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Az én koromban
Szokatlanul furcsa, gyanús volt már maga a külalak is: a fehér 
papíron egymás alatt hosszabb-rövidebb mondatok sorakoztak. 

– Mi a csuda lehet ez? 
Az asztalfi ók mélyéről véletlenül előkerült A/4-es lapon hő-

sünk az alábbiakat látta.
Milyen fi atalosnak tetszik lenni! 
Tessék vigyázni! Lépcső!
Nahát! Még mindig milyen jól bírja magát!
Ahá! Ez csakis valamelyik osztálytalálkozón hangozhatott el…
Tovább olvasott.
Maga még él?!
El tudott gyalog jönni idáig?!
És ez még a saját hajszíne?
Csak nem azt akarja mondani, hogy ez még a saját haja?
Ennyire jól lát?
Hősünkben halványan derengeni kezdett, hogy ötvenedik 

életéve táján gyűjteni kezdte azokat a dicséretnek, elismerésnek 
szánt mondatokat, amelyek annak idején érzékenyen érintet-
ték, mint például: 

Öreg ember nem vén ember.
Mutatom, hol tessék aláírni.
Húsz évvel fi atalabb kolléganője tette fel például a következő 

tapintatlan kérdést: Mikortól kezd ráncosodni az ember keze? – 
Miért? – kérdezett vissza. – Ráncosodik valakinek?

Haladjunk!
Hogy-hogy ennyire jól tetszik rá emlékezni?
Bizonyos abban, hogy ez az Ön fi atalkori képe? 
Milyen jó a frizurája! Paróka? 
Ön a maga korában még biciklire mer ülni?
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Most már mindenre világosan és határozottan emlékezett, 
hangosan ki nem mondott reakciói is élénken éltek benne: Mi-
ért ne? Naná! Paróka?! Nekem? Miért ne biciklizhetnék?!

Hanem a „maga korában?” a kelleténél jobban bökte a csőrét, 
sehogy sem tudott napirendre térni fölötte. Tovább olvasott.

Mit üzen a fi atalabb generációnak?
Kölcsönadná farsangra a tegnap viselt ruháját?
Most érkezett el ahhoz a ponthoz hősünk, amikor hirtelen ki-

verte a víz. A felismerésbe, váratlan örömbe szinte beleremegett. 
Jaj! Hogyan is felejthette el? Hát ezekre a kérdésekre épült volna 
az egész Hatvanon innen! Mohón, felvillanyozódva falja a sorokat.

Biztos benne, hogy 1951-ben született? 
Nahát! Újra divatba jött a táskája!
Nagy betűkkel írom, hogy könnyebben el tudja olvasni.
Emlékszik másra is, vagy csak a gyerek– és ifj úkorára?
Fiatal korában is ilyen közlékeny volt?
Vezeti is azt az autót? Vagy csak a kormánynál ül?
– Az áldóját! Hát ez valóságos kincsesbánya! – lelkendezik 

hősünk. Korábbi bosszúságának nyoma sincs, a mondatok több 
év távlatából is ismerősen csengenek.

Anya! Hogyan tudtad megvenni ezt a trampli cipőt?
Ez igazán nem való neked. A te korodban én ezt meggondol-

nám.
Na, persze, mindig ezt mondták, ha alkalmasint szert tett 

egy-két divatos cuccra, amit gyorsan elkoboztak, hogy aztán 
néhány hónap múlva visszaadják.

Azt a szemüvegét keresi, amelyikkel néz, vagy amelyik ott van 
Ön előtt?

Ez a fazon remekül karcsúsít, Önnek különösen előnyös. (Ezt 
merte mondani! Nekem, amikor mérleggel együtt sem nyom-
tam akkoriban ötvenet!)

Mitől tartja ilyen jól magát? (Már miért ne tartanám?)
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Felvarratta a ráncait? (Micsoda?????)
Khm… 
Hatvanon inneni nőnek lenni nem lányálom. 
Hősünk sóhajt. Ez utóbbi mondatról magára ismert. Nem 

vall nagy leleményre, az igaz, de ezt az egyet ő írta, csak nem 
igazán emlékezett rá, miért. Címnek hosszú, novellának rövid, 
nemigen tud vele mit kezdeni, mint ahogyan a következő gon-
dolattal sem: Hatvanon inneni nőnek csak a saját kertjében te-
rem babér. Hogyan kerülhetett ide ez a mondat? Talán olvasta 
valahol? 

