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(G)Átszakadás 
 
– Hogy rohadnál meg!!! – üvöltésben verhetetlen voltam, és 

a mostanihoz hasonló helyzetekre ez volt a kedvenc 
mondatom. A kezemből kitépett esernyő csattant a járdán, 
erősebben kellett volna fognom ekkora nagy szélben, így most 
tovább rontottam annak az esélyét, hogy legalább egyetlen 
porcikám szárazon hazaérjen ma délután. Próbáltam kirázni a 
vizet a cipőmből… halva született ötlet. A zuhogó esőben fél 
lábon ugrándoztam, miközben csapdába ejtettek a járda 
horpadásaiban összegyűlt mini-víztározók. Veszett ügy.  

Régen a férjem forró teával várt odahaza…  
 
Minden férfi mocskos szemétláda. Először csak 

belecsöpögnek az ember életébe, diszkréten… csipp-csepp… 
egy kedves mosoly… csipp-csepp… udvarias ajtónyitás, 
mielőtt belépnél a könyvtárba… csipp-csepp… aztán már 
vékony kis erecskeként folyik, és kezdi átmosni a lelkedet az 
oldott beszélgetés a kedvenc könyveidről. Merthogy álszentül 
rajong azért, amit éppen olvasol, hiszen a folyadék belsejében 
kisebb a kohézió, mint a szilárd testekben, ezért a folyadék 
nem alaktartó, a szilárd női jellem köré idomul a tartás nélküli 
férfilötty. 

  Színtelen, szagtalan, jellegtelen senkiházi, mégis bejut a 
ruhád alá, eléri minden négyzetcentiméteredet, bőrig áztat, és 
mire észreveszed, virágesőben mész az oltár felé, mert rég 
elsodort a vad iramban száguldó szerelemfolyó.  

 
Felkaptam az ernyőt, hogy a további zuhanyozástól 

mentsem magam. Messze voltam még a házunktól, 
gyorsítottam a tempón, hogy ázott kóbor kutya reszketésem 
mihamarabb kigyógyíthassam egy százaz törölközővel, ha már 
tea nem lesz. 



Veréb Ani: (G)Átszakadás                       www.tukrosok.5mp.eu 

A mű a szerző nevének feltüntetésével szabadon másolható. 

Tócsákat kerülgettem, igyekeztem úgy lépegetni, hogy 
minél kevesebbet érintkezzek a vízzel, kirázott a hideg, 
valahányszor bokáig kellett gázolnom a latyakban. Ősz volt, de 
már didergett bennem a tél. 

Az illatokkal és virágokkal, szerelemmel teli tavaszt követő 
nyári meleg napokon még megváltásként vágyjuk a hűsítő 
vizet, hogy nagyokat kortyolva belőle, enyhülést nyerjünk a 
perzselően, lázasan vibráló, izgatott és gyönyörű, túlfűtött 
napjainkon. Aztán jön az ősz, amikor már menekülnénk a 
mindent elmosó eső elől, amikor állandóan nyirkos még a 
lelkünk is, amikor a víz már inkább átok, mint áldás, de nem 
menekülhetünk.  

Hiszen ha befizettünk erre az emberi életnek nevezett útra, 
akkor az évszakok ritmikusan és könyörtelenül követik 
egymást, és nincs kibúvó, legfeljebb az segít, ha felkészültünk, 
hogy mire jön az ősz, legyen esőköpenyünk és esernyőnk. Ha 
nem gondoskodtunk előrelátóan védelemről, az életünkben 
előbb utóbb mindig bekövetkező teleken megfagy bennünk az 
életerő. Ha nem vérteztük fel magunkat időben a telet 
megelőző esős, vizes ősz ellen, akkor elázunk, és vizes, 
csöpögő, csatakos hajjal megfázunk még a tél előtt, és tavaszig 
nem tudunk kikeveredni belőle, végigköhögjük, esetleg lázunk 
is lesz, ami hosszan meggyötör. Vagy jön a tüdőgyulladás, 
amire talán a melegedő új tavasz sem hoz enyhülést. Vagy túl 
sem éljük a telet. 

