bejegyzés, amit még én írtam.  

- Kellett nekem befejeznem! Teljesen felesleges volt - bosszankodott a 

kiskutya gazdája. - Éjt nappallá téve a kamerák felvételeit bújtam, hogy  
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összeállíthassam a rólad alkotott képet a fejemben, és hogy papírra 

vethessem eddigi, még le nem jegyezett élettörténetedet.  

- Borzalmas - szólt Hanna, kinek hangjában most egy cseppnyi sajnálat 

sem szorult. Kiliánt okolta a történtekért: "Ha nem lök meg valaki - aki 

szinte biztos, hogy Kilián volt - ha nem adja a kezembe a lapokat és a 

naplómat… Minden az ő hibája." Később egy zord pillantást vetett a 

férfira, ki nem foghatta az adást, hisz a kislány facsart ábrázata láttán 

csak barátságosan és biztatóan elmosolyodott.  

- Ne okold magad... - és ismét közel hajolt a lányhoz, mintha azt hinné, 

hogy egy méter távolságban tőle már nem hallaná meg szavait. 

Kinyújtotta hosszú karját, és vállon veregette a napló tulajdonosát. Erre 

Hanna hátrált egy lépést.  

- Mégis miről beszélsz? Én vagyok az utolsó ember a világon, aki ennek 

az egésznek a felelősének mondható  - hallatszott az ellentmondást nem 

tűrő válasza.  

- Igen? Akkor ki csinálta ezt a csodálatosnak nemigen mondható 

mocsarat, ha nem te? Miért vált majdnem folyékonnyá a kutyám? 

- Én tudjam?  

- Miért, én? Na jó, én tudom, csak mert olyan kimagaslóan vág az 

eszem. Viszont én tudom, hogy te tudod, hogy nem tudod, hogy én 

pontosan tudom azt, amit te is pontosan tudsz.  

- Nem emlékszem, hogy nekiestem volna egy ásó és egy lapát 

kíséretében a "kitűnő" gyepednek, hogy kiássak egy nagy gödröt röpke 

öt perc alatt, hogy rögtön fel is töltsem azt iszappal.  

- Nem ezt mondtam - Hanna kérdő arckifejezésére aztán előhúzott a 

háta mögül egy fadarabot, mely hossza nem lehetett nagyobb két 

arasznyinál.  
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- Uh - hőkölt hátra erre, mivel Kilián a korhadt faágat egészen a lány 

orra hegyéig közelítette.  

- Tessék! - így a férfi. Szava úgy hangzott, mintha teljesen logikus lenne, 

hogy mit kellene most csinálnia a megszeppent tininek.  

- Szülinapom van talán, hogy ezt kapom? - hangzott a mogorva kérdés. 

- Vedd csak el! - utasította Kis Vakarcs tulajdonosa. "Igen, ez egy 

nagyszerűen kitűnő ajándék számomra", húzta el a száját titokban, de 

mivel nem akart ellenkezni, engedelmesen a fadarab után nyúlt. A 

markában is tartotta volna, ha a kezén nem folyt volna le barnás zöld 

színű, sűrű folyadék.  

- Mi ez? Vedd le rólam! - fogott eszeveszett ordítozásba, mikor az ujjai 

végéből kiáramló, olykor-olykor bugyborékoló lére nézett.  Úgy 

közelről az már nem is nagyon sárnak, hanem vérnek látszódott, de seb 

- mint előzőleg - most sem volt egyetlen porcikáján sem. - Kérlek, vedd 

le! Vagy mosd le! - kérlelte, de Kilián csak nem állt a rendelkezésére. 

Helyette Hanna a már sötétvörös folyadékot pumpáló ujjaiban 

merengett.  

- A bámulással fabatkát sem segítesz - jegyezte meg óvatosan, mikor 

már vagy öt perc telt el így. Legszívesebben elfutott volna, de nem tette, 

hiszen tudta, hogy azzal nem szűnt volna meg az, ami adott pillanatban 

a legjobban zavarta őt.  

- Persze, hogy nem - érkezett a válasz.  

- Hát akkor miért csinálod?  

- Fáradt vagyok - így ő, majd rövidesen folytatta: - Ez a nap csodálatos 

volt, és ezt a csodálatos napot már csak a jöttöd koronázta meg. Mit is 

mondjak? - Kilián ünnepélyesen kihúzta magát. - Köszönöm az 

élményt, Vakarcs kedves gazdija - az ezután jövő cselekedete Hannát 

megrémisztette, ugyanis sarkon fordult, és különösebb magyarázat 
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nélkül az óriási méretekkel büszkélkedő háza felé vette az irányt. Hanna 

nem mert utánamenni, így hát csak bambán nézte az egyre jobban 

távolodó alakot.  
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KRÓNIKUS TENYERITISZ ÖMÖL 

SARATIDISZ 
 

Kilián valóban gyors léptekkel indult meg otthona irányába. Ez 

megnyugtatta a kislányt, hiszen már, ha adott pillanatban elindult volna, 

még akkor sem lett volna rá esélye utolérni őt, és kérdőre vonni. Tehát 

mit volt mit tenni, egy alkalmasnak tűnő pillanatban - amikor még 

hallótávolságon belül lehetett a férfi - elkiáltotta magát: 

- Killián! - bármennyire is irtózott tőle, ügyelt arra, hogy a nevét két l-lel 

ejtse ki, ám próbálkozása, hogy magára terelje a figyelmét, kudarcba 

fulladt. Kiáltását többször is megismételte, majd rövid idő múlva a 

kiáltás öblös ordítássá fokozódott, de mindhiába: mintha csak a falnak, 

pontosítva a kutyaházaknak beszélt volna. 

Még látta Kiliánt... Még mindig látta őt... Már egy kicsit halványabban... 

Már csak a körvonalát… Már nem... Igen, elnyelte a sötétség.  

"Mit vétettem neki? Miért ment el? Mikor jön vissza? Mikor mondja el, 

hogyan került ide ez  mocsár, most meg miért tűnt el a bot a 

kezemből?", a kérdések feltevése után megrázta a fejét. "Ne, 

értelmetlenségekkel nem szabad foglalkozni! Ezekre már úgysem tudok 

választ kapni, hisz Kilián már elment, magam meg nem tudom ezt 

megmagyarázni. Akkor meg miért törném rajta a fejem?  

Úgy döntött, hogy a vérző ujjvégei ellenére is ideje lesz a klinikába vagy 

esetleg haza mennie. Régen látta szüleit, papáját, de legfőképpen Mátét. 

"És még Zille esküvőjére is kíváncsi lennék", fűzte hozzá 

gondolataihoz.  

Felpillantott az égre remélvén, hogy hamarosan felkel a Nap, és fény 

árasztja el az amúgy is álmoska városukat. Akármennyire is áhított rá, a 
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Nap még mindig valahol máshol adott világítást ahelyett, hogy őt, 

Hannát boldogította volna energiájával, mivel már szinte egy 

jégveremben érezte magát. Bár még sosem volt jégveremben, de biztos 

volt abban, hogy ilyesmi érzete lehetetett még réges-régen annak az 

embernek, aki nyáron lement a jégtömbökkel teli, föld alatti verembe, 

hogy a felszínre hozza a számára szükséges élelmiszereket.  

Meg kell hagyni, alig látott valamit, de annyira azért tudott tájékozódni 

azután, miután kikászálódott a mocsárból, hogy megállíptsa, vajon 

merre is kellene mennie, hogy az általa kitűzött célhoz érjen.  

Már éppen megtett egy lépést az állítólagos kijárat felé, de egy gondolat 

nem hagyta nyugodni, mégpedig ez: "Képes lennél itt hagyni a leveleidet 

és a naplódat? Ez idáig féltve őrizted a naplódat, hátha idegen kezére 

kerül, most meg csak úgy hajlandó lennél megválni tőle? Ezt nem 

teheted. Itt kell lennie valahol", töprengett a földet pásztázva, amikor 

elhatározta, hogy már csak azért is megkeresi.  

- Utoljára hol láttad? - tette fel magának a kérdést, de megválaszolni 

sajnos már képtelen volt, hiszen fogalma sem volt arról, hogy mikor 

látta utoljára, s hogy mikor csúszhatott ki a kezéből. - Tudom már! - a 

mocsár legalján van. Ez  legvalószínűbb, amit el tudott képzelni. Egy-

két lépés erejéig visszament a mocsár irányába, hogy így nagyobb 

szögben tudjon rálátni a csaknem csurig feltöltött gödörre: abban még 

mindig bent volt a sáros víz, de a felszínén nem volt semmi. Ezt 

sajnálattal vette tudomásul, ugyanis titkon abban reménykedett, hogy a 

folyadék tetején lebegnek szeretett tárgyai. "Vagy elsüppedtek vagy 

egészen egyszerűen nincsenek is benne", vonta le a következtetést. Már 

tisztában volt azzal, hogy ha netalántán beigazolódik a gyanúja, 

miszerint a naplója és a levelei már a gödör fenekén pihennek, akkor 

bizony egy életre elbúcsúzhat tőlük, ha csak nem ugrik fejest a 

folyadékba, és ki nem tapogatja őket.  
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Erre a felismerésre aztán lelombozódott. A "jókedvére" egy lapáttal 

még az is rátett, hogy mikor hunyorított, látni vélt egy füzet méretű 

tárgyat a mélyben. Maga sem tudta, hogy sikerült megpillantania a 

naplót, csak egy valamiben volt száz százalékig biztos: az bizony egy 

füzet-szerű valami volt.  