– Most aztán lóg itt nekem a levegőben. 
Hősünk ugyanis nagyon nem szerette a levegőben oktalanul 

lebegő dolgokat. 
– Lehet, hogy kihúzom – fontolgatta.
Hogy-hogy még mindig az első férjénél tart? 
Nem is olyan rossz ez a kérdés… 
Csak tudnám, minek ül az ilyen autóba! 
Na, álljon meg a menet! Sem bicikli, sem autó?!
Magának a legjobb. Azt hall meg, amit akar.
Khm. Ebben van valami…
Ugorjunk!
Lát is néha? Vagy csak néz?
Hajjaj! 
Magának legalább már nem jár le a személyi igazolványa.
Ilyen jó a kozmetikusod? 
Itt bizony minden mondatnak megvan a maga külön törté-

nete.
Talán belefér még az idejébe.
Reménykedjünk!
Tudnék ajánlani egy hatékony ránctalanító krémet. 
Jaj, ne!
Kész. Ennyi. Vége. 
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Hősünk örömmel olvassa az egészet újra, habzsolva, élvezet-
tel tobzódik az oldal válogatott mondataiban, fejében szokatlan 
világosság gyúl, annak fényénél pedig megszületik az ötlet, ho-
gyan ékeli majd be a meglelt mondatgyűjteményt készülő so-
rozatába.

– Már csak egy frappáns befejezés kell a végére – dörzsöli a 
kezét majdnem elégedetten, és gondolkodóba esik – de nem so-
káig, mert egy sugallatként érkező isteni szikra hirtelen eszébe 
juttatja a lehető legtalálóbb zárszót. A múlt héten ugyanis érzé-
keny fülének, mimóza lelkének a következőket kellett elviselnie: 

– Mennyire sajnálhatják a tanítványai, hogy megöregedett! 

Dilemma
– Végül is tudtál venni fehér blúzt? – érdeklődik hősünk fővá-
rosból hazalátogató barátnője, aki időhiány miatt mindig fá-
ziskésésben van egy kicsit: még csak most olvasta a Hatvanon 
innen harmadik részét. (Tudjátok, az Elégtétel címűt.)

– Miért is vettem volna?! Előbb-utóbb úgyis megöröklöm a 
tiéteket!

– Kár is lett volna nyakadba venni az üzleteket. Vagy csupa 
feliratos, fl itteres, bakfi soknak való blúzt árusítanak, vagy divat-
jamúlt, öreges ingblúzokat – eresztik el nagyvonalúan fülük mel-
lett a testsúlyuk gyarapodására utaló burkolt célzást barátnői.

– Elég nagy igazságtalanság, hogy a mi korosztályunkra 
nem gondol soha senki – dohog szokása szerint hősünk, s jól 
értesültségét fi togtatva hozzáteszi: – Azt olvastam, ötven felett 
el kell felejteni a fehér blúzt meg a farmert.
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– Már miért kellene elfelejteni?! – kiált felháborodva s egy-
szerre a másik kettő.

– Nyilván azért, mert nevetségessé válik, aki utánozni akarja 
a kamaszokat.

Hirtelen ugranak föl, mintha darázs csípte volna meg őket.
– Még hogy mi utánozzuk őket?! Talán nem ők lopták el a 

mi divatunkat?! A farmernadrág különben is A MI IDŐNK-
BEN jött divatba. (A hitelesség kedvéért meg kell jegyeznünk: ezt 
az utolsó mondatot már kórusban mondják.)

Kollektív bólogatás jelzi ezt a kollektív tudattalanban rejlő 
mély igazságot. Egyhavi fi zetésnek megfelelő összegbe került, 
nagy kincs volt akkoriban egy farmer, meg is kímélte viselője: 
az iskolába érve levetette, hogy ne kopjon… 

A közös emlék mosolyt fakaszt. A kötelezően begombolt sö-
tétkék iskolaköpeny, a matrózblúz, az olajos padlójú tanterem jut 
eszükbe, és még sok más dédelgetett, diákkori emlék. A mozaik-
szerű képekből lassan összeáll a kép. Agyonretusált, de szép.