– Én felkészültem az őszre! – dacosan összébb húztam a 
köpenyt magamon, felvettem a járdára odacsapódott esernyőt, 
és kinyitottam a fejem fölött újra. Felkészültem. Csak az aszfalt 
horpadásaiban összegyűlő, bugyborékoló esőpiszokra nem 
gondoltam előre, a cipőm nem vízhatlan. Akármilyen gondos 
voltam is, tudatosan várva a zord időt, a víz megtalálta a 
gyenge pontjaimat, ahol be tudott szivárogni, és eláztatott, 
nyirkos, kellemetlen érzést keltve bennem. 
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Azt mondta a bírónak, hogy én nem akartam gyereket A 
szemét! Ő vinnyogott ellene, mert féltette a karrierjét, amihez 
most még sok pénz kellett, nem futotta volna babakocsira, meg 
kiságyra. Ragaszkodott a külön dolgozószobához is, nem 
hagyva helyet a gyerekkuckónak. Pedig már kinéztem a 
macimintás tapétát, és a hozzáillő, napot, holdat, csillagokat 
ábrázoló sötétkék bordűr csíkot is. Függönyanyagot is találtam 
hasonló kékben, és azon ábrándoztam a kirakatot bámulva, 
hogy egy fél délután alatt meg tudnám varrni az egészet. 

Ragaszkodtam a kék színhez – a tapéta alapszíne is 
halványkék volt –, mert meg voltam győződve róla, hogy az 
első gyerekünk fiú lesz. 

Az apák mindig fiút akarnak először, akit büszkén 
mutogathatnak mindenkinek, és ez lett volna az én ajándékom 
a férjemnek, egy kisfiú, amiért helyet szorít a babának a 
lakásban is, és a szívében is. 

– Először beindítjuk az üzletet, és a haszonból veszünk egy 
nagyobb lakást, vagy kertes házat. Nem fogunk ebben a 
lyukban nyomorogni egy gyerekkel – tiltakozott, ha csak 
célozni mertem rá, hogy kisbabát szeretnék.  

Le kellett mondanom a kék álmaimról. 
 
Volt képe azt mondani a tárgyaláson, hogy a gyerektelen 

élet felőrölte a közös életünket, a kapcsolatunkat! 
Naivan egy lehetséges valóságnak tartottam a boldog 

házasságot, amelyhez csak át kell lépni a határaimat. Nem 
ismertem fel, hogy olyan, mint a π (pi): nem csak 
transzcendens, hanem irracionális is. S bár valósnak mondják 
mindkettőt, emellett komplexek is, a házasság annyira összetett 
és bonyolult, hogy esélyem sincs megbirkózni vele a rózsaszín 
szemüvegemen át nézve a világba. 

 
A Tiborral közös életemben lábujjhegyen járt a terror, nem 

hagyva megfelelő felületet a tiltakozásra.  
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A közös kirándulásainkat nem az határozta meg, hogy 
mihez van kedve mindkettőnknek, hanem az, hogy a férjem 
hová és mikor hajlandó elutazni. Nem szerette a napot, tehát 
akkor mentünk strandolni, amikor lehűlt a levegő és esett a 
hőmérséklet. A legnagyobb kánikulában, amikor a vízpartot 
választottam volna, mint minden épeszű ember, ő arról 
prédikált, hogy ilyenkor a légkondis lakásban kell maradni, és 
kihasználni az időt a zavartalan munkára. Behúzódott a 
dolgozószobájába a laptopja és a prospektusai közé, és pénzt 
keresett a képzelőerejével. Felkapott tervező volt, mindenki 
dicsérte a munkáiban rejlő fantáziát. Egy újabb hazugság volt 
ez, amelyet elhitetett a világgal, mert ő volt a legunalmasabb 
ember, szűklátókörű, korlátolt, aki egy szürke cellában élte az 
életét, és oda zárt be engem is. 

A nagynéném balatoni nyaralója egész nyáron nyitva állt 
előttünk, a kétszintes ház emeletét bármikor birtokba vehettük 
volna bejelentés nélkül a hétköznapokon, hétfőtől péntekig 
senki nem járt arra. Sőt, előzetes egyeztetés után akár két-
három hétre megkaphattuk volna a fenti két szobát a hozzá 
tartozó fürdőszobával és külön konyhával, és még a rezsit sem 
kellett volna kifizetnünk. Tibor mégis visszautasította, 
mondván, hogy nincs beszerelve a klíma, és negyven fokban 
nem lehet alkotni.  

Más módon is korlátozta a mozgásteremet. Nem 
vásárolhattam a közeli üzletekben, elvárta, hogy másfél-két 
kilométert gyalogoljak vagy biciklizzek az olcsóbb 
diszkontokig. Tiltakoztam ellene, de végül feladtam és 
belementem ebbe a hóbortba is, mert egy közepes áron, vagy 
drágán megvásárolt kenyeret, felvágottat nem volt képes 
jóízűen megenni. Megkeseredett a számban a falat, amikor az 
asztalnál, a szendvics majszolása közben a fancsali pofáját 
kellett nézni „köretként”, és a lamentálását kellett hallgatni 
arról, hogy milyen drágán vettem a zsemlét vagy a kecsapot. 
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Míg velem nem volt képes egy hullámhosszra kerülni, 
anyámmal meglepően jó kapcsolatot épített ki, jól megértették 
egymást. 

