


Brátán Erzsébet

Várj, amíg apa meghal…

Thriller

* A történet fikció, teljes mértékben a szerző fantáziájának szüleménye, az esetleges

hasonlóság élő, vagy egykor élt személyekkel, helyzetekkel, helyszínekkel a puszta véletlen

műve.

A meglepetés

Károly és Vilma a második világháborúban ismerkedtek meg,  amikor egy ideiglenes

tábori kórházban a férfi  sebeit a csinos ifjú nővérke kötözte be. Első látásra egymásba

szerettek, érezték, hogy összetartoznak, bíztak benne, hogy hamarosan vége lesz az évekig

tartó megpróbáltatásoknak, hogy attól fogva minden jóra fordul.

Mindketten végtelenül szegény családból származtak, folyton nélkülözniük kellett, nem

beszélve a harcok miatti halálról, nyomorról, éhezésekről. Károlynak az édesapjával együtt

két bátyja is meghalt a fronton, ketten maradtak a súlyos beteg anyjával.

Vilma egyedüli gyermek volt, de náluk is nagy ínséget kellett elviselniük. Elhatározták,

ha majd vége lesz  a  háborúnak,  összeházasodnak és legalább egy gyermekük születik,

akinek minden tőlük telhetőt biztosítani fognak. Szerették egymást, tervezgettek, de nem

bírták  ki  a  végéig,  1943  karácsonyán  a  tábori  lelkész  színe  előtt  egybekeltek.  A

gyermekáldással azonban vártak a harcok befejezéséig…

Úgy lett, ahogyan megálmodták, a felszabadulás mámorában szerelmük gyümölcse is

megszületett.  Irmának  keresztelték,  Károly  édesanyjának  emlékére,  bár  Vilma  inkább

Viktóriának szerette volna hívni,  a győzelem miatt.  Földi boldogságuk beteljesedett,  azt

hitték ettől többre már nincs is szükségük.

Szabadság, szerelem, új élet…

A kicsit dédelgették, a széltől is óvták, bármit tettek, mindig rá és a jövőjére gondoltak.

Sohasem  engedtek  maguknak  semmilyen  lazítást,  éjt  nappallá  téve  dolgoztak,  hogy



megteremtsék, amit elterveztek. Közben jóformán már nem is találkoztak. Ha szóba került

az életük, a szerelmük, mindig összegezték, mit alkottak együtt.

„Hm… 1958 karácsonya jön… hogy repül az idő!” - gondolta Károly, mikor nem sokkal az

ünnepek  előtt  elmerengett  az  eltelt  évek  felett.  Mélán  nézegette  a  kirakatokat,  azon

tanakodott, hogyan tudná visszahozni az életükbe a kezdeti varázslatot.

- Drágám, valami baj van? - kérdezte Vilma, amikor késve érkezett haza.

- Nem… dehogy, csupán feltörtek belőlem az emlékek…

- Vagy úgy! Melyik emlékekre gondolsz? - kacsintott a nő.

- A kezdetekre, a szerelmünkre…

- Hát igen… azon én is szoktam merengeni, milyen szerencsés vagyok, hogy éppen beléd

botlottam! - nevette.

- Hát még én… pedig sok minden történt ez idő alatt, mióta megismerkedtünk, először is

felépítettük ezt a házat itt a külvárosban, amire rengeteg kölcsönt vettünk fel, mert nem

akartuk panelban nevelni a kicsikénket… sok a kölcsön, de legalább szép otthonunk van…

mégis, hiányt érzek…

- Drágám, ne aggódj, így van jól, az otthonunk csodaszép, boldogok vagyunk, semmit sem

bántam meg! Úgy lett, ahogy akartuk! Boldogok vagyunk, tényleg boldogok!

- Igaz… - bólintott a férj.

- Köszönöm! - puszilta meg a felesége.

- Ne feledkezzünk meg az egyetlen kincsünkről sem, aki már 13 éves, lassan kész hölgy

válik belőle!

- Irmácska, a drága kicsike…

Károly különleges meglepetést tervezett a 15. házassági évfordulójukra.

Szenteste, szokás szerint együtt ünnepelt a kis család. Előbb mindig a gyermeknek adták



át az ajándékot, hogy fürödjenek az örömében, utána egymásnak. A kis Irma nagyon örült a

hatalmas csomagnak, amiben mindenféle földi jó lapult. Kapott olyan parfümöt, amilyen az

édesanyjának volt, amit mindig elhasznált tőle, hozzá illő szappannal és hintőporral. Pár

csinos  holmi  után  a  legnagyobb  dobozban  rábukkant  egy  gramofonra  néhány  kedvenc

lemezzel.

- Apa, anya! Köszönöm nektek! - ragyogott a szeme és a szülei nyakába ugrott.

- Most pedig te jössz, drágám! Nézd, ez az én ajándékom… nekünk… - adott át Károly

egy borítékot a feleségének.

- Mi ez? - lepődött meg az asszony.

- Meglepetés… - mosolygott sejtelmesen.

- ?

- Tudod, mint régen, csak mi ketten, emlékszel még?

- Ne is mondd! Annyi minden történt…

- Bizony, szinte sosem látjuk egymást, annyit dolgozunk!

- Ez igaz, de mindent megszereztünk, amit szerettünk volna…

- Közben elfeledkeztünk egymásról és a szerelemről…

- Dehogy… - búgott az asszony, és megnézte, mi az - Mi ez?

- Egy teljes hétvége egy ausztriai síparadicsomban! 4 nap, 3 éjszaka…

- Szabad nekünk nyugatra utazni?

- Persze, csak kapcsolat kérdése, elintéztem, hogy kettesben lehessünk! Te és én! - adott

neki egy csókot.

-  Egy  vagyonba  kerülhetett,  pedig  nem tudok  síelni… -  szabódott  Vilma  szerényen

mosolyogva.



