
– Mikor költöztetek Budapestre?
– 89-ben jöttünk fel anyuval, faterék pedig 90-ben. És akkor 90 és 94 között teljesen 

tönkrement az anyukám. Ennek a periódusnak tudom be a halálát.
Folytatni  akarom,  de  elhallgatok.  Az  arcát  figyelem,  a  tekintetét.  Tudom,  hogy 

beszélni akar róla, de nem tudom, kész van-e rá, elég erős-e hozzá. Végül megszólalok.
– Beszéljünk erről? Szeretnéd?
Nem válaszol. A tekintete megváltozik. A szeme könnyes lesz. Nagyot sóhajt, majd 

belekezd.
– A szíve vitte el. De azt kell, mondjam, ezt valószínűleg magának köszönhette.
– Hány éves volt?
– Negyvenhét.
– Ez nem kor – mondom halkan. – Ez másnak még egy új élet kezdete.
–  Egyetértek  –  bólint  elgondolkozva,  majd  cigire  gyújt.  –  Édesanyámnál  az  első 

nagyobb törés a negyvenedik születésnapja volt. Tudod, amitől ő a legjobban rettegett, az az 
öregség. Pedig negyvenévesen nem vagy még öreg. Egyáltalán nem vagy öreg. És hidd el, 
nagyon  csinos  volt.  Komolyan.  Mindenki  mondta:  „Úristen,  milyen  gyönyörű  édesanyád 
van.” És tényleg nagyon jó nő volt az anyukám. Szerintem itt indult el az ő tragédiája. Ettől 
kezdve nem érdekelte az élete.

– Depressziós volt?
– Igen.
– Ezt érezted?
– Sokszor.
– Elkeserített téged?
– Igen. Rossz volt, hogy nem tudok segíteni neki. Eleinte csak letört voltam miatta, de 

később egyre dühösebb és elkeseredettebb is lettem.
–  A  depressziója  korábbról  indult,  mint  ahogy  az  apukáddal  való  kapcsolata 

megromlott?
– Szerintem édesanyámnak az első nagyobb kokit az adta, hogy negyvenéves lett. A 

többi  csak  rásegített.  A  negyvenedik  születésnapjától  kezdve  átfordult  egy  melankolikus, 
depresszív állapotba.

– Ennyire zavarta a kora?
– Elképzelni sem tudod, mennyire.
– Semmi sem tudta kimozdítani a letörtségből?
– Semmi. Pedig édesanyám egy szeretetbomba volt. Mindent odaadott nekünk. Soha 

egyetlen percét sem sajnálta tőlünk.
–  Térjünk  vissza  anyukád  halálára!  Próbáljuk  meg!  Rendben?  Említetted,  hogy  ti 

találtátok meg…
Nagyot nyel. Az asztalra pillant, majd rám, és végül a levegőbe. A teremben eddig is 

csend volt, de most mintha súlyosabb lenne. Erősebben hallom a kinti zajokat. Hallom, ahogy 
dobog a szívem. Hallom, ahogy valaki  kint beszélget.  Arra gondolok, az én szüleim még 
élnek. Még mellettem vannak, segítenek és ösztönöznek. És milyen jó, hogy így van. Olivér 
arcát fürkészem. A pillanatok óráknak tűnnek. Fogalmam sincs, mi fog következni, de ahogy 
a távolba néz, tudom, a teher sokkal nagyobb, mint azt hittem. Sóhajt egyet, majd belekezd.

– Nagyon brutális volt az a nap. 1994. október 4-én történt. A szüleim akkoriban nem 
voltak jóban egymással. Anyukám úgy érezte, van remény helyrehozni a kapcsolatukat, de 
akkor  ő  már  –  nagyon  rossz  érzés  ilyet  mondani  édesanyámra  –  alkalmatlan  lett  volna 
édesapámmal egy párkapcsolatra.

– Miért?
– Mert egyszerűen annyira magába roskadt, és annyira depressziós és negatív volt az 

élettel kapcsolatban, hogy képtelen lett volna normális emberként, párként működni.



– Értem. Mesélj arról a napról!
–  Péntek  volt,  és  mielőtt  elmentünk  Mátéval,  csúnyán  összevesztünk  anyuval. 

Akkoriban rengeteget vitáztunk, hogy kapja végre össze magát. Kezdjen valamit az életével! 
Csináljon  bármit!  Nem  segített.  Aznap  is  elaludt,  mi  meg  fogtuk  magunkat, 
összecsomagoltunk,  és  lementünk  Balatonfenyvesre,  édesapám  akkori  élettársának  a 
nyaralójába. Közben felvettük bátyám kedvesét, Krisztit is.

– Nem volt furcsa, hogy édesapád nőjéhez mentek?
– Dehogynem – feleli határozottan. – Kicsit groteszk és abszurd volt. De az is tény,  

fiatal  korunk ellenére, azért  tudtuk, attól,  hogy az édesanyánk nem boldog, a másik ősünk 
még lehet az. Megpróbálhatja keresni az útját. Ehhez mindenkinek joga van.

– Egyetértek. Hány évesek voltatok ekkor?
– Én tizenhat, Máté meg tizenkilenc. Ezért van az, hogy egyáltalán nem hibáztatom 

édesapámat… Mert élni jó. Azért, mert valaki depressziós, neked nem kell annak lenned. De 
mivel összevesztem anyukámmal, lelkiismeret-furdalásom volt, és kicsit aggódtam érte. Ezért 
már szombaton hívtam, hogy bocsánatot kérjek, de nem vette fel a telefont.

