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1. rész Lélekpillangó
 

Sötét téli este van. A hideg csak úgy marja az ember bőrét, a szél keményre fagyott hódarát
fricskáz pimaszul a sálakkal körülbástyázott arcokba. A körút már fel van díszítve, mégsem kelt
ünnepi  hangulatot,  csak  megfáradt  testeket  cipelő  emberek  igyekeznek  a  munkából
hazavánszorogni. A négyes-hatos villamos megállójában mérsékelt tömeg várakozik fejleszegetten. A
közvilágítás  nem  túl  erős,  még  szerencse,  hogy  a  neonreklámok  kacskaringós  indái  színes
fénynyalábokkal lepik be a nyálkás teret. Nincs nagy forgalom. Egy-két Zsiguli, Skoda meg Lada
döcögött  el  a  járdasziget  mellett,  és  feltűnt  egy most  divatba jött,  még csak kiváltságosoknak
megengedett Dácia is. A sárga villamos befutott. Nyöszörögve nyílnak az ajtók, hogy egy hatalmas
csattanással a harmonika kitátsa száját és beengedje a tömeget.

- Gyere már Adél! – kiált ingerülten egy megtermett, barna télikabátos nő a maga után vonszolt
gyerekre.

- De annyira fáradt vagyok – nyöszörgi az alig 8-10 év körüli kislány.

- Tudom – válaszolja kicsit nyugodtabban az anya. - De értsd meg, mennünk kell!

- Jó, de hova megyünk?

- Apádhoz.

- Miért kell most bemennünk a rendőrségre? Úgy is hazajön munka után – értetlenkedik kicsit
nyávogósan és kelletlenül a kislány.

- Nem az őrsre megyünk.

- Hát hova megyünk?

- Jaj, Adél! Ne kérdezzél már annyit! Ülj le oda, míg bedobom az érméket!

Az első jegykiadó el van tömítve, az anya tovább imbolyog a zötyögő villamoson egy távolabbi ajtó
melletti kapaszkodócsőre erősített piros kis szerkezethez. Bedob egy kétforintos érmét, és leszakítja
a jegyet, majd ismét. Mire visszaér, a lányka már elbűvölten néz ki az ablakon, csodálja a boltok
kirakatát, a körút mesés hangulatát. Olyan, mint egy kis manó, ahogy ott ül, és a hosszú, csíkos,
ormányszerűen hátranyúló sapkájának végén a bojtot morzsolgatja. Jól védi a fülét meg a nyakát a
fura, kötött ruhadarab, amin az arcnak egy ovális lyuk van kivágva. Már nem divat ez a sapka,
kisgyerekkorában még mindenkinek ilyen volt, de mára mások már a fejbúbon nagybojtos fajtát
hordják. Neki csak ez van. Fő, hogy elég meleg legyen. De a lába nagyon fázik. Ez a csizma már
kicsit kicsi, nyomja a nagylábujját, és lekopott az orra, ami így mindig megnedvesedik. Bánatos.
Szívesebben lenne otthon. A lakás ugyan kicsi, de a félszoba csak az övé, ott várják őt a játékai.
Épphogy csak le tudta tenni a csatos iskolatáskáját, máris ráncigálta őt Anya, hogy igyekezzen. Most
akár nézhetne TV-t is. Ah, azt mégsem. Ma hétfő van, nincs adás. De átjöhetett volna Irénke, hogy
babázzanak egy kicsit.

- Gyere Adél, leszállunk!

- Itt? Hol vagyunk?

- Ne kérdezősködj! Gyere!



Olyan más ez a környék.  Még soha nem járt  erre.  Átjöttek a Dunán.  De,  talán,  mikor Apa
libegőzni vitte őt,  akkor itt  szálltak fel  egy másik villamosra. De akkor verőfényes napsütés és
rekkenő meleg volt. Most meg szürke, ködös függönyön át látszik csak a Moszkva tér gombája a gyér
megvilágításban. Átvágnak a soksávos úton, mikor a lámpa végre zöldet mutat, és eltűnnek az utcák
rengetegében. Jobbra, balra, az asszony egyre feszültebben és idegesebben rángatja maga után a
gyereket.  A sok régi,  patinás ház között  feltűnik egy hatalmas modern háztömb. Sok erkéllyel,
üvegfallal láthatóvá tett lépcsőházzal, körben örökzöld növényekkel.

- Ide jöttünk? – kérdi döbbenten Adél. Ez a környék nem hasonlít arra, ahol ők laknak, a nyolcadik
kerület  mélyén  egy  szűk  utcában,  a  körfolyosós  ház  legfelső  emeletén.  Itt  alacsonyabb  és
rendezettebb házak vannak, ez itt, pedig, maga a csoda.

- Igen, ide. Ez a BM-ház. Itt rendőrök, meg más BM-dolgozók kaptak lakásokat.

- Apa is kapott itt egy új lakást? – lelkendezik a kislány.

- Nem hinném, de hogy itt van, az biztos – sziszegi dühödten az anya. Vadul vágja ki az ajtót, és
ront az előtérbe. Adél már semmit sem ért, félve követi az anyját. A postaládák előtt megállnak egy
pillanatra, az asszony idegesen vizslatja a neveket végig.

- Ez az! Megvan! Induljunk! - A kislány már meg sem meri kérdezni, hogy mi van meg. Követi az
energiától duzzadó testet, ami egyre nagyobb erővel csapkodja lábát a lépcső kövéhez.

- De Anya! Itt van lift, miért nem azzal megyünk?

- Nem is tudom, majd lefelé. - Végre befordulnak egy folyosóra.

- Egy, kettő, három… no, megvan – suttogja az anya, de már remeg a hangja az idegességtől.

Az asszony nagy levegőt vesz, elengedi lánya kezét, amit már olyan erővel szorított, hogy a kis
újacskák belelilultak, és hirtelen vadul elkezd dörömbölni az ajtón. Aztán megtorpan és mutató ujját
a  csengő  gombjára  tapasztja.  Nyomja  rendületlenül,  szünet  nélkül,  a  visító  hang  már  kezd
elviselhetetlen lenni, mikor végre hallani a zár csörgését, ahogy nyitják az ajtót. Egy fiatal nő áll
szemben, zilált hajjal, meztelen lábbal, csak egy kék inget fog össze magán hanyagul. Pont olyan
nagy és váll-lapos inget, mint amilyen az apjának is van.

- Engedjen be! Tudom, hogy itt van! – kiabál a feldúlt asszony, és az alulöltözött vékony kis nőt
szinte félresöpörve ront be a lakásba. Adél nem ért semmit. Nem ismeri ezt a nőt, és nem akar
bemenni  az  otthonába,  de  az  anyja  karon  ragadja,  és  vonszolja  magával.  A  szűk  előszobán
végigviharzanak, anyja kicsapja az üvegezett ajtót, és berántja a kislányt a belső szobába. Ott állnak,
szemben egy hatalmas ággyal, aminek közepén, az összegyűrt ágyneműk tetején, ott térdel az apja
anyaszült meztelenül.

 

1.
Felcsendültek  az  utolsó  akkordok,  és  amikor  a  karmester  leeresztette  a  karját,  a  zenészek

finoman  ernyesztették  el  megfeszült  izmaikat,  kifújták  a  bennszorult  levegőt,  és  az  ölükbe
pottyantották hangszereiket.  Egy-két  halk  sóhaj,  majd elkezdett  dübörögni  a  taps.  A kis  vonós
zenekar tagjai büszke mosollyal álltak fel és hajlongtak az őket éljenző közönség előtt. Jó pár perces
siker után, a tömeg nagyja kivonult a barokk freskókkal díszített teremből, a hangszerek pedig
gondos tulajdonosaik keze alatt sorra kezdtek az otthonukat jelentő tokjaikba csúszni.



- Te vagy Adél, ugye? – lép kérdőn egy fiatal történelem szakos fiú az egyik guggoló, feketeruhás,
pakolászó lányhoz.

- Igen. Miért? – válaszol kérdéssel és bizalmatlan tekintettel a fiatalosan formás teremtés.

-  Már többször megcsodáltam a játékodat.  Sőt,  a Bazilika kórusában is hallottalak énekelni.
Sokszor, vasárnaponként. Hacsak itt maradok a városban, elmegyek a tízes misére.

- Igen? – hangzik az érdektelen és színtelen válasz.

- Te hittan-ének szakos vagy, ha jól tudom. - Nincs válasz, csak felhúzott szemöldök és ráncolt
homlok. - Csodálatos párosítás – lelkendezik a fiú, de tekintetéből látszik, nem pont ilyen reakciókra
vágyott. – Szívesen beszélgetnék veled a vallásról, Istenről. Olyan jól kiegészíti egymást a történelem
és a hittudomány, ráadásul engem hívőnek neveltek. – Még mindig próbálkozik, de egyre kevesebb
lelkesedéssel. – Talán valamikor leülhetnénk egy tea vagy kávé mellett.