- Majd megtanulsz! - bazsalygott a férje.

- Én is mehetek? - érdeklődött Irma.

- Kicsikém… ez esetben nem, most csak mi ketten utazunk!

- Na…

- Ne légy irigy, most rajtunk a sor… - simogatta meg az arcát az apja.

- Jaj, de kár, hogy nem mehetek… - sajnálkozott.

- Majd igyekszünk azon lenni, hogy legközelebb…

- Apa, nem akarok egyedül maradni! - toppantott a lábával.

- Nem leszel egyedül, addig a mamánál maradsz!

- De nem akarok!

-  Muszáj  lesz!  Engedd  meg,  hogy  szeressük  egymást  anyáddal!  Engedj  el  minket,

kérlek… - ölelte magához.

- Hát jó… de csak most az egyszer!

- Kicsikém! Tudod, hogy te vagy a legnagyobb kincsünk, nem hagynánk magadra sosem!

Legközelebb velünk jöhetsz, ha lesz legközelebb… - sóhajtotta az anyja.

- Megígéred?

- Igen!

- Akkor jó! - ölelte át a kislány a szüleit.

Úgy álltak ott hárman egymást átölelve, mintha akkor ölelkeznének utoljára.

A kislány szívébe ismeretlen sajgás költözött, úgy vélte, mintha többé nem lenne szükség

rá. Sohasem érzett addig olyasmit, amit nem irigységnek nevezett, hanem inkább féltésnek.

Félt, hogy elmennek a szülei és vissza sem jönnek többé hozzá.



Azzal a féltő sajgással a szívében nézte végig, amint a szülei izgatottan készülődnek, őt

pedig otthagyják egyedül, az anyai nagyszülőkre bízva. Hiába sírt-zokogott, nem akarta őket

elengedni, hajthatatlanok maradtak.

- Kicsikém! Fogadj szót a nagyszüleidnek!

- Anya, miért kell elmennetek? - sírta Irma.

- Kicsim… néha a felnőtteknek is szüksége van egyedüllétre, a kapcsolatot ápolni kell,

különben elhervad, mint az olyan virág, amit nem öntöznek…

- Minden áron menni fogtok?

- Igen… bármi áron! Apád és én nagyon szeretjük egymást! Ez lesz az első külföldi utunk!

A hegyekben megtanulok síelni, aztán idővel szervezünk olyan utat is, amikor velünk jöhetsz!

Nemsokára egyenesbe jövünk anyagilag… majd akkor… Megtanulod te is a síelés fortélyait!

Teljesül a kívánságod!

- De én azt kívánom, hogy maradjatok itthon!

- Tudod, hogy most nem lehet, megvan a jegy, apád nagyon sokat fizetett érte…

- Nem muszáj elmennetek… - görbült le az ajka.

- Ha már így alakult, muszáj…

- Anya, nagyon szeretlek! Hiányzol!

- Nekem is drágám, de meglátod, hamar eltelik az a kis idő!

- Nem, nekem örökkévalóság lesz nélkületek!

- Ne nehezítsd meg a dolgomat, kérlek… - ölelte át az anyja.

Amikor elérkezett a nagy nap, átmentek a mamához, Irma pedig duzzogva állt a szülei

elé, mint egy megcsalt, átvert kismadár és félelemmel teli szemekkel nézett a szemükbe.

- Kicsim, 4 nap, és máris itthon leszünk! - kezdte az anyja.



- Nyugi, Csillagom… meglátod, milyen boldogan jövünk haza, neked is jobb lesz úgy,

mert aztán újult erővel vetjük bele magunkat a hétköznapi robotba! - mondta az apja.

- De miért éppen ilyenkor?

- Most van rá idő… a két ünnep között…

- Pont a téli szünetben?

- Ha egyszer most vagyunk 15 éves házasok! - nevette a férfi.

- Nyugi, adj egy puszit apának!

Összeölelkeztek, fájdalmasan búcsúztak, a nagymama is sírva borult a nyakukba.

- Mamika! Nem a világ végére megyünk! 4 nap múlva itthon leszünk! - vigasztalta Károly.

- Vigyázzatok a nagy idegenben… a magas hegyekben…

- Minden rendben lesz! - ígérték.

- Csak vigyázzatok! - csuklott el a hangja.

Fogták a nagy bőröndöket és elindultak lefelé, akkor már a mama sem tudta véka alá

rejteni a krokodil könnyeit. Nem lehetett megvigasztalni, Irmára is átragadt az érzés, ő is

vele sírt. Lekísérték az utazókat, és zokogva addig integettek utánuk, amíg a szomszédos

háztömb el nem takarta őket előlük.

- Ejnye, lányok! Hagyjátok már abba! Minden rendben van! - dünnyögte a papa.

- Neked mindig… - szipogta a mama.

Bementek a lépcsőházba, és némán hüppögve felbandukoltak a harmadikra. Aznap már

nem szóltak semmit.

A teli sí busz a jeges, csúszós szerpentinen igyekezett felfelé a síparadicsomba, amikor

egy feléjük száguldó teherautó megcsúszott és a sofőr elvesztette uralmát a járműve felett.

Nagy sebességgel nekicsapódott a busznak, együtt zuhantak a mélybe.



A buszban negyvenhat síelni vágyó vidám ember utazott, plusz a vezető, a teherautóban

kettő utas… senki sem élte túl a tragédiát…

A temetés után összetörten üldögéltek a szobában.

Irma magába roskadt, amiért nem ment a szüleivel, mégsem tudta megmagyarázni, miért

nem volt erőszakosabb.

- Nagyika, ha nagyon akartam volna, biztos velük mehettem volna… mindig elértem, amit

akartam, most az egyszer nem… és tessék, mi lett belőle!

- Édes gyerekem… - zokogott a nagymama.

- Nagyika, mi lesz most velem? - sírta Irma.