– Miért akartál bocsánatot kérni?
– Mert összevesztünk, és szégyelltem, hogy édesapám csajához mentem.
– Úgy érezted, egy kicsit elárultad őt?
–  Igen,  pontosan.  Vasárnap  is  hívtam  hazaindulás  előtt,  de  akkor  sem  vette  fel. 

Felültünk a vonatra, és már ott  éreztem, valami nagyon nincs rendben. Alig vártam, hogy 
hazaérjünk, és végre megtudjam, mi van. Este volt, mikor megérkeztünk. Benyitottunk a téli 
kertbe, mert a családi házunkba azon át lehetett bejutni. Az épületben csend volt, és oltári bűz. 
Ugyanis Frédi, a boxer kutyánk össze-vissza vizelt mindent. Olyan szag volt, amit soha nem 
fogok  elfelejteni.  Benyitottunk  a  házba,  de  édesanyánkat  nem  láttuk  sehol.  Kérdezgetni 
kezdtük:  „Hol  vagy,  édesanya?  Merre  vagy?”  De  nem  jött  válasz.  Megnéztünk  minden 
helyiséget, és végül benyitottunk a fürdőszobába. A fürdőkád mellett volt a mosógép, amelyre 
mindig ráültünk. Édesanyámat ott találtuk meg. Lelógott a lába, és hanyatt volt dőlve. Akkor 
már két napja volt halott...

A szeme könnyes lesz, sírni kezd. Lehajtja a fejét. Int, hogy kapcsoljam ki a diktafont. 
Kikapcsolom. Csendben figyelek. Próbálom nem megzavarni. Próbálok semmi lenni. De nem 
megy. A fejemben visszhangzanak az utolsó mondatok. Amikor rám néz, nem bírom tovább.
Könnyes  lesz  a  szemem,  majd  sírni  kezdek.  Hogy  röhejesek  vagyunk?  Nem  tudom.  A 
szívemben fájdalom van. Látom magam előtt a két srácot és az édesanyjukat. Az égvilágon 
soha semmi sem hozza már vissza őt. Ahogy Olivérre nézek, egy kisfiú pillant vissza rám. 
Hiányzik neki az édesanyja,  és bár nem mondja ki, magát  okolja a történtekért.  Hisz úgy 
gondolja, ha nem mentek volna el, akkor talán minden másképp történik. Pedig nem ô volt a 
hibás.  Nem  volt  egyikük  sem  hibás.  Az  élet  néha  furcsa,  groteszk  módon  rabolja  el  a 
szeretteinket.

Hogy ez miért baj?
Mert néha segít, ha el tudunk valakitől köszönni. Ha esetleg békében válunk el. Ha a 

szívünkben  nem  a  háborúinkat  visszük  magunkkal,  hanem  igaz  öleléseket,  bátorító 
mosolyokat, vagy büszke tekinteteket. Ennek a srácnak mindez nem adatott meg. Értitek már, 
mi rágja a lelkét?  Imádta az édesanyját,  féltette,  és még annyit  sem tudott  mondani  neki, 
bármilyen nehéz is az élet, anyu, én szeretlek, és szeretném, ha végigkísérnél az úton. Ehelyett 
veszekedtek,  és  úgy váltak  el,  ahogy azt  senkinek  sem kívánom.  A tragédia  nemcsak  az 
édesanyja halálában van, hanem a nyomokban is, amelyeket  hátrahagyott  a gyermekeiben, 
köztük Olivérben. Ha valamit olykor elfelejtünk életünk során, akkor az az, hogy a gyerekek 
szíve mindent magába szippant, és mindent megőriz. Gyönyörű, szép, tartalmas emlékeket, de 
a fájdalmakat, és az általuk keletkezett sérüléseket is. Sosem szabadna ilyennek történnie a 
gyerekekkel. Sosem. Mert végül a tragédiákat is magukban hordozzák egy életen át. 



Az asztalra pillantok, ahol három gyertya ég. Nem emlékszem, mikor gyújtották meg 
őket. A lángjukról az indiánok jutnak eszembe, akik eleikhez imádkoztak, miközben a vének 
ősi táncot jártak. Ők úgy hitték, elődeink tovább élnek bennünk. Nem tudom, így van-e. És 
nem tudom,  mit  higgyek.  Csak remélhetem, hogy igazuk volt.  Olivérre  pillantok,  de nem 
tudok mit mondani. A torkomban dobog a szívem, nem jön ki rajta hang. Tudom, önző dolog, 
de a saját édesanyám jut az eszembe, és az, mit fogok tenni, ha ez a szörnyűség bekövetkezik? 
Hogy  fogom  túlélni,  ha  elmegy?  Túl  lehet-e  élni?  Mit  fogok  érezni?  Mennyire  leszek 
elkeseredett nélküle? Mennyire fogom átkozni az égieket, hogy elvették őt tőlem, s ellopták a 
nem megélt  perceinket? Ezer kérdés zúg át  a fejemen,  és a szívem összeroppanni  készül. 
Végül arra gondolok, miként élte túl az a fiú, aki most férfiként ül előttem? Halvány mosoly 
fut át az arcomon. Nem rajta nevetek. Csak már értem, miért olyan dühös. Már értem, miért 
akarja időnként széttépni a világot.

– Sajnálom, ami történt – szólalok meg végül halkan, könnyes szemmel. – Őszintén.
Ennyit tudok csak kinyögni. Szipogva bólint.
– Tudom.
Újra rám néz, és megint könnyezni kezd. Összeszorítja az állkapcsát, majd int, hogy 

folytassuk.  Most  én  veszek  nagy  levegőt.  Próbálok  koncentrálni  a  beszélgetésre.  Nincs 
könnyű dolgom.

A folytatást megismerhetitek a könyvből…