- Igen? És mégis mit csinálnánk? – jön az első igazi válasz ingerülten magas hangfekvésen.

- Hát, gondoltam, ismerkedhetnénk egy kicsit – mondja bizonytalanul a döbbent fiú.

- Ismerkedni? Na, ne hülyíts már! Én sem most jöttem a hathúszassal. Tudom én, mire megy ki a
játék.  Egy  kis  ismerkedés,  tapizás,  majd  irány  az  ágy.  Menj  a  francba!  –  majd  összecsapja  a
hegedűtokot, és már el is viharzik a feldúlt teremtés.

- Hát, neked is szia – dünnyögi arcán teljes értetlenséggel a srác.

A folyosó kihalt, a tömegnek, ami nemrég még itt dübörgött, már semmi jele nem volt. Adél
nyugodtan lépkedett végig a kongó kőlapokon, a hatalmas ablakmélyedések mellett. A Líceum belső
udvarán a színpadot ácsolták az ünnepélyes diplomaátadóra. Régóta várta már Adél, hogy eljöjjön ez
az idő. Kicsit sok gyűlt össze, így az utolsó évre, a kántorképző vizsgái, a szakdolgozat és persze a
rengeteg vizsga után még egy államvizsga is. Ezek még mind megoldandó feladatok. De most még
sem ezen elmélkedett.  „Hogy is  képzeli  ez  a  ficsúr?  Hogy majd pont  engem fog megdönteni?
Egyáltalán, ki ez a nyikhaj? Azt meg kell hagyni, csinos srác. De neki is csak ugyanaz jár a fejében,
mint mindegyiknek. Megkapja, aztán meg szépen lelép. Nem lenne másként. Adél! Térj észhez! A
szép szavak még semmit sem jelentenek. Hány olyan szemétről hallani, akik vallásosak! Még a papok
között is. Pedig nekik még gondolni sem szabadna a szexre! De Apa házasodhatott, és meg is tette,
mégis folyton a szoknyák után szaladgált. Ez is csak férfi. Mind ugyanolyan!”

Finom,  tavaszi  szellő  simogatta  a  lány  arcát  a  barokk utcácskák sűrűjén végigsétálva.  Már
majdnem otthon volt, a Nap pihenőre tért, ő is elfáradt nagyon, és a gondolatai is kimerítették.
Régebben egyszerű volt minden. Mikor ideköltöztek még csak 10 éves volt, rút kiskacsa, egyetlen
barátja  a  három évvel  idősebb unokabátyja,  Zsolt  volt.  Ő sem szívesen hívta sehova a szótlan
kislányt. Apja elvesztése, akkor mikor még csak lélekben távolodott el tőle, sokkal fájdalmasabb
nyomokat  hagyott,  mint  mikor  fizikálisan  is  megszűnt  létezni.  Két  éve  halt  meg  hirtelen
szívrohamban,  a  rendőrség  saját  halottjának  tekintette.  A  temetésre  Adél  felment  Budapestre,
meghatotta a díszegyenruhás sorfal, meg a ceremónia, és átvette az örökölt nyolcadik kerületi lakás
kulcsait,  de többet  nem igen rágódott  a  dolgon.  Már beilleszkedett  ebbe a nem is  olyan kicsi
városba, itt járta iskoláit, itt kezdett énekelni, zenélni, itt jelentkezett a főiskolára, és itt találta meg
helyét a hittanos közösségben. A nagymamája minden vasárnap reggel elvitte a misére. Eleinte csak
nyüglődött a latin szöveget hallgatva, unalmas és hosszú volt. Aztán egyre jobban megszerette az
énekeket, az orgona dallamos játékát, és onnantól a Nagyi inkább a diákmisére vitte őt. Ezt már
értette is, élvezte is, és a sok kis gyerekből alakult kórus szívesen fogadta a pacsirtahangú lánykát. A
hittan mindennél előbbre való volt. Nem érdekelték az iskolai diszkók, az osztálytársak invitálása a



moziba,  legkevésbé  a  fiúk  egyre  hevesebb  rohamai,  amikkel  a  korán  nőiessé  gömbölyödő,
titokzatosan csöndes lényét bombázták. Kertelés nélkül, néha egészen durván hajtotta el őket. Csak
a szolfézs, a kórus meg a hittan jöhettek szóba az iskola után. Már Zsolt sem volt partner neki, aki
folyton csak bringázott meg deszkázott. De mára kicsit más lett a helyzet. Már felfigyelt egy-egy fiú
személyére, intellektusára, szellemességére és borzalom, de még a testére is. Valahol mélyen belül
vágyat érzett arra, hogy beszélgessen velük, nevetgéljen rájuk, mint a többi lány teszi, és ki tudja,
talán még az érintésüket is vágyná. Ennek a fiúnak, aki ma leszólította, olyan szép, finom keze volt.
Úgy el tudta volna képzelni, hogy belecsúsztatja a sajátját az övébe, hogy kéz a kézben sétáljanak az
utcán,  és  hallgassa,  mint  udvarol  neki.  De mindig  megszólal  benne a  vészcsengő,  mikor  ilyen
gondolatok kísértik. Jelez, és beugrik a kép, amint Apa, arcán döbbenettel vegyes rettegéssel mered
rá meg az anyjára, próbálja takargatni szemérmetlenségét, és a hang, az elfojtani próbált sírás
hangja, ami az anyja torkát reszelte.

Adél hazaért. Benyitott a hatalmas ódon kapun, felment az emeletre, csöndes léptekkel sétált el a
szomszédok ajtajai előtt, hogy az utolsó lakás fényben úszó ablakán bekukkantva meglássa dolgos
édesanyját vacsorát főzni. Megváltozott. Soha sem volt kimondottan karcsú, de formás, erős teste
nőiességet sugárzott. Mára megfáradt és kövér lett. Nem sokat foglalkozott magával, a válás után
egyetlen  férfit  sem  engedett  közel  magához,  nem  követte  a  divatot  sem  öltözködésben,  sem
frizurában. Nem volt elhanyagolt, csak éppen, mint aki itt felejtődött a nyolcvanas évek legelejéről.
Még mindig ugyanannál a vállalatnál volt könyvelő, ahol a hazaköltözésük idején elhelyezkedett. Egy
régi osztálytársa volt akkoriban ott a főnök, ő segített a gyermekét egyedül nevelő, lélekben megtört
asszonyon. Most éppen privatizálni készültek, ami nem is lehet tudni, mit is jelent pontosan, de
egyre többet hallani mindenhonnan. Az utóbbi hónapokban, úgy tűnt kemény munkával akarják
teljesen lerontani a cég mutatóit, mindenki sajnálkozik, panaszkodik, komplett mappák tűnnek el a
könyvelésből,  ami miatt Anya nagyon félt,  hogy ráhúzzák a vizes lepedőt. De a volt osztálytárs
biztosította őt, nincs mitől félnie, csak csinálja a dolgát, és ne lepődjön meg semmin, nemsokára ő
majd megveszi a céget, és akkor minden újra szépen, rendben fog menni a megszokott úton. Anya
nem nagyon ugrálhat, mert az ő korában nem valószínű, hogy találna új állást. Így csak eszik, egyre
többet és egyre többször. Adél sokszor gondolkozott el, hogy vajon anyja ezt vallja-e meg minden
vasárnap, mikor a mise előtt a gyóntatószékbe ül, mert más bűne nemigen lehet.

- Szia Anya! Megjöttem! – kiálltja a lány, miközben kiskabátját a fogasra akasztja.

- Hol voltál ilyen sokáig? Majdnem odakozmált a császármorzsa.

- Oh, hát…izé, csak beszélgettem.

- Kivel? – kérdi gyanakvón Anya, hallván lánya hangjában a hezitálást.

- Odajött egy srác a koncert után – kezdi a lány flegmán, gyorsan, hogy leplezze vágyait, és még
hanyagul  vetkőzik  is  közben,  hogy  minél  jelentéktelenebbé  tegye  az  esetet.  –  Gratulált,  meg
lelkendezett, hogy a templomi kórusban is hallott már énekelni. Vasárnaponként a misén – teszi
hozzá nyomatékkal, hogy minél keresztényibb színezetet adjon a dolognak.

- Honnan ismered azt a fiút? Ő is hittan szakos?

- Nem. Igazából nem ismerem – halkul el gondolkodón a leányzó hangja.

- Akkor nem is fogod – jelenti ki határozottan az anyja, terebélyes testével állva el Adél elől a
fürdő felé vezető utat.

- Persze, hogy nem – legyint a lány és befordul a szekrényébe.