Kezdett egyre jobban érlelődni magában a gondolat, hogy bele kellene 

ugrania jéghideg, koszos vízbe, hogy a víz alá bukva a felszínre hozza a 

féltett tárgyakat. Később meggondolta magát, mikor is arra a bizonyos 

tengerparti élményére gondolt: a jégdarabokon kellett ugrálnia egészen 

addig, míg egy barlanghoz nem ért volna, de ő már az első néhány 

jégdarab után elveszítette az egyensúlyát, és a számára hideg 

tengervízben merült el, melyből csak hatalmas erőfeszítések árán 

sikerült csak kijutnia.  

"Nem, inkább újraírom a naplómat és megkérem papát, hogy adjon 

még egy levelet. Talán megvan neki mindkét levél másolata - bár jó 

lenne tudni, hogyan került a naplómba az a második levél. Vagy..." nem 

fejezte be gondolatmenetét, mert eszébe jutott valami. "Mi van akkor, 

ha Kilián , amikor benn gubbasztottam a folyadékban, a hosszú karjával 

a kezemben lévő dolgok után nyúlt, hogy eldugja előlem, és helyette 

egy-egy követ rejtett, hogy ezzel is még jobban összezavarjon. Igen, ez 

több, mint valószínű" - Hanna büszke volt magára, hogy ilyen logikusan 

tud gondolkozni, és hogy olyan gazdag a fantáziája, hogy képes volt 

fényt derítenie egy rejtélyre. Legszívesebben most vállon veregette 

volna magát, ha lehetőség adódott volna rá, de adott pillanatban kisebb 

gondja is nagyobb volt annál, hogy azon törje a fejét, vajon hogyan 

tudná mégis megdicsérni magát.  

- Mindegy. Nincs naplód, és kész - szögezte le. - A múlton nem 

változtathatunk. Hiába vagyok mérges a klinikabéliekre, hogy nem 

vették észre, hogy az a furcsa férfi mit forgatott a fejében, mikor 

magával vitte a cuccaimat. Gondolom nem akartak rosszat. Csupán el 

akarták juttatni hozzám, hogy ezzel örömet szerezhessenek nekem. 
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Nem tudhatták, hogy balul fog elsülni a dolog. Erről talán senki sem 

tehet, de most... - kihúzta magát, miközben száműzte a fejében már 

bőségesen felhalmozódott, megválaszolatlan kérdéseket, és a jelenre 

összpontosított. Arra, hogy mégis mi vidítaná fel melankolikus 

hangulatából. "Vakarcsom, ha látnám, biztos jobb kedvre derülnék. 

Vagy régen láttam már Mátét. Biztosan rejteget még a tarsolyában egy-

két általam még nem hallott poént." A kislány ezután gondolt valamit, 

de nem öntötte szavakba. Félő volt ugyanis, hogy netalántán mégsem 

volt egyedül, s ezáltal könnyen mások tudtára juthat a még önmagának 

soha meg nem fogalmazott információ. "El kell vennem majd a 

Hódításról fiúknak című könyvét, és el kell olvasnom", tökélte el. 

Később hozzátette: "Aztán elégetem majd. Vagy önmagát adja egy fiú, 

vagy megjátssza magát. Ha az utóbbit teszi, az esetben kizárólag abból a 

könyvből merítené az ötleteit. Én nem azért  kezdtem el vele 

haverkodni, mert azt szeretném, hogy egy könyvvel töltsem a szabad 

perceimet." Amikor már az utolsó szavak is elcsitultak benne, hirtelen 

tátongó ürességet érzett a fejében. Azt nemsokára Kilián nemrég 

mondott, visszhangzó szavai töltötték meg úgy, ahogyan arra a kislány 

emlékezett: "Fáradt vagyok! Ez a nap csodálatos volt! Éjjel-nappal a 

kameráimat bújtam, hogy összeállíthassam magamban a rólad alkotott 

képet." 

"Mekkora egy..." - nem tudta megállni, hogy ne illesse a férfit egy-két 

keresetlen jelzővel.  

Mindezek után Hanna türelmét vesztve elindult az általa feltételezett 

kijárat felé. Figyelmen kívül hagyta, hogy az ujjából ömlött az iszap, 

hogy nem szerezte vissza a naplóját és leveleit, és Vakarcs pontos 

tartózkodási helyéről sem tudott meg semmit. 

Az égre nézett, mely felhőtlen volt. Egy röpke ideig merengve bámulta, 

amint egy, a magasban szárnyaló, kivilágított repülőgép kegyetlenül 

hasítja a levegőt, s minden erejét arra szenteli, hogy utolérjen egy másik 

gépet.  
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Kis idő elteltével a felkelő nap fényében újból élvezhette a szeme elé 

táruló látványt - valósággal undorodott a körülötte kitartóan álló 

kutyaházaktól.  

- Tök jó! - rikkantott fel, mikor szeme megállapodott az udvar egy 

bizonyos, korántsem mondhatni közeli pontján. Meglátta a kijáratot! Az 

ugyanúgy nézett ki, mint ahogy azt ő elképzelte: rozsdás, de csúf színét 

tökéletesen ellensúlyozta az, hogy kovácsoltvas volt és hatalmas. A 

tinédzser fogadni mert volna rá, hogy a ház ura szándékosan hagyta 

meg a díszes kapu készítőinek, hogy legyen olyan, amilyen az elkészítés 

pillanatában, tehát festetlen, hisz úgy még jobban kiemeli lakhelye 

"csodálatosságát".  

Minden egyes megtett lépésénél a deres fűszálak apró kezek módjára 

simogatták a kislány csupasz bokáját.  

Egy kis ideig azt képzelte, hogy csupán káprázott a szeme, amikor a 

kijáratot látta, ezért pár pillanat erejéig megtántorodott, azonban 

nemsokára folytatta az úját.  

"Hú, ez nagyobb, mint aminek sejtettem", tűnődött, mikor vagy öt 

méterre lehetett a hatalmas monstrumtól. A nyakizmait egészen meg 

kellett erőltetnie, a fejét természetellenesen hátrahajtania, hogy 

tüzetesebben is megszemlélhesse a hatalmas kovácsoltvas-csodát. Még 

csak most vette észre, hogy milyen tökéletes és aprólékos munka volt 

abban a monstrumban: egy-egy rózsa, tulipán és nárcisz levelei úgy 

kapcsolódtak a hosszú vasból készült szárhoz, mintha azok 

elválaszthatatlanok lennének róla.  

Mikor már megelégelte - az ő szóhasználatával élve - csicsás kapu 

fürkészését, végre cselekvésre szánta el magát: beindította az agyában 

lévő úgynevezett "kereső üzemmódot", hogy ráakadjon a kilincsre, de 

mindhiába. Ezután az összes erejét és találékonyságát latba vetve 

próbált elfogadható magyarázatot adni arra, vajon miért nincs kilincs az 

ajtón. Már éppen azon volt, hogy megragadta az egyik, éppen kiálló 
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vasfigurát, s maga felé húzva abban reménykedjen, hogy a kapu elforog 

a tengelye körül, de nem tudta véghezvinni hirtelen megfogant ötletét, 

mivel váratlanul halk neszt hallott. Erre a magasban megállt az iszapot 

hányó keze, s jóformán sóbálvánnyá változott. A fülébe vér szökött, és 

érezte, hogy a fejét melegség öntötte el. A zaj valami olyasmi volt, 

mintha az erdőben egy vaddisznó az avart taposta volna, miközben 

menedékért futott volna. A léptek zaját egyre-egyre közelebb érezte 

magához, mígnem a léptek gazdája végre megszólalt: 

- Nem mondod, hogy itt hagysz? - észlelte Kilián csüggedt kérdését. 

Hanna a férfi szemeit a hátán érezte. Egészen kínosnak érezte a kis 

jelenetet, mivel lefülelték a szökését. "Majd azt mondom, hogy 

megtetszett az a vasból készült madár, és csak közelebbről is meg 

akartam vizsgálni", tervezgetett magában, előre felkészülve a feszélyező 

kérdések tömkelegére. - De... de... de hát még meg se mutattam a 

csodálatos kutyagumi gyűjteményemet. Én, ha a helyedben lennék, nem 

szalasztanám el az alkalmat megnézni. Csodaszép, hidd el nekem... - a 

férfi hangja vészjóslóan csengett: mintha egy eszét vesztett idegbeteg 

szólt volna Hannához.  

- Ehhez kétség sem fér - sietett gyorsan leszögezni, miközben mélyet 

lélegezve behunyta a szemét, hogy minél inkább ura legyen a pánikszerű 

gyorsasággal jövő kétségbeesésének. - Tudod - váltott át csevegő 

hangnembe, mellyel feledtetni próbálta Kis Vakarcs gazdájában a kis 

szökési kísérletét, még ha ezzel egészen aprót is, de füllentenie kellett. - 

Nemrég... jártam... ö... egy kutyagumi múzeumban... Ig... Igen.. 

nemrég... Talán öt éves lehettem.  

- Nem mondod! - suttogta férfi elhűlt hangon, felszegett szemöldökkel. 

A kislány rögtön tudta, hogy nyert ügye volt.  

- De, mondom... Csodaszép látvány volt - próbált úgy tenni, mint aki a 

valóságban is részt vett volna egy efféle kiállításon, de akármennyire is 
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igyekezett hiteles lenni, képtelen volt elnyomni a benne lakozó 

kisördögöt, aki nevetésre késztette.  

