


Az álommenyasszony

NT Tibor

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!

Borítószerkesztés: Jn István

Általános és szakmai korrektúra: Hegyes Erika, Jn István, Márkusné Szűcs Marianna, Siszler Katalin,
Dr. Tóth Judit

Copyright ©Nagy Tibor, 2013

Minden jog fenntartva!

A szerző elérhetősége: nttiborinfo@gmail.com

Értékesítési honlap: www.konyvaszerzotol.5mp.eu

 

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a kézirat átolvasása után kritikájukkal, észrevételeikkel
hozzájárultak a regény végleges formájához, közöttük Jn Istvánnak, aki a fentiek mellett – baráti
alapon – elkészítette könyvem borítóját, valamint a szponzoroknak, akik lehetővé tették könyvem

első, nyomtatott megjelenését.

 

„NT Tibor (Nagy Tibor) regényét ajánlom mindazoknak az ép érzékű és a hagyományos emberi
értékek iránt elkötelezett, azokat az emberi létezés alapjának tekintő olvasóknak, akik a

modernkedő, majdnem cselekmény nélküli és legfeljebb a mű szerkezeti megoldása körül
bűvészkedő alkotásokat olvasatlanul félredobják.

Nagy Tibor regénye egy fiatal férfi boldogságkeresésének, az ideális társ megtalálásának
ügyesen bonyolított cselekményben elbeszélt története. A vágyott társnak „külcsín” és „belbecs”
vonatkozásában egyaránt pozitív értékeket (szépség, okosság, szeretetreméltóság, becsületesség

stb.) kellene hordoznia. Sok kudarc, csalódás után – mintegy eposzi kellékként – isteni beavatkozás
segítségével éri el célját a mű főhőse.

Ezeket az eseményeket szemléletes leírások kíséretében, a témához illő olvasmányos, színes
stílusban meséli el a szerző, és élvezhetik olvasói.”

Lőrincz Lajos
ny. tanár, költő

 
Mottó:

“Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan
előadni.” (Illyés Gyula)

 
Megjegyzés
A regényben megjelenő események és helyszínek tartalmaznak ugyan életrajzi elemeket, azonban



egészében véve nincs közvetlen kapcsolatuk a szerzővel. A fentiek miatt a könyv alapján értelmetlen
bármilyen, az író személyére vonatkozó következtetést levonni.

Nagy Tibor



Szélmalomharc
 

Pali  nyugtalanul fordult jobbra az ágyában. Még sötét volt,  pedig májusban korán virrad. Ő
mostanában mégsem tudott már ilyenkor aludni. Hajnalban véget ért a mély nyugalom időszaka, s
előjöttek a gondolatok, amelyek nem hagyták békén.

Vannak emberek,  akik  képesek mindent  könnyedén feldolgozni,  és  még a  valóban fajsúlyos
problémák sem zavarják őket álmukban. Töreki Pál nem tartozott közéjük. Amolyan művészlélek volt,
akit  minden kis  konfliktus  képes  volt  meggyötörni  vagy legalábbis  elgondolkodtatni.  Tanárként
magyart  és  történelmet  tanított  Keszthelyen,  egy  középiskolában,  s  bár  alapvetően  kedvelte  a
szakmát, kreatívabb tevékenységre is vágyott. Emellett szeretett volna mindenben a legjobbak közé
tartozni, így nehezen vette tudomásul emberi mivoltából eredő tökéletlenségét és hibáit.

Most  például  a  sorozatos  kudarcok  kínozták.  Már  évek  óta  kereste  az  ideális  nőt,  komoly
eredmény  viszont  nem  mutatkozott.  Pedig  rengeteg  időt  és  energiát  szánt  rá.  Rendszeresen
megjelent az egyik népszerű női magazin társkereső rovatában, az interneten úgyszintén, s még
hirdetésekre  is  válaszolt.  Természetesen a  mindennapi  élet  lehetőségeit  sem hagyta  ki:  iskolai
bálokban, sőt, akár az utcán is megszólított számára csinos lányokat. Egyszerű trükköket talált ki
erre  a  célra:  előfordult,  hogy  papír  zsebkendőt  kért  tőlük,  vagy  megkérdezte,  mennyi  az  idő.
Időnként  azzal  állított  meg valakit,  hogy úgy tűnik,  régóta ismeri,  de nem tudja  elhelyezni  az
emlékezetében. Még neveket is mondott ilyenkor találomra, amelyekkel néha – nagy meglepetést
okozva – eltalálta a valóságot.

Az igyekezet persze nem volt teljesen hiábavaló. Érdekes személyiségeket ismert meg, kialakított
hosszabb–rövidebb  kapcsolatokat,  de  ezek  közül  egyik  sem  volt  az  igazi.  Eleinte  minden  nő
felcsigázta a szenvedélyét, de rövidesen mindegyikből kiábrándult. Vagy esztétikai kifogásai voltak,
vagy a belső tulajdonságok nem feleltek meg számára. Olyan lány is akadt, akivel szemben nem
lehetett ellenvetése, viszont – valamilyen rejtélyes okból kifolyólag – szerelmet mégsem érzett iránta.

Talán már rég feladta volna az egészet, ha nem látott volna olyan nőket, akikért mindent megtett
volna. Mert voltak ilyenek is. Csupán ők mindig máséi voltak, és sohasem kerülhetett a közelükbe.

A számtalanszor átélt keserű sikertelenség makacs küzdelmet váltott ki belőle. Pali már kora
gyermekkorától  fogva hajlamos volt  a dacos fanatizmusra.  Minél  nagyobb ellenállásba ütközött,
annál keményebb csapást mért, vagy próbált mérni az ellenfélre. Olyanná vált ilyenkor, mint egy
beprogramozott rakéta, ami rátapad a célpontra. Akárcsak ő, aki most feltette magában, hogy igenis
szép és jó felesége lesz.

Sok ember a házára vagy az autójára gyűjt, s tervezgeti, mikor, s hogyan sikerül megvalósítani a
dédelgetett álmot. Mások gyufából hajót építenek, majd később kiállítják, egyesek pedig arra szánják
el magukat, hogy megmásszák a Himaláját. A beteljesülés érdekében pedig mindent megtesznek.
Nem törődnek vele, ha kirúgják őket a munkahelyükről,  napokig nincs élelmük, vagy rámegy a
házasságuk.

Pali ugyanígy viszonyult a társkereséshez. Elszánt volt, mint egy harcedzett katona, aki képes az
utolsó töltényig küzdeni.

Az egymás után elsuhanó sikertelen, örömtelen évek persze őt is nyomasztották. Már úgy érezte,
valami átok sújtja, és azért nem teljesedhetnek be a vágyai. Ezt a félelmét megerősítette egy évekkel



korábbi  találkozása egy nagyváradi  cigányasszonnyal,  aki  megjósolta  neki,  hogy soha sem lesz
boldog.

Pali ugyanis kijárt a határokon túlra, hogy az ottani magyar lányok közül válasszon párt magának.
Főleg  az  erdélyieket  kedvelte,  mert  szinte  sohasem  utasították  vissza,  és  általában  belső
tulajdonságaikkal is elégedett volt. A többség nyíltan, őszintén, természetesen viselkedett, s nem
kellett attól tartania, hogy apróságok, vagy csupán pillanatnyi szeszély okán meggondolják magukat.
Az  eltérő  szociokulturális  viszonyok  miatt  talán  más  szempontok  alapján  döntöttek,  bár  ebben
nyilván szerepet játszott az anyaország vonzereje is.