- Jó – nyugszik meg a kissé feldúlt asszony. – Te is tudod, hogy nem lehet megbízni bennük. Mind
csak…- folytatná, de Adél hirtelen szembe fordul vele, és mosolyogva a szavába vág:

- Csak azt akarja – harsogja az anyjával kórusban, és hangosan nevetnek.

A vacsora csendben kezdődött, mint rendesen. Imával, halk belefeledkezéssel a finom falatokba.
Adél a szakdolgozatán rágódott, kicsit elcsúszott vele. Anya törte meg a csendet, kihasználva a
meghitt együttlétet, hogy családi, praktikus dolgokat is megbeszéljenek.

-  Itt  a  tavasz  –  kezdi  lassan,  egy  kis  szünetet  tartva,  megvárva,  míg  lánya  gondolataiból
visszacsöppen ebbe a világba. - Nagyinál takarítani kellene, meg a felgyülemlett lomokat felvinni a
padlásra.

- A takarítás rendben – válaszol Adél teli szájjal, és lenyeli a falatot -, de remélem, Zsolt is ott lesz,
mert a padlásra… - kis hezitálás következik –, a padlása… Tudod.

- Nyugi – csitítja mosolyogva az asszony. – Az unokabátyád is jön segíteni.  Lehet, hogy egy
hétvége nem is lesz elég, annyi ezt-azt gyűjtött össze a Nagyi.

- Miért nem dobjuk ki egyszerűen? Anya, olyan az a ház, mint egy raktár! – csattan fel fiatalos
hévvel a lány.

- De hiszen te is tudod, milyen a Nagyi!? Ha csak egy valamije is eltűnne, soha sem bocsátaná
meg neked.

- Tudom – válaszol Adél legörbülő szájjal -, de valamikor Pestre is fel kell mennem, takarítani.

- Hányszor mondtam már, hogy add el azt a vacak lakást! – keményedik meg az anyja hangja.

- Az a lakás lehet, hogy vacak, de értékes. Saját. Ez meg tanácsi, vagy mi a nyavalyának hívják
most. Te mondod mindig, hogy soha sem lehet tudni, mit hoz a jövő. Pesten könnyebb munkát találni,
mint itt. Nagyobb város, több az iskola. Most sok új egyházi sulit nyitnak, Fülek atya fel is ajánlott
egy helyet valahol Budán.

- Erről eddig miért nem szóltál?

- Csak most történt, a minap. Kicsit el is felejtettem, mert annyi minden jár a fejemben. Először
látni kellene a végét, a szakdoli, meg minden, gondoltam ráérek utána válaszolni.

- Dehogy érsz rá! – ugrik fel Anya az asztal mellől.

- Hogy? – értetlenkedik Adél, nem tudván, anyja most örül vagy dühös az ötlet felvetése miatt.

- Köszönd meg szépen, és kérd meg az atyát, hogy keressen neked helyet valami közeli iskolában
– adta ki az utasítást parancsolóan az asszony.

- Kicsit el vagy tévelyedve Anya – kezdi a magyarázatot Adél. – Én nem kértem tőle semmit.
Magától ajánlotta fel, és nem azért mert ő egy munkaközvetítő, hanem mert nekem van a legjobb
tanulmányi eredményem az egész évfolyamon.

- Éppen ezért kérhetsz te bármit – erősködik az asszony.

- Nem! – vágja rá határozottan a lány. – Én nem kérek semmit! Nem szorulok rá, hogy állás után
kuncsorogjak. Ez megalázó.



- Hogy lenne megalázó? Éppen az imént mondtad, hogy te vagy a legjobb. Érezzék kitüntetésnek,
hogy itt akarsz dolgozni.

- Te egyáltalán nem érted!? – pattan fel a lány is az asztal mellől. – Pont Fülek atya tűntetett ki
azzal, hogy egy neves iskolába ajánl be. Itt, Mucsaröcsögén, bárki taníthat.

- Szóval ez neked Mucsaröcsöge? – kérdi Anya, sírásra hajló szájjal. – Ez a szülővárosom, püspöki
székhely, telis tele barokk templomokkal, múzeumokkal, és egy történelmi vár magasodik fölé, de a
kisasszonynak csak Mucsaröcsöge?

- Nem így értettem – zuttyan vissza megtörten a lány. Anya lelki zsarolásával, sírástól reszelős
hangjával szemben tehetetlen. – Szeretek itt élni, de itt minden állás be van töltve. Mucsaröcsögét a
környező falvakra értettem, mert csak ott találnék valami üresedést.

Az anyja nem válaszolt.  Csöndben a mosogatóhoz fordult,  és elkezdte tisztogatni a szennyes
edényeket. Adél jól tudta, ezzel a mai beszélgetés befejeződött, ma sem tudta meggyőzni az anyját,
ma sem tudta elmondani elképzeléseit, ma sem jutottak semmire, ahogy máskor sem.

 

Adél  a  cipőjét  nézegette.  Ült  a  nézőtér legfelső sorában,  tarkóját  tűzte a Nap erős sugara,
körülötte rengeteg végzős diák feszengett, vagy éppen vihorászott, pózolt a fotósoknak, és volt, aki
már büszkén mutogatta értékes okmányát a partvonalon toporgó családtagoknak. Várta, hogy végre
az ő nevét mondják. Néha kikukkantott szélre, ahol Anya és Nagyi álltak, Zsolt nem jött el. Nem
tudta magát olyan boldognak érezni, mint szerette volna. Persze, elégedett volt, ahogy várták is tőle,
jelessel végzett, csak azért nem lett kitűnő, mert másod éven a pszichológia szigorlata nem sikerült
jól. Valahogy leblokkolt, megakadt, és egy közepesnél jobbat nem tudott kipréselni magából. Az
államvizsgán  viszont  brillírozott,  lenyűgöző  volt,  mind  tudásával,  mind  magabiztos,  csinos
megjelenésével. Most is ugyanaz a ruha volt rajta, maga varratta egy Burdából. Csinos ruhához
harisnya is dukál, de a forróságban szinte folyt róla a víz, a lábai bedagadtak, alig bírta már, hogy le
ne vegye a magas sarkú topánkákat.

„Koncsag Adél”, hallotta távolabbról, de jól érthetően artikulálva a nevét. Végre. Lassan állt fel,
mosolyt erőltetve arcára, miközben lábait olyan erővel feszítették a cipő bőr pántjai, hogy üvölteni
tudott volna. Kimérten sétált le az emelvényről, majd pár lépés után fel a színpadra, hogy a rektorral
lekezelve átvegye többéves kemény munkájának gyümölcsét. A szanaszét ülő csoporttársak vadul
tapsoltak, hiszen mind elismerték a diáklány elsőségét, nem firtatták képességeit, és szerették lelkes
segítőkészségét,  ha  vizsgákról,  zéhákról  volt  szó.  Adél  végre  szívből  vigyorgott,  sikeresnek,
megbecsültnek érezte magát. Visszafelé lépdelve Anyára sandított, de nem látott se mosolyt, se
örömkönnyeket, csak egy kemény arcot, vonallá összehúzott ajkakat és szúrós tekintet. Miután az
egész oszlopuk túl volt a diploma átvételén, kicsit kezdett a gondosan, névsor szerint ültetett rend
felborulni.  Nem feltűnően, hiszen az utolsó nagy nézőtérnyi  diáksereg még hátra volt,  de Adél
barátnőjének, Annának, aki csak pár székkel ült arrébb, nem volt nehéz melléje szuszakolnia magát.

- Nem látszik rajtad az az eget-rengető öröm – nevet fel jóízűen. – Csak nem meghatódtál?

- Nem is tudom… - bambul maga elé Adél -, mást vártam. Hogy mást fogok érezni.

- Mi mást?

- Talán felszabadultságot vagy eufóriát, belső tüzet, vagy mit tudom én. De valami nagyot.

- Az a szerelem kedvesem, amiről te beszélsz, de persze az nálad kizárt.



- Miért mondod így? – fordul tágra nyílt szemekkel Adél a barátnőjéhez. – Neked talán most jobb,
hogy Sheriff elhagyott?

- Igenis jobb – veszi komolyra a hangot Anna. – Jobb, mint neked, mert én tudom, milyen szeretni
és szeretve lenni.

- Meg, hogy milyen elhagyva lenni. Köszönöm én ebből nem kérek.

- Adél! Te önkéntes cölibátust vettél fel! Hacsak nem vonulsz zárdába, ez, ebben a világban
nagyon kemény lesz.

- Nem leszek apáca – ingatja a fejét Adél -, csak még nem jött el az ideje.

- Minek az ideje? – kérdi a barátnő kis iróniával. – A boldogság ideje? Isten azért teremtette az
embert,  hogy boldog legyen. Azért teremtett nőt és férfit,  Ádámot és Évát párba, hogy együtt,
egymást kiteljesítve legyenek boldogok. A szerelem Istennek tetsző, a fenét, Isten által elrendelt
dolog.