Anya minden mondanivalóját belesütötte a tepsijébe, 
belefőzte a lábasába. Nem volt a szavak embere – ami nem is 
olyan nagy baj, tekintve, hogy a körülötte létező világ számára 
milyen mondanivalója volt –, sose mesélt hosszan arról, minek 
örül, vagy mije fáj. Inkább sütött és főzött.  

Túrós batyu készült, ha öröme támadt, sós pálcika akkor, ha 
dühös volt apámra, és meggyes pitét tolt a sütőbe, ha jó 
jegyeket hoztam haza azon a héten az iskolából. Hetekig 
perecet és linzerkarikát evett a család, amikor bejelentettem, 
hogy már felnőttem, saját lábra állok, és elköltözöm. Néma 
tiltakozásként szurkálta a kerek linzerformát a nyers tésztába a 
nyújtódeszka tetején a konyhaasztalon. 

Amikor bemutattam Tibort otthon, ott marasztalt minket egy 
gyorsan kész csoda finom vaníliáspudingra. Hat hónappal 
később bejelentettük, hogy összeházasodunk, válaszul két hétig 
gyártotta a gyümölcstortákat, a zserbót és a sajtos pogácsát. 
Ebből tudtam, hogy helyesli férjhez menési szándékomat. 

Az én jó anyám süti rejtjeleihez képest a világ 
titkosszolgálatainak összes kódolt üzenete csak szimplán 
lineáris piskóta volt. Én pedig harminc év alatt profi kódfejtő 
lettem, az ő különleges jelrendszerének tökéletes ismerője és 
megértője. Azonnal tudtam, hogy egyedül engem okol 
házasságom gyermektelenségéért, amikor az öt éves 
évfordulónkon ragaszkodott hozzá, hogy ünnepi ebédet 
készíthessen, és kakaós keverttésztát kaptunk desszertnek, 
lekvárral megkenve és kókusszal megszórva a tetején. Tibor 
imádta a kakaót, én undorodva nyeltem egyik falatot a másik 
után. Azóta nem ettem kókuszt, mióta hat éves koromban 
bezabáltam kókuszgolyóval, és végighánytam tőle egy 
éjszakát. És anyám tudta ezt, emlékezett rá. 
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Tibor haspárti volt, életcélja – az én kínzásom mellett – az 
volt, hogy finomakat ehessen. Ennek megvalósításához pedig 
az én drága jó anyám tökéletes partnernek bizonyult. 

A férjem szégyentelenül hízelgett minden megsütött falatért, 
az anyósát pedig ennyivel meg is lehetett vásárolni, ellenem 
fordult és mindenben a vejének adott igazat. 

Konyhai műsorai iránt hálás közönségétől azonban végleg 
megfosztottam a mai napon. Tudtam, hogy ezt sose bocsátja 
meg nekem. Anyai kötelességének érezte végigülni a válóperes 
tárgyalást, demonstrálandó, hogy mellettem áll, és utána 
szipogva mondta a kijáratnál: „Kinek fogok ezután 
marhapörköltet főzni?”. A konfliktusokat és kínos helyzeteket 
gondosan elkerülő apám erre gyorsan megjegyezte, hogy 
menniük kellene, mert a lángos tésztája, amit anya indulás előtt 
bedagasztott és hűvösre tett, már biztos kifutott az edényből. 
Ebből tudtam meg, hogy ma délután is sütésbe fojtja majd az 
unokázástól megfosztott nagyanyai bánatot, és 
megingathatatlan a régi álláspontja, miszerint a válás oka én 
vagyok.         

Emlékszem, amikor a szülői házban az utolsó 
veszekedésünk kirobbant tavaly, anya éppen fánkot készült 
sütni, ami egy könnyen érthető fokmérője volt az ő pillanatnyi 
hangulatának. Ha jókedve volt, rendszerint fánkot sütött, ha 
rossz kedve volt, akkor lángost. 

A lisztet már kimérte, és a többi hozzávalót akarta adagolni, 
amikor Tiborral ordítani kezdtünk. Azaz csak én üvöltöttem, 
mert én ilyen vagyok, a férjem pedig ezúttal is a külső szemlélő 
számára rokonszenvesebb „csendes gyilkos” módszert 
választotta. Hangját fel sem emelve mondott újra és újra nemet. 