Eleinte  személyesen  utazott  el  a  Romániához  csatolt  területek  megyeszékhelyeire,  később
telefonon,  levélben  vagy  a  világhálón  keresztül  adott  fel  több  hirdetést  egyszerre.  A
szerkesztőségekben már jól ismerték, s bíztak a becsületességében. Pali pedig igyekezett korrektnek
lenni, de nem csupán az emberek kedvéért: vonzódott ugyanis Istenhez, olvasta a Bibliát, csak éppen
nem mindenben tudott eleget tenni a benne foglaltaknak. Egyszerűen képtelen volt feleségül venni
egy nőt, mert idáig egyik sem érte el a számára kívánatos mértéket.

Hogy  megerősítse  csalódásai  magyarázatát,  szívesen  nézegetett  iskolai  tablókat,  ahol
természetesen a diáklányokat és a fiatal kolléganőket tesztelte. Szinte mindig arra a megállapításra
jutott, hogy egy–egy osztályból legfeljebb két–három olyan lány van, aki számára elég vonzó. Csak
később jött rá, mennyire félrevezetőek a beállított fényképek, és a valóságban gyakran épp azok a
legátlagosabbak, akik a legszebbeknek tűnnek. A kevésbé csinosak viszont többnyire lelkileg messze
felülmúlják a szépeket. Teljesen logikus! Aki vonzó, annak könnyebb érvényesülnie, és még akkor is
jobban elfogadják a férfiak, ha esetleg anyagias, önző és butuska.

De mi van azokkal, akik szépek, intelligensek és belsőleg is értékesek? Hiszen ilyenek is biztosan
akadnak, de nyilván nem könnyű rájuk találni. A helyzetet nehezíti, hogy a környezetükben levő
férfiak, azoknak is a legjobb adottságokkal rendelkező tábora egyből meghódítja őket… Hacsak…
Hacsak nincs valami különleges igényük. Eddigi párkeresési gyakorlatában ilyenekkel is találkozott.

Az egyik lány például elképzelhetetlennek tartotta, hogy olyan srác legyen a barátja, akit régóta
ismer, mert már semmi izgalom nincs benne. A másik azért szeretett bele, mert hasonlított az egyik
volt tanárjára, aki az első férfi volt az életében. A korábbi barátnője pedig – bármilyen furcsának is
tűnik – többek között a kézfeje miatt, mert ha lehajtotta, az átlagnál jobban kidagadtak rajta az erek.
Talán az édesapjára emlékeztette, akit korán elveszített…

Mivel Pali is csak férfi volt, kényszerűségből átmeneti kapcsolatokat alakított ki egy–két, vagy
több évre.

Nem csoda tehát, ha rengeteget szenvedett nap mint nap, amikor boldog párokkal találkozott
valamelyik  parkban  vagy  a  Balaton–parton.  Látta,  amint  egymásra  mosolyognak,  a  padon
csókolóznak, és annyira eggyé válnak, hogy szinte néhány mozdulatból is megértik egymást. Ha
szombatonként, kora délután meghallotta az autók tülkölését, amivel a násznép kifejezte örömét a
templomból  az  étterem  felé  tartva,  bánatában  nagyot  sóhajtott.  Minden  dudahang  egy–egy
figyelmeztető sípszóként visszhangzott lelkében, emlékeztetve őt az idő könyörtelen múlására, s
arra, hogy – vele ellentétben – másoknak még ez is milyen könnyen megy.

 



Végső elkeseredés
 

Ezen a hajnalon tehát  úgy tűnt,  minden elakadt.  Mintha egy légüres tér  vette volna körül.
Bosszantotta a tehetetlenség, az idő múlása, hiszen már jócskán elmúlt harmincöt. (Eredetileg úgy
tervezte, legkésőbb harmincöt éves koráig megnősül). Előző nap hiába nézte meg a postaládáját,
nem volt benne semmi a hivatalos leveleken és a reklámanyagon kívül. A számítógépjén sem talált új
e–mailt, csak az előző néhányat olvasta el még egyszer. Az egyikben egy elvált asszony közölte, hogy
nemrég megismerkedett valakivel, és így vele már nem folytatja, a másik öregnek találta, a harmadik
pedig őszintén megírta, hogy nem tetszik a fénykép, amit mellékelt neki. Pedig húsz nő hirdetésére
válaszolt három nappal ezelőtt. Szép kis eredmény! Most mihez kezdjen? Válaszoljon újabb húsznak
vagy minden nap hirdessen? Néha már nevetnie kellett  ezen,  és arra gondolt,  ír  egy verset  a
társkeresés sziszifusziságáról.

A lelke mélyén persze nagyon szomorú volt. Semmi értelmét nem látta az életének, mert legfőbb
célja megvalósíthatatlannak bizonyult. Mégis pislákolt még benne az élet szikrája.

– Istenem… – fohászkodott ezúttal is – belátom, hogy saját erőmből képtelen vagyok bármit is
elérni.  Egyedül  Te  segíthetsz  rajtam.  Kérlek,  tedd  lehetővé,  hogy  megismerjem életem párját!
Szeretném megízlelni a szerelmet, szeretnék megnősülni, boldog lenni, családot alapítani! Olyan jó
lenne a Te törvényedben, házasságban élni…! De kérlek, ne csak külsőleg tetsszen az a nő, akit
nekem  szánsz,  hanem  belsőleg  is.  Legyen  kedves,  művelt,  odaadó,  türelmes,  megértő,  kicsit
forróvérű, és mindenek előtt fogadjon el téged! Atyám! Én szilárdan hiszek benned és abban, hogy
sikerülni fog, mert – mint az ige is kijelenti – "csak egy szavadba kerül, és meggyógyul az én lelkem".

Kérlek tehát, mondj egy szót értem is! Hiszen kijelentetted a fiad által, hogy „Kérjetek, és adnak
nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és
a zörgetőnek ajtó nyílik. Ki ad közületek fiának követ, ha kenyeret kér? Vagy ha halat kér, ki ad neki
kígyót? Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiatoknak, mennyivel inkább tud mennyei
Atyátok az őt kérőknek!”

 



Valami megmozdul
 

Hasonló könyörgésekre máskor is sor került, de valahogy ez a mai annyira szívből jött, hogy még
a szeme is könnybe lábadt a meghatódottságtól. Nagyon érzékennyé vált az utóbbi időben, s úgy
érezte, kinyílt benne egy óriási kapu az emberek, de főleg a nők felé, csak éppen senki sem akart
rajta bemenni.

Mivel  aludni  már  nem  tudott,  úgy  döntött,  valami  értelmeset  csinál.  Kivánszorgott  a
fürdőszobába,  megmosdott,  a  szemeit  meglocsolta  hideg  vízzel,  majd  felfrissülve  felöltözött.