- És nem lehet, hogy nekem egészen mást rendelt az Isten? – szól kissé túlvilágian a semmibe
révedő kék szemekkel Adél.

-  Na,  ja  –  fordul  a  színpad felé  Anna,  nézve,  hogyan ér  véget  a  ceremónia -,  a  misszió.  –
Visszafordul barátnőjéhez, kicsit megböki, hogy induljon a levonuló tömeggel együtt. – A missziónak
semmi köze ahhoz, hogy bezárod a szívedet, és így bezárod magadat egy kalitkába. Hogyan akarsz a
nagyvilágban segíteni másokon, ha még saját magadon sem vagy képes? Egyébként, elmesélted már
az édesanyádnak a nagy terveidet?

Lassan cammogott a friss diplomások hada. Adélnak valahogy nem akaródzott válaszolni erre a
kérdésre. Ahogy leértek a nézőtérről, a tömeg kissé szétszéledt, és velük szemben ott állt Sheriff.
Nagyon  jól  festett  galambszürke  öltönyében,  fejébe  nyomva,  a  becenevét  adó,  gimiskora  óta
elmaradhatatlan  kalappal,  ami  az  öltözékéhez  illően  patyolat  fehéren  virított.  Okos  fiú  volt,
történelem-hittanos, és a Pázmányra ment tovább jogot tanulni. Három évig voltak együtt Annával,
második óta, de hogy mennyire mély, bensőséges kapcsolatuk volt, hogy meddig mentek el, azt senki
sem tudta, soha nem beszéltek róla. Adél sejtette, hogy amúgy isten igazából, testi-lelki társakká
váltak, de nem firtatta. Pár hete nyilvánvaló lett, hogy már nincsenek együtt. Külön jártak előadásra,
nem ültek egy helyre, és egymástól függetlenül távoztak az órák után. Anna nem mutatta, hogy
haragudna Sheriffre, de Adél már ismerte annyira, hogy tudja, nem a lány szakított.

- Sziasztok lányok! – örömködött a fiú. – Azt reméltem, tán’ a diplomátokat is felcserélt nevekkel
kell, átvegyétek – nevetett teli szájból, kicsit még a fejét is hátravetve. Szinte hagyománnyá vált már,
hogy egyik paptanáruk nyomán, aki rendszerint felcserélt, összemixelt néven, Koncsag Annának és
Kovásznai Adélnak hívta őket, az egész csoport e neveken szólította meg a lányokat.

- Hűha! Meg sem néztem – nevet vele Anna. Adél furcsán szemlélte a fiatal párt, akik már nem is
egy pár. A fiú nyilvánvalóan elhagyta a lányt, mégsem haragosak, dühösek, pont olyan kedélyesek
egymással,  mint  régen.  „Ó,  az  élet  nem  fehér  és  fekete”  válaszolta  Anna,  mikor  pár  napja
rákérdezett nála. Adél nem értette, ahogyan már azt sem, hogy ez a csupa szív, szolid, folyton
karitatív munkákat végző lány miért lesz a leghangosabb, legbulizósabb srác barátnője.

- Na és csajok, most hogyan tovább? – kérdezi lelkesen a fiú.

- Adél misszióba megy – vágja rá nevetve Anna.



- Na, ne! Tényleg sikerült? – rökönyödik meg Sheriff.

- Á! Dehogy! – legyint nevetve Adél.

- Csak vicceltem. Én hazamegyek Debrecenbe, és keresek valami munkát. Aztán egy év múlva,
azt hiszem, elmegyek valahova szociális munkásnak tanulni – meséli Anna kiegyensúlyozottan.

- És te Adél? Elfogadtad Fülek atya ajánlatát? Annyit gondolkoztál rajta.

- Hát, nem volt egyszerű, az anyám miatt, de végül is igent mondtam.

 

A vár mogorván trónolt a város felett. Valaha csupa rom volt, mára mintha a régi erődítményt
húzták volna fel Gárdonyi Géza csodálatos regénye nyomán. Kicsit elveszett a patina, a történelmi,
nosztalgikus báj, de még így is nagy idegenforgalmi vonzerőnek számított. A Nap lustán ébredezett,
még alig nyújtózott a Dobó-bástya fölé egy-két sugara, mikor Adél a hűvös hajnalra nyitott ablakában
állt, és könnyes szemmel várta a reggelt. Szerette ezt a várost. Békés belterjességét, biztonságot
nyújtó kapcsolatrendszerét, lokálpatriotizmusát. Csodálta barokk épületeit és templomait, a Líceum
könyvtárát, a ciszterci templom felkavaróan mozgalmas oltárát, a téli hóesésében kivilágított főterét.
Sokat kapott ettől a közegtől.  A valahova-tartozás érzését, az elismerés magasztosságát, amit a
legkeményebb,  legmaximalistább paptanáraitól  érdemelt  ki,  és  ami  valódi  felnőtté  érlelte,  és  a
kiszámíthatóságot, ami zaklatott lelkének gyógyír volt gyerekkora óta.

Bőrét csípte a nyárvégi hajnal fuvallata, libabőr futott végig a testén. Félt. Egyedül érezte magát.
Mióta Anyának beszámolt a döntéséről, nem sokat beszéltek, csak úgy éldegéltek egymás mellett.
Mindketten a másiktól várták, hogy felhozza a témát, míg végül elmúlt a nyár, és eljött a búcsú ideje.
Már mindent becsomagolt, nem volt sok cucca. A könyveit, a hangszerét és egy-két kisebb bútort
már Zsolttal felszállítottak a pesti lakásba, de a szíve olyan nehéz volt, hogy épp elég azt magával
cipelnie a mai napon. Egyszer valahol azt olvasta: „ha Isten szavát követed, lelked oly könnyen
szárnyal majd, mint egy pillangó”. És valóban így is érezte, tudta, hogy lélekpillangója jó irányt
mutat. Ifjúsága úgy röppent el,  hogy megtalálta az egyensúlyt magában. Imái meghallgattattak,
elmélkedései utat mutattak neki. Apja helyett egy sokkal tökéletesebb Atyát talált magának, olyat,
aki nem hagyja cserben, aki mindig vele van, akiben nem lehet csalódni. Vágyta és érezte is Isten
közelségét, mikor a templomi kórusban énekelt, mikor a vonószenekarral elbűvölő zenehullámok
szárnyain repült, mikor teológiai előadásokat hallgatott, majd saját gondolataival összekapcsolva a
vizsgákon magyarázta el a velejét. Bármi is történt vele vagy másokkal, ő mindig Istentől kiindulva
gondolta  végig,  így  keresett  megoldást,  magyarázatot  rá.  És  legtöbbször  meg  is  találta.  Soha
egyetlen pillanatra sem volt kétséges számára, hogy Isten létezik, és minél többet tanult róla, annál
biztosabb volt benne. A világ legalapvetőbb, leglogikusabb tudományának tartotta a teológiát, a
tudományok összessége, a felfedezések, a találmányok nagyszerűsége, minden egyes új kémiai elem
vagy fizikai törvény, mindez számára Isten tökéletességének bizonyítéka volt.

Ahogy állt a hideg szobája kitárt ablaka előtt, minden porcikáját áthatotta Isten fennköltsége, a
világ, mint Isten tökéletességének lenyomata legapróbb sejtjében is benne élt,  pont úgy, ahogy
átitatta a világegyetemet, aminek ő csupán egy jelentéktelen porszeme. És szemben a bástya ijesztő
árnya felett megjelent vakító fényességével, az élet ígéretével és melegével az izzó napkorong, a
fényességes Ehnaton napistene, az életet adó erő.

- Megfázol – szól az édes, melegen átölelő hang, a bársonyos simogatás, a megértés, az anyai
szeretet bús öröme, szerető féltése a háta mögül.

- Igen – válaszolja Adél a felszabadultság megnyugvásával, a lelkét elöntő végtelen boldogsággal,



ahogy édesanyja karjai közé bújik, fejét nyakába fúrva szívja magába a szülői szeretet végtelen
nyugalmát. Meztelen vállán végigcsordult egy meleg könnycsepp, engesztelő áldozatként egy anyai
szívtől, ki elengedi az ismeretlenségbe, veszélyek súlyos satujába egyetlen gyermekét.

 

2.
Az iskola ódon volt, bár nemrég eshetett át némi felújításon, itt-ott határozottan a modernizáció

furcsa kontrasztjai látszódtak. De a folyosó hideg és kietlen, ahogy az egész iskola hangulata. Bár
lehet, hogy csak Adél számára olyan lehangoló, lehet, hogy csak ő nem tudott beilleszkedni ebbe a
közegbe, de tény, hogy több, mint egy évvel az után, hogy első ízben lépett a katedrára, még mindig
szinte csak somfordált a szürke fényben az alsósok termei felé. Nagy erőpróba az számára, hogy
kizárólag  elsős,  másodikos  és  harmadikos  osztályokat  kapott,  mintha  csak  egy  gyorstalpalós
hitoktató lenne, pedig nem is ért az alsó tagozatosokhoz, ő nem végzett tanítóképzőt, ő tanár, a szó
legnemesebb értelmében.

