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Ző di János 

Mesét mondok valóságot 
 A sálamat igazítottam, hogy a nyakamat elzárjam a hűvös, süvítő  széltő l. Lábamat egymás után, nagy 
léptekbe helyeztem, az állomásra siettem. Bár egy vadonatúj bakancs volt lábamon, mely igen jól szolgált, 
védett víztő l és hidegtő l. Vastag kabátomba bújva aligha éreztem a széls ő séges idő járási körülményeket. Mégis 
arra gondoltam, milyen szerencsétlen vagyok, hogy az élet pont ma ad leckét, épp most van ilyen zord ő szi nap, 
mikor a barátnő mhöz utazok át, a szomszédos városba.  

Megérkeztem a célul kitűzött helyre, körbe tekintve sehol sem láttam a járművet, mi utamat segíti majd, 
hát úgy döntöttem, az öreg Bácsi mellé ülök, ki első  látásra magányosnak tűnt, késő bb kiderült, csak búsan 
optimista.  

Egy hideg padon foglalt helyet. Letessékeltem magam mellé, az arcomról olvasta le, úgy hiszem, hogy 
már a padot is szidom, mert találkozásunknál a hideg borzongta át testemet.   

A Bácsi egyszerűen, öregesen volt felöltözve. Nyolcvanadik életévéhez közeledhetett. Fekete, 
fénykorában még szépen fénylő  cipő  volt a lábán, mára már megkopott kissé. Szürke, vasalt nadrágot viselt, 
láttam, igazán gondosan elő készítette a felesége, hogy az útján teljes becsülettel járhasson el az ura. Fess volt, 
ezért kezeskedett a szövetkabát és az, hogy ünneplő s kalap pihent a fején.  

Nem resttelt hozzám szólni: „Fiam, merre visz bennünket majd ez a hintó?” Váratlanul ért, hogy 
megszólított, és még inkább az, ahogyan feltette a kérdést. Hisz már oly rég hallottam ezt a szót. Hirtelen azt 
sem tudtam, hogy buszra várunk. Mikor feleszméltem a pillanatnyi kábulatból, elmagyaráztam neki, melyik 
városokon megy keresztül, és mi a végállomás. Hozzátettem, „Remélem hamarosan megérkezik, mert 
megfagyunk.” Ezen az öregember jót kacagott, s rávágta: „Még hogy megfagyunk?” De itt nem állt meg, egy 
történetbe kezdett: „Fiatalabb voltam mint ma –rövid mosoly csillant a szemén. - Talán annyi id ő s lehettem, 
mint most te. Színházba igyekeztem egyik este. Boldog voltam, hogy jegyet vehettem, az egy havi 
uzsonnapénzembő l.” 

Meg kellett kérdeznem: „A  bácsi abban a hónapban mit evett?” Vidáman válaszolt: „Abban a 
hónapban minden egyes nap, öreganyám két szelet zsíros kenyérrel várt haza, egy helyett. Mert tudta, hogy a 
pénzemet félre rakom. A zsíros kenyerek után pedig led ő ltem a jól befűtött fogadószobánkban a 
szalmaágyunkra. Azok voltak a szép idő k!” –fennhangon mondta ezt, és hallatszott hangján, hogy visszavágyik 
a múlt egyik ködös pillanatába. Kicsit összekeveredett és rákérdezett: „Hol is hagytam abba?” Izgatottan 
igazítottam útba: „Színházba tartott...” 