Nem volt túl jó helyszínválasztás a mindent eldöntő botrányt 
más házánál kirobbantani, de ennek is a mindenhová elérő víz 
volt az oka, ott és akkor cseppent az utolsó csepp abba a 
közmondásban szereplő pohárba. 
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Végül fánk helyett lángos került az asztalra, aminek nem is 
éreztem az ízét, ezúttal anyám konyhanyelven megfogalmazott 
szemrehányása nem ért nálam célba. Igaz, akkor már semmit 
nem is adhatott volna hozzá az ő rosszallása a bennem 
összedőlt világhoz. Nyeltem a lángos falatokat, és csak arra 
tudtam gondolni, hogy vége.  

Még együtt mentünk haza Tiborral, de lélekben már nem 
együtt mentünk haza. Nyolc éven át Tibor irányította az 
életünket, a bevásárlások mikéntjét, a nyaralásaink időpontjait, 
ám a válópert én adtam be. 

Sokkal hamarabb meg kellett volna tennem. Ha nem a 
tönkretett nyaralásokért, és a megmérgezett hangulatú 
reggelikért, akkor a fürdőszoba padlóján hagyott koszos férfi 
alsógatyákért, és a mindkettőnket érintő fontos ügyekben 
nélkülem hozott döntéseiért, vagy az öntörvényű, engem 
megalázó húzásaiért jóval korábban megérdemelte volna, hogy 
kirúgjam. 

Azt még benyeltem, hogy kéthavi fizetésünket kölcsönadta 
egy barátjának, anélkül, hogy megbeszélte volna velem – bizarr 
módon csak magával és velem szemben volt szűkmarkú, 
idegenekkel kapcsolatban hajlamos volt a túlzó 
nagyvonalúságra –, és akkor sem tiltakoztam, amikor nem volt 
hajlandó mestert hívni a lakásfelújításhoz, hanem saját kezűleg 
leszaggatta a régi tapétát az előszobában, mire hullafáradtan 
hazaértem a munkából egy péntek délután. A festő három nap 
alatt befejezte volna, ám Tibornak köszönhetően két hétig 
nyeltük a port, szagoltuk a festékbűzt, és kerülgettük a 
rendetlenséget. A második hét végén önelégülten vigyorogva 
jelentette ki, hogy saját kezűleg újjávarázsolta az otthonunkat. 
Én bőgni szerettem volna, olyan undorítónak találtam a 
halványzöld falakat a lilavirágos szegőcsíkkal. Fehér falat 
szerettem volna, csík nélkül, utáltam a mindenki által 
agyondicsért Váradi Tibor féle stílust, de ezúttal sem kérte ki a 
véleményem.  
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Mégsem ennek kellett volna kihoznia a béketűrésből, hanem 
az epilátornak, amit a születésnapomra kaptam tőle. Ennél 
megalázóbb kritikában még nem volt részem, ennek ellenére 
nem kértem ki magamnak, hogy mit képzel magáról. 
Hibáztam. Fejbe kellett volna vágni a szőrtelenítő dobozával, 
és sikítva kikergetni a lépcsőházba. 

 
A jogosítvány ügyet sem fogom neki megbocsátani soha. 

Eleinte nem szerettem a forgalmas utcákat, ha tehettem, 
csendesebb, nyugodtabb részeken közlekedtem, gyalog is, és 
főleg kerékpárral. Tökéletesen elégedett voltam azzal is, hogy 
nekem az anyósülés jut a kocsiban, ha a belvárosba megyünk, 
vagy hosszabb útra indulunk, amíg eszembe nem jutott, hogy 
ha majd gyerekeim lesznek, szükségem lesz jogsira, hogy 
önállóan elvihessem őket bárhová. Két gyereket még 
felpakolhattam volna egy biciklire, egyet előre, egyet hátra, de 
én többet akartam, négyről álmodoztam. Fontos volt, hogy 
páros szám legyen, nem szerettem volna kitenni egyik 
gyermekemet sem annak a szomorúságnak, hogy egyedül 
érezze magát. Talán furcsa elgondolás, de úgy véltem, 
bebiztosíthatom a boldogságukat azzal, ha mindegyiküknek 
van párja. 

Tibor nem támogatta az ötletemet, szűkös anyagi 
lehetőségeinkre hivatkozott, szerinte nem bírtunk volna el egy 
ilyen drága tanfolyamot. Nem ismerte a dolog fontosságát 
alátámasztó valódi indokaimat, de ha tudta volna is, mi 
motivál, az úgysem lett volna elég a számára. Akinek nem ér 
meg néhány macimintás tapétacsíkot a családalapítás, az 
várhatóan elutasít egy százezres nagyságrendű anyagi terhet 
ránk rovó ötletet is. 