Erről persze hősünknek rögvest eszébe jut valami.
– A múltkor fényképet csináltattam. Képzeljétek el, alig is-

mertem meg magamat! Az összes ráncomat, még az anyajegye-
met is eltüntették.

– Nahát! Legalább kérdezték volna meg, megengeded-e! El-
végre mégis csak a te ráncaidról volt szó! 

– Meg a te anyajegyedről!
– Mutasd azt a képet!
A fotók nézegetése jó ürügy, kiváló alkalom a nosztalgiázás-

ra, és arra, hogy megvitassák: hogyan is volt, milyen is volt egy-
kor… Mert régen – ha elhiszi a T. Olvasó, ha nem – minden, de 
minden egészen másként működött.

Hősünk például reggelente pillanatok alatt elkészült. A fri-
zurára sosem kellett gondot fordítania, jó tartású haja köny-
nyen szót fogadott a fésűnek, sminkkel nem bíbelődött, magára 
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kapta kedvenc ruháját, s hipp-hopp, elviharzott. Mostanában? 
Minduntalan meggondolja magát, mást sem tesz, mint gyorsan 
megszabadul sokadik felpróbált öltözékétől, s belebújik az elő-
zőbe, az unalomig hordottba. 

Azt persze álmában sem gondolta volna, hogy útra készülő-
dési gyakorlata a többieknek is jól bevált szokása.

– Igazán? Tényleg? Ti is így vagytok? Nahát! Remek! Akkor 
hát ez is egyike azoknak a tipikus korosztályi sajátosságoknak, 
amelyekre már megint nem volt idő előzetesen felkészülni – 
állapítja meg elégedetten stagnáló koleszterinszintű hősünk, s 
máris sokkal, de sokkal jobban érzi magát. 

– Nem is vagyunk még öregek… – révedezik kiretusált képe 
fölött büszkén, bizakodva (könnyen teszi, szemüvege a táskája 
mélyén lapul), s az emelkedett, ünnepi hangulatban – egyikük 
hatvanadik születésnapját ünneplik éppen, késve persze, mert 
amióta nyugdíjasok, nem érnek rá semmire sem – elérzéke-
nyülve nézi gyermekkori barátnőit. 

– Nem élném túl, ha bármi bajuk esne – gondolja magában, 
de hangosan persze nem mondja, s még mielőtt a meghatottság-
tól elpityeregné magát, határozottan emeli koccintásra poharát.

– Isten éltessen!
Kortyint is, rágicsál is egy keveset (a tálcányi süteményt már 

mind megette). A szíves marasztalásra „Ugyan, ne menj még!” 
kedvenc mesehősük, Micimackó szavaival kérdez vissza: „Mér’, 
van még valami?”, aztán búcsúzkodni kezd. 

– Na, ugye, megmondtam én előre, hogy úgyis kinövitek – 
nyalábolja át zsákmányát. (Már megint jól járt, pedig nem is neki 
volt születésnapja.)

Felvillanyozódva, dudorászva indul haza, sejti ugyan, hogy 
az ajándékba kapott két fehér blúz többet lesz a szekrényében, 
mint rajta, de azért az elválás szomorúsága mellett helyet szorít 
lelkében a szokatlan dilemmának. 
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Vajon hordhat-e még valaki az ő korában, hatvanon alig in-
nen, fehéret – vagy inkább felejtse el örökre?! 

Szerintetek?

Huzat kizárva
Húsz évvel ezelőtt?! 
Elképedt, amikor kolléganője egyfolytában huzatra panaszko-
dott. Hősünk akkoriban még azt sem tudta, az mi fán terem; 
hallott ugyan róla, de mivel sem előnyét, sem hátrányát nem 
érezte, fuvallata meg soha nem legyintette, a huzat mint olyan 
számára nem létezett. 

Körülbelül tizenöt éve megdöbbenve tapasztalta, hogy egy 
másik munkatársnője meg prémmel bélelt mellénykében jön-
megy a langymeleg épületben. 