-Igen, igen. Tisztán emlékszem a napra. A legcsinosabb kabátomat húztam fel, mondjuk csak az az egy 
volt, de az nagyon csinos. – Rám kacsintott, egy energikus, humoros öreg úrral néztem farkasszemet. Ekkor 
merült fel bennem, hogy milyen jó társaságra tettem szert, a kényelmetlennek ígérkez ő , de egy szempillantás 
alatt teljes fordulatot vevő  kirándulásomon. -A gondolatmenetemet elvágva, folytatta mondanivalóját: 
„Édesanyám kimosta a kedvenc nadrágom, hogy benne mehessek. Az első  ünneplő  cipő m volt rajtam, igaz nem 
volt olyan díszes, mint a tiéd - az enyémre vetette ekkor egy pillanatra tekintetét -, eleinte nem is kedveltem, de 
a végére összenő ttünk mint két testvér, s minden kalandba együtt vágtunk bele. Egyszerű  bő rcipő  volt, nem volt 
kibélelve, úgy hogy fuszeklit húztunk alá, hogy ne fázzon a lábunk. Emlékszem arra a napra is, mikor levált 
végérvényesen a talpa, akkor nagyon szomorú voltam. De azzal vígasztalt meg öreganyám, hogy már lejárta a 
magáét, és talán igaza is volt. Akkor már hatodik életévét tapostam bele.  



 Eközben vigyorgott a Bácsi, s ezt meg is indokolta - Még nem melegedtünk össze az elején, mindig 
azzal cirógatott az a bitang cipő , hogy Ő  még engem is túlél. Legalább is ezt gondoltam, hogy közli velem. De 
ennél fontosabb, hogy nem lett igaza.” 

- Azon a napon az álmom valóra vált. De az egész ott kezdő dött, hogy én már óvodában megtaláltam az 
életem szerelmét – büszkén mondta az öreg úr. - S tényleg csak megtaláltam, nem sikerült elhódítanom. De 
tudtam, ha elég kitartó vagyok... – ezen a pontnál, egy pillanatra magába nézett és elkomolyodott, majd mintha 
megnyugvást érzett volna, annál lendületesebben folytatta - Nagy izgalmak közepette léptem be a színház 
ajtaján, arra nem emlékszem, mit játszottak az este, de az az igazság, hogy akkor sem tudtam, csak nagy élmény 
volt tanyasi gyerek létemre bejutni egy ilyen el ő kelő  helyre. Minden vágyam valóra vált, már-már úgy éreztem, 
szárnyalok. Gondosan számolgattam a sorok és a székek számát, hogy az el ő re kijelölt helyemet foglaljam el. 
Azt hittem tévedek. De mikor harmadszorra ellen ő riztem, és úgy jött ki a lépés, hogy az óvodás szerelmem 
mellé kell üljek, ülhetek. Nagyon zavarba jöttem. Valahogy így tettem.  - A kezével eközben a kalapját túrta fel, 
és vakarta meg feje búbját, mintha tényleg viszketne - De végül öt perc tétovázás után összeszedtem a 
bátorságom, és síri csöndben letessékeltem magam. Természetesen rá sem mertem nézni - . Nekem ekkor 
mosolyognom kellett, a Bácsi pedig megnyugtatóan bólintott, hogy csak nyugodtan tegyem.  

- Most utólag jut eszembe, talán azért nem emlékszem a színdarabra, mert közben Ő  hozzám szólt, 
megkínált cukorkával. Ezután pedig végigsuttogtuk az egész műsort. S nem hagytuk abba az utcája sarkáig. 
Ettő l fogva sosem hagytuk abba a suttogást. Onnantól kezdve, ha csak tehettük, kezeinket összekulcsolva 
töltöttük hétköznapjaink. Mindent megosztottunk egymással, és mindent együtt csináltunk. Másra sem 
vágytunk, csak fiatal lázadóként új dolgokat kipróbálni. Sokat kerékpároztunk, és kirándultunk a természetben. 
Fő ztünk, ső t még fát is vágtunk felváltva. Bár voltak dolgok, amibe beleuntunk id ő vel, a csókolózásból sosem 
tudtunk betelni. Nagyszüle sokszor mondogatta ekkortájt, hogy elvette a szerelem az eszemet. Én meg, nem 
tagadtam. Boldogan bólogattam neki. Hisz tudtam, a szívem választottjáét is úgyszintén megbolondította. –
Megállt egy pillanatra, és mintha cseppnyi harag lett volna fellelhet ő  a következő  levegő vételében. Eddig nem 
látott arckifejezéssel találtam szemben magam. Kissé, már-már félelmetes volt.  