A reggelit gyümölccsel kezdte. Jól esett az érett pogácsa alma és a mirelit cseresznye, bár már
hiányolta a frisset. Előző héten megnézte Vonyarcvashegyen, szülei szomszédságában az ismerős fát,
de még csak halványan piroslott rajta a termés. Ez volt a legkorábbi fajta. Ha idejében jött a tavasz,
már május tizedikén lehetett róla szedni. Csodálkoztak is az emberek, ha ilyenkor vonattal Pestre
utazott, s meglátták, amint elkezdte enni a korai csemegét.

Most, vasárnap viszont nem ment sehová. Kint szemerkélt az eső, szomorkás, borús idő volt. A
hangulata is hasonlóan alakult, bár a remény még nem aludt ki teljesen benne.

Alig végzett az evéssel,  halk motorberregést hallott.  Mióta a várostól pár kilométerre az új,
cserszegi házban lakott, jobban észrevette a külső zajokat. Naponta két–három autó ment csak el a
kaviccsal  leszórt  úton,  így  legfeljebb  madárcsicsergés  vagy  tücsökciripelés  törte  meg  néha  a
csendet.

Cserszegtomaj, Európa legnagyobb hegyközsége nagyon tetszett neki, különösen a Rezi úttól
jobbra eső rész, melyet a helyiek Felső–Cserszegnek is neveznek. A központhoz vezető úton egy
kőkereszt jelezte az elágazást,  amitől alig két kilométer választotta el.  A falu nem volt annyira
zsúfolt, mint a közvetlen Balaton–parti települések, ugyanakkor innen könnyen el lehetett érni a
várost és a tavat is, melyre pompás kilátás nyílt a hegyről. A házától száz méterre lefelé, a kanyarban
még szebb látvány fogadta a nézelődőt:  itt  egy körülbelül  fél  kilométer hosszú völgy terült  el,
melynek  végén  a  Balaton  víztükre  csillant  fel.  A  mélyedés  két  oldalán  gondosan  művelt
szőlőparcellák, gyümölcsfák és kertek húzódtak. Igazi idilli táj, mely nyugalmat és derűt sugárzott.

 



Éva első látogatása
 

Pali az üvegezett bejárati ajtón át tisztán látta az ezüstszürke robogót és rajta a bukósisakos női
alakot. Hosszú, kilógó sötétbarna haját időnként meglibbentette a menetszél.

– Ez bizony a Kovács Évi! – gondolta, s elmosolyodott. Régóta ismerte a lányt, kedvelte is nagyon,
hiszen mindig képes volt feldobni a hangulatát. Mintha épp olyan kisugárzása lenne, amire vágyik, s
ami neki különösen kedves… Kezdetben kollegiális viszony fűzte hozzá, mert együtt tanítottak az
első munkahelyén, később viszont mélyebben összebarátkoztak. Rokon lelkekként félszavakból is
megértették egymást.

– Vajon mi hozta ide ezen a kellemetlen reggelen?

Gyorsan kiment a kapuhoz, hogy beengedje. Éva csillogó szemekkel megölelte, s őszintén örült a
két puszinak, amit kapott tőle. A fiú ezt sohasem hagyta ki, hiszen nagyon szerette a nőket. Szinte
mindegyiket, aki kedves volt hozzá, bár a barátságon – szerelem hiányában – nem szívesen lépett túl.
Pedig Éva ápolt nő volt, ügyesen megválogatta a ruháit és a parfümjeit. Most is olyan kellemes illata
volt, hogy Pali nem győzte dicsérni. Annak ellenére tette ezt, hogy sohasem kedvelte a tömény,
irritáló kozmetikumokat.

– Hogy aludtál? –  kérdezte a lány őszinte kíváncsisággal.  –  Látom, még nem tértél  teljesen
magadhoz.

A fiú beletúrt rövid, barna hajába, s fáradtan pillantott a nőre. Megpróbált egyenesen állni, hogy
valamennyire palástolja végtelen elesettségét.

– Sajnos nem jól – felelte közömbösen. És te? Olyan friss vagy, mintha nyaralásból jöttél volna
haza.

–A látszat  néha csal  –  nevetett  Éva.  –  Tegnap reggeltől  estig  dolgoztam.  Utána elmentünk
Csillával a Balaton–partra. Éjfél körül értem haza, s még olvastam is.

– Mindig is irigyeltelek. Tele vagy optimizmussal, sugárzik rólad a boldogság.

– Pedig én sem találtam még meg az igazit. Legfeljebb nem csinálok olyan nagy ügyet belőle,
mint te. Türelemmel várok és nem vagyok túl maximalista...

– Mégsem tudsz könnyen megszeretni egy férfit.

– Ez igaz, de te sem egy nőt. Legfeljebb az elején lelkesedsz érte, miután pedig sikerült magadhoz
láncolnod, már nem is olyan érdekes. Mint egy gyerek, aki verebet fog a kalitkájába, de egy idő után
megunja, kiengedi, és keres helyette egy másikat…

A fiú nagyot sóhajtott: – Ne látszatra ítélj! A lelki dolgok és a mélyebb kötődés számomra éppúgy
fontosak,  mint  a  külső,  de  ezek  csak  később  mutatkoznak  meg.  Ha  kiderül,  hogy  valakinél
hiányoznak, tényleg nem tudok mást tenni, mint megvonni a vállam…

A lány elfintorította az arcát: – Túl igényes vagy. Olyan nő nem létezik, aki minden elvárásodnak
megfelel.



– Én mégis hiszek benne.

Éva megsimogatta a fiú arcát: – Kívánom, hogy teljesüljenek a vágyaid!

Pali szívből jövő szeretetet érzett a lány iránt, de ennél többet nem. Számára pedig épp ez a
hiányzó megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan szubsztancia lett volna a legfontosabb, ami persze a
külső megjelenéstől is függött, de nem csak attól. A szerelemhez ugyanis tapasztalnia kellett még
egy nehezen leírható, kellemes kisugárzást az adott nőből. Valami olyasmit, mintha egy mágnes
vonzaná, aminek lehetetlen ellenállni. A fentiek tükrében érthető, hogy néha kifejezetten nem szép
lányok hatottak rá nagyon erősen.

Éva nem volt  ugyan csúnya,  mégsem abba a  típusba tartozott,  ami  Palit  beindította  volna.
Életkorban egymáshoz  illettek,  a  lány  nemrég töltötte  be  a  harmincat.  Magasságra,  alkatra  is
megfelelt volna, viszont számára túl délies volt. Pedig a férfiak egy része rajong a kreol bőrű, barna
szemű és sötét hajú nőkért…

Az igazi szerelemhez Palinál még az is kellett, hogy érezze, nem csak barátnője, hanem barátja is
az adott lány. Lényeges volt, hogy mindig mellette legyen, ha kell, támogassa, biztassa, és még
véletlenül se rivalizáljon vele.

Ilyen partnert nem volt könnyű találni, bár egyszer közel érezte magát hozzá. Pár évvel korábban
tanított egy fiatal lányt, akihez erősen vonzódott. Pedig nem is tűnt komolynak, szépnek pedig igazán
nem lehetett mondani. Mindig mosolygott, nevetgélt,  könnyen vette az életet, mégis volt benne
valami szokatlan érettség. A fiú annyira kedvelte, hogy minden óráján erőt kellett vennie magán,
nehogy megölelje és megkérje a kezét.