Amikor egy évvel ezelőtt a szüleim fülét nem kímélve 
kiüvöltöztem magam, és lenyeltem anyám néhány deka 
nehezteléssel megkelesztett lángosából az utolsó falatot, két 
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telefont eresztettem meg. Felhívtam a válóperes ügyvédet, és 
bejelentkeztem egy autósiskolába.  

A KRESZ-vizsgámon egyszer húztak meg, a rutinon 
kétszer, a csalódást és az izgalmakat egyedül kellett 
feldolgoznom, és a végén kizárólag enyém volt a siker öröme 
is. Ma reggel, a bíróságra menet beadtam a szükséges papírokat 
az okmányirodába, ahol azt mondták, két héten belül postán 
érkezik majd a jogosítványom. 

 
Azért voltak szép közös élményeink is. Volt két olyan 

terület, ahol jó megértettük egymást. Az ágyban, és a 
könyvtárban. Később már csak a könyvtárban. A könyvekről 
még évekkel azután is jól el tudtunk beszélgetni, amikor már 
nem kerestük, csak időnként véletlenül megtaláltuk egymást az 
ágyban.  Imádom a vicces történeteket, és ebben közös 
nevezőn vagyunk Tiborral a mai napig. Egyezik az ízlésünk, 
ezért évekig az volt a szokásunk, hogy felolvastunk egymásnak 
vidám jeleneteket, szövegrészeket, esetleg könyvet cseréltünk, 
hadd röhögjön a másik is.  Kár, hogy közös életünk története 
nem sikerült viccesre. Az kevésbé lett vidám. 

Közös olvasmányaink ennyiben ki is fújtak, ő a tájképekkel 
teletűzdelt útikönyvekért rajongott még, én a romantikus 
lányregényeket gyűjtöttem a polcon, meg néhány 
gyermekneveléssel kapcsolatos szakkönyvet, nem minden 
célzatosság nélkül. Azt reméltem, hogy ezzel hatni tudok rá. 

 
Esernyőmet szorongatva végre elértem a buszmegállóhoz, 

ami nem jelentett ugyan megkönnyebbülést a továbbra is 
nyakamba ömlő eső miatt, de legalább megállhattam két tócsa 
között, és a cipőm nem lubickolt tovább. Elég béna építmény 
volt, négy vékony lábon egy divathóbortos ívű üvegtető, totál 
alkalmatlan arra a kettős feladatra, amiért egy buszmegállót 
meg szoktak építeni: védelemként a nap és az eső ellen. Ha 
most sütne a nap, nulla árnyékot biztosítana, hiszen a 
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tervezővel ellentétben én tudok róla, hogy az átlátszó üveg 
átengedi a fényt. Mindig mondtam – családon belül szerzett 
személyes tapasztalatra támaszkodva –, hogy a tervezők 
genetikailag kódolva vannak a természetes és logikus dolgok 
ignorálására. Hihi, miket nem tudok én? Keserű vihogás mart a 
lelkembe. Ignorálás! Hogy én milyen okos vagyok! Kár, hogy 
az eszemet a legfontosabb pillanatban átmeneti szabadságra 
küldtem, amikor az ujjamra akarták húzni a karikagyűrűt. Most 
boldogan élhetnék valahol, távlati célként férjhez menést 
tervező, vidám szingliként, és nem röhögnék kínomban, 
bánatos lópofával, egy félreeső buszmegálló lepergő zöld 
festékes oszlopai között dideregve, reménytelenül harcolva 
esernyőmmel a továbbra is nyakamba zúduló esővíz ellen. 
Mert nem csak a napsugár ismeri kiválóan a fizika törvényeit, 
hanem a most ömlő esővíz is – oldalfal híján – akadálytalanul 
tudott csapódni a szokásos szögben a földre. Szőkére festett 
hajjal is tudnám, hogy az eső igen ritkán hullik a talajra 
merőlegesen, többnyire ferdén lefelé vágódva érkezik, és bár 
okosabb, mint a tervezők általában, annyira még ő sem fifikás, 
hogy a buszmegálló közelébe érve azt mondja magának: 
Bocsika, te egy buszmegálló vagy? Akkor annak ellenére, hogy 
nincs oldalad, és attól függetlenül, hogy mi, esők ferdén 
szoktunk érkezni, én most mégis megállok a csak képzeletben 
létező oldalfal vonalában, és egyenesen lefelé fogok potyogni, 
nehogy eláztassam a dideregve tető alá menekült, buszra 
várakozó utasokat. 