- Drága kicsi árva, felnevelünk mi…

- És anyáék…

- Ők nincsenek többé…

- De mi van, ha ők kiestek a buszból… vagy nem voltak benne, ha nem is őket temették el?

- De szép is lenne, de sajnos ők voltak! Miért is kellett a lányomnak elfogadni azt az

üdülést? Sosem mentek sehová, miért éppen most? - törölgette a szemeit.

- Bárcsak velük mentem volna!

- Akkor most ki vigasztalna? - tördelte a kezeit a mama.

- Legalább én is meghaltam volna… minek így élni? Szülők nélkül… - sóhajtotta teli

fájdalommal.

- Kicsikém… a Jó Isten tudja, kinek mikor kell távoznia, ez így volt megírva! Csak ne fájna

ennyire! - zokogta.

Irma sokáig hibáztatta magát, annyira hiányoztak a szülei. A nagymama és a papa nem

pótolták a családját. Éjszakákat zokogott át, miközben győzködte magát, hogy egyáltalán



örüljön, ha van hol élnie. Attól a naptól a szemei karikásak lettek, ott sírt, ahol nem látták,

néhanap utánuk akart menni, de gyáva volt megölni magát. Pedig számtalanszor megállt a

Duna hídjainál, vonzotta a mélység, mégsem mert ugrani…

A nagyszülők is aggódtak eleget, hiszen kisnyugdíjból éltek, nehezen taníttatták az árvát,

akinek a  szülei  lakására a  visszafizetetlen kölcsönök miatt  a  bank rátette  a  kezét,  így

jóformán semmijük sem maradt.

A telek

A hatvanas évek elején, a kisváros külterületén a földmérők új utcákat és telkeket mértek

ki, ahová sorra települtek le a leginkább fiatal párok, akik egy-két gyermekkel vállalták az

építkezés minden gondját, hogy megalapozzák a jövőjüket. Néhányan magukkal hozták a

szüleiket is, mégis elmondható volt, hogy abban a negyedben a fiatalok utcái nyíltak meg.

Az egyik nagydombon négy utcasort mértek ki,  melyeknek a virágoktól kölcsönöztek

nevet:  Gyöngyvirág,  Rózsa,  Nárcisz  és  Tulipán  utca.  Az  emberek  arrafelé  mindenkit

ismertek, hisz elsősorban a földiek jutottak hozzá a birtokhoz.  Sorra népesült  be az új

városnegyed, és ahol az ember megjelent, a házak után szépen növekedtek a kertekben a

gyümölcsfák, az utcák szélén hol diófák, hol meggyfák, esetleg szilvafák.

A Tulipán utcában egyre több família építkezett, már alig maradt telek gazda nélkül. Az

utca közepén azonban sehogyan sem akart  elkelni  az  egyik  takaros kis  földterület.  Az

emberek  összesúgtak,  találgattak,  tanakodtak,  mi  lehet  az  oka,  keresték  az  ésszerű

magyarázatot: miért éppen a közbülső telek maradt parlagon.

Szeptemberre a szomszédos utcában megnyílt egy kisbolt is, ahová az utcabeli asszonyok

együtt jártak bevásárolni, útközben és a boltban meghányták-vetették a történteket.

Szombat reggel a korai nyitás után pár perccel három különböző korú asszony lépett ki a

kis üzlet ajtaján, hatalmas bevásárlószatyrok súlya alatt ballagtak hazafelé a Tulipán utcába,

mert mind egyfelé laktak. Elől haladt az ugaron maradt telek srégen szembe szomszédja, az

ötvenen túli, termetes, ősz hajú, pletykás Maris néni, Éva anyukája, aki általában felhozta a

telek meglétét, ezzel uralta is a beszélgetéseket. Mellette ballagott a negyvenes Karola, aki



alacsonyabb,  telt  és  őszes  barna hajú  volt.  Mögöttük a  harminc  éves  Terike,  aki  nem

szerette a pletykát, mégis mindig végighallgatta, hogy ne menjen egyedül és ne nézzék ki a

többiek. Ő magas, vékony, szőkésbarna hajú, ritkán szólaló teremtés volt. A szokásos „szép

időnk van” „hogy vagy szomszédasszony”, „mit főzöl ma” után más témába kezdtek.

- Nem hagy nyugodni, miért üres még mindig az a telek? - kezdte Maris néni.

„Már megint kezdi?” - gondolta Terike.

- Nem értem én sem, még ha az utca végén lenne… bár ott Bözsink építkezik! - csóválta

fejét Karola.

- Bözsitek is… miért éppen az utolsó telket vette meg? Netán olcsóbb volt?

- Nem tudom, azt hiszem, szeret az utca végén lakni, hiszen gyermekkorában is övé volt

a láthatár… az utca közepén az a telek viszont nem tetszett neki…

- Miért nem?

- Hm… - vonta meg a vállát.

- Tudom én azt! Biztosan átok ül rajta! - állította Maris néni.

- Áh, én nem hiszek az ilyesmiben! - legyintett Terike.

- Pedig majd meglátod, ha ideköltözik valaki, az nagy bajjal fog járni! - bólogatott fél

csípőre tett kézzel Maris néni.

- Milyen bajjal?

- Azt még nem tudom… Nagy bajjal… majd meglátjátok!

- Miből gondolod? - kérdezte Karola.

- Tudom… itt érzem a csontjaimban! - nyögött a szatyor súlya alatt.

- Nem vagy te boszorkány véletlenül? - kacagta Karola.

- Nem, de nagyon jók a megérzéseim! Mindig bejönnek!



- Kedves Maris néni! Ne mondjon ilyet egy üres telekről!

- Jaj, lányom, te még túl fiatal vagy az ilyesmihez!- intette.

- Nem éppen, a húszévesek már leöregeztek… - sajnálkozott Terike.