- Huszonhat éves voltam, mikor jött a háború. Jött és én kellett menjek. Dics ő ség volt ez számomra, de 
szomorú és dühítő  is egyben, hisz ott kellett hagyjam Ő t és a tájat, ahol felnő ttem. A vajdasági vásártereket, 
ahová édesapámmal mentünk havonta egyszer. A végtelennek tűnő  mező ket, ahová oly szívesen jártam ki 
megmunkálni a földet, learatni a termést. Tudtam, hogy hiányozni fog bent az utcákon a szomszédok köszönése 
és érdeklő dése. Falumba, ahol mindenki szomszédnak számított. Hogy sokat gondolok majd a hagyományos 
disznótorokra, melyeknek csak a hajnali kártyázások vetettek véget. Ahol otthon voltam, és mellettem volt Ő ! S 
féltem. Egyenesen rettegtem, hogy vajon újra látom-e kedves, simogató mosolyát? Érzem-e még selymes b ő rét? 
Hallom e még kacaját? Adhatok-e még csókot forró ajkaira? Nézhetek-e még szemeibe oly mélyen, mintha a 
tengerek legfenekére tekintenék? S érteném a sötétséget, a sötétségben rejl ő  csodát? 

- A háború szörnyű  dolog. Már az első  napokon megtapasztaltuk. Nagyon nehéz idő k következtek. De 
volt, ami éltetett. Hogy van, aki vár rám. Aki szeret. És csak rám vágyik. Igyekeztem minden nap írni levelet. 
Még többet kaptam, mint küldtem. Voltak hetek, mikor nem érkezett a posta, ekkor nagyon hiányzott. De 
amikor megérkezett és olvastam sorait, még jobban. Két év telt el így. Már nagyon vágytam haza, de a háború 
egyre jobban elhúzódott. Csak vakon találgattunk, és reménykedtünk a háború borzalmainak gyors 
lezárulásában. Talán holnap, talán már holnap indulunk haza, mondogattuk.  

A busz érkezett meg ez a mondat után. Felpattantam, hogy besiessek a melegre, és elfoglaljam a 
kényelmes, támlás ülést. Már az egyik lábam fent volt, mikor hátranéztem s láttam, hogy a Bácsi, nehézkesen 
próbálkozik felkelni. Visszaléptem és felsegítettem, majd a buszba támogattam. Az egyenes terepen jól 
közlekedett, csak kicsit bicegett, de a lépcs ő zés komoly nehézségekkel állította szembe. Elég zsúfolt volt a busz 
s nem válogathattunk hová is fészkelünk be, de sok üres szék mellett is én az ő  társaságát választottam volna. 



Beültem, hogy ne keljen másznia, ő  pedig mellém. Miután megvettük a jegyet, felsóhajtott szomorkásan, és 
folytatta történetét. 

-,Két év és három hónaptól kezdve nem érkezett levél. A legjobb barátom és bajtársam vígasztalt, hogy 
a posta az utóbbi idő ben nem jár, hisz mélyen bent voltunk a fronton. Túl veszélyes lenne, ha elfognának egy 
üzenetsort, hisz egyszerű  levelek közé dugták a fontos iratokat is, hogy az ellenség ne tudja lenyomozni. 
Rádiókon pedig csak félrebeszélések mentek ekkortájt, a megtévesztés érdekében.  