Nem, nem. Az eső is csak ugyanolyan alacsony 
intelligenciaszinttel rendelkezik, mint a népszerű tervezők. 
Úristen, ezek szerint hozzámentem egy olyan pasihoz, akinek 
vízcseppnyi esze van! 

Szorítottam a napsugársárga, kopott esernyőm még 
kopottabb nyelét. Borult a fizika törvénye, úgy tűnt, nem én 
tartom azt, hanem az tart engem, én kapaszkodom egy nálam 
stabilabb esernyőbe. Szánalmas! De van ilyen. Hiába tudjuk, 
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hogy lehetetlen, mégis kilépünk időnként a térből és az időből. 
Ha például egy jó könyvet olvasok, a két percnek érzékelt időt 
a falióra hatvannak, hetvennek méri, és amikor a válóperemen 
az anyám – egyetértése jeléül – szívet tépően zokog, mert a 
„még éppen férjem” az anyai ösztöneim végzetes hiányát 
ecseteli, úgy érzem, sose lesz vége, mintha már egy 
örökkévalóság óta hallgatnám, holott másfél-két kurta percig 
tart az egész. 

Konok kézmozdulattal hátrafésültem ázott hajam, 
pillanatnyilag megszabadítva az arcomat a rácsorgó víztől. Én 
sem vagyok normális, ha ilyen hülyeségeken gondolkozom. 
Mentségemre szolgál a tehetetlenség és a még feldolgozásra 
váró fájdalom.  

Megráztam magam, fröccsent a víz a ruhámról és a 
hajamból. A feldúltság mentséget adhat az eszelős gondolatok 
születésére, de védelmet nem, ezért ha nem vigyázok, be fogok 
dilizni! Gyűlölöm a vizet! Haza akarok menni! 

Reménykedve néztem szét az út szélén, egy zárt tetejű és 
oldalú buszban reménykedve, amely talán fűtéssel is 
elkényeztet majd. 

Még nyolc percet dideregtem a házasságomhoz hasonlóan 
eszetlenül felépített megállótákolmány alatt. Az érkező busz 
lassan és biztosan belegurult a padka előtt összegyűlt 
tavacskába, és beterített térdig az esővízzel. Kelletlenül 
szuszogva nyílt a jármű ajtaja, egy fancsali képű sofőr nézett 
szembe velem, és a lépcsőre fellépve megcsapta az orromat az 
ázott görény és állott posvány szagának keveréke. 

Vizes tollú embermadarak gubbasztottak minden ülésen, 
felmutattam a bérletem és leplaccsantam egy vihar cibálta 
kakadura emlékeztető öregasszony mellé. 

A táskámból kihalásztam néhány száraz papír zsebkendőt, 
megtöröltem a kezem, és előhúztam a ronggyá olvasott 
Murphymet. Kinyitottam ott, ahol a könyvjelző szerint 
tartottam, és újraolvastam a reggeli részletet: 
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„TODD ELSŐ ÖRVÉNYE  
Ha minden körülmény egyenlő, te veszítesz. 
Folyománya: 
Ha minden körülmény melletted szól, akkor is te veszítesz. 
JENSEN TÖRVÉNYE  
Akár nyersz, akár veszítesz, te veszítesz.” 
 
Szerencsére a jóslat eleje nem vált be, jól felkészült ügyvédem 
segítségével a férjem fölé kerekedtünk, és keményen 
megszorongattuk Tibort anyagi téren, igazán előnyös ítéletet 
sikerült kipréselnünk a végére.  
Kár, hogy a kedvező körülmények ellenére mégis vesztettem, 
hiszen a válóperekben sosincs győztes, mindkét fél sérülten 
hagyja el a bíróságot. 
 
„Közlekedésmurphológia 
OLIVER HELYZETMEGHATÁROZÁSA 
Akármerre tartasz, ott állsz megfürödve.” 
 
Ez stimmelt. Fizikai és átvitt értelemben is jól befürödtem, 
kudarctól és esőtől tocsogott az életem. 
Rácsöppent a víz a hajamból a nyitott könyvre, magamtól kicsit 
távolabb tartva olvastam tovább. 
 
 „AZ UTAZÁS ELSŐ TÖRVÉNYE  
Mindig tovább tart odaérni, mint vissza.” 
 