- Áh! Meggyőződésem, hogy, amit én átéltem, az már döfi, az ér valamit, aki pedig tőlem

jóval fiatalabb, haha, az még jóformán nem élt semmit, tehát ne szólaljon meg. Jobb, ha

inkább csendben marad… - legyintett Maris néni.

Terike elhallgatott, ismerte az asszonyt, tudta, úgysem lehet meggyőzni semmiről, pláne

arról, amit egyszer a fejébe vett.

- De Maris néni… az sem semmi, amit én átéltem! - kacsintott rá Karola.

-  Amit  mondtam,  megmondtam!  Az  idősebbek  jóval  többet  tapasztaltak!  Éltél  te  a

háborúban? - nézett rá lenézően.

- Éltem bizony, az első világháború után születtem, nem olyan sok az a tíz év, amivel

fiatalabb vagyok!

- Na, hiszen, akkor még gyerek voltál a másodikban! A tíz év pedig igenis sok, már

majdnem egy generáció!

- Nem egészen egy generáció, de mindegy, eladósorban lévő ifjú lányka voltam!

- Az ám! De Teri még tényleg kicsi volt, mit tudhat ő a dolgok állásásról?

-  Annyit,  amit  maga az első háborúról… -  duzzogott  Terike,  akinek lekicsinyelték a

tapasztalatait.

-  Azért  én  két  háborút  is  túlvészeltem,  emlékszem  a  sziréna  hangjára,  de  a

bombarobbanás sem volt kutya!

- Én is emlékszem… a második háború rémesebb volt…

- Ezt ki mondta neked?



- A szüleim… akik egyidősek magával… - suttogta.

- Aha… ühüm… - dünnyögte az orra alatt Maris néni, mert erre nem volt válasza - Miről

is beszéltünk az előbb?

- A telekről… - szólt közbe Karola.

- Igen… az elátkozott telekről!

- Mégis, miből gondolja, hogy átok ül egy telken? - tudakolta Terike.

- Megettem már elég sok húslevest! Tapasztaltam ezt-azt… valami megakadályozza, hogy

elkeljen, valami szörnyűséges háborús rémtörténete van… Rosszat sejtek, nagyon rosszat!

Pedig nézzétek, milyen szép! - álltak meg az üres telek előtt, ahová akkor értek oda.

- Szép, nekem is tetszik, én elfogadnám, nem érzek semmi különöset, se rémeset…

- Vagy csak nem figyelsz eléggé, lányom… különben meg, erről beszéltem az előbb!

- Pedig két telek is beépült mellette, balról is jobbról is… - morfondírozott Karola.

- Beépült, mert azokon nem ül átok, bár túl fiatalok, lehet, hogy még nem érzik… Marika

és Feri, Bandi, Juliska, jó, ha húszévesek lehetnek! - találgatta Maris néni.

-  Ezt  is  eltalálta!  Huszonkettő,  huszonhárom mind a  négy,  sőt  a  szembe szomszéd,

Ági-Laci páros is. Együtt jártak suliba, onnan ismerik egymást.

- Tudom én azt, hiszen földi vagyok! Pedig azt mondják… sosem jó az olyan házasság,

ahol túl régóta ismerik egymást!

- Miért?

-  Hm… -  biggyesztette  le  az  ajkát  -  Nincs  benne újdonság,  csak  azok  vállalkoznak

ilyesmire, akik félnek!

- Félnek? Mitől?

-  A változástól,  az újtól… jobb lett  volna,  ha mind idegent választanak,  már csak a



vérvonal keveredése miatt is…

- De a lányok ismerték egymást, azt hiszem, a fiúk nem annyira, vagy mégis?

- Mindegy az! Akkor sem frissül, nincs bizsergés!

- Na, én megyek, mert sosem lesz kész az ebéd! - mondta Terike és átvette a nehéz

szatyrot a másik kezébe.

- Én is sietek! - szólt közbe Karola.

- Na, látjátok? Ti is elmenekültök innen, egyetlen percig sem bírtok itt állni! Biztosan van

itt valami nagyon sötét… Vagy valami boszorkánykör lehet itt…

- Ugyan! - legyintett Karola.

- Boszorkánykör? - hüledezett Terike.

- Emlékszem, gyerekkoromban mesélték az emberek, hogy volt egy tábor errefelé, lehet,

hogy éppen ezen a helyen, ahol bomba robbant a háborúban, itt ólálkodnak a szellemek! Az

elhunyt lelkek akadályozzák meg, hogy valaki idejöjjön… A-a, nem, vagy inkább a temető…

azt beszélik egy véres kezű tiszt is itt lelte halálát, amikor ki kellett vonulniuk…

- És erről mások miért nem tudnak? Hiszen húsz év nem olyan nagy távolság… - kérdezte

Karola.

- Szerintem, tudnak, csak nem mondták meg az embereknek, mert jó pénzért el akarták

adni a telkeket!

- Csak nem…

- Sok hulla van a föld alatt, egy tömegsír, és ha kiássák az alapot, előkerülnek a csontok,

azok  a  rémes  koponyák,  az  tart  távol  innen  mindenkit,  majd  meglátjátok!  A  gonosz

szellemek, de ne legyen igazam! - mondta jelentőségteljes hangsúllyal.

- Ne legyen!

- Menjünk a dolgunkra… - dünnyögte Terike.



- Viszlát, Maris néni! - felelte a két ifjabb és igyekeztek minél messzebb kerülni a telektől.

-  A  vészmadár  Maris  néni!  -  csúszott  ki  Terike  ajkán,  amikor  hallótávolságon kívül

kerültek.

- Az! Remélem, azért sem lesz igaza!

- Nagyon ráér, az a baja! Hogy tud ilyeneket kitalálni?

- Biztosan nincs jobb dolga!