Most viszont Éva van itt, és a szemeit fürkészi.

– Valami nincs rendben veled – jegyezte meg csendesen.

– Ugyan, ki mondhatja el magáról, hogy semmi baja sincs?

– Végül is senki, de te most nagyon búskomornak tűnsz.

A lány ösztönösen körbepillantott,  s  észrevett  egy cédulát az étkezőben. A gyűrött  papír az
asztalon hevert, mellette félredobott toll árválkodott.

– Mi ez, csak nem valami búcsúlevél?

– Ugyan már, dehogy! – nevetett a fiú. – Úgy ismersz te engem?

– Megnézhetem?

– Miért vagy rá kíváncsi? Semmi érdekes nincs benne.

– Hadd olvassak bele…!

– Jó, nézd meg! – sóhajtott Pali.

Éva kezébe vette a lapot.

– Hiszen ez egy vers! Csak nem te írtad?

– De igen.



A lány kíváncsian olvasta a sorokat, szeme gyorsan mozgott ide–oda. Időnként mély levegőt vett,
másszor meg mosolyra rándult a szája. A lapon a következő vers állt:

 

Hiába van itt a várva–várt tavasz,
nincs benne számomra már elég vigasz.
Lelkem olyan, mint a fagyos, szürke tél,
bizony, néhány éve elaludt a remény.
Pedig hittem és bíztam – őszinte, naiv módon,
hisz' tudtam, hogy sikerül, én úgyis megoldom.
Mégis csalódtam, ledöntött a kudarc,
nincs bennem öröm, nincs bennem harc.
Éveim peregnek, mint a csendes eső,
esélyem egyre fogy, nem leszek nyerő.
Lelkem napja is alacsonyan járja útját,
bár alig várja, hogy elhagyhassa e pályát.
Egy jelre vár, mely talán épp tőled jön,
hogy újra fenn legyen, s betöltsön az öröm.
A télből tavasz lesz, majd örök nyár,
érzem az életet, rám boldogság vár.
Isten nem hagy el, biztosan megsegít,
ad egy nőt, kit majd hozzám hevít.
Kérlek, gyere el, már nagyon várlak,
a jövőnek élnék, nem pedig a mának!

 

– Istenem, szegény Palikám… – suttogta elérzékenyülten. Szeme könnybe lábadt, majd zavartan
elfordult. Pár perc múlva megnyugodott, megtörölgette arcát, és kifújta az orrát. Úgy ment át a
nappaliba, mintha otthon lett volna. Félrehúzta a csipkefüggönyt, s kinézett az ablakon. Szürke,
unalmas idő volt, amit még fokozott a túl nagy csend. Némi vigaszt nyújtottak a kerti gyümölcsfák,
melyeken harsányan zöldült a májusi,  friss lomb. A ház keleti  oldala felé fordulva, a hálószoba
ablakán át kilátott az erdőre. Pali minden nap sétált itt egy órát, s időnként ő is vele tartott.

 



Kirándulás Badacsonyba – Lacival és Évával
 

– Valahogy fel kéne dobnunk a hangulatot – szólalt meg a lány. – Mi lenne, ha elmennénk hajóval
Badacsonyba? Kezd tisztulni az idő, lassan talán még a Nap is kisüt.

–  Kitűnő  ötlet!  –  csillant  meg  Pali  szeme.  –  De  úgy  tudom,  májusban  még  nincsenek  oda
menetrendszerű járatok.

Éva egy színes újságot húzott elő táskájából: – Ebben az áll, hogy ma a városban turisztikai nap
van, és épp a Szendrey–t küldték a Keszthelyi öbölbe.

– Nagyszerű! Ha nincs ellene kifogásod, meghívom Lacit is.

Még jóformán meg sem várta a lány reakcióját, s már nyúlt is a telefonhoz. Jeney Laci éppen
otthon volt, a világhálón böngészett az egyik társkereső oldalon. Már tíz éve ő volt Pali legjobb
barátja. Hihetetlenül hasonlítottak egymásra belső tulajdonságaikat tekintve, de talán még külsőleg
is. Laci valamivel még Palinál is vékonyabb volt, ugyanúgy fehér bőrű és barna hajú, viszont egy
fejjel magasabbra nőtt. Pali sokszor elgondolkodott ezen a nagy hasonlóságon.

Amúgy mindketten humán érdeklődésű,  irodalomra,  művészetekre fogékony emberek voltak,
szinte  teljesen  megegyező  életérzésekkel.  Még  egy  nőben  is  ugyanazokat  a  tulajdonságokat
keresték. Talán csak néhány apróságban különböztek: Laci nyugodtabb, kompromisszumkészebb,
rugalmasabb volt, s valamivel jobban értett a műszaki dolgokhoz. Politikailag sem osztotta teljesen
Pali nézeteit, de ebben a témában tudatosan kerülték a vitát.

Mivel néhány szóból megértették egymást, a telefonbeszélgetés most sem tartott sokáig. Laci
habozott egy ideig, végül úgy döntött, barátjával tart. Az internetezésből mindig nehezen tudott
felállni, de ezúttal annyira elmerevedtek az izmai, hogy szüksége volt mozgásra.

– Tehát ő is velünk jön – nézett a fiú szemébe Éva. Szavakban nem minősítette a döntést, mégis
észre lehetett venni a szemében némi feszültséget. Pali ugyanis már régóta ajánlotta neki Lacit, mert
úgy érezte, nagyon egymáshoz valók. A lány viszont legfeljebb barátságot tudott volna elképzelni
vele.

Mielőtt  Pali  nekiállt  volna  átöltözni,  kipillantott  az  ablakon.  A  sötét,  komor  felhők  kezdtek
felszakadozni. A Nap még nem bújt elő ugyan, de látható volt, hogy ez legfeljebb órák kérdése. Fent
a páraréteg elvékonyodott, és a tompa, szórt fény az egész tájat megvilágította.

Kifejezetten szerette ezt az időjárást. Nem volt sötét, ugyanakkor a napsütés sem égette a bőrét,
és nem fújt a szél. Nem igazán tudta, milyen módon hat rá mindez, de ilyenkor mindig rózsaszínben
látta a világot. Magát az érzést nehezen tudta volna szavakkal kifejezni. Talán most képes volt igazán
lelkesedni, mindenben talált fantáziát, és derűsen látta a jövőt. Úgy vélte, alapvetően jó irányban
halad, és az apró törekvéseinek is van jelentősége.

A levegő egyre melegebb lett, ezért hófehér pamutpólót és vékony, drapp nyári nadrágot vett fel.
A lyukacsos, fehér vászoncipő nagyon illett ehhez az összeállításhoz.

–  Gratulálok a  cuccodhoz!  –  fejezte  ki  elégedettségét  Éva.  –  Egy nő sem értene jobban az
öltözködéshez!



– Volt egy barátnőm, aki megtanított rá – kacsintott felé a fiú. – Korábban nekem sem tűnt fel,
hogy mit mivel lehet hordani, de azóta erre is ügyelek.