Xavér atya, az igazgató, kedves, határozott embernek tűnt. Minden szülő csak lelkesedni tudott
érte, Fülek atya is dicsérte, akit még fiatalon tanított az azóta jócskán megöregedett szerzetes.
Mindenki,  amolyan szent  emberként  tisztelte,  és  Adél  remélte,  hogy régebben,  mikor  ereje  és
szellemi képességeinek teljében volt, valóban kiérdemelte ezt az odaadást, mert sajnos mára egy
kiégett, kissé bomlott gondolkodású öregember lett. De Adél már nem is csodálkozott. Az egész
egyházi  iskola  egy  hatalmas  csalódás  volt  neki.  Egy  hét  is  elég  volt,  hogy  tudja,  ha  egyszer
gyermekei lesznek, nem fogja felekezeti suliba adni őket. Csupa megjátszás volt az egész tanintézet,
s  bár volt  egy-két  tanítónő,  akikkel  jól  kijött,  érezte a kollégák pillantásain,  hogy valamit  nem
szeretnek rajta. Az egyik másodikos osztály tanítónője komoly hadviselést indított ellene, felszólalt
minden fórumon, uszította a szülőket, hogy egészen más stílusban tanítja a hittant, mint azt elődje
tette. Elődje, az etalon, akinek semmi erre vonatkozó végzettsége nem volt, mi több, semmilyen
pedagógiai  vagy más felsőfokú végzettsége sem, egyszerűen az iskola  régi  diákja,  aki  pár  éve
hittanból érettségizett, ez adta az alapot, hogy hitéletre, Isten szeretetére és ismeretére neveljen
kisgyerekeket. Mikor még ősszel megkezdődött a tanítás, Adél hospitált a fiatal nőnél, mielőtt az
nagy pocakjával szülési szabadságra ment volna. Az óra első fele azzal telt el, hogy kifaggatta a
gyerekeket,  ki  volt  a  vasárnapi  misén,  és  keresztkérdésekkel  igazolta  is  annak  igazát,  vagy
hamisságát. A hátralevő rövid időt a tankönyv olvasásával töltötték, meg elénekeltek egy-egy dalt
rettenetesen  hamisan.  Olyan  lemaradásban  voltak  a  tananyagot  illetően,  hogy  sem  a  10
parancsolatról, sem a bűn fogalmáról, még kevésbé fajtáiról, semmilyen kép nem élt a gyerekekben.
Adél örült az elsős osztályainak, mert ott nem kellett megküzdenie a folyamatos Jézuskázással és
Istenkézéssel, amiről sehogyan nem tudta leszoktatni tanítványait.

Az ellenében fellépő tanítónő szerint ő túl kemény, túl sokat követel és megfélemlíti a gyerekeket,
egész személyével,  megjelenésével  regulázza a tanítványait,  akik így olyan szinten éltek a bűn
fogalmának  bűvkörében,  hogy  állítólag  a  kislányok  már  azt  is  halálos  bűnnek  élték  meg,  ha
szoknyájuk a térdük fölé csúszott.  Mikor ezzel Adélt szembesítette, az álmosoly mögül vicsorgó
fogakkal, szűkre zárt ajkakkal motyogó tanítónő, a lány szóhoz sem jutott. Végül csak végignézett
magán,  vállpántos  ruháján,  ami  lágy  eséssel  kiemelte  gömbölyű csípőjét,  borotvált  lábán,  amit
modern fekete hasított bőr nyitott cipellőbe bújtatott, és arany bokaláncán, élénken élt benne, hogy
ma hangsúlyosan festette ki cicaszemeit, amik így kevésbé árulták el érzelmeit, fájdalmait, és nem
feledhette,  merész ötlettel  éppen a közelmúltban fiúsan rövidre vágatott  frizuráját  sem. Kecses
mozdulattal mutatott végig ezen a látványon, és csak ennyit mondott:

- Nézz végig rajtam! Te ezt most komolyan mondod? - És ő komolyan mondta. Olyannyira, hogy az



igazgató,  hathatós  közbenjárására,  minden egyes  óráján kötelezővé tette  a  tanítónői  jelenlétet,
ellenőrizve, helyesen, szakszerűen látja-e el feladatát.

Mostanra éppen beköszöntött a tél. Kezdhet gondolkozni rajta, hogy milyen karácsonyi műsorral
lepje meg az iskolát, amit csak a hittanosaival képzelhet el, mert az ének-zene oktatását, vagy a
kórus vezetését még véletlenül sem bízták rá. Volt egy lelkes, ám vastagon amatőr tanítónő, aki némi
plusz  fizetésért  rémes  kóruspróbákat  tartott,  ahol  a  gyerekek  legtöbbször  csak  fennhangon
kiabáltak,  szaladgáltak,  de  legalább  jutalomkirándulásra  mehettek  nyáron  a  külföldi
testvériskolákhoz. Adélnak a szíve szakadt meg, amikor a délutáni kötelező ügyeletei alkalmával el-
elsétált a próbát befogadó zeneterem előtt.

Halkan tipegett a második bések termének ajtaja mellé, alig pár perc volt hátra a szünetig,
amikor  már  övé  az  osztály.  Ilyenkor  igyekeznie  kellett  volna  a  folyosóra  taszigálni  az  apró
csemetéket, akik addigra annyira elfáradtak, hogy volt,  aki egyszerűen elaludt a padjára dőlve.
Adélnak  nem  volt  szíve  folyamatosan  hajtani  a  csöpp  teremtéseket,  inkább  résre  nyitotta  az
ablakokat, hogy friss levegő lengje be a termet. Beszélgetett, szeretgette ezeket a majdnem babákat,
anyai ösztönei itt is, ahogy az elsősöknél is, mindig előjöttek. Érdekes, hogy valahogy a harmadik
osztályos kor volt a vízválasztó, ők már öntudatos kemény kölykök voltak, legtöbbjük nem igényelte
az  anyáskodó  hangot,  gondoskodást.  Sőt  ezen  az  évfolyamon  volt  egy  fiúcska,  aki  pofátlanul
szemtelen, mocskosszájú és tiszteletlen volt. Simán lehülyézte őt, akár az óra közepén is a többiek
előtt,  és a hittanórán is elképesztő káromkodásokat eresztett meg. Adél próbált küzdeni ellene,
igyekezett nem személyes sértésként megélni, nem akart bosszúállónak tűnni, de szerette volna a
saját magának és az általa tanított tantárgynak járó tiszteletet kivívni. Mindhiába, mert a szép szó
ennél a legénykénél egyáltalán nem használt, az osztályfőnöke, csak annyit mondott, hogy nála nem
csinálja, s bár a fiú nehéz eset, meg lehet találni a kulcsot hozzá. Ezt Adél is biztosra vette, de amire
a tanítónőnek eddig majdnem 3 éve volt, arra neki jóval kevesebb ideje lehetett volna, és szemmel
láthatólag az ő kulcsai nem ebbe a zárba valók. Tanácstalanságában a szülőknek írt üzenetet az
ellenőrzőbe, amire ők írásban válaszolták, hogy ha ezt az ő gyermekük megteheti a tanórán, akkor a
tanárral van a baj. Már előre félte azokat a napokat, amikor abba az osztályba kellett mennie.

Kicsöngettek. Adél egyenes derékkal várta az ajtó nyílását, a kitóduló gyereksereget, a karót
nyelt idős tanítónőt, hogy most is nyomatékkal megjegyezze: - Aztán meg kell ám kérdezni, hogy ki
nem járt a vasárnapi misén, és fel is kell jegyezni, hogy számon kérhessem a szülőkön! Adél minden
alkalommal ígéretet tett,  és meg is kérdezte:  „Szeretné valaki  jelezni,  hogy nem volt  vasárnap
templomban?” - És mert soha nem jött válasz, ezt annyiban is hagyta. Nem a gyereken múlik, hogy
megy-e misére vagy sem, hanem kizárólag a szülőn, ő pedig nem azért van itt, hogy a családot
nevelje, a mellékelt ábra szerint nem is igen lehet, és szerinte egyébként sem attól nő majd fel jó
keresztényként egy gyermek, ha minden vasárnap „lerángatja Krisztust a keresztről”. Persze az már
neki is szemet szúrt, hogy van egy kislány, aki nagy valószínűséggel még soha életében nem látta
Isten házát belülről, és fogalma sem volt arról, mit is tanul ő most, nem éppen túl nagy buzgalommal,
ezeken  az  órákon.  Végül,  mivel  érdemjegyei  alapján  bukásra  lett  volna  ítélve,  Adél  azt  a
mentőfeladatot  adta  számára,  hogy  a  decemberi  egyházi  ünnepek  liturgiájáról  képes,  rajzos
élménybeszámolót kell készítenie. Az első miséről készült naplója megdöbbentően színes, élvezetes
és nívós lett, reményt adva rá, hogy ezzel elindította a kislányt a vallásosabb élet felé.

