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HOLÉCZINÉ TÓTH ZSUZSA  

 
Levélváltás 
 
Édes Diám! Bocsáss meg, hogy csak most válaszolok a leve-
ledre, de szinte minden energiámat felemészti a házasságom 
megmentése. Igen, jól érted, lassan már ott tartok, hogy fe l-
adom! Ezerszer megbántam, hogy egy zseniális és átlagon 
felül jóképű férfihez mentem hozzá öt évvel ezelőtt. Egyszerű-
en nullának érzem magamat mellette, sem éjjelem, sem nappa-
lom – folyton azt figyelem, mikor csal meg, és ki miatt akar 
elhagyni.  
Nem, ne hidd, hogy fóbiás vagyok! Volt már részem benne, 
tudom, hogy körüldongják a nők a klinikán, mert olyan melle-
ket senki se tud „eszkábálni” nekik, mint ő – és mert a kívülá l-
lók szemében ő az álompasi! Tudom, ha itt lennél most, azt 
mondanád, hogy én is átlagon felül csinos vagyok; hogy van 
értelmes és jó munkám; hogy rendet tartok a házban, és még 
főzök is ennek a hálátlan dögnek – jaj, dehogy dög, akarom 
mondani: ennek az imádni való pasinak, aki egyszerűen meg-
őrjít! Tudod, milyen rendetlen? Jaj, ne tudd meg: ha rajta mú l-
na, halmokban állna a mosatlan meg a koszos gatya – de ő: 
még csak észre sem veszi, hogy rakodok utána, annyira csak a 
saját zsenialitásával van elfoglalva! Lehet, hogy úgy érzi: a 
rendkívüli emberre más szabályok vonatkoznak? És még arról 
nem is írtam, hogy a nőügyein felül a whisky és a póker iránti 
szenvedélyét is el kell viselnem!  
 
Jaj, drága barátnőm, ha tudnád, mennyit szenvedek! Ha itt 
lennél nekem, és nem háromezer kilométerre tőlem – talán 
még ezt is könnyebben viselném el. Mit tegyek? Én rettenete-
sen kínlódom ebben a kapcsolatban, de ha arra gondolok, hogy 
elveszíthetem őt, belehalok!  
És azt még nem is írtam, hogy már előre félek, ha elmegyünk 
valahová társaságba, egyszerűen megaláz: az én „hülyesége-
imről” szóló történetekkel traktálja a haverjait – és röhögnek 
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az én káromra. Ilyenkor, persze, legtöbbször sírva fakadok, de 
ez csak ront a helyzeten – a világból tudnék kirohanni miatta. 
És ha ezt otthon utólag megpróbálom szóvá tenni, durván le-
hord, hogy miért képzelődöm, és miért nyaggatom őt a 
„hisztijeimmel”, miért akarom korlátozni őt, ha jól akarja 
érezni magát a barátaival? De miért akkor érzi jól magát, ha 
rajtam gúnyolódik?  
 

Van, hogy éjjel csak fekszem mellette, a beszűrődő holdvilág-
nál nézem a szép, szabályos arcát, a kedves vonásait – ilyen-
kor pont olyan vonzónak és szépnek látom, mint a kapcsola-
tunk elején, és a sírás fojtogatja a torkomat a gondolatra, hogy 
elveszíthetem! Én abba belehalnék, az biztos!  
Édes Diám, válaszolj mielőbb, hátha Neked – mint kívülálló-
nak – van jó ötleted. Mit tegyek? Már gondoltam arra is, mun-
kát vállalok a klinikán, hogy a közelében legyek – de erről, 
persze, hallani sem akar! Hogyisne! – mondta. – Hogy ellen-
őrizgess? Nem fogom magam azzal lejáratni, hogy engem az 
asszony gyeplőn rángat, és pórázon tart! –  Pedig dehogy mer-
ném én korlátozni! Még a végén kitenné a szűrömet. 
Szeretettel ölellek, és aggódva várom válaszod: Bea 
     
 