– Igen, ismerlek. Ha bárhol, bárkitől valami jót hallasz, azt egyből beépíted az életedbe, mert
tökéletes akarsz lenni. Ez még nem is lenne baj, de akkor minek vagyunk mi, nők? Nem azért, hogy
kiegészítsünk  titeket?  Hidd  el,  sok  csajt  nagyon  elbizonytalanítasz,  mert  kevésnek  érzi  magát
melletted.

–  Megértem,  Éva,  de  én  ilyen  vagyok,  és  így  érzem  jól  magam  a  bőrömben.  Persze,  ha
észreveszem, hogy a párom mást igényel, hagyok neki mozgásteret.

Pali kinyitotta a garázsajtót, betolta a robogót, és kiállt az autóval. A lány segített becsukni a
nagy,  íves léckaput,  végül ő maga is  beszállt  a világoszöld Opelbe.  Lehajtotta a napellenzőt,  s
belenézett a tükörbe, hogy megigazítsa a haját. Miközben a rúzst keresgélte, a fiú betett egy CD–t.

Lassan a Nap is kisütött, sugarai gyorsan átmelegítették a kocsit. Pali a kesztyűtartóba nyúlt egy
napszemüvegért.

– Tíz perc és a városban vagyunk – mosolygott elégedetten. – Laci már biztosan elkészült.

–  Különösen  így,  hogy  én  is  veled  tartok  –  gondolta  hozzá  Éva.  Arcán  átfutott  egy  alig
észrevehető, enyhe kis fintor.

Keszthely határában, a Pipacs utcában alig volt forgalom. Ezen a környéken szinte semmit sem
lehetett észrevenni a város zajából.

Miután bekanyarodtak az egyik kis  mellékutcába,  leparkoltak Laciék háza előtt.  Pali  mindig
csodálkozott, ha itt járt, valósággal elbűvölte a hely romantikája. Az egyik oldalon sorházak álltak,
parányi,  gondozott  kertekkel,  köztük  keskeny  utcácskákkal  és  sok  virággal.  Minden  házrész
más–más ízlésről tanúskodott, mégis általában harmonizált a mellette levővel. Nyugalom és béke
töltötte be a levegőt, a fákon ezernyi madár csicsergett.

Éva  még meg sem nyomta  a  csengőt,  amikor  Laci  alakja  már  kirajzolódott  a  bejárati  ajtó
katedrálüvegjén át. A férfi észrevette az autót, s igyekezett minél előbb a kapuhoz jutni.

– A pontosságodban sohasem csalódom – nyújtott kezet Palinak. Évát kétszer megpuszilta, de
olyan gyengéden, hogy az libabőrös lett tőle. A lány tudta, hogy ez nem szimpla üdvözlés. Magában
dühös is volt rá, de nem éreztette vele. Már csak azért sem, mert ezúttal egy pillanatra megérintette
valami, amit még ő sem tudott igazán megfogalmazni. Hagyta tehát, hogy letisztuljanak benne a
gondolatok, s majd csak ezután szólalt meg:

– Milyen jó a frizurád! – kezdte még mindig kicsit zavartan. – Úgy látom, neked illik ez a fazon. A
nőknél legalábbis sikered lesz vele!

– De csak akkor fogok örülni neki, ha ők is olyanok, mint te – válaszolt nevetve Laci, és egy
pillanatra a lány szemébe nézett. Éva világosan érezte, hogy ez a mondat most kettős értelmű, és
nem csupán az azonos ízlésre utal. Pedig a férfi csak zsonglőrködött a szavakkal. Évához nem sok
reményt fűzött, ezért eljátszotta azt, amit szeretett volna átélni. Félt beleszeretni olyasvalakibe,
akitől előreláthatóan nem kap viszonzást. Szíve szerint mindent megtett volna érte, mert éppen
olyan volt, mint amilyen nőt elképzelt magának, de a lány eddigi hűvös, udvarias elutasítása elvette a
kedvét.

– Tényleg, még nem találtál valakit a neten? – folytatta Éva. – Azt mondják, óriási a választék.



Laci elfintorította az arcát. – Te tényleg elhiszed, hogy ilyen egyszerű a dolog? – Az igaz, hogy
sokan felteszik  magukat,  de  rengeteggel  kell  ahhoz  foglalkoznod,  hogy  egyáltalán  találkozhass
valakivel. Ha pedig te hirdetsz, alig kapsz néhány levelet, s azok is a legkevésbé hozzád valók.

– Akkor meg minek gyötröd magad itt a gép előtt? Miért nem mész inkább egy jót sétálni vagy
úszni?

– Miért, miért? – értetlenkedett Laci. – Csupán azért, mert attól nem lesz senkim. Sajnos nincs
jobb lehetőség, én meg lassan kifutok az időből. Itt vagyok harmincöt évesen, de még nem találtam
olyan  nőt,  akit  nyugodt  szívvel  elvehetnék  feleségül.  Jó  lenne  spontán  módon  is  próbálkozni,
törekszem is rá, még sincs semmi eredmény. Aki nekem tetszik, az vagy foglalt, vagy én nem kellek
neki. Persze előfordul, hogy mégis létrejön egy ígéretes randi, de később rendszerint rájövök, hogy
csak külsőleg tetszett  meg. Ha a belső tulajdonságok nem jók,  vagy mások,  mint az enyémek,
ugyancsak értelmetlen erőltetni a továbblépést. Szóval nehéz dolog ez....

– Vagy talán éppen te nehezíted meg az igényességeddel. Úgy látom, neked is tökéletes társ kell,
pedig te sem vagy az. Miért nem tudsz megszeretni egy egyszerű, normális lányt?

–  Mert  eddig  mindig  hiányzott  belőle  az  a  szavakkal  nehezen  kifejezhető  vonzalom,  ami
beindította volna nálam a szerelmet – válaszolt csendesen Laci. – Másnak talán éppen ezek a nők
lennének jók, nekem viszont nem. Aki pedig boldoggá tehetne, csak szimpla barátnak fogad el.

Hirtelen kínos csend lett az előszobában. Éva arca egy másodperc alatt olyan piros lett, hogy Pali
megijedt tőle. Szólni mégsem akart, mert talán még nála is kellemetlenebbül érezte magát.

– Gyertek már beljebb, és üljetek le egy percre! – szakította meg a hallgatást Laci. Hangja olyan
barátságos volt, mintha semmi sem történt volna.

Mindhárman  leheveredtek  a  kanapéra,  s  a  házigazda  aszalt  gyümölcsöt  tett  egy  színes
üvegtálcára. Pali nagyon szerette barátja specialitását, a lehéjazott mandulával töltött aszalt szilvát.
Különleges finomság volt ez, melyre Laci sohasem sajnálta az idejét: saját maga készítette el minden
évben. A kertben termett szilvát óvatosan kettévágta, kivette a magot, végül beledugta a fehér
mandulát, és így aszalta rá a gyümölcsöt.

Éva  szemmel  láthatóan  megnyugodott,  arcszíne  ismét  normális  lett.  Egy  összeaszalódott
sárgabarackot vett a szájába. A sima, üde arcbőr furcsa kontrasztot képzett a töppedt gyümölccsel.