– Kényeskedik – gondolta magában, amikor pedig néhány 
év múlva észrevette, hogy az idősödő hölgy tartalék ülőpárná-
val közlekedik, mert a párnás székeken is fázik, na, akkor volt 
az, hogy végképp elment a kedve az egésztől…

A világért sem akart hasonló sorsra jutni, el is határozta, 
egyszer szerét ejti majd, hogy ezt a kritikus életkort elkerülje, 
kitolja, vagy legalább kicselezze valahogyan, de aztán szokás 
szerint nem ért rá tűnődni sem az idő viharos múlásán, sem 
külön öregség elleni stratégia kidolgozásán. 

Hősünk amúgy sorsa ellen sosem zúgolódott. Elvégzendő 
teendői egymást érték, lubickolt és elveszett, fölbukkant és eve-
zett a kedvére való feladatok, kihívások tengerében. Időnként 
kidugta fejét, vett egy mély lélegzetet, s utána újra elmerült a 
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feje fölött összecsapni készülő hullámokban. Szerette a pörgést, 
tette a dolgát, akkor volt igazán elemében, ha több megoldandó 
problémán kellett párhuzamosan gondolkodnia. Felőle sarkig 
tárhattak ajtót, ablakot, frontváltozás, feltámadó szél, kereszt-
huzat kedélyét nem zavarta, porok, keserű pirulák, pletykák 
nem érdekelték. Esernyőt, sapkát mellőzve – legfeljebb kapucni 
jöhetett szóba –, gyalogosan vágott neki az útnak, amely vagy 
a munkahelyére, vagy otthonába tartott, hogy ott aztán további 
munkával töltse a pihenésre kiszabott időt.

Ahogy visszaemlékszik, még öt-hat évvel ezelőtt sem észlel-
te a huzatot. Föltűnt ugyan neki, hogy van, létezik, de áldásos, 
ártalmatlan, helyenként csapodár szellőnek tartotta, amely ki-
söpör, elvisz magával mindent, amit akar. 

A huzat valójában csak egy-két évvel ezelőtt kezdett hősünk-
nek kellemetlenkedni. Először csak valami megmagyarázhatat-
lan nyugtalanságot ébresztett benne; aztán váratlanul lesöpörte 
asztaláról az iratokat. Máskor becsapódott tőle az ablak, hir-
telen kivágódott az ajtó, leröpült a vízzel teli váza, felborult a 
műanyag virágcserép. Őszi faleveleket sodort be magával, port 
hintett a szemébe. A régen nyugodt folyosósarkokat kibírha-
tatlanná, strapabíró fülét érzékennyé, szívét sebezhetővé tette, 
egyszóval: a huzat kezdett egyre feltűnőbben, egyre akadékos-
kodóbban viselkedni. 

Hogy-hogy eddig mindent rózsaszínű köd takart?! Miért 
nem érintette meg mindezidáig az egyre észrevehetőbben belo-
pakodó ármány? Hogyan lehetséges, hogy eddig nem zavarta a 
huzat? Hősünk sok más egyéb mellett eff éléken sem ért rá gon-
dolkodni, mert még elalvás előtt is rendszerint másnapi mun-
kahelyi teendőit vette számba.

Ej, ráérünk arra még! Ugyan, hol van az még?! – hessegette 
volna el magától a nyugdíjba vonulás gondolatát is, ha egyálta-
lán eszébe jutott volna, de nem foglalkozott vele, mert a szűn-
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ni nem akaró kötelességek édes rabságában önmagáról most is 
megfeledkezett...

Amikor váratlanul úgy döntött, hogy nyugdíjba megy, barát-
sággal, de hirtelen köszönt el, sebbel-lobbal tette be maga után 
az ajtót, mintha attól félt volna, hogy a fortélyos huzat – amelyet 
ki akart zárni életéből örökre – nem engedi majd el. Az, hogy 
az ajtó becsukásával egy időben megnyílt előtte egy másik, csak 
jóval később tudatosodott benne.

Hogy’ is hívják?
Talán a halványan melengető őszi napsugár, talán töretlen de-
rűlátása teszi, hősünk ma olyan jól érzi magát, hogy dúdolni tá-
mad kedve. Optimizmusa amúgy ritkán hagyja cserben, külön-
ben is nemrégiben tudatosodott benne, hogy minden rosszban 
van valami jó; például gyengülő látásának köszönhetően nem-
csak önmagát nem látja már teljes mivoltában, hanem másokat 
sem. Felfedezését meg is osztotta barátnőjével. 