Cáfolom. A mai borzalmas napig több száz kilométer per 
órával száguldott velem az élet. Pillanatok alatt eljutottunk a 
könyvtárban való megismerkedéstől a jegyességen át a boldog 
majd boldogtalan házasságig. Perceknek tűntek a hónapokon át 
tartó beszélgetéseink, a könyvespolcok közt bujkáló mosolyok, 
a véletlenség álruhájába bújtatott érintések, a suttogó érvelések 
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egy-egy könyv olvasása mellett vagy ellen a csendes 
olvasóteremben. A jegyesség hónapjai nem tűntek többnek egy 
Szeged-Budapest távolság Intercityvel megtehető 
menetidejénél. 
A mézeshetek csak néhány másodpercnek hatottak, majd ezt 
néhány év gyorsan robogó boldogság követte, bár utolsó közös 
éveinkben valóban egymást érték a házasság „közlekedési 
dugói”, a viták, és sértések, az önzésgyökerű problémák és 
gonoszkodások, egyre inkább átalakulva kegyetlenséggé vagy 
rideg érzéketlenséggé. Sűrűsödtek a „csúcsforgalmak”, amikor 
az útnak indult, egyre sokasodó problémák egymást érték, és 
lebénították a kapcsolatunkat. De még ezzel a fájdalmas 
végjátékkal sem mérhető össze az az évtizedeknek tűnő, 
reményvesztett, kiüresedett tíz perc, amióta úton voltam haza a 
saját válóperemről. Az odaút mindig könnyebb, még ha 
katasztrófához vezet is, onnan visszaérni tovább tart, a 
semmiből visszajutni a valamibe hosszabb és nehezebb. 
Becsuktam a szemem, és nekidöntöttem a fejem az 
üléstámlának. Az ölemben fekvő nedves táskára ejtettem a 
kezemben lévő könyvet, így azt is elérte a víz. Fáradt voltam 
hozzá, hogy tovább küzdjek a száraz állapotért. 

 
Becsuktam a bejárati ajtót magam mögött, itt már nem ért el 

az eső, kirekeszthettem az odakint tomboló vihart. 
Kitéptem a belső zsebemből a szívem fölött terpeszkedő 

válási papírokat, és az előszobaszekrényre hajítottam. Nem 
voltam hajlandó beljebb vinni a lakásba. A benne foglalt 
tényeknek ezután mindig csak itt lesz helyük. Az ott leírtak 
számára csak az ajtóban, a személyes életterem, a lakásom, az 
otthonom peremén lesz hely. 

Végtelenül fáradt voltam, a küzdelem véget ért, közben 
megcsonkították a lelkem. Egy valamirevaló léleknek legalább 
három vezérlő csillaga van, nekem kettő a porba hullt a válóper 
alatt, odaveszett a hit és a szeretet.  
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Döntöttem. Eladom ezt a perben ma sikeresen megnyert 
lakást, a nyomasztó és fájdalmas emlékeivel együtt, melyek víz 
okozta penészfoltokként nehézzé, egészségtelenné teszik, 
megrontják körülöttem a levegőt. 

Fulladoztam a dohos szagtól. Nem lenne elég kinyitni az 
ablakot, ezért el fogom adni a lakást, megszabadulok tőle 
mihamarabb. A menekülést választom. A romjaimból pedig 
majd új lakhelyet építek, amelyben legalább a harmadik 
csillagom, a remény otthonra találhat.  

Sok munka vár még rám, az első lépés: szembe kell nézni 
azzal, amivé lettem. Ez a megoldás, ki kell mondani, hogy én 
vagyok a kopott karikagyűrűtől megfosztott, szoknyában járó 
magány. 

Erre az alapra építkezhetek.  
Csak még előtte túl kell éljem a telet, ki kell húznom 

valahogy tavaszig. 
Egy régi tengeralattjárós filmben láttam egyszer, hogy a 

katasztrófahelyzetben először tervet készítettek, kezdve a 
helymeghatározással. Én is ezt tettem az imént, betájoltam, hol 
vagyok: egy perben nyert lakás előszobájában. Válaszoltam 
magamnak arra a kérdésre is, hogy ki vagyok én, így a 
problémamegoldáshoz szükséges kezdőpontot is 
meghatároztam. A filmben ezután dolgozták ki a stratégiát, a 
szereplők higgadtan és logikusan átgondolták pillanatnyi 
helyzetüket, ez mentette meg később a legénység életét. 
Felettük, alattuk körülöttük nem volt más, csak víz, a 
fulladással fenyegető óceán, de túlélték, mert megfelelő 
módszert alkalmaztak, mérnöki pontossággal kiszámították, 
hogyan és hová, a hajótestnek pontosan melyik részébe 
engedjék be a kívülről nekik feszülő vizet, hogy az ne 
szakítson be minden falat, ne törje át a nélkülözhetetlen 
védőgátakat. Az elárasztott kamrákat lezárták, és 
visszahúzódtak az épen maradt kabinokba, amíg a 
mindannyiukat kiszabadító mentőötlet meg nem született.  
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Elfogott a pánik, képzeletben átéltem a fulladásos halál 
borzalmait egy tengermélyén rekedt hajó gyomrában. Aztán a 
filmbéli bátor matrózokra gondoltam, és zihálva, szaggatottan 
énekelni kezdtem a Yellow Submarine-t. 