– Milyen szomorú – gondolta Pali – hogy ez a nő is arra a sorsra jut, mint mindenki. Megöregszik,
s olyanná válik, mint ez a barack. Pedig milyen szép, bársonyos bőre van! Mennyi örömöt nyújthatna
egy férfinek, s mennyit kaphatna viszont! Érdemes így egyáltalán élni...?

– Mi történt veled, cimborám? – nézett rá aggódva Laci. – Csak nem vagy beteg? Mostanában
elég rosszul nézel ki.

– Ugyan, semmi bajom – legyintett a megszólított, s bekapott egy szilvát. Talán csak a jó levegő
hiányzik. Szerintem induljunk el, lekéssük a hajót!

A keszthelyi hajókikötő, vagy ahogy itt mondják "móló" a vasútállomástól két–háromszáz méterre
keleti irányban nyúlik a Balatonba. Ha a széles sétányon át közelíti meg az ember, jobbra a nagy
múltú Hullám Szálló, balra pedig a kicsit távolabbi Helikon Hotel között halad el. Közvetlenül a móló
bejáratánál gondozott virágoskert pompázik. A parton mindenütt padok, itt–ott pattogatott kukorica
árusok. Pár méterrel odébb már feltűnnek a kis reklámbódék, amelyekben nyáron sétahajó jegyeket
árulnak.  Az agilis  eladók a szezonban még a házikók elé  is  kiállnak,  hogy minél  több turistát



fogjanak.

A  három fiatal  jókedvűen  sétált  a  kikötő  felé.  Évát  közrefogták  a  fiúk,  s  mikor  elérték  a
virágágyást, Laci lehajolt. Leszakított egy piros tulipánt, és Évának adta. A nő megköszönte, majd
óvatosan a táskájába csúsztatta. Hálás volt a kedvességért, ugyanakkor kínos is volt neki a gesztus.
Egyrészt  félt,  hogy valaki  rájuk szól  a  letépés miatt,  másrészt  újra megmozdult  benne valami.
Szokatlan, felkavaró, mégis kellemes érzés volt ez. Olyasmi, amit még soha nem élt át, de amire már
régóta vágyott: legyen egy férfi, aki gondol rá, rajong érte, és igazán szereti!

Éva az égre pillantott. A vékony felhőréteg már lassan oszladozni kezdett. Kisebb bárányfelhőkké
változott át, melyek csíkokban szabálytalan sorokba rendeződtek. Mint egy szürkésfehér vattapaplan
az átlátszóan kék, tiszta háttérben...

– Óvatosan lépj a hídra! – szakította félbe ábrándozását Pali. Szinte nem is tudatosult benne, hogy
a fiúk már rég megvették a jegyeket, ráadásul megérkeztek a hajóhoz, és elkezdődött a beszállás.

A fedélzeten úgy tűnt,  mintha legalább száz évet  visszautazott  volna az időben.  A régi  kor
emlékét idéző fapadok, a jókora kémény, a fedett rész belső kialakítása sajátos, kedélyes hangulatba
hozta. Tudta, hogy a Szendrey nosztalgia hajó az egyik legnépszerűbb a Keszthelyi öbölben, bár nem
túl gyakran látható, mert általában csak külön megrendelésre közlekedik.

Miután mindenki felszállt, a bejáratnál álló két matróz eloldotta a rögzítő kötelet, majd a hidat is
behúzták. A hajó gyomrában szunnyadó dízelmotor feldohogott. Rövidesen kisebb–nagyobb örvények
jelentek meg a farokrész mentén, s a zöldes víz fehéren gyöngyözött, mint a pohárba öntött pezsgő.
A lágy, tavaszi szél Éva arcába sodorta hosszú, sötétbarna haját. Néhány tincs az ajkához simult,
amit a lány igyekezett minél gyorsabban visszaigazítani. Zavarta, hogy ilyenkor a férfiak jobban
megnézik, s hogy ő maga is izgalomba jön, bár egyáltalán nem akarja. Tényleg, az a furcsa érzés...
És miért pont Laci, mikor neki nem is tetszik? Vagy a szerelem nem csak ezen alapul? Miért van az,
hogy időnként egy számára nem vonzó férfi mellett dobban meg a szíve, s érez olyan melegséget,
amit még sohasem?

– Nem iszol egy pezsgőt? – zökkentette ki gondolataiból Laci hangja. Ahogy közelebb lépett, a
szél kettéválasztotta a férfi homlokán a dús, gesztenyebarna hajat. Nem volt egyetlen ősz hajszála
sem, pedig Palival volt egyidős, aki ugyanezt nem mondhatta el magáról. Ebben a helyzetben minden
másképp festett.  A  magas  homlok,  a  keskeny  archoz  képest  kissé  túlméretezett,  nem teljesen
szabályos orr, az egymástól távol álló szemek egy romantikus, déli férfi benyomását keltették. Éva
most vette észre először, milyen távol állt korábban attól, hogy felismerje egy emberben a valódi
értékeket – és általában az élet igazi értékeit.

– Köszönöm, elfogadom – mosolygott rá a fiúra. Laci a lány szemébe nézett, s megérzett valamit.
Ez a mosoly nem kötelező udvariasságot fejezett ki. Benne volt mindaz az odaadás és rejtett vágy,
amit egy férfi keres.

A fiú persze óvatos volt. Az eddigi tapasztalatai azt súgták, a nők egy része engedi, hogy a
pillanatnyi érzelmei irányítsák. Mi van akkor, ha ez is csak egy múló fellángolás?

Visszament tehát a büfébe, s egy perc múlva már meg is jelent barátja társaságában. Mindketten
műanyag poharakat szorongattak a kezükben. Laci átnyújtott egyet Évának.

– Igyunk erre a szép napra és a remélt boldog jövőre! – emelte kezét koccintásra Pali. – Igaz
ugyan, én magamnak csak narancslét hoztam, mert autót vezetek, de vegyétek úgy, hogy nekem is
pezsgő van a poharamban.



Miközben az üdítőt kortyolta, Évára és Lacira pillantott. Azok vele szemben, a hajó oldalánál
ittak, közben csendesen beszélgettek. A háttérben a Balaton hullámzott szelíden. Már kiértek a nyílt
vízre, s az öböl egyre távolodott tőlük. Pali kicsit messzebbre, a kékes hegyek felé tekintett. A
Helikon–szálló egész kicsivé zsugorodott, míg attól jobbra, a parttól távolabb a Keszthelyi–hegység
erdővel borított csúcsai bukkantak elő. Alattuk Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök házai.
Úgy tűnt, mintha itt nem is falvak lennének, hanem egy hatalmas lakóövezet. Valójában így is volt,
hiszen a Balaton melletti települések a partot követik, és sokszor teljesen egybeérnek. Hasonló a
helyzet az egész Dunántúlon, de elsősorban Zalában, ahol nagyon sok, egészen kis falu található,
egymástól csekély távolságra.

Pali mindig csodálkozott, ha az Alföldre utazott, ahol ennek épp az ellenkezőjét látta. Óriási
falvak, hatalmas távolságok – legalábbis itteni mértékkel mérve.