– Ha akarnék, sem ismernék rájuk! El tudom képzelni, 
mennyire megöregedhettek! 

De most nem barátnőjéhez siet. A lehullott falevelektől süp-
pedős vendégjárdán halad, hogy talpa alatt érezhesse, minden 
rezdülését élvezhesse a kedvére valóan lassan búcsúzó ősznek. 
Gondtalan dudorászása közben arra gondol, milyen fölösle-
ges kolonc is a szemüveg, csak akadályozza a tisztánlátásban. 
Különben is: miért kell mindig mindent észrevenni?! A zavaró 
dolgokra pláne nem veszteget időt – el is teszi a szemüvegét. 
Látott ő már eleget – nézzen most már más is! Juszt sem fi gyel 
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az út szélén tornyosuló szemétre, a közeledő autóról nem is 
beszélve. 

Fékcsikorgás. A sofőr kiadós káromkodásra készülve kászá-
lódik ki kocsijából, de hősünknek hűlt helyét találja. Már ár-
kon-bokron túl van, szerencsére – kopogjuk le gyorsan – fürge, 
mint a gyík. Hanem ez a fránya autó teljesen kizökkentette a 
dúdolásból. 

Hátizsákkal a vállán – fogalma sincs, divatban van-e még – 
lendületesen szaporáz tovább, azon morfondírozik – mert mos-
tanában mindig morfondírozik valamin –, mennyire kifordult 
önmagából ez a világ – és benne mindenki más, kivéve persze 
saját magát. 

– Mostanában például még a jelzőket is egészen másképpen 
használják – lel végre találó példát gondolata igazolására, mert 
eszébe jut az iménti eset –, régen azt mondták rám, szeleburdi 
vagyok, de ma már egészen más szóval illetnek: khm… meggon-
dolatlan… Még hogy én!!!!!!!!!!!!!!!!!?

Hú, hát ez egy jó téma! – csap a homlokára. Naná, hogy nem 
hagyja elillanni az ihletet! Képzeletben hosszában villámgyor-
san megfelez egy A/4-es lapot. Bal felső oldalára felfi rkantja: 
RÉGEN, a másik hasábra pedig azt vési: MOST, és gondolatban 
egymás alá írja a véleményeket. Valahogy így:

RÉGEN MOST 
szeleburdi, szeles nyugtalan, nyughatatlan
nyílt, kedves túlságosan közlékeny
megfontolt körülményes
beosztó spórolós
rugalmas gondolkodású meggondolatlan
határozott, kitartó makacs, önfejű
előrelátó beképzelt
elfoglalt feledékeny
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A lelki szemei előtt megjelenő sorozatos ??????????????-ek 
feltoluló kérdéseit, a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-ek a részletesen ki-
fejtendő témákat hivatottak illusztrálni. Jaj, csak nehogy elfe-
lejtse! Zsebébe süllyesztett ujjain a biztonság kedvéért újra meg 
újra összeszámolja a gondolatpárokat. 

– Nyolc van – rögzíti a tényt.
Szinte felvillanyozza a váratlan, új elfoglaltság: megszállot-

tan memorizál. Először abc-betűrendbe gyűjti jellemvonásai 
szókezdő hangjait, utána kognitív térképet rajzol, a nyomaték 
és a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért minden egyes szóra 
lép egyet, így, ni. Működik! Hatvanon alig inneni emlékezőké-
pességének végső határaival hősünk maximálisan elégedett, s 
már-már jogos büszkeség kerítené hatalmába, amikor… 

– Hova, hova? – szólítja meg valaki.
– Néptáncra – vágja rá hősünk büszkén, s mint a kamasz, 

aki rossz fát tett a tűzre, a füves, faleveles járdaszegélyről vissza-
somfordál a járókelőknek kijelölt helyre. 

Az ismerős hüledező arckifejezése hűen tükrözi átsuhanó, 
sanda gondolatait.

– Néptáncra? Hatvanon innen????!!!!!! Megőrült? Normális 
az ilyen???? Hát ez meghibbant!