Adél letette mappáját a tanári asztalra, kinyitogatta résnyire az ablakokat,  és éppen készült
elővenni  szemléltetőanyagait  a  mise  részeinek  átismétléséhez,  mikor  hozzálépett  Ramóna,  egy
tündéri, szőkefürtös, piszeorrú, cseresznyeajkú, mindig kantáros szoknyácskákban járó leányka.

- Megszületett a kistestvérem. Nekem őt most akkor is szeretnem kell, ha nem akarom? – vágott a
közepébe gyermeki őszinteséggel. Adél nem csodálkozott a kérdésen. Amióta csak elkezdett tanítani,
minden héten újabb és újabb részleteket tudott meg a kis Ramóna életéről, sajátosan a kislány



szemszögéből.  A  kép mára már  egész  jól  összeállt.  Apja  hosszan folytatott  titkos  viszonyt  egy
sokkalta fiatalabb nővel,  amit a három gyerekkel otthon levő anyuka nehezen viselt.  Ideges és
gyanakvó volt, aztán kiderült az igazság, és a férj, az apa, rögtön el is költözött otthonról. Jogot
formált a gyerekeire, így sok hétvégét töltött a kislány, bátyjával és alig egyéves kisöccsével az új
családjánál,  amit  ez  az  ártatlan  lélek  nem tudott  megérteni,  feldolgozni.  Nem szerette  az  új
feleséget, aki szerette volna, ha szintén anyának hívja őt, de hogy is tehette volna, anya otthon van,
és anya mindig is ott volt, nem csak pár hónapja. Ő ölelte, csókolta eddig apát, ő aludt mellette a
nagy  ágyban,  és  ő  főzte  neki  kedvenceit  a  vasárnapi  ebédekre.  Átélte  anyja  szomorúságát,
szenvedését, s bár nyilvánvalóan nem nevelték az apja ellen, a gyermeki logika élesen rakta össze a
képet. Ha csak most lett apának új barátnője, mert már nem szereti anyát, és azonnal össze is
házasodtak, amint a bíró bácsi megengedte ezt, mégis hogyan lehet máris új kistestvére? Mert anya
pocakjában Beni, a kisöccse, hosszú-hosszú ideig növekedett, erre tisztán emlékezett.

Adél szerette volna megnyugtatni a kislányt, segíteni neki, hogy az élet korán megtapasztalt
árnyoldalait kicsit szebb színben lássa, könnyebben tudja elfogadni. Ezért úgy döntött, hogy az élet
legfontosabb alapelvének szemszögéből,  a szeretet mindenfeletti  adományának fényével világítja
meg  a  helyzetet.  Ölébe  vette  a  kicsi  lánykát,  lassan  végigsimított  fonatban  megregulázott
rakoncátlan szőke tincsein, és lágy hangon szólt hozzá:

- Nem kell szeretned azt a kistestvért, de fogod. Mert szeretni nem akarunk vagy sem, hanem a
szeretet csak úgy jön, belülről, a lelkünkből. Hogy is hívják a kicsit?

- Dávid – válaszolja csodálkozva a tágra nyílt szemű kislány.

- A kis Dávid, biztosan nagyon aranyos baba. Ő nem akart a világra jönni, őt apukád és az új
felesége akarták, de nem azért, hogy neked rossz legyen. Dávid a testvéred, mert közös az apukátok,
és Dávid, ha majd nő, és megismer téged, nagyon fog szeretni, ahogyan te is fogod őt szeretni. Az
Isten is szeret minket, még akkor is, ha mi valami rosszat teszünk, ha nem szeretjük vagy tiszteljük
őt eléggé, mert bizony ilyen előfordul. A Jóisten örül a kis Dávidnak, ahogyan örült annak is, amikor
te megszülettél. Hát örülj te is neki, hogy van még egy kistestvéred, akivel sokat játszhatsz majd.

- De az ő anyukája nem az én anyukám – fakad ki felháborodottan a kislány.

- Bizony nem, és nem is kell, hogy te ugyanúgy szeresd apa új feleségét, mint az édesanyádat. De
őt sem kell utálni, vagy haragudni rá. A felnőttek sokszor hoznak olyan döntéseket, amiket a te tiszta
kicsi lelked rossznak ítél meg, vagy butaságnak tart. Apa is számodra érthetetlen döntést hozott, de
nem azért tette, hogy neked, vagy bárkinek fájdalmat okozzon. Szeret téged, és ezért fogadd el, hogy
így döntött, hogy már más feleség tartozik hozzá.

- De a felnőttek miért döntenek rosszul?

- Nem biztos, hogy rosszul döntenek, de mi többiek nehezen tudjuk ezt megítélni. A Jóisten tudja
csak, hogy jól vagy rosszul döntünk, és ha rosszat teszünk a lelkiismeretünk, odabent – Adél a
kislány mellkasára teszi a kezét – mindig megszólal. Ilyenkor az Isten figyelmeztet minket, hogy
gondolkodjunk, mit is teszünk, vagy tettünk. Sokszor nem értjük a másik embert,  de ugyanúgy
minket sem értenek meg mindig. Így van ez veled is. Talán ezért nem érti meg édesapád, hogy mi fáj
neked.

- És Ági? Ő meg fog érteni? Mert anya megért engem.

- Ági apa új felesége? – kérdi Adél, mire a kislány biccent a fejével,  de azért egy fintort is
megereszt. – Nem biztos, hogy meg fog érteni, de az is lehet, hogy már most is megért. Próbáld
megkérdezni tőle. Szerintem lesz még egy ember, aki nagyon szeret téged, és ez akár jó is lehet.



Talán hagyd, hogy barátkozzon veled.

- A bátyám is azt mondja, hogy ez tök jó, mert így több karácsonyi ajándékot kapunk – csillan fel a
kislány szeme, és már pattan is ki Adél öléből, szaladva a folyosó felé.

A Nap sugarai  átszakítva  a  téli  fátyolos  égboltot  vad erővel  villogtak be a  résnyire  nyitott
ablakokon. A folyosóról az ügyeletes tanítónő lépett be, csuda vörösre festett haja pirosnak hatott a
bevillanó napfényben. Tűsarkain imbolygott a tanári asztalhoz, hosszú körmei között egy borítékot
szorongatva.  Miután  motyogott  pár  kedvesnek  szánt,  mégis  majdnem  szánakozó  mondatot,
végigmérve Adél szolid és fiatalosan kényelmes öltözetét, átadta a zárt borítékot, amin az igazgató
kacskaringós betűkkel szőtt kézírása virított: Koncsag Adél tanítónő részére.

„Tanítónő!” - Háborodott fel magában Adél. – „Jesszusom, még azzal sincs tisztában, hogy én
felsőtagozatos és középiskolai tanár vagyok! Mi jöhet még?” A borítékot nem volt ideje kinyitni,
becsöngettek, és a gyerekek hada nyomult a terembe, zsivajukat csendesítve találták meg helyeiket
a padjaik mellett. A felelős jelentette, hogy milyen nap van, és hányan hiányoznak, Adélnak mindig
némi nosztalgiával juttatva eszébe saját gyermekkorát, az iskolai szorongások hosszú éveit. Gyorsan
intett az osztálynak, hogy csüccs, énekeltek egy-két csodaszép adventi dalt, átismételték a korábban
tanultakat, és belevágtak a szentségek megismerésébe. Az óra végére volt, aki annyira elfáradt, hogy
a padjára borulva várta a felmentő csengőszót, ami egyben a nap végét, az ebéd eljöttét, a délutáni
játékot, vagy a szülői ölelést jelentette. A terem végén éppen ébredezni kezdett az Adél felügyeletére
berendelt piros hajú kolléganő.