Most viszont örült, hogy eljött hajózni. Mindig csodálta és szerette a Balatont, hiszen közelebb
állt hozzá, mint a tengerek. Itt minden emberhez mértebb, nem jellemző a homokos strand sem,
mert a fű beborítja az egész partot. A szél nem fúj állandóan, inkább kiegyensúlyozott az időjárás.
Gyakran vannak csendes időszakok, amikor úgy kisimul a vízfelület, mint egy óriási tükör.

Innen, a fedélzetről úgy tűnt, a hatalmas fűzfák az egész partszakaszt uralják, még a vízbe is
beleérnek, és eltakarják, ami mögöttük van. Előttük tömött szegélyként egy alacsonyabb, sárga,
néhol zöld csík, ami valójában nádas, tele madarakkal és felcsobbanó halakkal.  Itt–ott strandok
szakítják meg a mindenütt dúsan burjánzó növényzetet.

– Régen beszélgettünk már – szakította félbe merengését barátja, váratlanul a vállára téve kezét.
Észre sem vette, hogy Éva elment valahová, talán a büfébe vagy a mosdóba.

–  Igazad  van,  Laci,  tényleg  régen  voltunk  ennyi  időt  együtt.  Talán  Erdélyben,  a  legutolsó
utunkon...

– Emlékszel, amikor először átléptük a határt – mosolygott Laci – mennyire izgultunk? Még a
kalauz is részvéttel kérdezte meg, hogy "maguk Romániába mennek?".

– Én pedig erre azt mondtam, hogy nem Romániába, hanem Erdélybe! – nevetett Pali. – Régi szép
idők! Milyen kár, hogy akkor nem sikerült!

– Nem rajtunk múlt – nyugtatgatta barátja, aki mindig képes volt arra, hogy túltegye magát egy
kudarcélményen. – Ha jól belegondolsz, az a két lány egyáltalán nem illett hozzánk. Nekem ugyanaz
volt a bajom Szilvivel, mint neked Icával.

–  Hát igen – sóhajtott  Pali.  –  Nem volt  közös témánk, nem éreztük azt  a kisugárzást,  amit
szerettünk volna. Ha akkor nagyon erőltetjük a dolgot, most mindkettőnknek lenne egy felesége, de
boldogtalanok volnánk. Folyton vádolnánk magunkat a rossz döntés miatt, és – ami még ennél is
rosszabb – sóvárognánk más nők után. Ráadásul őket is becsaptuk volna. Az egész életünk csupa
hazugságból és szenvedésből állna…

– Én mégis jó ötletnek tartom Erdélyt – válaszolt elgondolkodva Laci. – Te is tapasztaltad, milyen
rendesek voltak. Mindenütt vendégszeretettel fogadtak, szállást és kaját adtak.

– No és maguk a lányok! – folytatta lelkesen Pali. – Kedvesség, igazi szeretet, melegszívűség,
odaadás, tisztalelkűség! Miközben az utolsó szavakat kimondta, elmerengve a távoli,  déli partra
nézett. Még alig látszott ott valami, szinte minden elmosódott a párás levegőben. Látszott rajta, hogy
gondolatban már nem itt jár.



– Azért ne idealizáljunk túlságosan – zökkentette ki ábrándozásából barátja. – Te is nagyon jól
tudod, hogy ott sem mindenki angyal, és az anyaország is motiválja őket.

– Ez kétségtelen, de akkor is jó, hogy megbecsülik az embert. Hol kaptunk mi annyi kedves szót,
mosolyt és megértést? Éppen ezeket hiányoltuk az itthoniakban, mert már annyira modernizálódtak,
hogy elfelejtettek szeretni és ragaszkodni. Hozzáteszem: tisztelet a kivételnek!

–  Ebben igazad van –  bólintott  Laci.  –  Időnként  tényleg csalódik  az  ember,  bár  ez  nyilván
kölcsönös. Szerintem a nők is hasonló élményeket élnek át, s részben ennek hatására keményednek
meg.

– Részben talán igen – folytatta Pali. – Másrészt pedig az egész nyugati civilizáció miatt. Ezt látják
a filmekben, ezt olvassák, ez a menő. Az eredmény pedig egy kiábrándító, üres ember, éretlen,
gyermeki lélekkel. Mindegy, hogy férfiról vagy nőről van szó.

Laci nagyot sóhajtott. Barátja mellé állt, két kezével rátámaszkodott a hajótest peremére, és a
part felé nézett. A motor dübörgése nem tudta teljesen elnyomni a madarak hangját és a hullámok
csobbanását.  A  víz  illata  és  az  előbukkanó  balatongyöröki  kikötő  látványa  mindkettőjüket
visszabillentette a jelenbe.

– Nem is tudtam, hogy megállunk Györökön – jegyezte meg Pali. Érdeklődve tekintett előre,
miközben igyekezett minden részletet megfigyelni.

Ez a kikötő jóval kisebb volt mind a keszthelyinél, mind a badacsonyinál. Talán éppen ez volt
benne érdekes és megragadó. „Klein, aber fein” – jutott eszébe a német közmondás, ami – ebben az
összefüggésben – nagyjából annyit jelent, hogy kicsi, de kedélyes.

Csupán néhány utas szállt itt fel, így tíz perc múlva továbbindult a hajó. A következő és egyben az
utolsó megálló Badacsony előtt Szigliget volt, ahol még kevesebbet időztek.

Miután  távolabb  kerültek  a  parttól,  a  Szendrey  alig  észrevehetően  felgyorsított.  A  motor
hangosabban zakatolt, a szürkés–zöld víz felhabzott a hajótest mellett. A szél kissé felerősödött, s
belekapaszkodott Laci kinyitott dzsekijébe.

A horizonton egyszer csak felbukkant a Badacsony. Lenyűgözőnek tűnt ez a hatalmas, tavaszi
élettől nyüzsgő hegy a Balaton partján. A tetején szürke kőoszlopok, melyeket bazaltorgonáknak
neveznek, körülöttük, mintegy sapkaként élénk zöld erdő, míg lejjebb, a szelídebb hegyoldalakon
pincék, fehérre meszelt présházak és teraszos éttermek.

Aki idelátogat, szinte kötelezőnek érzi megízlelni a "hegy nedvét", aminek gyakori következménye
a teljes részegség. Főleg a messzebbről érkezők szoktak óvatlanságból többet inni a kelleténél.
Eleinte nem értik, miért használnak az itteniek kisebb poharat, s csak később döbbennek rá, hogy a
helyi borok bizony erősek.

A fedélzet közben teljesen benépesült: a kikötő közelsége előcsalogatta az utasokat. Mindenki
igyekezett a hajó oldalához kerülni és valamilyen módon megörökíteni a látványt. Amikor már csak
néhány száz méter választotta el őket a parttól, a gépház elhalkult és a Szendrey alig hallhatóan a
mólóhoz siklott. Itt még erősebben érződött a tó jellegzetes szaga, ami összekeveredett a tavaszi
levegő virágillatával. A partról gyerekzsivaj és utcai zenészek lármája hallatszott.

Ekkor három matróz lépett a hajó orrához, kidobták a kötelet, és a rögzítés után kinyitották a
hidat.



Paliék jókedvűen léptek ki a Naptól felmelegedett aszfaltra. Laci feltette napszemüvegét és fehér
baseball–sapkáját.