Hangosan kérdezni persze csak annyit mer:
– Te tartod… a foglalkozást?!
– Nem, dehogy! Tudod, világéletemben szerettem volna 

néptáncot tanulni, de sosem volt rá időm. Már második éve já-
rok. Nem tudtad?!

Sietve fordul sarkon, nehogy néven kelljen szólítania „isme-
rősét”, aki immár marad „ismerősnek” estig, holnapig, a jövő 
hétig, vagy ki tudja, meddig – egészen addig, amíg eszébe nem 
jut legalább a keresztneve. Ettől kezdve vagy a gondolatpárokat 
mondogatja magában, vagy azon töri a fejét, kivel is futott össze 
az imént, s ugyan vajon honnan ismeri. 
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A minden tagját alaposan megmozgató táncpróba üdítőleg 
hat rá, de nem feledteti vele az előbbi találkozást. Mit nem adna 
érte, ha tudná, kivel találkozott! Biztos, ami biztos, hazafelé or-
rára biggyeszti mindenlátó csodaszemüvegét. Sosem lehet tud-
ni, hátha megint belebotlik valakibe…

Egyszer fent, máskor lent
 Itt végre kedvére szoronghat, moccanatlanul gubbaszthat, szót-
lanul kuksolhat, moroghat, bánkódhat, zsörtölődhet; szidhatja 
a tovatűnt napot, hangulatának kedvezőtlen változását pedig 
nyugodtan írhatja a nyirkos, borús, téliesre fordult időjárás 
számlájára.

A gödör a szokatlan szemszögből, új nézőpontból, más meg-
közelítésből való látás képességével ajándékozza meg hősünket, 
aki lentről nagyon jól látja, hogy a szertefoszlott, korábban 
mindent jótékonyan takaró rózsaszínű köd helyett most egy 
másik, szűnni nem akaró sűrű pára ereszkedik lassan alá.

– Valaminek mindig lennie kell – mélázik kedvenc mesehő-
se, a csekély értelmű medvebocs szintjén –, ez a köd biztosan a 
huzat helyett van...

Pedig a múltkor milyen ügyesen kizárta!
– Tán csak nem szürke hályog?! – suhan át az agyán, de nem 

riad meg annyira, hogy hanyatt-homlok orvoshoz szaladjon.
Az interneten meg úgyis hiába nézné: lassan két hete lesz, 

hogy nincs internet.
Számítógépe sincs.
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– Elege lett belőlem, az agyára mentem – tér fölötte napi-
rendre. 

Hősünk ugyanis abban a megingathatatlan hitben él, hogy a 
tárgyaknak – s így a gépeknek – igenis van lelkük. S mi, jámbor 
olvasók, jobban tesszük, ha ebbéli hitében őt immár meg nem 
háborítjuk.

– Összeesküdött ellenem a világ – fogalmazza meg önma-
gának a nem túl eredeti gondolatot, hiába, a gödörben teljesen 
kijött a fogalmazási gyakorlatból.

Mert mi is történt? Éles késsel megsértette az ujját, elromlott 
a mosógépe, kiakadt a CD lejátszója, és – még szerencse, hogy 
garanciális – javításra vitték alig használt számítógépét.

– A régi jobb volt – sóhajtja.
Persze erre is a gödörben jött rá. 
Haj, de sok ideje is van ott az embernek a világ dolgain el-

mélkedni! A gödör megvédi a kíváncsi tekintetektől, oktalan 
kérdésektől; titkon számba veheti élete sorsfordulóit, mereng-
het múlton, révedezhet fél évszázaddal ezelőtt érkezett képes-
lapon, élvezheti a magányt, rendet teremthet gondolatai, iratai 
között – és legfőképpen: ráér tűnődni. Akár azon is, hogy tu-
lajdonképpen ki is kecmereghetne, ki is mászhatna onnan, ahol 
éppen van, csak éppen akarnia kell.

Akár alkothatna is például.
S már ír.
Mi tagadás, elszokott a kézírástól. Jegyzetlapja meglehetősen 

eklektikus: fele-fele arányban tartalmaz könnyen írható, jól ol-
vasható gyorsírási ákombákomokat és kézírással jegyzett, alig 
kisilabizálható sorokat.