-A háborúnak hat év után vége lett, de én fogságba kerültem. Még tizenhárom évet ültem hideg rácsok 
mögé bezárva. De, de egy levél sem érkezett. Felemésztett a tudatlanság, hogy mi történhetett otthon? Mi 
történt a Kedvesemmel? De azt sem tudtam  mikor engednek ki. Egy golyó által okozott seb elfert ő ző dött, és a 
jobb lábam majdnem amputálni kellett. Az volt a mélypont. Megkeseredett és belül teljesen üressé váltam. 
Napokig bámultam a falat, nem ettem és nem ittam. A fájdalmat kelt ő  emlékek felidézésébe majdnem teljesen 
beleő rültem. Egy hozzám hasonló sorsú emberrel voltam egy cellában. Együtt  érzett velem, hisz ő  a feleségét 
és két gyermekét kellett elhagyja, és azóta sem térhetett vissza hozzájuk. Egyik nap arra ébredtem, hogy 
öngyilkos lett. Saját cipő fűző jét kötötte össze, és csinált belő le e módon kötelet.. Nem bírta tovább. Két napra a 
gyászos esemény után, egy nő  érkezett a börtön épületébe meglátogatni valakit. A cellatársam felesége volt. 
Megrendített a halála, egy józanító pofon, a penge élér ő l visszafelé tántorított. S hihetetlenül megijedtem a n ő  
váratlan érkezésétő l. Ő  jutott eszembe, a Szerelmem. – A Bácsi szeme sarkából egy könnycsepp csordult ki, az 
én szívem pedig iszonyatosan összeszorult. Csend uralkodott egy kis ideig, megtörölte közben szemét, én pedig 
próbáltam elterelni gondolataim. 

Másnap már nem úgy keltem fel, ahogy addig oly sokáig. Mikor minden reggelre lejjebb és lejjebb 
taszítottam önmagam valóságát. Az a nap sorsforduló volt. Eldöntöttem, hogy összeszedem magam, kijutok 
innét, és megkeresem. Az elfertő ző dött lábam gyógyulását az orvosok csodaként emlegették. Barátom halála 
után egy évre, jöttek értem. Jöttek és mehettem szabadon. Nem is hittem el. Olyan hirtelen érkezett a 
szabadulásom, mint annak idején a háború. 

- Kint voltam, de nem éreztem a szabadságot. Erő sen hozzáláncoltak érzéseim a fogsághoz. Sok 
gondolat kóválygott fejemben, mikkel nem tudtam mit kezdeni. Úgy döntöttem, visszamegyek szül ő városomba. 
Hosszú és nehéz volt a hazafelé út, három évembe telt. De talán titokban reménykedtem még, hogy… 
Érkezésemrő l igen fekete emlék maradt meg bennem. Minden eltűnt. Nem volt meg a házunk, a mi kis meleg és 
meghitt otthonunk. Ahol gyerekkoromban annyit játszottam barátaimmal. Ahol feln ő ttem. Ott ahol szüleim 
mindarra megtanítottak, amit tudnom kellett az életr ő l. Egy dolog kivételével. Azt nem mondták, hogy 
kegyetlen és igazságtalan lesz.   

- Elmentem a sarokra, és egész a házuk elé. De Ő  nem volt sehol. Egy másik ház állt, a régi szerény 
otthonunk helyén. Egy ifjú pár élt benne, az udvaron a gyerekeik szaladgáltak. Kellemes hangulatot ébresztett 
bennem az összkép. Talán egy pillanatra elhittem, hogy mi vagyunk azok. Mikor a valóságba csöppentem 
ismét, a kétségbeesés járta át testem és lelkem. Most hogyan tovább? Na  de elmúlt azóta már számtalan év.  

–Nem mondott ezután már semmit. De láttam rajta, hogy egyedül megkeseredve élte le életét. Bár 
mindennek ellenére, utolsó mondatából, mintha remény sugárzott volna. Mintha búsan optimista lenne.  