-  Nem lennék a férje helyében! Tipikus házsártos terjedelmes asszonyság, igazi  vén

satrafa! Hatvannál is többnek néz ki…

- Az biztos! De én a vejét is sajnálom… sőt a lányának sem lehet mellette arany élete!

- Nemigen…

- Szia! - felelte Karola, és átment az út másik oldalára, mert hazaérkezett.

- Szia! Jó munkát!

- Neked is! - intett és befordult az udvarába.

Terike két házzal odébb lakott tőle.

Maris néni az üres telekkel srégen szemben élt, így szemmel tudta tartani, mi történik

ott.

Még a telek előtt nézelődött,  amikor megpillantotta a teli  lavór vizes ruhával kilépő

vidám, csinos, fekete hajú, zöld szemű Marikát.

- Jó napot szomszédasszony!

- Áh! Jó napokat Maris néni!

- Ilyenkor mosott?

- Nem lehet elég korán kezdeni, a pelenkák nem várhatnak!



- Hát nem…

- Egyébként, mi újság?

- Szemlélődöm… Még mindig semmi? - mutatott a telekre.

- Semmi! - ingatta a fejét az ifjú asszonyka.

- Ha lesz valami, szóljon ám! Elsőként nekem!

- Azonnal! - nevette a nő.

- Vajon ki fogja ezt megvenni? - dünnyögte.

- Hé, te asszony! Mit pletykálkodsz annyit? Éhen halok, hozd már azt a kenyeret! - állt ki

a kapuba Maris néni férje, Tóni bácsi.

- Megyek már, no, ne türelmetlenkedj annyira! A kenyér még meleg, a tejet meg most

fejték! - dohogta, és elindult hazafelé a szatyor friss étellel.

- Viszlát! - intett Marika felé.

- Viszlát! - intett vissza kedvesen Marika és sorra csavargatta a fehér pelenkákat, majd

kiterítette a kötélre.

„Remélem, felmelegszik az idő délig és hamar beszáradnak!” - gondolta.

Az új család

A barnás hajú,  barnás zöld szemű vékonyka Irma örült,  hogy legalább a nagyszülei

nevelték fel, ha már a szülei maghaltak. A zárkózott, magának való lány nem barátkozott

senkivel, jobb híján tette, amit elvártak tőle, elvégezte, amit kértek, mert meg akart felelni.

Az  iskolát  majdnem  kitűnő  eredménnyel  végezte  el,  pusztán  a  tanárai  javaslatára

felvételizett  egy  gimnáziumba.

„Lesz, ami lesz…” - gondolta.

Ott ismerkedett meg Somogyi Elemérrel, a nők bálványával, aki bármerre ment, a lányok



fürtökben lógtak rajta. Bár remélni sem merte, hogy szóba áll vele egy olyan vidám, magas,

kimondottan  szép  szőke,  kék  szemű  fiú,  valahogyan  mégis  megtörtént.  Negyedikre

összeköltöztek a mamájánál, onnan jártak együtt iskolába.

Emi nem szerette a szüleit, ritkán járt haza, ha csak tehette, nagy ívben elkerülte őket,

pusztán a rászánt pénzért ment hozzájuk, és amikor megkapta, rögtön távozott. A rokonaival

egyáltalán nem tartotta a kapcsolatot.

Irma sokszor érdeklődött:

- Miért vagy ennyire rideg a szüleiddel, örülhetnél, hogy neked legalább vannak.

- Ugyan, ki akar kötődni a maradi ősökhöz?

- Örülnék én, ha itt volnának velem, akármilyen maradiak, szegények, nyomorékok is

lehetnének, nem bánnám, csak lennének nekem! - sóhajtotta.

- Itt vannak nagyanyádék! - értetlenkedett Emi.

- Igen… imádom őket, de ők nem pótolják azt az űrt, amit a szüleim elvesztése okozott!

Ha te tudnád…

- Én inkább nem örülnék… sosem szerettem őket!

- Miért?

- Nem tudom… olyan idegenek… mintha nem is az én szüleim lennének…

- Pedig fogalmad sincs, milyen jó neked!

- Érdekes, akinek nincsenek szülei, mindig ilyet mondanak!

- Csak az tudja, aki benne van… - hajtotta le a fejét.

- No, fel a fejjel Picinyem! Majd mi együtt másképp leszünk! A mi gyerekeink szeretni

fognak minket!

- Biztosan…



- Irmácskám! Ketten a világ ellen! Benne vagy?

- Igen! - bólintott a lány, aki az életét is odaadta volna a fiú egyetlen csókjáért.

Minden nap elcsodálkozott,  nem akarta elhinni,  hogy tényleg az övé lesz a szépfiú,

reggelente, amikor együtt ébredtek, hálát adott, közben retteget, vajon este is így lesz-e

még?

Az érettségi után Emi felvételizett az egyetemre, államigazgatási szakra, fel is vették

ösztöndíjasnak, mivel mindig kitűnő tanuló volt.

Irma családot szeretett volna, nem akart tovább tanulni, azt gondolta, ha majd gyereke

lesz,  örökre magához kötheti  imádottját,  igazából  viszont  nem bízott  önmagában,  hogy

képes lesz elvégezni egy magasabb iskolát, ezért inkább bele sem fogott. Alig várta, hogy

megállhasson a saját lábán, és jobban élhessen, mert addig sokat nélkülözött.

A munkakeresés azonban nem volt túl egyszerű, mert a gimnáziumi érettségi nem adott

semmilyen szakmát. Egyik barátnője, Vicus javasolta, hogy menjen vele dolgozni az általa

választott illatszerüzletbe.

-  Gyere  velem,  a  kereskedelemben  van  a  pénz,  ahol  egy  tíz  hónapos  tanfolyamon

megkaphatjuk a képesítést, legalább lesz egy szakmánk. Én már megérdeklődtem… jössz?

- Igen…

Hagyta magát sodródni az árral.

