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Előszó

Az Álljunk meg egy novellára! pályázat három 
éve indult, és igazi sikersztorivá vált. A JCDecaux 
felhívására beérkezett mintegy kettőezer-ötszáz 
írás közül szakmai zsűri válogatta ki azt a húszat, 
amely 2017-ben a főváros és a megyeszékhelyek 
megállóiba került. A következő években még töb-
ben pályáztak, akik között ismert író, bölcsészhall-
gató, műkedvelő mérnök, Berlinben élő matemati-
katanár, jó tollú színész, irodalommal kacérkodó 
keresztrejtvény-szerkesztő egyaránt megtalálható. 
 A  novellák témái sem egysíkúak. Van köztük 
történet a szomorúságát családfakutatásba fojtó 
apáról, az örök fiatalságra vágyódó színházi jegy-
szedőnőről, nehezen kommunikáló apákról és fiúk-
ról. Fiatalokról, akik elszalasztják a szerelmet, és 
olyanokról, akik egy életen át meg tudják őrizni azt. 
Hiá nyaink, vágyaink, mindennapi bosszúságaink 
éppúgy felvillannak ezekben az írásokban, mint a 
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generációs problémák, a családi és közösségi múlt. 
De a humort sem kell nélkülöznünk olvasás közben.
 Három év alatt hatvan különféle történettel 
találkozhattak a városlakók a busz- és villamos-
megállókban várakozva. A novellák apró képként, 
rövidke filmfelvételként foghatók fel, mintha egy 
sereg ember végigfotózta és -videózta volna a vá-
rost a mobilkészülékével. Ez adta a mobilsztorik 
alcím ötletét. Fotók a családi albumból, szelfik, 
háttérképek, idővonalon megjelenő képek, videók 
és az éjszakai Budapest panorámája – a novellák 
életünk pillanatképeit vonultatják fel. 
 A  JCDecaux kezdeményezésének eredeti célja 
az volt, hogy a tömegközlekedők várakozással el-
töltött perceit tartalmasabbá, kellemesebbé tegye. 
De egyben a kezdő írók mecénásává is vált, hiszen 
láthatóságot nyújtott a fiatal tehetségek számára, 
lehetővé tette, hogy százezrek olvashassák a novel-
láikat. Kötetünkben ötvenöt szerző műve szerepel, 
az alkotók rövid, néhány soros bemutatkozása a 
könyv hátsó lapjain található.
 Reméljük, nemcsak az utasvárók tablóin, de a 
nyomtatott könyv lapjain is élvezetes olvasmányt 
kínálnak az Álljon megy egy novellára! pályázat 
nyertes alkotásai. Dian Viktória