- Milyen fajtájú kutyák salakanyagának műváltozatait tekinthetted meg? 

- Ó, ö... vagy ezer fajta lehetett. Csak győzze az ember végigolvasni a 

kutyagumik alatt díszelgő feliratot. Hanna Kilián helyett is kínosan 

érezte magát, amiért ilyen téma hozza lázba beszélgetőtársát.  

- És ugye csak szilárd halmazállapotúakat tettek közszemlére?  

- Szeretnéd, mi? Volt ott folyékony félig szilárd, napsütötte, molyrágta... 

- ekkor kissé megcsuklott  hangja. Nem bírta hallgatni azt, amit saját 

maga mondott. A borzongás fogta el, amikor csak arra gondolt, hogy 

van olyan ember is a Földön, akit felcsigáz egy-két kutyaürülék említése. 

Továbbá elhatározta, hogyha netalántán mégiscsak sikerülne Kilián 

gondolatait elterelni, átmászni a kapun, és hazajutni, semmiféleképpen 

sem fogja elszalasztani azt, hogy egy kiadósat rókázzon. "Ezt a sztorit 

képtelenség nyugodt gyomorral kibírni", hangzott a fejében, felzaklatott 

hangnemben a kijelentés.  

- Irigyellek, tudod-e ? Csodálatos napod lehetett...  - ábrándozott a 

felnőtt, majd a zajból ítélve megpördülhetett  a tengelye körül. A kislány 

erre reménykedett abban, hogy beszélgetőtársát már nem sok ideig 

tudhatja társaságában. "Talán megunhatott", szólalt meg egy hang a 

fejében, miután Hanna vágyakozó pillantást vetett a kapun túli, kissé 

gyéren megvilágított, gazdagon burjánzott bozótosra. A távolban egy 

bokor ágára szállt egy holló. A kislány röpke ideig meresztette a szemét 

a szárnyason,  ahogy ide-oda forgatva a fejét próbálta kivenni az 

aljnövényzetből azt, hogy vajon hol bujkálhat előle korai reggelije. 

Később levette szemét az állatról, mivel azt repülésre késztette egy kissé 

erőteljesnek mondható fuvallat, amely meglengette az ágat, amelyen 

megpihent.  
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Nem mert Kilián szemébe nézni. Még magának sem volt képes 

megmagyarázni, miért visszakozott annyira a pillantásától. Csak azt 

tudta, hogyha a férfi végre bemegy abba a "csodaszép" házába, akkor 

végre elszökhet.  

A lépéseket egyre távolabbról hallotta.  

- Igen, igen, igen - ujjongott csendesen, gondosan ügyelve arra, hogy a 

szemüveges alakot az ég világon semmi se zavarhassa meg abban, hogy 

fájdalmas búcsúzás nélkül bemenjen az otthonába.  

Újabb léptek zaja. A murván a gumitalpú cipők csikorgása éles 

fájdalmat okozott a lány dobhártyájának. Egyszerűen nem tudta 

felfogni, Kilián miért járkál fel s alá, mely cselekedetével egyidejűleg a 

bolondját járatja a kislánnyal. 

- Bemész, Kilián? - csendült fel Hanna erőltetett, sajnálattal teli kérdése. 

A kislány még mindig háttal helyezkedett el a középkorú úrnak, a 

mocsársugarakat kibocsájtó ujjait a madár alakú díszen pihentetve. - 

Azért egy választ megérdemelnék - húzta fel az orrát, mikor a teljes 

mértékben ártalmatlan és semmiféle hátsó szándék nélkül feltett 

kérdésére további cipőtalp nyikorgást kapott válaszul.  

- Hm? 

- Jól hallottad - váltott át durcás modorra, bár mintha egy kissé 

elbizonytalanodott volna, hiszen Kilián tartalmas kérdése egészen 

közelről ütötte meg a fülét. 

- Nem mentem sehova - érkezett a felelet. "A francba", bosszankodott 

magában a lány, és egy erőteljes fintort eresztett el .  

- Mi...? Áááá...! - Hanna csak annyit vett észre, hogy valaki kihúzta a 

talajt a lába alól. Hirtelen emelkedni kezdett a teste - s mintha valaki 

bakot tartott volna neki - átlendült a hatalmas vaskapu túloldalára, hogy 

aztán zuhanni kezdjen. - Áú! - jajdult fel, mikor egy hegyes kőre 
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huppant le. Mivel a kövön elég kényelmetlennek találta az ülést, 

szándékosan elvesztette az egyensúlyát, s így a még nyirkos fűre esett. 

Sajgott minden tagja. A jobb karját és lábát mintha égették volna. A 

lábfejét óriási zsibbadás fogta el, s már előre megjósolta magának, hogy 

csak hosszú, és kemény hónapok múlva tud majd csak mindenféle 

kellemetlenségek nélkül ülni. A fájdalmától könny szökött a szemébe, s 

ezzel egy időben a fejébe vér. Kedve lett volna jól odamondani a 

véleményét a balesete okozójának. Nagyon fel volt bátorodva, hiszen 

egy egész kapu választotta el őket egymástól. De mégsem kiabált azzal, 

aki zavarodottságáért jelen pillanatban okolható volt, hiszen valóra vált 

az akkori célja: a kapun túlra érkezett. Bármily módon is sikerült ez, a 

lényeg az volt, hogy sikerült. Tehát egy rossz szava sem lehetett.  

- Nincs más hátra, mint előre - ejtette ki némán, artikulálva a kedvenc 

közmondását, melyet még a mamájának egykori udvarlója, György bácsi 

is előszeretettel használt. Mikor meggyőződött arról, hogy képes lenne a 

járásra - s vészhelyzetben talán még a futásra is - föltápászkodott, és 

megindult előre, de... hirtelen megakadt.  

- A naplóm! - bökte ki rövid hallgatás után.  

- Parancsolsz? 

- Igen. Mégiscsak kellene a naplóm - hadarta, mivel időközben rájött, 

hogy életének egy rossz órájában eléggé furcsákat írt abba a füzetbe. 

Azokat a sorokat még maga sem olvasná újra, most pedig ki tudja hány 

idegen böngészné azon bizonyos kusza betűket?  

- Ó... Hát jó... Akkor hozom a kapu kulcsát..., de először egy kérdés... 

- Jó, jó, beszélek még a múzeumban tett látogatásomról - valósággal 

halvány lila gőze nem volt arról, hogy hogyan talál ki hirtelen annyi és 

akkora fiktív dolgot, melynek hallatán Kilián nem kérdez többet, és 

odaadja a naplóját és a két levelét. Rövidesen aztán mégiscsak 

belevágott: - Mint már mondtam, különböző fajtájú kutyák ürülékei 



 
 

336 
 

voltak,és maguk a kutyagumik is különböző állagúak voltak. A 

tartalmuk... - és Hanna részletesen kifejtette, hogy az ő véleménye 

szerint mit is fogyaszthatott aznap az adott négylábú, s az élelem milyen 

formában, színben és műillatban fordult elő az ürülékében. - El sem 

tudod képzelni, milyen felülmúlhatatlanul megismételhetetlen 

élményben volt részem, mikor a kissé idős, de életkorát bizony 

meghazudtoló gyorsaságú idegenvezető elvezetett minket a kiállítás 

fénypontjához: egy agárürülékhez - Hanna ebben a pillanatban örült, 

hogy hátat fordított a ház és a kert tulajdonosának, hiszen így ő nem 

láthatta Hanna undortól eltorzult arcát. A kislány amennyire nem volt 

mondható erős idegzetűnek, olyannyira próbált beszéde során 

természetes hangmagasságot megütni. 

Kis időt azzal töltött el, hogy megpróbálta összeszedni a maradék erejét, 

melyet felhasználva kiküszöbölhette az egyre inkább fokozódó 

hányingere termékének felszínre bocsátását. - A tartalma... - hagyta el az 

iménti szó a száját, az összeszorított fogai közti résen keresztül. Nem 

tudta folytatni, a hangja megcsuklott. Sóhajtott egyet, hogy a következő 

másodpercben ismét elkezdjen mesélni, de képtelen volt rá. Nem azért, 

mert gyomrának tartalma lift módjára szállt fel, s le, hanem azért, mert 

valami - vagy valaki - megzavarta az eszmecseréjét Kiliánnal. 

- Hagyd abba! KÉRLEK! LÉGY MEGÉRTŐ! KÉRLEK... - itt 

elcsuklott a hang. A hang, melyből ítélve a kislány csak egyetlen 

embernek tudhatta be a közbeszólót... 

- Szia, Máté! - vigyorodott el. Viccesnek találta, hogy képes volt 

valamivel megrémiszteni a fiút. Ugyanakkor majdnem kibújt a bőréből, 

hogy viszontláthatta egykori utastársát, kivel még Zille háza előtt váltak 

el útjaik.  