Elhelyezkedtek és munka után, estin tanultak. Amikor letelt a tíz hónap, kezükben a

papírral több fizetést kaptak.

Vicussal a gimiben ismerkedtek meg, aztán a munka és az újabb tanulás miatt egyre

jobban  összekovácsolódtak,  barátnők  lettek,  megosztották  titkaikat,  fájdalmaikat.  Irma

ritkán panaszkodott, ám egy napon kifakadt.

- Emi egyetemre jár, én meg nem tanultam tovább… úgy vettem észre, ettől szörnyen

nagyképű lett!



- Persze… mondtam már neked, hidd el, nem fog veled maradni! A diplomás nem marad

egy sima érettségizettel!

- No és az jó, amikor az én fizetésemből élünk?

-  Hidd  el,  ha  elvégzi,  el  fog  hagyni!  Ha egy  ideig  még veled  is  marad,  meglátod,

előbb-utóbb vége lesz! Minden magas beosztású férfi az első asszonyának köszönheti a jó

állását, aztán a jó állásának a második asszonyát, aki majd szép lesz és húsz évvel fiatalabb,

akit mutogathat, mint egy trófeát!

- Ezzel arra célzol, hogy csúnya vagyok?

- Nem… ö… dehogyis… arra célzok, hogy mire a férfinek elég sok pénze lesz, már nem

felel meg neki egy vele egyidős feleség, lecseréli egy lánya korabelire!

- Emi nem olyan…

- Ne haragudj, Irma, szeretlek… de ebben nem értek egyet!

- Ez nem igaz!

- Jó-jó, majd meglátjuk… - legyintett, és ráhagyta.

Irma rendesen dolgozott, tette, amit tőle telt, aztán a kiváló munkájával kiérdemelte a

boltvezető  helyettesi  rangot,  ami  többletmunkával,  nagyobb  felelősséggel,  mindamellett

magasabb bérrel járt. Kellett is a pénz, mert egyre többe kerültek Emi tanulmányai.

- Nem győzzük fizetni a könyveket… - panaszolta otthon.

- Drágám, nyugi, majd, ha dolgozom, megtérül! Addig bírjuk ki valahogy! - nyugtatta Emi

és csókhalmazzal jutalmazta, amitől a nő mindig elolvadt.

Vicus irigykedett rá, mert főnök lett és több fizetést kapott, egyszer, amikor teljesen

jogosan rászólt, nem fogadott szót.

- Azért ezt nem gondoltam volna rólad, éppen terólad nem! Visszaélsz a hatalmaddal! -

kiabálta és dühösen elrohant.



Irmában egy  világ  dőlt  össze,  mert  pont  tőle  nem várta  ezt  a  reakciót.  Alig  tudta

megbékíteni, de Vicus tovább duzzogott. A főnökséggel megszakadt egy szál, semmi sem

volt olyan, mint régen…

Nem sokkal a diploma előtt derült ki, hogy kismama lett, Emi a hírtől nagy elhatározásra

jutott. Titokban leszerződött egy céghez, tanulás mellett eljárt dolgozni, aztán bejelentette,

hogy esküvő lesz.

Megtartották a szerény lagzit, amin a szűk család, Emi, Irma, két tanú és a két nagyszülő

vett részt. Emi szüleit nem hívták meg. A tanúkat a hivatal előtt kérték fel…

Miután férjhez ment, Vicus napról napra furcsábban viselkedett, nem mert a szemébe

nézni  és  kerülte  a  társaságát.  Irma  csodálkozott,  érezte,  hogy  valami  baja  van,  ezért

rákérdezett.

- Mi baj? Napok óta nem szólsz hozzám, kerülöd a társaságom talán haragszol rám?

- Meghívhattatok volna… - kezdte szemrehányóan.

- Senki sem volt ott, csak mi négyen…

- Kértelek, hogy ne menj hozzá…

- Miért?

- Most megint magyarázzam el?

- Egy lánynak akkor kell menni, ha viszik! Az a bajod, hogy neked még nincs férjed? Én

örülnék neki, ha te mentél volna férjhez, nekem a barátnőm boldogsága öröm…

- Irma! Hová tetted az eszed? Nem megmondtam, hogy el fog hagyni? Miért rohansz a

vesztedbe? - emelte fel a hangját.

- Vicus… ne haragudj, de nincs igazad!

- De igazam van! Nem kellett volna hozzámenned! - visította.

- Miért?



- Azért… ö… mert ez az ember mindenkivel meg fog csalni! Tudom, miről beszélek…

Nem kellett volna hozzámenned! Nem kellett volna! - kapott egy kis dührohamot.

- Ezt mire alapozod?

- Ugyan, nem ismerted a suliban? Mindenki megvolt neki! Mit gondolsz, amikor nem

vagy vele, az egyetemen nem így van?

- Nem vettem észre…

- Akkor nyisd ki a szemed! - mutatott a szemeire.

– Jön a baba!

– Na és? Képes lennél egy életre lekötni magad egy férfihez, azért mert jön a baba?

Jobban meg kellett volna fontolnod ezt a kérdést!

- Te féltékeny vagy?

- Én? - pirult el - Ugyan… kire? - fogta vissza magát.

– Szerelmes vagy bele?

- Hm… - hajtotta le a fejét.

- Nocsak… csak nem te is…

- Nem… izé… - halkult el.

- Áh! Értem, szóval te is megvoltál neki!

- Igen, de hidd el, megbántam, nem akartam… főleg, mert a barátnőm vagy… csak… úgy

esett… - nyögte ki pár perc csend után.

- Nahát! Ezt nem gondoltam volna… - döbbent le Irma.

- Sajna…

- Mikor? - kérdezte vallató hangon.



-  Kh… izé… három hete,  amikor  te  túlóráztál,  Emi  várt  rád… összefutottam vele  a

kapualjban… meghívott egy kávéra…

- Amiből hancúrozás lett… - nézett rá gúnyosan.