szerkesztő
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Forgács Péter

Családfa

Akkor még minden más volt. Sokat nevettünk, 
nem volt miért sírni. Akkor még nem. Szüleim, 
mint két nagy gyerek, ott ültek a kisszoba szőnye-
gén velem és a húgommal nap mint nap. Játszot-
tunk. Emlékszem, mennyire komolyan vették. 
Néha még komolyabban, mint mi. Arcuk kipirult 
a szenvedélytől. Lopva lestük el tőlük a küzdelem 
fortélyait. A győzelem és a kudarc ízét: az édeset és 
a fanyart. Meg az újrakezdés izgalmát. A szőnye-
gen végül mindig minden jóra fordult. Nem halt 
meg soha senki. De ha mégis, varázsszóra újra 
életre kelt, naponta akár többször is. Alig múltam 
tízéves, de már akkor sejtettem, hogy itt valami 
nincs rendjén.
 Úgy emlékszem, anyám nőtt fel hamarabb. Be-
lülről feszíthette valami, amiről mi semmit sem 
tudhattunk. Feltűnt, hogy egyre ritkábban kupo-
rodik le közénk. Mondogatta, hogy sok a dolga, de 
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mindannyian tudtuk, ő is, hogy ez csak kifogás. 
Kisvonatozás közben, amit egyébként apám job-
ban élvezett, mint én, önkéntelenül is füleltem, 
vajon mit csinál anyám odakinn, miért nem csat-
lakozik hozzánk. Nyugodtan játszottam, amíg a 
konyha felől edények zöreje vagy a rozoga Singer 
kattogása hallatszott. De amikor abbamaradtak a 
zajok, riadtan kaptam fel a fejem a csöndre. Félén-
ken pillantottam az ajtó felé. Rendszerint ott állt 
a félfának dőlve, kezében a törlőronggyal vagy a 
húgomnak szánt, félig megvarrt ruhácskával, és 
minket nézett. Fátyolos szemmel, arcán tétova 
mosollyal. Nem tudtam, mire gondoljak. Egyszer-
re éreztem megnyugvást és félelmet. Ő is. Hiszen 
belőle sugárzott mindkettő.
 Ahogy komorodott anyám, úgy veszett ki apám-
ból is a játékosság. Észrevettem, hogy már nem 
annyira érdekli őt a kisvonatozás, a váltók, a so-
rompók. A szerelvények indulását és érkezését is 
egyre fakóbb hangon jelentette be. Aztán egy nap 
már nem ült le közénk a szőnyegre. Azt mondta, 
játsszak a húgommal. Bármennyire is fájt, de meg-
értettem: anyámat követve ő is felnőtt. Pipázni 
kezdett, regényeket olvasott, vagy hosszú órákra 
bezárkózott a sötétkamrába a fényképei közé. 
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 Aztán egy nap elhatározta, hogy családfakuta-
tásba fog. Akkor vált világossá a számomra, hogy 
nemcsak felnőtt, de öregszik is. Hatalmas cso-
magolópapírral takarta le az ebédlőasztalt, amit 
anyám egyre gyakoribb gyengélkedései miatt 
nemigen használtunk. Az első emeleten lakó vén 
tiszteletestől kölcsönkérte a Magyar nemes csalá-
dok megfelelő kötetét, és hetekig bújta, jegyzetelt, 
cetlizett, aztán nagyanyámtól begyűjtötte a felme-
nőinktől származó iratokat. Kis papírfecnikre írta 
fel a családtagok nevét, majd legjobb tudása sze-
rint elhelyezte azokat az asztalon. Napról napra 
terebélyesedett a fa koronája meg a törzse. Csak 
épp a kettőt összekötő rész nem akart megtelni. 
Több mint százötven évnyi szakadék tátongott 
ükapám és az azonos nevű nemesi család sar-
jai közt. Ráadásul, amikor már vagy egy hónapja 
borították cetlik az ebédlőasztalt, egyik délután, 
csak úgy kíváncsiságból, benyitottam a szobába. 
Feltérdeltem egy karszékre, úgy olvasgattam a 
neveket. Egyszer csak valami csiklandozni kezdte 
az orromat. Tüsszentettem egy nagyot. Az egész 
família hófehér pillangókként szálldosott szerte a 
szobában. Halálra rémültem. Tudtam, hogy apám 
gutaütést kap, ha megtudja. Nem tehettem mást, 
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igyekeztem minden egyes papírdarabot visszarak-
ni. Valahova. Ahova gondoltam. A  legjobb tudá-
som szerint.
 Még hetekig ott díszelgett az általam átrende-
zett családfa az asztalon, de szerencsémre, apám 
feléje se nézett. Anyámon fokozatosan elhatalma-
sodott a kór, egyre gyengébb lett, végül ágynak 
esett. Aztán egy fagyos februári éjjelen meghalt. 
Ugyanazzal a megnyugvást és egyben félelmet 
sugárzó mosollyal az arcán, amilyennel az ajtóból 
figyelt bennünket akkor, amikor még csak ő tudta, 
hogy valami emészti.
 Másnap hajnalban apám némán, széles moz-
dulattal sodorta le a családfát az asztalról. Többé 
sosem faggatta a múltat.