A busz fékezett, a végállomásra érkeztünk. Letámogattam a Bácsit, majd mikor köszöntem volna el 
tő le, azt mondta, ha van egy kis idő m, kísérjem el egy helyre, mutatni szeretne valamit. Éltem a lehet ő séggel 
úgy, hogy egyfelé indultunk el. Késő bb elfeledkeztem, hogy hová is tartok és egész messzire elbarangoltam 
vele, s gondolataink is legalább ennyire szabadon elkalandoztak. Egyszer csak azon kapom magam, hogy egy 
temető ben, a sírok között sétálgatunk. Egy lány állt hozzánk nem messze ekkor, s az öreg úr lassítani kezdett, 
felismerte benne azt a személyt, akit már látott a távolabbi múltban, azon az udvaron játszani. Én pedig az arcán 
véltem fellelni, a boldogság halvány kirajzolódását. Hogy szemei  mosolyognak a kishölgy irányába, és a fény 
gyengéden visszatükröző dik belő lük. Mikor közelebb érkeztünk, megszólított bennünket: „Elnézést, van 



önöknél öngyújtó?” A Bácsi a háború alatt a dohányzás rabjává vált, ezért volt nála. Igennel válaszolt, és kezdte 
a kutatást egyik mély zsebében. Én eközben a lányt figyeltem, majd a tekintetem a sírra irányult. Egy 
egyszemélyes, gondozott, virággal beültetett és gyertyákkal kivilágított nyughely volt. A gyújtó el ő került, és a 
lány gyertyát próbált lángra lobbantani. Csöndet megtörve az ifjú hölgy hozzánk fordult: „Nagymamám maga 
pihen itt, sok-sok éve. De sosem volt egyedül, meggyő ző désem. Gyerekkoromban mindig történeteket mesélt 
elalvás elő tt nekem. Arról szóltak, hogy egyszer nagyon szerelmes volt. S azóta boldog is, hisz melegséggel 
tölti el az a tudat, hogy megismerte azt a férfit, aki viszont ennyire szerette. Nem találkoztam vele soha, de 
mintha ismerném, s velem lenne az idő  megállíthatatlan múlásában. Ő  volt a nagyapám. Ez utóbbit nagyi 
mondta az utolsó meséjénél. De hogy csodálatos közös pillanatokat éltek meg együtt, és végtelenül szerették 
egymást, a számtalan, háborúban elkallódott levélb ő l tudom, amit késő bb, nagyi halála után küldtek már csak 
ki.”  

Míg ezeket a mondatokat hallgattam, a sírbolton az elhunyt utolsó üzenetét olvastam: „Az életemre úgy 
tekintek vissza, mint egy csodára. A legjobb dolog, ami történhetett velem, hogy ismerhettem ő t, hogy 
gyermeket adott nekem. Míg az ő  suttogását hallom, nem félek és nem vagyok egyedül. Bárhol is legyek, Ő  
velem van.” 

Egy pillanatra a szívem dobbanása kihagyott. A levegő vételem abba maradt. Ledöbbenve álltam, 
mintha már mindent értettem volna! A Bácsi nem véletlenül szólított meg a buszállomáson. Valami fontosat 
akart mondani. Hisz mikor hosszú évek után, ismét az óvodás szerelme háza el ő tt állt, a saját családját nézte. A 
kislány a sírnál, az unokája volt, akit nagyon szeretett, s az tudta, hogy a szomszéd bácsi dohányzik, és van 
gyújtója. Az öreg úr végig kicsit búsan mesélt, mert már egy másik világon van, aki számára olyannyira fontos 
volt. De végtelenül hálás az Istennek, mindenért, amit kapott. Becsüli, hogy mennyire szerencsés. Hogy a 
háborúban oly sokan egyedül maradnak, életük végéig. Özvegyek és katonák. De ő  megélhette, hogy egy család 
befogadja nagyapaként. Megadatott, hogy a család melegségében élje le életének utolsó szakaszát. Hogy 
minden napot kiélvezhet ezen a földön szeretteivel. És kés ő bb rájöjjön egy üzenetbő l, hogy a saját családjához 
talált vissza. Onnantól kezdve úgy aludhatott el minden éjjel, hogy tudta, ha nem ébred fel itt többé, a túloldalon 
várja Kedvese. 

 

 

 

 