Hanna nyomban sarkon fordult, hogy részletesebben is szemügyre 

vehesse a társaságát. A fiú most vele háttal állt, a hátát a korlátnak 

támasztva, s úgy beszélt Hannához: 
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- Hogy tudsz ilyen dolgokról beszélni, Kiscsaj? - a fiút az arcára kiülő 

undor teljes mértékben felismerhetetlenné tette. Meg akarta kérdezni, 

hogy miért nem Kiliánt látja most adott pillanatban, és miért éppen 

Mátét, s hogy mivel magyarázza azt, hogy a férfi kertjében tartózkodott 

ilyen korai órákban is? Talán barátok? A magában megfogalmazott 

kérdésekre azonban nem sikerült élő szóban kifejeznie, ugyanis Máté, 

miután túltette magát a hallottakon, megszólalt: 

- Apa elment szőrszálat hasogatni és vonatkereket pumpálni.  

- Apa?! Szőrszálat hasogatni?! Vonatkereket pumpálni?! - a 

meghökkenésre a sunyin vigyorgó Máté csak egy vállrándítással 

válaszolt. Hanna feltápászkodott.  

- De... de... Kilián nem is mondta, hogy van egy fia is - töprengett.  

- Nem kérdezted - jött a válasz, de nem Mátétól, hanem...  

- Áú! - valaki a hajánál fogva a földre teperte, de csak mielőtt a jéghideg 

kezével finoman eltűrte fülétől a hajszálait, és súgott volna valamit a 

fülébe. Hanna a súgást jelen pillanatban figyelmen kívül hagyta. Hálát 

adott inkább, hogy nagyobb baja nem történt annál, hogy egy-két 

horzsolást szerzett a combjára. Szerencséje volt, hiszen az édesapjától 

öröklött kiváló reflexeinek köszönhetően sikerült kivédenie az esést a 

tenyerével.  

A szíve a torkában dobogott. Érezte, hogy az egész testét elöntötte a 

pír, hogy a gyomra görcsbe rándult a hirtelen jött meglepetéstől, mely 

következménye az lett hogy muszáj volt mélyeket lélegeznie. Akkorákat, 

mint amekkorákat a lovak szoktak, mikor kiadós futás után megállnak 

pihenni.  

- Jaj! - sikkantotta, s az egyik kezét a szájára tapasztotta: kissé különös 

látványban volt része. Ismét Kiliánt szemét látta a sajátjától úgy öt 

centiméterre. Kék szeme volt, akárcsak Máténak. A pupillái kitágultak, s 
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a szeme fehérjén egy-két vörös hajszálér kígyózott. Feszélyezve érezte 

magát. Kedve támadt volna kiáltani egy nagyot, hátha valaki a 

segítségére siet, de inkább magába fojtotta a vágyát, és várt, mi történik 

majd azután.  

- Megütötted magad? - kíváncsiskodott a hogylétéről a férfi. "De büdös 

a szája", fanyalodott el Hanna ábrázata. A kislány nem válaszolt. 

Egyrészt azért, mert nem volt se energiája, se kedve felsorolni 

mindazon testrészeit, melyek esés következtében hihetetlenül sajogtak. 

Amikor Kilián látszólag beletörődött, hogy a vele szemben üldögélő 

embert egyszerűen képtelenség szóra bírni -  a szeme legalábbis erről 

adott tanúbizonyságot -, így hát felállt, és ünnepélyes mozdulattal 

kinyújtotta Hanna felé a kezét. A kislány most rápillantott az óriási 

méretű tenyerekre, majd a tekintete a karjára tévedt, mely láttán megtört 

benne a jég. Több másodperc múlva végre szólásra nyílt a szája ha 

akarta, ha nem.  

- Nem mondja komolyan? - látni vélte a szeme sarkából, hogy a férfi 

szeme is a saját végtagjára vándorolt. 

- Tudom, egy idegen szemszögéből nézve nekem is  betegesnek tűnik 

az, hogy az egész birtokom látképét, azaz a csodaszép házam, a még 

kiválóbb kutyaházak, és az azok alkotta csodaszép útvesztő a testem 

ezen részére van tetoválva, de hát a lényeg az, hogy nekem tetszik. 

Kérlek, ne vess meg ezért!  

- Jaj... Nem tudom eldönteni, hogy sírjak e vagy nevessek? 

- Egyiket se tedd! - kotyogott közbe vészjósló hangon Máté, de Hanna 

mit sem törődött a tanácsával. 

- Hogy lehet egy ember ennyire... - nem fejezte be a mondatot. 

Bármennyire is szerette volna jól helyben hagyni Kiliánt, nem talált 

megfelelő szavakat ahhoz, hogy "tökéletesen" kifejezhesse gondolatait. - 
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Miért mentél el olyan hirtelen, Kilián? - sebesen témát váltott, hisz félő 

volt, hogy a férfi esetleg meg talál rá haragudni. "Azt hiszem, nem sírnál 

utána, ha mégis berágna", hallotta magát.  

- Hogy odaadjam ezt - a kislány keze most a különös stílusú úr azon 

kezére vándorolt, amely kitartóan túrta nadrágja egyik zsebét.  

- Az meg hogy került hozzád? - értetlenkedett. Beszédében a gyönyör és 

a gyűlölet furcsa elegye vegyült. Kis Vakarcs tulajdonosa a kislány 

kérdésére kérdéssel válaszolt, s hagyta  Hanna kérdését a levegőben 

megválaszolatlanul lógni.  

- Átpasszírozzam a kerítésen, vagy leszel olyan kedves, és bejössz a 

gyönyörű szép kertembe? - Hanna elbizonytalanodott: egyik porcikája 

sem kívánta azt, hogy abban az udvarban töltsön néhány másodpercet, 

nemhogy még újból beszélgetésbe elegyedjen annak birtokosával. Nem, 

neki, Hannának már épp elég volt belőle egy életre. Viszont 

borzasztóan áhított a levélre - ha már a másik borítékot és naplót nem 

kaphatta meg -, melyet adott pillanatban Kilián húzott ki a zsebéből. A 

kislány a már erősen világító Napnál most alaposabban is megnézte a 

tárgyat. A borzalom fogta el. 

- Az... az mi? - tette fel a picit félősre sikeredett kérdését, miközben 

reszkető mutatóujjal Kilián markában lapuló borítékra bökött, amely 

úgy három-vagy négy méterre lehetett tőle, ha nem távolabb.  

Hosszú csend következett, melyet váratlanul megtörtek: 

- Jó lenne, ha abbahagynád, Kiscsaj! - förmedt rá Hannára Máté, aki 

ekkor már testőr módjára Kilián mellé állt. A fiú valahogy úgy hatott a 

kislány szemében, mint aki bármelyik pillanatban készen állt arra, hogy 

rávesse magát az édesapját zaklató egyénekre, hogy az életét adja a 

szülőjéért. Erre azonban természetesen nem került sor. Máté rövidesen 

folytatta: - Ha nem tetszik a kinézete, el lehet menni, vili? - ekkor már 

üvöltött. Hanna még nem ijedt és döbbent meg annyira, mint akkor. 
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"Félelmetes, ha kiabál", jegyezte meg hamar. "Félreérti. Félreérti", így 

magában, de gondolatainak nem adott hangot. Jobbnak látta inkább 

hallgatni. - Valld be, hogy nem bírod a melóját, kiscsaj! Ismerd be, hogy 

nem szereted a szőrszálgöndörítőket, dauerolókat és hasogatókat! 

Akkor örülhetsz, mert az ősöm mind a három foglalkozást 

mesterszinten elsajátította - szavai, mint megannyi villámcsapás, úgy 

érték a lány minden egyes porcikáját.  

- Én nem... - szabadkozott, de mindhiába. 

- Zavarnak a szőrcsavarók? - emelte fel a fiú apja a jobb karját. 

Bármennyire is mérges volt Máté, bármennyire is fájdalmat okozott 

neki a szúrós pillantása, az, hogy a kislány még jobban rálátást kapott 

Kilián alkarjára - amely sárga és zöld csavarókkal volt borítva - 

felülmúlta életének legcsodálatosabb perceit is. Az egésznek olyan 

benyomása volt, mintha egy idős hölgy a parókáját csavarókkal csavarta 

volna fel, Máté apukája pedig egy óvatlan pillanatban - mikor nem látta 

őt senki - kölcsönvette volna a műhaj-koronát, és a karja egészére 

illesztette volna. Igen, megtörténhetett volna, de a halvány tetoválása 

volt rá bizonyíték,  hogy a feketésbarna szőrszálak a körülbelül tíz 

milliméteres átmérőjű csavarókon igenis valódiak voltak. Hanna a 

látványtól eleinte még csak egy halvány mosolyt eresztett meg, de 

később, az idő elteltével már a hasát fogta a nevetéstől. Ugyanis 

jellemző volt rá az, hogy a legkínosabb, és a legszomorúbb 

helyzetekben nem tudott  uralkodni érzésein, és elnevette magát. Talán 

azért, mert így akarta oldani a saját feszültségét.  

- Vicces... - húzta el a száját Máté egy gúnyos vigyor kíséretében. Erre a 

nevető észbekapott: mégis Máté édesapjáról van szó. Tehát ha Kiliánt 

megsérti valamivel, akkor egyidejűleg Máté is megsértődik. Azt pedig 

nagyon nem szerette volna, hisz jó néhány alkalommal a fiú adott neki 

erőt, hogy képes legyen felülkerekedni a rá háruló megpróbáltatásoktól. 

Ha Máté nem lett volna, akkor bizonyos esetekben talán nem is lett 

volna képes még a gondolkodásra sem. Ő volt az, aki megvigasztalta a 
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próbatétel után, tanácsot adott neki, figyelt rá, irányította őt... Nem, ezt 

a barátságot már nem szabadna veszni hagyni. "Komolyan mérges 

lehet, vagy megjátssza a hirtelen felindulását?", kérdezte magától, majd 

így szólt: "Na ez az, amit életemben nem fogok megkérdezni tőle."  