- Nem… kh… bocsáss meg… - hajtotta le a fejét.

- Képes voltál megtenni, amikor tudtad, hogy másnap lesz az esküvőnk és az ő gyermekét

hordom a szívem alatt?

- Ő sem gondolt akkor arra… nem tudtam neki ellenállni… - vallotta.

- Értem, akkor tudod, mit? Én sem tudok ellenállni annak, hogy meg ne fojtogassalak,

úgyhogy jobb, ha elhúzod az irhád, mielőtt nagyobb baj lesz! Mától nem akarlak látni!

- Irma…

- Soha többé! Szia! A döntésem végleges…

Így lett szomorú vége az egyetlen igaz barátságnak -  egy férfi  miatt… Eminek nem

mondta el, hogy tud róla, így abban reménykedhetett, hogy a barátnője csak azért mondta,

hogy megakadályozza a kapcsolat teljességét…

Vicus másnap kilépett és még a környékről is eltűnt…

Irma tovább dolgozott kismamásan, együtt kuporgattak a férjével,  hogy később jobb

legyen majd.

Emi egy napon lélekszakadva rohant haza.

- Drágám! Alá kell írnod a kölcsönszerződést!

- Miféle kölcsönszerződést? - lepődött meg.

- Kölcsönt veszünk fel, építkezünk!

- Mikor, hogyan, miért? - állt tétován.

- Ne értetlenkedj már! Kinéztem egy olcsó telket vidéken! Építünk rá saját házat! Az jó



lesz!

- Miből gondolod?

- A barátok is azt teszik…

- Utánuk akarsz menni?

- Nem, dehogy, nekik semmi közük hozzá! Mi teljesen külön megyünk, oda, ahol senki

sem ismer, és mi sem ismerünk senkit! Tiszta lappal indulunk! Csak mi ketten, mint egy

lakatlan szigeten!

- Miért, hiszen itt sem barátkozunk jóformán senkivel… sőt…

- Csak mi ketten, jaj, de jó lesz!

- Mi vagy ki elől menekülsz?

-  Nézd,  egy pár akkor ismeri  ki  egymást igazán,  ha magára van utalva!  Amíg te a

nagymami kicsikéje leszel, addig sosem az enyém! Én független vagyok, de te…

- A nagymama a bajod? De hiszen ártalmatlan, nem szól bele semmibe…

- Nem erről van szó! Hidd el, jobb lesz nekünk külön!

- Azt sem tudom, hová akarsz menni…

- Érdre, Ófalu végén most mérnek ki új utcákat, van ott egy kis telek, ami kimondottan

tetszik nekem, holnap kimegyünk, és megnézed te is! Gyorsan, mielőtt elkel az orrunk elől,

az a telek ránk vár!

- Én még sohasem jártam ott…

- Majd fogsz! Nem csak járni, hanem ott fogunk élni! Együtt! No és a kisbabánk… -

tapogatta meg a hasát.

- Hát…

- Mi már egy család vagyunk, egy külön kis új család!



Emi lelkesedése átragadt  Irmára is,  akkor  el  sem hitte  róla,  hogy képes lett  volna

megcsalni a legjobb barátnőjével…

Megnézték  együtt  a  telket,  bár  neki  nem  tetszett,  de  Emi  egyenesen  rajongott  a

szabadságért és a friss levegőért,  így rábólintott, hogy örüljön. Emlékezett még a szülei

szavaira, akik azt mondogatták neki, egy asszonynak a férje után kell mennie. Beletörődött a

sorsába…

Az új tulajdonos

1968 tavaszán a telekre egy feltűnően csinos, magas, szőke, kék szemű, fiatalember

érkezett. Nézte a birtokot és nagyon mutogatott az őt kísérő két férfinek.

Az ifjú szomszédasszonyok alig várták, hogy megtudják, kiféle-miféle.

- Ki lehet ez a jóképű férfi? - csodálkozott Marika.

- Remélem, a tulajdonos! - felelt a másik szomszéd, Juliska.

- Én is remélem, de hogy nem idevalósi, az már biztos, még sohasem láttam a környéken!

- Mindegy, figyeljük, mikor jön újra!

- Mondjuk el Maris néninek?

- Ugyan! Szerintem, előbb tudta, mint mi, biztosan megint az ablakban leskelődött, mint

mindig… - nevette a magas szőkésbarna hajú kékeszöld szemű, vékonyka Juliska.

- Igaz… - helyeselt Marika.

- Na, hát akkor legyünk szemfülesek!

A  két  fiatal  nő  attól  kezdve  felváltva  tartotta  szemmel  a  telket,  alig  várták,  hogy

megérkezzen az új szomszéd, hátha mielőbb megismerkedhetnek vele. Legtöbbször velük

volt  a  szemközt  élő  barna  hajú,  barna  szemű gömbölyded  Ági  is.  Szoros  barátság  és

sorsközösség kötötte össze őket. A három ifjú anya még az iskolából ismerte egymást, úgy

alakult, hogy majdnem egy időben mentek férjhez és szülték meg első csemetéjüket, együtt



építkeztek  és  hol  szerszámokkal,  hol  munkával  kölcsönösen  segítették  egymást.  Az

asszonyok a kisbabák miatt nehezebben tudtak dolgozni,  nem volt,  aki vigyázzon rájuk.

Bölcsőde ugyan akadt a városban,  de az is  túlzsúfolt  volt,  nem akarták oda betenni  a

gyermekeiket,  ezért  mindhárman  otthon  maradtak  és  bedolgozást  vállaltak.  A  házaik

szerény  berendezése  nem  zavarta  őket  a  boldogságban.  Sokáig  petróleumlámpával

világítottak és egy kútról hordták a vizet, amíg nem sikerült mindenkinek saját kutat ásatni.