Adél kicsit fáradtan ült le az asztal mellé, hogy elmaradását könyvelje az osztálynaplóba, de az
asztalt uraló porcelán Szűz Máriának támasztott boríték vonzotta a tekintetét. Lágy érintéssel fogta
meg a vékony papírdarabot, mintha csak attól félne, ha meggyűri, büntetést kap érte. Finoman
hajtotta ki a le nem ragasztott nyelvet, és húzta ki a hajszálvékony levelet. Még soha nem kapott
ilyesmit az igazgatótól, kíváncsian várta, mi lehet benne. De némi csalódására, csak egy semleges kis
üzenetet tartalmazott az ismerős cirkalmas betűkkel:

Kedves Adél!
Kérem, hogy a holnapi napon, a második órát követő szünetben jelenjen meg az igazgatói

irodában.
Xavér atya

 

Hatalmas pelyhekben hullott a hó. Kicsit későn, de csak megérkezett a tél. Adél örült is neki, meg
nem is. Szerette a telet, a friss hó illatát, meg, hogy ropog az ember talpa alatt,  a karácsonyi
készülődést, a forralt bor bódító páráját az adventi vásárokon, és a kórus fellépéseit a templomi
ünnepeken. De előre rettegett a hideggel egyenesen emelkedő gázszámla miatt. Alig több, mint egy
éve lakott  egyedül,  de máris  ellepték az adósságok,  a  kifizetetlen,  vagy elhalasztott  határidejű
közüzemi számlák. Csak állt  az ablak előtt,  nézte a körfolyosós gang peremére hulló,  és egyre
nagyobb buckát  képező  hópihéket,  amik  a  kísértetiesen kékes  szürkületi  fényben meseszerűen
csillantak meg mielőtt a mocskos kőlapra röppentek volna. Nem fűtött be túlságosan, hiszen úgy is
mindjárt indul, inkább csak apró lámpácskákat kapcsolt fel, hogy meleg-érzetet adjanak. Szerette a
kis másfélszobás otthonát. A félszobát hálónak rendezte be, még az apjától örökölt egyszerű, férfias
bútorokkal,  de kicsit  mégis  feldobta egy-egy jól  elhelyezett  csiri-virivel.  A szoba egészen intim
légkört  árasztott.  Csuda  színes  ágytakarót  varrt  különböző  fényes  vagy  érdekes  textúrájú
anyagokból, egészen a földig ért, és a nagy párnák rajta kimondottan orientális hangulatot keltettek.
Csak az ágy, egy aprócska éjjeli szekrény és egy nem túl nagy kétajtós ruhásszekrény fért el a
kicsiny,  sötét  lyukban.  A  szekrény  fogantyújára  hatalmas  rojtos  függönybojtot  aggatott,  a  régi



szocreál csillárt egy rizspapír gömbre cserélte, de nem sokat világított, mert Adél jobb szerette a kis
lokális fénypontokat, az éjjeli szekrényen és az ágy és a szekrény között lógó nagytükör felett. A
tükör alatt egy ládika állt,  és azon a féltve-őrzött hegedű, ami már inkább csak dísz volt, mint
használati tárgy. Adél néha elővette, nézegette, de ha arra gondolt, hogy játszani kellene rajta,
„majd holnap”, hallotta a belső választ. De az a holnap nem jött el.

Készülődnie kellett. Nem sietett túlságosan. Komótosan fordult meg, oldalra pillantott az asztalon
hívogatóan, munkában megszakított varrógépére, ami szinte mosolygott rá, mint egy kis háziállat,
szájából lógott ki legfrissebb alkotása, egy magasgallérú kabát. Még az első fizetéséből vette a
modern  Singer  gépet,  és  minden  évszak  kezdetén  meglepte  magát  egy  Burdával,  amiből  a
legdivatosabb modelleket varrta meg a ruhatárába. De most a hideg szobában, kissé elgémberedett
kezekkel, nem volt kedve tovább dolgozni a vágyott kabáton. Csak várta, hogy teljen az idő, hogy
indulhasson a templomba,  hogy a jégvirágok belepjék az ablakot,  hogy a hópelyhek ellepjék a
folyosót. A villamosmegállóban nem voltak sokan, talán visszarettentő volt a hatalmas hóesés, a
hirtelen mindenhova befúvó hideg szél, az igazi tél. Adél átzötyögött a négyes-hatossal a Moszkva
térig, itt mindig valami furcsa gyomorgörcs szorította satuba az egész hasát, de ő nem tudta, mitől
lehet.  Mindenesetre  nem  volt  Budapest  legszebb  pontja,  biztosan  ez  az  oka,  gondolta.  A  hó
ropogását gondosan kiélvezve baktatott fel a lépcsőkön, le a főposta mellett a Városmajor felé. Nem
akart túl korán érkezni a modern templomba. Szerette volna elkerülni azt a tolakodó fiatalembert,
aki mindig olyan látványosan keresi a társaságát, aki mindig érdeklődik hogyléte felől, aki szinte
minden este megkérdezi, hogy hazakísérje-e, nem fél-e ebben a sötétben.

„Hazakísérni,  no  persze!  Ismerem  én  az  ilyen  hazakíséréseket.  Szép  vonala  van  az  ilyen
kérdéseknek: Hazakísérhetlek?- Fel mehetek egy teára?- Megdönthetlek végre? No, én, köszönöm
szépen, nem kérek az ilyen kedveskedésből. Beszélgessen veled a radai rosseb.”

Adél az oldalajtón slisszant be, kikerülve a templom előtt jóízűen beszélgető férfiak csoportját, a
fiatalembert, aki észre sem vette őt. És nem csak a kóruspróba előtt, de közben és utána sem. Nem
az a látványosan észre sem veszlek, hogy lásd, „megbántottál engem”-érdektelenség volt ez, hanem
valóban semmilyen érdeklődést nem mutatott Adél iránt, mintha ő ott sem lett volna. És Adél furcsán
érezte  magát,  ahelyett,  hogy  megkönnyebbült  volna,  valami  szívszorító  érzése  támadt,  valami
bánatos hiányérzete. Igen, bántotta a fiú eltávolodása, bántotta, hogy ő láthatatlan lett számára.
Nem tudta olyan szépen csengően énekelni az adventi dalokat, amik a megbékélést, a megbocsátást,
a  tiszta  lelkű  örömünnepvárást  voltak  hívatottak  még  szebbé,  még  hangulatosabbá  tenni.
Zavarodottan  álldogált  a  szünetben  is,  és  szokásától  eltérően  nem rohant  el  elsőnek  a  próba
végeztével.  Várt,  maga sem tudta,  hogy mire,  de várt.  Talán,  hogy feleszmél a fiatalember,  és
megkérdi,  hazakísérje-e,  amire persze ő elutasító választ fog adni,  de akkor is.  Állt  és majd’ a
hányinger kerülgette, mikor a srác egyetlen hozzá intézett szó vagy mosoly, vagy akár pillantás
nélkül távozott. Adél kiáltani tudott volna, hogy: itt vagyok, nem veszel észre, itt?! De a szavak
bennakadtak, és a nagy kék szemek könnyel teltek meg. Csak állt a templom közepén, és bambán
bámult maga elé.  Arra gondolt,  ha a fiatalember visszajönne, és megkérdezné, akkor ma igent
mondana. De a fiú nem jött vissza, nem kérdezte meg sem most, sem soha többé.

- Adélka – süvít egy harsány hang a fülébe -, épp egy éve, hogy együtt éneklünk, és még nem
beszélgettünk.

- Nem, tényleg nem – fordul a lány egy középkorú, anyja korabeli asszonyhoz, aki egy cseppet
sem hasonlít  az  ő  visszafogott  anyukájára.  Harsány  és  hangos  asszonyság  volt,  meglehetősen
kellemetlen énekhanggal, ráadásul gyakorta hamisan süvített ki a kórus egységéből.

- A lányoknak – mutat a mögötte álló korosodó hölgyek vigyorgó csapatára – most mutattam meg
az én csodás Zsuskám fényképét. Nézd csak, milyen csinos! – és egy egyenruhás leány képét dugja



Adél orra alá. – Most lett stu…, stew…, izé…, szóval légiutas-kísérő.

- Hát… - Adél szeretne valami kedveset mondani, de a csodálkozástól hirtelen nem jut szóhoz.
Nem  azon  akadt  fenn,  hogy  a  lány  egy  stewardess,  hanem  azon,  hogy  milyen  kerekded,  ne
szépítsünk,  ez  a  lány  egyenesen  kövér  volt.  Ahogy  mindenki,  úgy  az  ő  képzeletében  is  a
légikisasszonyok mind törékeny, légiesen csinos nők képzetét keltették.

- Látom, azon csodálkozol, hogy az én kis Zsuskám milyen duci – csicsergi harsány nevetgéléssel
az asszony. – Hát nem az édesanyjára ütött – folytatja, büszkén kihúzva magát. Adél már végképp
nem tudta, hogyan is reagáljon, végigmérve a termetes asszonyt, akinek hordónyi hasa megelőzte
még a hatalmas kebleket is. Beszélgetőpartnere mellé gurult, bizalmasan átfonta karjával a lány
vállát, és szinte susmorgásnak hatott, hogy kivételesen normális beszédhangon szólalt meg:

-  Tudod,  régen csak híres  emberek,  színészek,  politikusok felségei  vagy cicái  lehettek légi-
kísérők, de úgy tűnik, mára végre észhez tértek, és nyitott a világra a Malév. Egy stuw..izének nem
kihívónak, vágykeltőnek kell lennie, nem kell, hogy minden pasi meg akarja izélni őt. Csak legyen
bizalomkeltő, udvarias, segítőkész, kedves, ha kell  határozott,  és persze beszéljen nyelveket. Te
beszélsz nyelveket ugye? – fordul Adélhoz, akinek már a szája is tátva maradt a döbbenettől.