Adott pillanatban csak egyetlen cél lebegett: az, hogy Kilián kezében 

lévő papírt magánál tudhassa. "Hogy lehet akkora szőr a karján, hogy 

nem is egyszer fel tudja a műanyagokra csavarni?" Beletelt vagy fél 

percbe, mire ténylegesen le tudta venni a szemét a csavarókról, és a 

borítékra tudott koncentrálni. Nem tudta miért, de nagyon sokat várt 

attól a borítéktól. Mintha az nem is csak egy egyszerű boríték lett volna, 

hanem egy kulcs. Egy kulcs egy úthoz, amelyen ha végigmegy ahhoz az 

állomáshoz juthat, melynél még azelőtt volt, mielőtt még nem találta 

magát egy buszban.  

Még mindig a borítékon pihent a szeme. Arra a tárgyra, amely a 

következő pillanatban megrökönyödésnek forrását képezte. Egy 

arcképre, amely bár egészen halványan, de kirajzolódott a borítékból - 

fenn állt a lehetősége annak is, hogy magára a borítékra volt rárajzolva 

az alak, s azért volt ennyire halvány, mert nem fogott megfelelően a 

tinta.  

Hanna most tudatosan elfeledte a fiúk félreértését - emellett  hőn 

remélte, hogy ő maguk is pontosan így tesznek -, s minden erejével a 

borítékra koncentrált.  

Kis idő múltán csevegő hangon feltett egy kérdést, mintha csak az 

aznapi időjárás-jelentésre lett volna kíváncsi: 

- Ki az a nő a borítékon? - és várta a reakciót. Kilián erre zavarba jött. A 

szemét most az egyik, közelében álló kutyaházra irányította, ám 

akármennyire is feszélyezte a lány kérdése, az illendőség megkívánta, 

hogy válaszoljon rá. Sokatmondóan így szólt: 
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- Nem tom... Azannya... Mi lett ezzel a csodaszép faházzal? - és hosszú, 

göcsörtös, bütykös, eres mutatóujjával az oldaláról kapargatni kezdte a 

vakolatot, mely - ha Hanna szeme nem csalt - csupán temperából állt. A 

kislányt furdalta a kíváncsiság, vajon ki lehetett a borítékon? Mintha 

ismerné azt az embert... Ám a gondolatai már egészen másutt jártak, 

ugyanis... 

- Ha nem akarsz megfulladni, kimászol a mocsárból - javasolta flegmán 

Máté.  

- Hm? - kapta fel a fejét Hanna, de pár másodperc múlva már világossá 

vált előtte, vajon miért jött a fiú tanácsa: észre sem vette, hogy ismét egy 

barnás zöldes, vöröses mocsárban feszített. A vízszint folyamatosan 

emelkedett, így már derékmagasságig ért a folyadék szintje. - Fúj - 

torzult el az arca, mikor észrevett a kicsit sem illatozó folyadékban 

kisebb nagyobb gombócokat. Azokról rövidesen kiderült, hogy a 

kisebbfajta rovarok összetömörüléséből származtak. Nagy sajnálatára 

azt viszont képtelen volt megállapítani, hogy az ízeltlábúak éltek e vagy 

sem, hisz az álmosságtól már nem tudott megfelelően összpontosítani. 

"Ki kell másznod innen. Ha nem, akkor megfulladsz. Ne várj segítséget! 

Hidd el, ha akarnának sem tudnának segíteni: mire ezt a nagy kaput 

kinyitják, ez a lé már a fejed búbjáig érne"  

Aztán tett két nagy lépést a mocsárban. A vöröses színű lé nagyon sűrű 

volt, így az amúgy is kimerült lábizma hatalmas erőfeszítést volt 

kénytelen produkálni, hogy teljesítse Hanna agyának parancsait. Mialatt 

megtette a kicsit sem mondható nagy távolságot, érzete, hogy meztelen 

karjához pióca módjára tapadtak a folyadékban tanyázó élő rovarok. 

Valósággal iszonyodott a  a csúszósnak ható testektől, ezért is emelte ki 

mindkét kezét a levegőre. Rövidke ideig elmélázott: figyelte, miképp 

csöpögött le tenyeréről a folyadék, s hogy folyt le szépen lassan a 

csuklójára, majd onnan az alkarjára és a felkarjára, hogy majd rövid 

ujjúja ujjrészébe folyjon bele. Mivel a kellemetlen szagú anyag 



 
 

343 
 

dermesztően hideg volt, a kislány minden egyes másodpercben 

összerezzent.  

- Nem unod még? - csengett tisztes távolságból Kilián álmatag hangja 

vagy tíz perc elteltével. Hanna ekkor azon kapta magát, hogy a férfi 

már-már lecsukódott szemhéjait figyelte. 

Elérkezett az idő, hogy Hanna kétségbe esve aggódni kezdjen egészségi 

állapota végett, ugyanis ujjvégeiből még mindig ömlött az iszap. 

Felháborodásának oka azonban nem csupán ennyiből állt: egyik 

pillanatról a másikra vette észre, hogy Kilián alkarjához hasonlóan az ő 

karját is hajcsavarók borították. Ezzel azonban még nincs vége: ha a 

maga szemével nem látta volna, el sem hitte volna: bal csuklója belső  

felén kacskaringózó betűk tűntek fel, pontosan tizenegy darab. Egy 

tetoválás tulajdonosa lett, akarata ellenére. 

- Mit csináltál velem? Mi ez? Szüntesd meg, szüntesd meg! - ő maga is 

sejtette, hogy szavainak csengése egy elmeháborodottéra hasonlítottak. 

Ezért is félő volt, hogy rövidre sikeredett kifakadása révén a két férfi 

továbbra is betegként kezelik majd, s talán az is megeshetne, hogy 

visszavinnék őt, Hannát a klinikára... Egy pillanat! Hiszen éppen a 

klinikához tartana!  

"Csak azt kellene tenned, hogy őrült módjára viselkedsz. Akkor végre 

valahára viszontláthatod szüleidet, a kutyádat és a két barátnődet. Aztán 

majd Máté kérésedre elrendezi azt, hogy, hogy nehogy tényleg 

komolyan vegyék az őrültségedet. Az ujjad sárömlését pedig biztosan 

kikúrálnák valahogy", tanácsolta az egyik énje.  

"Nem, nem mész sehova", szólalt meg egy másik hang a fejében. 

"Tudod, miért van körülötted mocsár? Bizonyára már magad is 

észrevetted, hogy amint bizonyos tárgyakhoz hozzáérsz, rögtön vér, s 

vele együtt koszos víz szivárog az ujjvégeidből. Meg tudod magyarázni, 

miért nem fáj ez? Kiderítetted már, hogy miért jelent meg hirtelen egy 

ábra az alkarodon, és hogy miért van Máté karján is egy? Biztosan 
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fájdalmas lett volna, ha valaki nekiállt volna és varrni kezdené a 

bőrödet. És tudsz magyarázattal szolgálni arra, hogy miért borítja a 

karod egy részét hatalmas csavarók? Érdekes, régen mindenki téged 

csodált, hogy alig volt szőr a karodon. Akkor hogy lehet az, hogy 

hirtelen fél méteresre is megnőttek, s már akkorák, hogy többször is fel 

lehet őket csavarni? És egyáltalán ki csavarta fel őket? Hisz senki sem 

volt a közeledben... Mintha totálisan kicserélték volna a tested. Neked 

ez tetszik? Ha igen, akkor csak tessék! Játszd meg az elmehasadtat, hogy 

vigyenek a papádhoz. De ha érdekel, hogy miért tették tönkre a bőrödet 

- hisz a tetoválás bizony örök életre a bőrödben lesz -, akkor maradj itt, 

és deríts ki mi ez az egész!" 

- Kiscsaj! Nyugi... Lazíts! - hallotta Máté immáron félelemtől túlfűtött 

hangját. 

Ekkor fülszaggató ricsajjal nyitódott a hatalmas vaskapu, de csak miután 

nem kattant volna egy kulcs a zárban. 

- Ja, bocsi a csavarókért - pirulhatott el ekkor Kilián, aki mellesleg - már 

megint! - a mocsárban volt, de most nem a lány előtt, hanem mögötte. 

"Most vagy soha" - futott át Hanna agyán a gondolat, majd szavakba 

öntötte kérdését. Azt jó hangosan mondta, hogy még Máté is meghallja: 

- Lenne egynéhány kérdésem... Először is: miért folyik az ujjamból ez a 

büdös izé? Annyira ömlik az ujjperceimből a lötty, hogy kész kis 

mocsárt alakítottam ki magam körül. Amióta itt vagyok, azóta van ez. 

Még soha nem hallottam ilyesmiről. Hogy lehet... - de nem tudta 

befejezni a kérdését, mert Kilián búgó hangja félbeszakította:  

- Azért ez nem csak a te dicsőséged! - fortyant fel. Szerinted ki ásta ki 

még jöttöd előtt, röpke öt perc alatt ezeket a szépséges gödröt, nem 

beszélve a másikról? 