–  Lenne egy javaslatom –  indítványozta.  –  Együnk valami  jót,  itt,  a  hegyen.  Keressünk egy
éttermet!

– Ebben én is egyetértek – mosolygott barátja, s megigazította vállán a kis hátizsákját.

 



A koldus
 

Pár lépés után a kikötőből nyíló egyenes sétányra kanyarodtak, ami a hetvenegyes utat is átszeli,
és a vasútállomás melletti kis térre vezet. Még a mólón voltak, amikor egy elgyötört hang szólalt
meg mellettük: – Adjanak pár forintot, két napja nem ettem semmit!

Jobbra tőlük, a forró betonszegélyen idős bácsi ült. Kockás, kopott öltönye, agyonhasznált, fakó
nadrágja  azokra  az  alkoholista  hajléktalanokra  emlékeztetett,  akik  tömegesen  lepik  el  a  pesti
pályaudvarokat. Hosszú, ősz szakálla csak megerősítette ezt a benyomást. Ugyanakkor nem volt sem
piszkos, sem büdös, és borszagot sem árasztott.

Pali mégis bizalmatlanul szemlélte, bár lelke mélyén mély sajnálatot és segíteni akarást érzett.

– Én nem szoktam ezeknek semmit sem adni – súgta neki Laci.

– Éppen te, keresztény emberként...? – döbbent meg barátja.

– Igen, mert értelmetlen pénzpazarlás. Csak elisszák és még rosszabb lesz nekik.

Pali  megfordult,  pár  lépéssel  hátrébb húzta  Laciékat,  és  egész  halkan suttogta:  –  Van egy
ötletem. Hívjuk meg ebédre, de szeszt ne adjunk neki. Ha eljön, mindenképpen jót tettünk vele, ha
meg nem, akkor legalább nyugodt lehet a lelkiismeretünk. Mindig így szoktam bánni ezekkel.

– Jó, de te fizetsz, a végén meg mi ketten odaadjuk neked a részünket – válaszolt csendesen Laci.
Éva nem szólt semmit, de a pillantása egyértelművé tette, hogy nincs kifogása ellene.

Pali hamiskás mosollyal lépett a koldushoz.

– No, bátyám, most bepótolhatja azt a két napot, amit végigkoplalt. Jöjjön, meghívjuk egy ebédre!

– A jó Isten áldjon meg benneteket, fiam – felelt a bácsi. Felnézett, szemét elfutotta a könny, majd
kinyújtotta egyik kezét a fiatalok felé. Laci megfogta, óvatosan felsegítette, s igyekezett megtartani,
hogy el ne essen. Az öreg másik kezével Paliba kapaszkodott, de még így is reszkettek a lábai.
Látszott  rajta,  hogy  nagyon gyenge.  Csak  lassan,  apró  lépésekkel  tudott  elindulni.  A  két  férfi
közrefogta, mert attól tartottak, hogy nem lesz képes megtartani az egyensúlyát. Húsz perc is eltelt,
mire a Bejáró útra, a Zöld Lugas Étteremhez értek.

Az épület előtt kellemes fűszerillat csapta meg az orrukat.

Pali jólesően a levegőbe szippantott: – Máris éhes vagyok! Jöjjön, bácsikám, falatozzunk egy jót!

Miután türelmesen felsegítették a koldust, a zárt teraszon áthaladva a belső terembe értek. Ide
már alig érzékelhetően behallatszott a serpenyők sistergése, a pincérek és a szakács hangja.

– Menjünk inkább vissza a bejárathoz – javasolta Laci. – Ott sokkal csendesebb, világosabb és
kedélyesebb.

A teraszon óvatosan leültették a bácsit, s helyet foglaltak egy ablak melletti asztalnál. A pincérre
nem kellett sokat várni. A jó erőben levő, fekete bajuszú, középkorú férfi mosolyogva húzta elő a
füzetét. – Jó napot kívánok! Mit innának?



– Először inkább ételt rendelnénk – válaszolt Pali, miközben Lacira kacsintott. Az italt úgyis ehhez
kell szabni.

– Rendben, akkor itt vannak az étlapok – felelt megértően a pincér.

– Válasszanak nyugodtan, pár perc múlva itt vagyok.

– Mit enne, bácsikám? – kérdezte az öreget Pali.

– Elég nekem egy adag sült krumpli – suttogott a megkérdezett. Felnézni nem is mert, csak az
étlapot figyelte.

– Ugyan már, fogyasszon hozzá valami jó kis feltétet is! – biztatta barátságosan. – Csirkepörkölt jó
lesz? Az öreg nem szólt semmit, csak a szemhéját emelte fel, és csukta le egy pillanatra, jelezve,
hogy nincs ellene kifogása.

– Te mit eszel? – fordult Laci felé.

– Hát, nem is tudom, a bőség zavarával küzdök – mélázott barátja, kezével állát támasztva. –
Talán egy jó nagy adag hagymás rostélyosnál kötök ki hasábbal meg káposztasalátával.

–  Én rántott  pontyot kérek grillburgonyával –  rendelt  Éva határozottan.  –  Jó lesz mellé egy
paradicsomsaláta.

Pali  rántott  erdei  gombát  kért  főtt  krumplival,  hozzá  vegyes  salátát  meg mindenkinek  egy
ásványvizet.

Majdnem fél óráig ettek csendben, mire Pali újra megszólalt:

– Milyen az étel, bácsikám?

– Nagyon jó – jegyezte meg halkan a koldus. Nem is emlékszem, mikor ettem ilyen finom, kiadós
ebédet.

Miután a desszert is elfogyott, Pali határozott mozdulattal a pincér felé intett.

– Főúr, fizetek!

– Ízlett az étel? – kérdezte nyájasan a férfi.

–  Hát persze, üresek a tányérok...  –  mosolygott rá Pali.  Övtáskájából előhúzta a pénztárcát,
rendezte a számlát, és borravalót is adott.

Amikor magukra maradtak, Pista bácsi megszólalt.

– Fiaim, nagyon szépen köszönöm a meghívást, a jó Isten áldjon meg titeket érte! Ezt most szó
szerint mondom nektek, és kérem az Urat, teljesítse kéréseteket, amennyiben van ilyen.

Köszönjük, bácsikám, ránk fér... – jegyezte meg udvariasan Pali. – Most pedig menjünk, előttünk
még a délután!

– Biztos vagy benne? – kérdezett rá sokat sejtetően Laci. – Nézz csak ki az ablakon!

A vendéglő felett balra már teljesen elsötétült az ég. A Nap még vidáman sütött le a hegyre, de a



vastag, sötétkék viharfelhő már kezdte megközelíteni a fény forrását. Pár perc múlva csupán néhány
sugara tört elő a felhők közül bágyadtan. A szél megélénkült, az utcán az emberek sietve kerestek
menedéket. Néhány büfés ijedten futott ki a padokhoz, hogy összekapkodja az asztalterítőket és a
megállító táblákat. A Zöld Lugas–ban is igyekeztek megelőzni a kárt. A tulajdonos a hóna alatt, sietve
hozta  be  a  bejáratnál  felállított,  összecsukható  táblát,  közben két  pincér  az  ablakok zárásával
foglalatoskodott. A benti levegő fülledté és szinte elviselhetetlenné vált.