- Hát, igen, beszélek.

- Arra gondoltam kedveském – fordítja a lány két vállát megmarkolva maga felé az asszony-, ha az
én  Zsuskámat  felvették,  akkor  neked  is  ott  lenne  a  helyed.  Olyan  szépen  mutatnál  abban  az
egyenruhában – vigyorog teljes fogsorral, hogy minél bizalmasabb hangulatot keltsen. – A lányokkal
– és ismét a mögötte álló asszonyok hadára sandít -, úgy látjuk, hogy nem vagy te túl boldog. Nem
kellene abban az iskolában agyon nyúznod magadat. Élj egy kicsit! Szép vagy, csinos vagy, beszélsz
nyelveket! Próbáld meg!

- Hát, nem is tudom – nyöszörög tanácstalanul Adél.

- Nézd csak, itt van ez a névjegy. Ha gondolod, hívd fel, nála kell jelentkezni.

És a kis érdes papírdarab már oda is simult a tenyeréhez. Mintha csak odaragadt volna, úgy
ragaszkodott a lány bőréhez. Az asszony még egyszer megszorongatta Adél vállait,  majd kezeit
végigsimította a lány karján, biztató mosolyszerű fintort vágott, és távozott a kíváncsian csillogó
szemű asszonyok körébe, hogy elújságolja nekik, hogyan is ment a hadművelet, amit a szomorú-
szemű lány megmentésére eszeltek ki.

Az  igazgatói  iroda  a  földszinten  volt,  jobbra,  azonnal,  ahogy  az  ember  belépett  a  nagy
kovácsoltvas korlátú lépcsőházból a folyosóra. A szoba szűk volt és sötét, semmi kihívó nagyzolás
nem jellemezte. A falon, polcokon csupa akta, meg egy-két könyv, az ajtó fölött a kereszt, és rajta a
megfeszített Jézus nézett le a belépőre. Xavér atya asztala kicsi volt, roskadozott a papírlapok és
levelek rengetege alatt, mögötte egy rácsos ablakon szűrődött be némi fény, balra, a falról, egy
hatalmas képről mosolygott jóságosan II. János Pál pápa. A szomszédos szoba a tanári volt, két
meglehetősen  nagy  terem,  középre  csoportosított  íróasztalokkal,  a  szűk  átjáróban,  egyenlő
távolságra mindkét helyiségtől, az iskola egyetlen fénymásolójával. A fiatal hitoktatónak nem volt
saját  asztala,  de  nem  is  igényelte,  ő  csak  bejött,  leadta  az  óráit,  ügyelt  amennyit  kellett,  a
bürokratikus papírmunkát pedig mindig valamelyik tanteremben végezte, amíg a gyerekek ebédelni
mentek.  Gyakran  betért  ugyan  a  tanáriba,  hogy  a  saját  maga  rajzolta  szemléltetőanyagokat,
feladatlapokat,  amin  a  gyerkőcöknek  csak  a  válaszokat  kellett  beírni,  rajzolni  vagy  összekötni
sokszorosítsa. Most, ahogy kivette a fénymásoló szájából a kiszínezésre váró adventi koszorú rajzait,
fél szemmel a hatalmas szárnyas ajtóra sandított, ami az igazgatóiba nyílott, de amit nyitva tán még



senki sem talált. Adél tudta, hogy a következő szünetben sietnie kell ide vissza, hogy a folyosó felől,
éppen kicsöngetés után már kopogtasson is a szerzetesnél, aki fekete keretes szemüvege mögül
szúrósan vizslató tekintetével, már-már a szemmel verés technikáját kifejlesztve, megkövetelte a
pontosságot. Így hát Adél a harmadik órára is elkészítette a feladatlapok tömkelegét, amit a hóna
alatt cipelt a második ások terme felé.

Szerette ezt az osztályt, a tanítónő egyedüli volt, aki szabotálva a felsőbb utasítást, nem dekkolt
egyetlen egyszer sem a hittanórán, aki soha nem mulasztotta el dicsérni a munkáját, és mivel saját
kislánya,  egy másik osztályban szintén Adél  tanítványa volt,  pontosan tudta,  a  kicsik mennyire
rajonganak az okos kérdésekkel mindig egyenrangú partnerként beszélgető tanárnőért. A gyerekek
fesztelensége  mindig  lenyűgözte  Adélt,  hogy  milyen  egyszerűen  értik  meg,  érik  fel  ésszel  a
transzcendens dolgokat, míg felnőtteknek mennyire nehéz is az efféle elvont gondolkozás. Már csak
egy hét volt hátra a téli szünetig, a jövő hét csak karácsonyi ünnepségek sorozata lesz, így nem akart
már semmilyen nagy feladatba belevágni. Ahogy már hetek óta, most is az advent, a karácsony, Jézus
születése volt terítéken. Sok új dalt tanultak, és a kicsik lelkesen színezték Adél sajátkezű rajzát az
adventi koszorúról, közben értelmezve a gyertyák színeit is. Ma kicsit furcsák voltak a gyerekek,
nyugtalanabbak, zsibogóbbak, mint szoktak lenni,  míg végül egy cserfes, duci kislány feltette a
kezét, hogy szót kérjen. Adél mosolyogva szólította fel, mert ez a teremtés mindig nagyon okos és
teljesen kiszámíthatatlan kérdésekkel tudott előállni, most is erre számított tőle.

- Bemutatták nekünk az új hittantanár nénit – vág a közepébe a lányka. - Adél néni miért mész el?
- Adél köpni-nyelni nem tudott. Állt a terem közepén, nem akart teljesen hülyének tűnni a gyerekek
előtt, sírni sem akart, és üvölteni sem, pedig mindkettő benne volt a pakliban. Ráfagyott az idétlen
mosoly az arcára, és csak bámult a kislányra értetlenül.

- Az új hittantanár nénit? – kérdez vissza.

- Igen. Csúnya, vékony néni, és nem mosolyog, mint te – csicseregi a duci kislány.

- És olyan idétlen ruhában jár – kiabál be Adél kedvence, egy szemtelenül szókimondó fiúcska -,
nem is  lehet  tudni,  hogy  néni  vagy  bácsi!  –  kiabálja,  és  hangosan  kacag,  erre  ösztönözve  az
osztálytársait is. A terem vidáman nevetett a vicces beszóláson, hogy is érezhették volna át, hogy a
középen álló fiatal nőben milyen tragédia megy végbe, hogy egy világ omlik össze most körülötte.
Még fel sem fogta, hogy a hivatása, a szeretett tanítványai elvesztése, milyen nehéz lesz, csak az
egzisztenciális gondjai, a ki nem fizetett számlák és hátralékok jelentek meg élesen lelki szemei
előtt.

-  Miért nem szóltál Adél néni, hogy januártól már nem te fogsz tanítani minket? – kérdezik
kórusban a gyerekek.

- Mert én sem tudtam róla – válaszolja alig hallhatóan Adél -, de most énekeljünk inkább valami
szép karácsonyi dalt.

- Jó legyen a … - kiabálnak a lányok, de Adél már nem is hallja, hogy mit mondanak.

- Igen, az jó lesz – válaszolja földöntúli tekintettel, miközben a székére rogy. Az óra hátralevő
részében a gyerekek énekeltek, Adél pedig gondolkozott. „Szóval ezért hívatott Xavér atya. Légy
észnél Adél! Ezt csak úgy nem tehetik veled, neked határozatlan idejű szerződésed van!” – bíztatja
magát. – „Jár a felmondási idő, meg a ki nem vett szabadságokat is ki kell fizetniük. Igazság szerint
ki  sem rúghatnának  csak  úgy.  Nem kell  ehhez  valami  nyomós,  mondjuk  fegyelmi  indok?  Mit
követtem én el? És milyen megalázó eljárás ez, hogy a gyerekekkel előbb tudatják, mint velem?
Jézusom, most mihez kezdjek? Nincs időm, hogy tanácsot kérjek, de kitől is kérhetnék. Anyának nem



mondhatom el, csak jönne a fejmosás, hogy én megmondtam, minek kellett neked Pestre menni.” A
lány végig rágódott, míg ki nem csengettek, nem adott házit, minek is tette volna. Egy kislány ugyan
megkérdezte,  hogy  mit  kell  gyakorolnia  a  téli  szünetben,  de  Adél  csak  legyintett:  -  Semmit,
egyszerűen érezd jól magad, és élvezd a szeretet ünnepét!