Amikor  végre  áramot  vezettek  a  házakba,  el  sem hitték,  milyen  csoda  történt.  Akkor

váltottak bedolgozást is,  már nem hajtogattak és csomagoltak, hanem az áram miatt el

tudták vállalni az újabb feladatot.

A gumibugyi hegesztés divatos is volt, jól is fizetett a cég kiszállította a gépeket, és

amikor idejük engedte, sorra hegesztették össze a különböző méretű gumibugyikat.

Aztán később Marika örökölt egy fekete-fehér tévét, aminek közösen örültek, mert ha

tehették, a vasárnapi filmeknél összegyűltek.

A férjek szintén jó barátok voltak, így általában együtt töltötték a hétvégeket, ha nem

dolgoztak, akkor kártyáztak, vagy tévét néztek. Olyankor ettek-ittak, fodrászkodtak, közben

megbeszélték a fontos dolgokat, ami a városban, vagy a családokban történt.

Egy kellemes őszi vasárnap délután ismét összegyűltek Marika otthonában, és amíg a

férjek meccset néztek, az asszonyok a konyhában csevegtek, hogy kitárgyalják, mit tudtak

meg a városka életéről. Aznap Juliska haját csavarták be, amikor a szó az új jövevényre

terelődött.

- Ki lehet ez az új szomszéd? - vetette fel Ági.

- Sajnos, nem barátkozó típus, annyit sikerült megtudni, hogy Eminek hívják! - jelentette

Juliska.

- Lehet, még kell neki egy kis idő… félős, szemérmes… de majd később kibontakozik és

beszélhetünk vele! - sóhajtott Ági.

- Remélem is! Jaj, de kár, hogy nem most, pedig olyan szép kék szemei vannak!



- Mit szólna ehhez a férjed? - nevette Marika.

-  Mihez?  Hűséget  fogadtam,  nem vakságot!  Az  én  férjem nem féltékeny,  megbízik

bennem, tudja, hogy nem csalom meg! Azért még nézni lehet…

- Igaz… - nevettek együtt.

- Szemünk láttára bújt ki a földből az udvar közepén ez a pici házikó.

- Bizony… pedig alig láttunk valamit, mert először a kerítést csinálták meg! Ki hallott

még ilyet?

- Tényleg, de fura… rajtuk kívül nem is nagyon kerítették el a többi házat!

- Az utcafronton igen, de a kertben? Ilyet!

- Kik segítették, hogy tavasztól őszig el is készültek?

- Azt hiszem, a rokonság, vagy a barátok, ki tudja, de hogy még egy lapátot sem kértek

kölcsön senkitől! Hallatlan! Ilyen nincs és nem is volt… eddig! - bosszankodott Ági.

- Sajnos, ráadásul hiába reménykedtünk, hogy egyedülálló, tegnap egy csúnyácska nővel

jelent meg, aki láthatólag kismama. Látnotok kellett volna, beesett arc, sovány, görbe hátú,

seszínű hajú és jóval alacsonyabb!

- Biztosan ő a felesége…

- És hol volt ez a nő eddig? Nem segített az építkezésben?

- Nem láttam…

- Nahát, hogy ezek a jöttmentek milyen maguknak valók! Több hónapja itt építkeznek a

szomszédban és semmit sem sikerült megtudnunk róluk! - morgott Juliska.

- Jóformán semmit, csak azt, amit a szemünkkel látunk! Amit nagy nehezen összerakunk!

- kontrázott Marika.

- Na, erről a pasiról is lecsúsztunk! - legyintett Ági.



- Ez már igaz… sajnos, de mondjátok, hogy tud egy csúcs csődör ilyen oltári ronda nővel

élni? Nem hiszem el, nem akartam hinni a szememnek, én is láttam tegnap! Azt hittem, az

anyja, annyival idősebbnek látszik, tényleg ő lenne a felesége? - csodálkozott Juliska.

- Nagyon valószínű, hiszen terhes… - nézett maga elé Ági.

- Jaj, Julis, végül is mi közünk hozzá? Az ő dolga, legyen elég annyi, hogy sajna már

foglalt, és kész! - felelt Marika.

- Meg aztán mi is foglaltak vagyunk… - bólintott Ági.

- Igaz, de azért még illik tudni, mi a helyzet azokkal, akik a környezetünkben élnek! Én

majd kipuhatolom a titkot, miért él egy ilyen nővel! - ígérte Juliska.

- Nehogy megsértsd őket, mert akkor soha többé nem állnak szóba velünk! - aggódott

Marika.

- Igyekszem diplomatikusan! - zárta le a témát.

Az  asszonyok  biztosak  voltak  benne,  ha  valaki,  akkor  ő  megtudja,  amit  akar,  nem

ellenkeztek  tovább,  mert  furdalta  a  kíváncsiság  az  oldalukat.  Megitták  a  kávéjukat,

megették a süteményt és a meccs végén hazakullogtak a gyerekekkel és a párjukkal együtt.

Nem telt bele sok idő, Juliska izgatottan tudósította őket:

- A szomorú szemű fiatalasszonyt Irmának nevezik, és bár nagyon kedves mindenkivel,

aki szól hozzá, de úgy vettem észre, nem szívesen beszélget, magának való!

- Mikor beszéltél vele? Mit mondott?

-  Nem  mondott  semmit!  A  seszínű  karikás  szemei  azonban  nem  a  boldogságról

árulkodnak.

- Vettük észre… sőt, az egész megjelenése nem arról árulkodik! - bólogattak a többiek.

- Mi lehet az oka?

- Jó lenne tudni… de előbb-utóbb úgyis kiderül!



- Inkább előbb derülne ki… - sóhajtott Ági.

- Közelről is olyan ronda, mint messziről?

- Nem láttam egészen közelről, csak a kerítésen át…

- Hát… az nem elég…

- A semminél többet ér! Te láttad már közelről?

- Nem…