- Te? - rökönyödött meg. - Azt akartad, hogy megfulladjak? Ha még egy 

kicsit lejjebb ástál volna, biztosan sikerült volna...  
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- Vigyáztam volna rád, hogy ez ne történjen meg - ütötte meg a fülét 

Máté szava a távolból. Hanna még magának is félt beismerni, hogy 

igenis jól esett neki a megjegyzés. Tisztában volt azzal, hogy a fiú csak a 

"csajozós" könyvéből tanulta az imént elhangzott mondatot, mégis 

kellemes érzése támadt, mikor meghallotta. Hiszen Máté másoknak is 

mondhatná, és Hannát figyelmen kívül is hagyhatná. De nem, ő pont 

neki, az időnként kissé kétségbeesett tininek mondta - bár meglehet, 

más lánnyal is így viselkedett.  

- Igen. Inkább vagy egy mocsár a kertemben és az előtt, minthogy egy 

árvíz döntené romba az én imádnivaló csuda szép kertemet - a kislány 

keze ökölbe szorult, s ennek következtében az ápolatlanság miatt 

hosszúra nőtt körmei tenyerének húsába mélyedtek, de akármennyire is 

dühítette Kilián szava, igyekezett lakatot tenni a szájára, mivel tudta: ha 

magára haragítja a két férfit, azzal egy időben rögtön csődöt mondhat 

azon tervének, melynek célja, hogy fényt derítsen a sötétségbe 

burkolózott kérdésekre. Igen, akármennyire szeretne függetlenedni a 

rejtélyektől, nem bírt magával, nem volt képes tudatlanságban élni. 

Nem sokkal később azt az utasítást kapta, hogy sétáljon a mocsár 

pereméhez. Így is tett. A sűrű sárban kifejezetten nehézkesen lehetett 

közlekedni. Ennek ellenére minden maradék erejét hasznosítva végre a 

mélyedés pereméhez tudott vánszorogni. Menet közben mintha kis 

bogarak simultak volna ruhájához, s parányi lábacskáikkal rúgták volna 

el magukat lánytól. De nem, a bogarak viselkedése minden bizonnyal 

csak a lány képzelőerejének játéka lehetett, amely meg kell hagyni, az 

utóbbi időszakban a szokásosnak vagy tízszeresére fokozódott.  

A lábával most megpróbált kitapogatni a gödör falánál egy lehetséges 

lépcsőfokot - vagy esetleg egy, szél által kicsavart fának maradványait, 

egy fagyökeret, vagy bármi mást, melyre ráállva kimászhatott a 

hátborzongató "nedűből".  



 
 

346 
 

Hosszas keresgélés múltán aztán ráakadt a keresett tárgyra. Ezt abból 

tudta, hogy abba a valamibe belerúgva éles, de ugyanakkor tompa 

fájdalom hasított a lábujjába. Fájdalmának hangot is adott egy kiadós 

sikoltás keretein belül. Ennek következtében mintha megfagyott volna 

körülötte a levegő: mintha Kilián és Máté mellett mintha a koszos 

vízben nyüzsgő, a lány számára még ismeretlen rovarok is visszafogtak 

volna az izgés-mozgásból, a mocsárban tartózkodó személy legnagyobb 

örömére.  

Hanna megragadta a nemrég felfedezett ásó vízből kilógó nyelét - 

Kilián ezzel áshatta a gödröt, s a kislány annak vas részébe vágta bele a 

lábát -, s lábfejét óvatosan annak fejére tette. Először a jobbat, majd a 

ballt. Akárhogyan is dülöngélt, a szerszám szerencsére nem fordult ki a 

földből, így ő különösebb nehézségek nélkül kikászálódott a mocsárból.  

- Ügyes vagy - dicsérte meg egy hang, amely tulajdonosa Máté volt. 

Hanna elengedte a füle mellett a megjegyzést. 

Most már a szárazföldön ülve bámulta mind a tíz ujjvégéből folyó 

módjára lassan csordogáló, zavarba ejtően kellemetlen szagú folyadékot. 

Visszanézett az őáltala készített mocsárra: az alig lehetett fél méter 

széles, és  másfél méter mély. Épp akkora volt, amelybe egy magafajta 

tizenéves kényelmesen elfért.  

Az előtte guggoló férfira nézett, kinek arca - mint előzőleg - most is pár 

centiméterre volt az arcától. Kis ideig megpihentette szemét  a férfi orra 

hegyén figyelő hatalmas bibircsókon, de idővel kénytelen volt a 

szempárjába bámulni, hiszen annak gazdája megszólalt: 

- Elhagytad a leveledet - a kislányt zavarta Kilián közelsége, ezért 

ültében pár centimétert megtett hátra. Ekkor látta, hogy még mindig 

van valami a férfi kezében: az  boríték, amit előzőleg is látott nála. 

Hanna legnagyobb örömére most már tisztán kivehette a papíron 

halványan virító alakot. Azonosítani kezdte az illetőt - bár ez eléggé 

nehezére esett, hisz fájdalmától, melyet a folyton folyvást csak feszülő 
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szőrszálcsavarók okoztak, időről időre feledtették vele jelenlegi célját. 

Azt viszont sikerült megállapítania, hogy egy nő volt látható a képen. 

Hosszú, vékony szálú haja a vállára omlott, apró pöttyökkel díszített 

orra jelezte, hogy szeplők tömkelegével rendelkezett, s fekete-fehér arca 

úgy sugárzott az örömtől, mint amikor Hanna nyolc évesen vagy tíz 

tábla csoki árát nyerte el a lottón.  

- Ez nem az én levelem - bökte ki végül csendesen. - Ezt a nőt mégsem 

ismerem... - jelentette ki, de mondata végén már nem volt magában 

egészen biztos - vagy mégis? - a szeme a levélről Kilián szélesen 

vigyorgó arcára vándorolt. "Tudhat valamit", töprenget. Butának érezte 

magát, amiért a körülötte lévő emberek okosabbaknak tűntek nála. 

Mikor ez tudatosult benne, különös érzés keríttette hatalmába, mivel 

korábban természetesnek vélte, hogy mindenkit ő oktatott ki, nem 

pedig fordítva. - Ami most a kezedben van az tiszta, és gyűrődésmentes 

boríték, az enyém gyűrött, és nem is így néz ki. Hol van az enyém? - 

Kilián mosolygott. - Huh- sóhajtotta erre Hanna. Abban a sóhajtásban 

minden benne volt: fáradtságtól a kétségbeesésig, az unalmon keresztül 

a magányosságig, minden.  

Körülbelül már egy perce nézegethette a férfi titokzatoskodó, szélesen 

vigyorgó arcát, mikor is a lány úgy döntött, behunyja a szemét. "Otthon 

vagy. Otthon vagy. Egyedül, a szobádban. Semmi baj nincsen." 

- Áú! - relaxálásából egy tarkójára irányuló fájdalmas ütés zökkentette ki. 

Ösztönösen a fejéhez kapott, s mivel ehhez fel kellett emelnie a karját, 

még jobban érezte, hogy a szőrszálcsavarók hogyan tartják kordában a 

szőrszálait, és miképp feszül meg ezáltal a bőre. A feje zsibbadt, s 

biztosra vette,  hogy enyhe agykárosodást is szerzett.  

- Ja, bocsi, Kiscsaj - hallotta a mélyből, s egyben a háta mögül Máté 

vagánykodó hangját. A lány erre ültében ösztönösen háromszázhatvan 

fokos fordulatot tett, és az előtte lévő gödörre meresztette a szemét: 

azon - maga sem talált rá megfelelő indokot, miért - már csak a gödör 
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falára tapadt sárfoltok emlékeztették az éppen arra járót, hogy az 

egykoron egy mocsár volt. Eleinte nem igazán látott tisztán, de mikor 

hunyorgatni kezdett, a kosz által feketére festett gödör legalján egyre 

inkább kirajzolódott az ott kuporgó alak körvonala, mely tulajdonosa 

minden bizonnyal Máté lehetett. Hanna a fiút teljes egészében nem 

látta, így egy kicsit előrehajolt. Később - ugyanazzal a lendülettel, 

mellyel előrehajolt - visszahúzódott, mivel erre gondolt: "Kilián 

mögöttem van. Tuti, hogy mögöttem van. A hátamon érzem a szemét. 

Biztos, hogy mögöttem van", hadarta szinte már betegesen. Nem őrült 

meg, csak izgatott volt, és rettegett. "Nem szabad Kiliánnak esélyt adni 

arra, hogy belelökjön a gödörbe, hogy aztán ráessek a fiára. Biztosan ezt 

tenné, csak hogy vihorásszon rajtam. Nem éri meg. Ráadásul egy 

probléma is bőven sok egy napra. Tényleg! Ez lesz a mottóm! Ha ezt 

mindig észben tartom, biztos nem lesz annyi problémám életem során, 

mint amennyi most van." 

- Máté - szólította meg a fiút. Mindezt úgy tette, hogy a rasztás hajú 

fiúnak hátat fordított, és Kiliánnal szemben ült, mivel semmi esetre sem 

szerette volna szem elől téveszteni a szemüveges "szőrszálhasogatót" és 

klinikai dolgozót. Kiliánt Hanna egy bármelyik percben robbanó 

bombának képzelte, ezért pusztán elővigyázatosságból elhatározta, 

mindvégig őt fogja figyelni a szeme sarkából.  

Most a kislány fülét egy éles hang ütötte meg. Mintha valaki egy üveget 

ejtett volna a földre... 

- Ugye nem találtam el senkit sem az üveggel? - hallatszott Máté búgó 

hangja a mélyből. - Kiscsaj, jól vagy? - az említett személy felsóhajtott. 