– Eddig nem láttam elég tisztán, csak ennyi az egész – böl-
cselkedik teljesen feleslegesen, ifj onti hévvel lelkendezve azon, 
hogy ha homályosan, áthatolhatatlan ködfüggönyön át, ha gö-
dörből is – de lát, lát, lát!, és főként: hogy ír, ír, ír!
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Az alkotni akarás vágya minden ízében megremegteti, 
gyermekvers-kezdemények, meg nem írt témák, drámai je-
lenetek, égig érő álmok és világmegváltó tervek kavarognak 
gyors egymásutánban a fejében. Mindeközben tudja persze, 
hogy álmai soha nem valósulnak meg, hogy „fi atalság bo-
londság”, de mégis...

– Hát mikor kezdjem el, ha nem most?! – teszi fel a kérdést 
meglehetősen későn kibontakozó hősünk önmagának, s valljuk 
be, e kérdésföltevésben kivételesen tökéletesen igaza van.

Mert mikor is kezdhetne valaki valami gyökeresen új dolog-
ba, ha nem hatvanon innen?!

Kihúzza hát magát, ostrom alá véve a gödröt. A művelet nem 
is olyan könnyű: vissza-visszacsusszan a szerencsére nem túl 
fagyos földbe.

– Újra megpróbálom – rugaszkodik neki ismét, de közben 
stratégiát vált. 

– Különben sem elkezdeni – folytatni kell!
Amint így biztatgatja, el is ringatja magát abban a hiú re-

ményben, hogy talán elegendő, mi több, bőséges időt ad majd 
szárnyaló álmai megvalósításához a Teremtő.

S hogy megfogalmazta a célt, újult erővel vág neki.
Hoppá!
Volt gödör, nincs gödör.
– Jobb későn, mint soha – törölgeti hősünk gyöngyöző 

homlokát. A felszínre kerülve tüdejét teleszívja az elűzhetet-
len szmoggal, s bár az országos ködben orránál alig lát tovább, 
majdnem olyan elégedett, mint kedvenc mesehőse volt annak 
idején, amikor végre megszabadult Nyuszi vendégmarasztaló 
barlangjából.

Ilyen áldott, ihletett állapotban gyorsan határoz. Nincs vesz-
tegetni való ideje, nem is fecsérli tovább, ezért először gyorsan 
megérdeklődi, mikor lesz készen a számítógépe. Utána megkéri 
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Balaget, hogy legyen szíves visszaadni sorozatához a régi emb-
lémát – hiába, a régi jobb volt –, harmadszor pedig elolvasgatja 
majd, hogy kényszerű távolléte ideje alatt mit írtak a többiek a 
tollal.hu-n.

Jelet hagyni
 Hősünk komfortérzete teljes: szemüvege a szemén, a múltkor 
lába kelt sámli türelmesen igazodik terebélyesedő ülepe alá.

– Itt kell lennie valahol – dünnyögi.
Mindig is mániája volt a keresgélés, de most rendkívül fon-

tos  céllal kutat. Egy közepes méretű borítékot keres, amelyre 
annak idején nyomtatott nagybetűkkel ráírta unokái nevét, és 
emlékezete szerint azt, hogy „2010. március 1-jén megszünte-
tett egy- és kétforintosok”. Ráadásul a múltkor egy használaton 
kívüli vázában további, forgalomból kivont aprópénzekre lelt.

 – Legyenek egy helyen! – döntött hősünk. Vesztére, mert 
most aztán itt tornyosulnak előtte, körülötte az irathegyek. Lá-
zas izgalommal próbál valamiféle rendet teremteni a papírhal-
mazban.

– Elvégre bármikor történhet az emberrel akármi – gondolja 
magában csöppet sem borúsan, inkább előrelátóan. – Ne más-
nak kelljen rendet csinálnia helyettem!