 
As we live a life of ease 
everyone of us has all we need, 
sky of blue and sea of green, 
in our yellow submarine. 

 
És ahogy boldogságban élünk 
Csak egymásra van szükségünk 
Az ég kék, s a tenger zöld 
A sárga tengeralattjárónkból.* 

 
 
 Kétségbeesve markoltam az ajtófélfát, behunyt szemmel 

dúdoltam a szoba küszöbén, de nem segített. A bennem dúló 
vihar túlnőtt rajtam, a fájdalom hullámai ellen akaratból és 
tudatos döntésekből felhúzott védőgát átszakadt, a fal melletti 
székre rogytam, ráborultam az asztalra, és zokogni kezdtem, 
ömlöttek a könnyeim. Az is víz volt. Víz, ami mindent elmos, 
tisztára mossa a szennyet, a fájdalmat, de elmoshatja az 
alapokat is. Elsodorhat mindent végleg az ember életében, 
vigyázni kell vele, vigyázni kell a gátat átszakító vízzel.  

Ha nincs víz az is rossz, mert szomjazol, ha van víz, az is 
rossz, mert elsodor.  

A vízzel való kapcsolatunk is komplex és a bőrünkön 
érezzük, hogy az ebből fakadó probléma milyen valós. 

Letöröltem a könnyeimet.  
– Ha már megtörtént a legrosszabb, legalább minimalizáljuk 

a gátszakadás után várható károkat – gondoltam eltökélten. 
Bőgtem ugyan tovább, de felkeltem és az arany csillagokkal és 
holddal díszített kék díszdobozomban kezdtem turkálni. Ez a 
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hetvenszer hetvenes kék doboz volt az én mindent elárasztó 
víztől elzárt mentőkabinom, ebben tároltam a lelkemet, 
szabadulást keresve, életmentő stratégián dolgozva. A sok apró 
ruhácska között, némi keresgélés után, megtaláltam lélekmentő 
ötletem már félkész állapotban lévő legújabb darabját. 
Elővettem a rózsaszínű gombolyagot és a kötőtűt, a róla csüngő 
munkadarabot lóbálva letelepedtem az ablakkal szemben a 
fotelba, és kötni kezdtem a soron következő szemeket. Minden 
hurokkal tisztábban kirajzolódott, tovább formálódott egy 
kötött kiscipő.  

Nem érdekelt, hogy egyelőre nincs kinek a lábára húznom, 
még nincs gazdája. 

Az életre gondoltam. Arra az el sem kezdődött új életre, 
amely egyszer majd tőlem, belőlem fog indulni. 

Az élet is vízben kezdődik.  
Tisztára mosva érkezünk a világba. 
Igen, ez a gondolat jó meder a lelkemben átszakadt gát 

mögül ömlő víz számára: a víz az élet bölcsője, alakítsunk ki 
erre a témára alapozva egy árvízi áradatot befogadó és 
csillapító árteret.  

Új élet.  
A víz jó. 
A fájdalom most már szabadon folyhatott tovább az 

átszakadt gáton. 
 Szabad, hogy így legyen. 
Mindenütt az életet ígérő víz vett körül, szétszakadtak és 

eltűntek a gátak, a bent és a kint egy közös tengerben ringatott 
tovább, hömpölygött bennem és körülöttem, és az ablaküvegen 
lecsorduló esővíz legördülő könnycseppekként tükröződött az 
arcomon. 

Anya leszek. 
Egyszer biztosan anya leszek. 
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Az eltűnt, kopott gyűrű helyett pedig lesz másik. Új, 
igazibb. Fényes lesz, mint az addigra visszatérő csillagaim: a 
hit, a remény és a szeretet. 

Mert egy valamirevaló léleknek három csillaga van, és ezek 
alatt hömpölyög az élet, amely nem okoz pusztító károkat, az 
erős védő falakon megszelídül a víz. 

Gátszakadás helyett hullámtörés.  
Esztelen tombolás és hangtalan, gyilkos megfeszülés helyett 

éltető kompromisszumok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
*Fordítás: Danee és Geg 
http://hunlyrics.blog.hu/2011/03/03/beatles_yellow_submarine_sarga_teng
eralattjaro  