"Reménytelen, hogy leszokjon a Kiscsaj becenév használatáról." 

- Nem teljesen - érkezett a válasz tetetett durcássággal. Igazat is 

mondott: érezte, hogy az oldalát súrolta egy, még azonosítatlan tárgy.  

- Bocsi, nem akartam - szabadkozott erre.  
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- Higgyem is el? - levette a tekintetét a szétszakadt cipője orráról, és 

ösztönösen maga mellé pillantott: a földön egy sötétzöld, műanyag, 

kifejezetten széles és lapos palack feküdt. A kislány furcsállta, hogy 

ekkora fájdalmat okozott neki egy üres, fél literes üdítős palack.  - 

Biztosan sokáig gyakoroltad a dobásokat, hiszen célba találtál - 

csipkelődött. 

- Azt hittem nincs ott senki. Különben is, megköszönhetnéd, hogy 

helyetted is kitakarítottam a gödröt.  

- Minek...? - de a fiú nem hallotta meg a kérdést, mert a lánnyal egy 

időben Kilián is megszólalt.  

- Csak a dugót kellett kihúznod az aljáról, és már le is engedted, fiam. 

Ez még nem minősül takarításnak. 

- Jó, de ha nem figyeltem volna, a többi cuccal együtt lement volna a 

lefolyón az üveg is, benne a két levéllel és a naplóval. Ha nem mászok 

bele a dzsuvába, és nem fogom meg a... - nem tudta befejezni, mert az 

egykori diák félbeszakította:  

- Úgy érted, ebben az üvegben van a két levelem és a naplóm? - s a 

választ meg sem várva újabb és újabb kérdéseket tett fel: - Hogy tudtad 

megszerezni? Áh, csak most látom, hogy száraz, és csont fehér a 

műanyagpalackban. Olyanok, mint amikor először megkaptam őket. 

Hogy csináltad? - egy időre meg is feledkezett a fejfájásáról. - És 

egyáltalán miért? Annyira jóban lennénk, hogy képes voltál egy 

számomra nagyon fontos tárgyat pillanatok alatt rendbe hozni? 

Csakhogy nevetni láss? - az utóbbi szavakat érzelgős stílus helyett 

gúnyosra, de egyben kíváncsiskodóra formálta. - Hogy találtad meg a 

mocsárban? Teljesen át volt ázva, és felismerhetetlenül koszos volt... 

Már teljesen lemondtam róla. 

- Nem a mocsárban volt - közölte, miközben kimászott az egykori 

sármederből, s Hanna mellett termett. A lány most látta, miként 
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pillantott Kilián a sáros fiára. A férfi arckifejezése nagyon is 

szókimondó volt. Hanna már abból rögtön tudta, hogy Máté nagyot 

nőhetett a szemében.  

- Nem ott? Akkor...? - kíváncsiskodott a kislány.  

- Á, semmi - motyogta az orra alá Máté. Hanna észrevette, hogy 

egészen a füle hegyéig elvörösödött.  

- Mondd el, kérlek, hol találtad meg, és hogy pontosan hogy került az 

üvegbe! - kérlelte óvatosan.  

- Nem, nem akarod tudni. 

- Mondd el! - ezen felszólítása beleillett volna egy krimi jelenetbe is, 

mikor a nyomozó faggatni kezdi a lehetséges elkövetőt. Máté Hanna 

szavaira mintha megilletődött volna. Mit tehetett mást, elmesélte hát a 

két levél és a napló történetét: 

- Igazság szerint az úgy volt, hogy amikor tegnap találkoztam Apával, 

elcsórtam tőle a kutya rágta leveledet, és kicseréltem egy teljesen 

másikra. A másik levéllel és a naplóval is ezt tettem,  de azokat azért 

cseréltem ki, mert Apa mondta, hogy fontosak neked, és mivel azt is 

elmondta, hogy baja van az ujjadnak, tudtam mit kell tennem. Igazából 

a naplód nem érdekelt, csak az a két levél. Azért, mert… Izé... Ö... 

Kíváncsi voltam, hogy ki írt neked, és mit… Tudni akartam, hogy kinek 

a levelét őrizgeted, kinek a levele volt annyira fontos… Na meg hogy 

mi az a másik levél. 

- Csak nem voltál féltékeny? - Hanna arca sugárzott az örömtől. Kilián 

mindvégig csendben hallgatta az eseményeket.  

- A levelekben és a naplóban, amire kicseréltem az eredetiket, nem volt 

semmi se beleírva, így hát nem is nagy baj, hogy agyonáztak. A két 

levelet és a naplót még legutóbbi találkozásunk után gyömöszöltem bele 

az üvegbe, és dobtam a gödörbe, hogy tuti megtaláld majd. 
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- Azt hitted, hogy majd a sárba fulladok? Lelkiismeret furdalásod volt, 

amiért elvetted, ezért még az utolsó perceimben visszaszolgáltattad 

nekem? - méregette a fiút gyanakvó hangon.  

- Azt hittem, hogy árvíz lesz a " krónikus tenyeritisz ömöl saratidisz" 

nevű betegségedtől… - a mondat végét már alig érthetően mondta ki, 

hiszen már maga is észrevette, hogy Hannával a kelleténél túl sokat 

osztott meg. "Hát persze, azt hitte, szerelmeslevél", sietett magában 

leszögezni a kislány. "Milyen buta...", és nevetni kezdett. "Nem, nem is 

olyan lökött: honnan tudod, hogy előző életedben nem volt egy titkos 

hódolód, aki Tamás bácsinak adta a levelét, s őrá bízta azt, hogy 

születésnapod alkalmával köszöntsön fel vele téged?", szólalt meg egyik 

énje izgatottan. Mikor erre gondolt, fontosnak érezte magát. 

Értékesebbnek bárkinél és bárminél.  

Jókedve azonban néhány másodperc múlva rögtön alábbhagyott. 

Akkor, mikor a külsejére gondolt: már mióta nem nézett tükörbe. A 

feketére színeződött haj most biztos nagy csomókban tapadhatott össze 

a sártól, és a szennyeződésektől bizonyára számtalan "ragyája" lehetett 

az arcán, a testszagáról nem is beszélve! Ráadásul ne felejtsük el, hogy 

valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva ömlök az ujjvégeiből a 

bűzölgő lé. Vajon Hanna miért nem látott eddig felé irányuló undort, 

esetleg sajnálatot Máté szemében? Miért viselkedett mindig úgy, mint 

akit nem izgatnak a külsőségek? "Biztos azért nem fintorog, mert nem 

akar zavarba hozni", érvelt Hanna, aki akkor még nem tudta, hogy 

állításával mekkorát tévedett.  

- Az eredeti leveleidet és a naplódat sértetlenül találod magad mellett. 

Nyugi, nem olvastam bele egyikbe se, később rájöttem, hogy nem 

kellene bunkón viselkednem… Bocsesz, úgy látom, hogy az üveg 

időközben összetört - összegezte Máté, ami nála ezt jelentette: 

"Megköszönni nem szégyen." De Hanna adott pillanatban nem 

törődött a formaságokkal, inkább a szétesett üdítős palack tartalmát 

pásztázta: a borítékok bár kaptak pár új gyűrődést, a napló borítója is 
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szemmel láthatóan pár mély karccal lett gazdagabb, emellett sárcseppek 

is cseppentek rájuk, de mégis jobb állapotban voltak, mint ahogyan 

akkor lettek volna, ha valóban a sárba estek volna.  

- Ha még egy órán át bámulod azokat a leveleket, akkor sem fognak 

megmozdulni - jegyezte meg csipkelődve Kilián, majd úgy tűnt, mintha 

a saját faviccétől nevetőgörcsöt kapott volna. A levéltulajdonos erre 

kiforgatta a szemét, s két, fűben megtisztogatott ujjával megragadta a 

tulajdonát, és a nadrágja legmélyebb zsebébe süllyesztette - azért, hogy a 

levél mindig kéznél kegyen, de ne olyannyira, hogy tudat alatt véletlenül 

kibontsa azt.  

- Kilián, mi áll a második levélben? - tette fel óvatosan a kérdést, s még 

a megszólításra is gondosan ügyelt: a kedvéért a nevében szereplő "l" 

betűre nagy hangsúlyt fektetett, ahogyan azt a név gazdája mindenkitől 

elvárta. A válasz, igaz, kissé zavartnak és zaklatottnak tűnt, de nem 

maradt el: 

- A postás hozta. Azért is rohantam el, mert meghallottam a csengőt. - 

"Ühüm, kora hajnalban jön hozzátok a postás, Kilián?" - Mikor 

felmutattam neked, éppen azt akartam elmagyarázni, hogy miért 

hagytalak magadra. Itt, az én csodálatos kis kertecskémben. 

- Minek ezek a csavarók ide? Vedd már le rólam! Mégis mikor tetted ezt 

velem? - förmedt rá ingerülten.  

- Nem kéne - Máté ismét a vészjósló szerepét töltötte be.  

- Majd meglátod, milyen szép leszel. Kérlek, még ne vedd le - így a 

szőrszálhasogató. Hanna elengedte a füle mellett a megjegyzést. 

- Vonatkerék pumpáló és szőrszálhasogató?  