A szortírozás odaadó fi gyelmet, teljes embert kíván. Egyet-
len meggondolatlan mozdulat örökre, de legalábbis nagyon 
hosszú időre eltüntethet születési anyakönyvi kivonatot, élet-
biztosítási kötvényt, egyéb, kiemelten kezelendő iratot, amely a 
maga valóságában legközelebb már csak késve kerül elő...
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...Emlékeit gyakori költözései során mindig magával cipel-
te. Minden laphoz, képhez, rajzhoz, irathoz, cserepes vagy ker-
ti növényhez személyes emlék fűzi. Tudja, kinek köszönheti 
kedvenc verseskötetét, kitől kapta fehér leanderét, halványlila 
pünkösdirózsa, rozsdaszín krizantémbokrát, a szerb lucfenyőt, 
a kiirthatatlan körömvirágot.

Mivel az egykor gondosan eltett boríték csak nem akad ke-
zébe, más foglalatosságba kezd, különben sem szeret egyszer-
re csak egy dologgal foglalkozni. A polcokon rendezget. Nem 
téma, szerző- vagy betűrend, hanem fontosság szerint állítja 
csatasorba könyveit. Sárguló könyvjelzőit, emlékeztető cetlijeit 
szándékosan hagyja a kötetekben; hátha éppen annál a résznél 
üti majd fel valaki. S el is határozza, hogy egyszer, ha majd ráér, 
valóra váltja régóta dédelgetett tervét: ceruzával bejelölgeti leg-
kedvesebb verseit, imádott könyveiben aláhúzza a legfontosabb 
gondolatokat, felkiáltójeleket tesz, magyarázatokat ír a jobb 
margóra, s írni-olvasni még nem tudó unokáinak időben átadja 
a szerinte feltétlenül elolvasandó „kötelező” irodalmak listáját. 
Mindjárt lelkesebben folytatja a rendcsinálással egybekötött ke-
resgélést, ahogy ezt magában ilyen megnyugtatóan eltervezte. 

– Jó lenne egy helyre gyűjteni a megjelent írásokat is, mert 
senki sem fogja megtalálni – tűnődik.

De vajon ki is, miért is keresné?!
Ez szöget üt a fejébe. Elég nagyot.
Elmereng. Tényleg, mostanában elég sűrűn gondol arra, 

hogy jó lenne valamiféle jelet hagyni. Feltűnően árulkodót, ma-
radandót.

...Hajdanán hősünket sem érdekelte ősei élete, múltja. Ám 
most mit nem adna érte, ha magára teríthetné nagymamája 
nagykendőjét! Bárcsak lejegyezte volna a tőle hallott balladá-
kat! Milyen boldog lenne, ha fenyőfa kredence polcait nagy-
nénje horgolt csipkéi díszíthetnék! Ha megőrződött volna a 
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család zománcos pohara, apja szögre akasztott késfenő szíja, 
fémkeretes borotválkozó tükre! A pléh lavórba és a tejeskan-
nába levendulát, a bádog mosófazékba meg a zsíros bödönbe 
piros és fehér muskátlikat ültetne... A számára felbecsülhetetlen 
értékű családi emlékek hiányától megsajdul a szíve, de optimiz-
musa egykettőre felülkerekedik nosztalgikus hangulatán. 

– Nézzük inkább, ami megmaradt!
S nem rest létrát hozni, hogy konyhaszekrénye tetején egé-

szen közelről megszemlélhesse a rendelkezésre álló emlékállo-
mányt:

1 db réztálas mérleg
1 db tejescsupor
1 db cserép aratókancsó
2 db zsombor
1 db kézi kávédaráló
S a szemközti falon, bekeretezve: az egyik nagynéni szálkás 

betűkkel írt kávélikőr receptje.
Ez minden. Nem sok.
Közben a mérleg alól régi papírpénzek kerülnek napvilágra: 

tíz-, húsz- és ötvenforintosok. Legalább ezeket megmentette az 
utókornak! De hol lehetnek azok az egy- és kétforintosok?

Le a létráról! Vissza az iratokhoz!
A boríték nincs sehol, a papírrengetegben viszont váratlanul 

kultúrtörténeti dokumentumnak számító értékre, A kisdobosok 
6 pontjára bukkan. Elcsigázott hősünknek erről eszébe jut saját 
kisdobos-avatása. Egészen felvillanyozódik.

– Jaj, hát azt feltétlenül meg kell írni!
De nem most – majd máskor. Egyelőre éppen elég lesz eltün-

tetni hiábavaló keresgélésének árulkodó nyomait.