- Köhm. Köhm - Máté ekkor tettetve fuldoklott és köhécselt. Ezzel 

inteni akarhatta a lányt arra, hogy jobban tenné, ha tudna a szájának 

parancsolni.  
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- Mind felesleges munka. Miért nem mész el adminisztrátornak, 

managernek, vagy valaminek? Adj ki a kezed közül olyan munkát, amit 

mások megbecsülnek... Így az életed is jobb lesz - bölcselkedett.  

- Jobb lenne, ha nem egy tizenéves oktatna ki - vágott vissza Kilián.  

- Csak a véleményemet... - jött zavarba a férfi hirtelen 

hangulatváltozásától.  

- Ha ez a véleményed, tudod mit? - a lány kérdő pillantását látván 

folytatta: - Nem vagyok rá kíváncsi. Értetted? Mégis mit képzelsz? 

Idejössz erre a csodálatos helyre, és kiosztasz engem?  

- Csak a kutyádat jöttem visszahozni, mert kiszökött. Még egy 

"köszönömöt" sem hallottam részedről az erőfeszítésemért - háborgott. 

- Nagy erőfeszítés, mondhatom. - kapott Kilián a szón.  

- El is vihette volna a sintér! - erősködött Hanna.  

- Miért? Csak legelt azon a kiválóan tökéletes mezőn  - a kislánynak ez 

már sok volt. Finoman kibontotta a szőrszálcsavarókból a szőrszálait - 

melyek szinte észrevehetetlenül kicsik és pehely szerűek voltak néhány 

nappal ezelőtt, s most vagy fél méteresek is lehettek -, talpra szökkent, 

útjából lágyan ellökte Kiliánt, és elindult az általa vélt megfelelő út 

irányába.  

- Hát még meg sem köszönöd, hogy kitisztítottam helyetted a 

mocsarat? - kíváncsiskodott Máté, egy cseppnyi csalódottsággal.  

- Csak a lábam zsibbadt el - füllentett a kislány, nehogy azt higgye, hogy 

faképnél akarta hagyni őt és édesapját, hogy haza menjen. Zavarában az 

ujjvégeire nézett: azokból ismét patak módjára folyt a folyadék, de már 

lényegesen nem annyi mennyiség, mint azelőtt néhány órával.  
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- Nem tom, mért csinálja ezt a kezed - sietett leszögezni Máté. Erre 

Kilián helyeslően felmordult. A fiú  csak  hosszú szünet után folytatta: - 

Ez a hely különös dolgokat tud csinálni. Például még életemben nem 

mentem el egy tetováló művészhez sem, mégis nézd meg a jobb 

alkaromat! - a lány a fiú azon testrészre vetette tekintetét, amit ő 

említett. A fiú bal csuklójának belsejére egy írás volt varrva, pontosan 

olyan, mint amilyen Hanna bőrén is kirajzolódott.  

- A csavarókat sem én tettem rád annak ellenére, hogy valóban 

szőrszálhasogatóként keresem a kenyerem  - sietett Kilián a 

magyarázattal, melyet afféle védekezésképpen mondta. - A klinika és 

környezete egy ilyen hely. Vannak pozitívumai és negatívumai is 

egyaránt, mint minden más építménynek. De titkai... Na hát azzal nem 

sok épület rendelkezik, csak egy, a mi klinikánk. Ezért is vagyok ennyire 

büszke a másodállásomra - ejtette ki a szavakat csillogó szemekkel.  

Hanna már nem is akart magyarázatot találni kérdéseire. Ehelyett 

inkább haza akart menni.  

Alig tett meg két lépést - a véleménye szerint - helyes irányba, mikor is 

egy éles visítás hasított a dobhártyájába. Olyan éles visítás, hogy félő 

volt, menten búcsút mondhat hallásának. Megtorpant. A rémült arcú 

Mátéhoz fordult - a magas hang tulajdonosa volt -, aki akkor éppen két 

raszta tincsével babrált, azért, hogy levezethesse a feszültségét. Mikor 

látta, hogy a lány figyelmét sikerült magára vonnia, megköszörülte a 

torkát, majd újból visszatérve eredeti hangszínére tovább folytatta: 

- Hová mész? Ha a klinikára akarsz menni, akkor jobb, ha most 

tudatom veled, hogy már megérkeztél... Vagy inkább hazamész, kiscsaj? 

A teendőd ez esetben is változatlan: itt maradsz, mivel jelen pillanatban 

is az intézmény udvarában vagyunk. Tehát a mi házunk és a ti házatok 

is a klinikán van... Most már - a fiú észrevehette, hogy Hanna nem 

igazán értette, amit mondott, mert így szólt: - A klinikán van a 

házatoknak és házunknak a hasonmása. Azért, mert a klinikabeli 
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dolgozóknak a klinikán kell élniük, hogyha véletlenül sürgős eset lenne, 

azonnal el tudjuk látni a beteget. Elhiszem, furán hangzik, de tudnod 

kell, hogy így van. A klinika bonyolultabb, mint te azt hinnéd.  

- Aha... - motyogta megkövülten a lány, ki Máté mondatainak kevesebb, 

mint a felét tudta csak feldolgozni. - Akkor megszüntetné valaki az 

ujjam betegségét? Mi a nyavalya ez? 

- Krónikus. Tenyeritisz. Ömöl. Saratidisz - tagolta Kilián, mintha csak 

egy egyéves gyermekkel próbálná megértetni azt, hogy miért nem kell 

kiönteni a babapépet az asztalra, és azután összekenni vele az egész 

lakást. - Ahogy látom, már fel is gyógyultál a betegségből. 

- Jó, azt - hagyta rá. - Szóval? - megnyugodva tapasztalta, hogy ujjainak 

hegyéből már nem bugyogott iszap. 

- Hányszor kell még elmondanunk neked, hogy megértsd? Nem tudjuk, 

mi a szitu igazából. A klinika csinálja ezt - kelt ki magából a fiú. - 

Szerinted az ősöm mióta hívatja magát Killiánnak ahelyett, hogy 

normálisan mondaná a nevét? Mióta építetett kutyafarmot a kutyáinak? 

Azaz a kutyánknak, Kis Vakarcsnak, akit igazából kecskének hisz. Egy 

egész falvat építetett neki, de a "kecske" még rá se néz arra. Elmehetett 

a faterom esze? Nem tudom... Még az anyám sem él velünk. Vajon 

mért? Lehet találgatni, de csak időpocsékolás. Kezdetben abban 

reménykedtem, hogy majd minden olyan lesz, amilyen eddig volt, de 

csalódnom kellett. Ne, ne nézz így rám. Tudom, most nyálasnak hiszel... 

- Neeem... 

- Eleinte azt hittem, hogy ezt a "Halhatatlan" feliratot az apám tetoválta 

rám akkor, amikor egyik nap elestem, bevertem a fejem a padlóba, és 

elájultam, de most már nem vagyok benne biztos. Semmiben sem 

vagyok biztos - szavai áramütésként érték Hannát. A kislány egy 

pillanatig úgy vélte, hogy a bolondját járatták vele, de lassan kiringatta 

magát elképzeléséből, és a jelenre koncentrált.  
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- Van egy sejtésem - szólalt meg végül.  

- Ha azt akarod mondani, hogy Tamás keze van a dologban, tévedsz. 

- Meg sem fordulta fejemben... Na jó, talán egy másodpercig - vallta be.  

- Hát akkor? - kíváncsiskodott Máté. Kilián mindeközben szélesre 

húzott szájjal szórakozottan nézte, miképp mentek a hangyák a 

közelében tornyosuló hangyabolyba. Hanna eltűnődött azon, mégis mi 

hatására viselkedhet így egy érett felnőtt, mégis mitől veszíthette el az 

épelméjűségét? Később kiverte a fejéből e gondolatot, hogy egy sokkal 

fontosabbnak adja át a helyet.  

- Majd elmondom - így a kislány sejtelmesen, mire Máté fájdalmasan 

felsóhajtott. A kislány örült annak, hogy végre van egy titka, melyet még 

senki sem tudott rajta kívül. Hiszen az utóbbi időben meg volt róla 

győződve, hogy az összes titka kitudódott, s még a jövőjét sem a saját 

kezében tartja. - Szerinted a klinikán vannak a szüleim, a papám és a 

többiek? 

- Valószínű. 

- Jó. Akkor úgy vélem, jobban tennétek, ha bemennétek a házatokba..., 

de legyetek kéznél... Legyetek ugrásra készen, rendben? - hadarta. A 

mellkasa úgy hullámzott izgalmában, mint a mesterségesen kialakított 

tenger vize, mikor vagy húsz ember ugrik bele egyszerre.  

- Tök felesleges törnöd magad. Mi már megtettünk mindent, amit 

tudtunk, mégsem haladtunk előre. Hiába adod most a világmegváltót, 

nem fog menni - gesztenyebarna szeme mintha villámokat szórt volna. 

A lány hasonló esetekben általában vissza szokott vágni, de adott 

pillanatban fontosabb, és komolyabb dolga is volt annál, hogy egy 

rejtélyes tetoválással rendelkező fiút kiosszon. Helyette köszönés nélkül 

elindult arra, amerre véleménye szerint volt a klinika épülete.  
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A távolból még hallotta a neki, Hannának intézett értetlenkedő és 

felháborodott kiáltásokat, de úgy döntött, nem törődik velük.  

- A harmadik felvonásnak vége - szaladt ki a száján, amikor izgatottan 

belépett a fényárban úszó intézménybe, mely hemzsegett az 

alkalmazottaktól és a gyógyulni vágyó betegektől. 