Drága Beácskám! Alig akartam hinni a szememnek, amikor 
elolvastam kétségbeesett soraidat! Hogy juthattál idáig? Mi 
van az önbecsüléseddel? Hiszen te egy értelmes és nagyon 
szép nő vagy, és ráadásul házias – Gábornak össze kellene 
tennie a két kezét, hogy ilyen asszonyt talált! Még hogy te bu-
ta vagy? Meg közönséges? Hogy veled nem lehet csillogni a 
haverok előtt? Meg hogy ő rendkívüli meg zseniális? Szerin-
tem a zsenia litáshoz nem elég a jó beosztás és az előnyös kü l-
ső, őt csak te véled különlegesnek, és te aggatod rá a „dics-
fényt” meg a „különleges díszeket” – de attól még kilóg a ló-
láb. Szerintem a te férjed inkább egy tehetséges, de gátlástalan 
és beképzelt fa…i. Már ne is haragudj, drágám, de az ilyet 
csak egy társfüggő, szerelmes nő látja rendkívülinek. Igen, 
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igen, hidd el, hogy ez betegség, melynek legtipikusabb jelei: 
párunk kóros túlértékelése, önmagunk lebecsülése, kétségbe-
esett féltékenység – és rettegés attól, hogy elveszítjük. 
Édes kicsi Beám! Nagyon kérlek, haladéktalanul menj el egy 
specialistához, mert mint minden függőségből, ebből is ki le-
het gyógyulni – ha nem is egyszerűen. Nem teheted tönkre az 
életedet egy olyan miatt, aki arra érdemtelen! Mondanám, 
hogy menjetek el párkapcsolati terapeutához – de feltételezem, 
elutasítaná, mert ő nagyszerűen érzi így magát: te kiszolgálod, 
körberajongod, akkor is megbocsátasz neki, ha bunkó, ha ré-
szegen jön haza a haveroktól vagy valami nőtől… azt írtad, 
már volt részed ilyenben is. Borzasztó!  
Hidd el, ezen csak te tudsz változtatni, és ha túlleszel rajta, 
magad fogsz legjobban csodálkozni, hogy maradhattál annyi 
éven át mellette úgy, hogy sárba tiporta az önbecsülésedet. 
Tudod, mikor leszel te újra egészséges? Ha majd egy szép na-
pon magabiztosan azt tudod mondani neki: „Elég! Engem te 
többé nem alázol meg sem itthon, sem a debil haverjaid előtt, 
találkozunk a válóperes tárgyaláson!” 
 

Aggódva várom válaszod, ölellek: Dia 
    
 

Kedves Dia! Nem hittem, hogy ekkorát fogok csalódni ben-
ned, legalább háromszor elolvastam a leveledet, és arra jutot-
tam: megszakítok veled minden kapcsolatot! Mégis, hogy 
gondolod, hogy én beteg vagyok, mikor csak féltem azt, akit 
szeretek... Talán irigy vagy, mert neked nem jutott ilyen gyö-
nyörű és okos ember, mint az én szerelmem? Tudod mit? 
Vedd tudomásul, hogy jól érzem magamat cselédként mellette, 
hogy százszor inkább nevessenek ki, mint hogy egyedül le-
gyek – mint te Izraelben, ahol, úgy tűnik, hiába várod, hogy 
egy gazdag zsidó téged tegyen ilyen rabszolgává. Agyő! Ma-
radok, aki vagyok: egy társfüggő feleség! Bea 
 

 
Sajnálom. Te tényleg menthetetlen vagy! Dia 
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Az én nyakékem 
 
Ha emlékezetem nem csal, tizenkét éves volt a fiam, amikor 
egy karácsonyi ajándékcsomagban egy nyakéket és egy vé-
kony karkötőt kaptam tőle. Már maga a tény, hogy a fiam 
ilyen ajándékkal kedveskedik, nagyon meglepett, hiszen addig 
csak maga készítette, jelképes ajándékokkal köszöntött ben-
nünket. A nyakék és a karkötő középső része lilás színekben 
pompázott, a folytatása pedig apró fekete ónix kő volt. Eleinte 
azt hittem, a férjem segítségével vásárolta, de mint kiderült: 
nem! Az történt, hogy pár héttel korábban ő hozta fel a postát, 
és meglátott egy reklámlevélkét, melyben a közelben újonnan 
nyíló ékszerüzletbe csábították a hölgyeket tíz százalékos ny i-
tási kedvezménnyel kecsegtetve – és ő ennek a reklámnak a 
hatására megszámolta biciklire gyűjtött spórolt pénzét, majd 
elballagott az ékszerboltba.  
Mint utólag elmesélte, az eladó néni komolyan vette az ifjú vá-
sárlót, megérdeklődte tőle, mennyi pénze van, és ennek megfe-
lelően odakísérte egy tárlóhoz, melyben a számára megfizethető 
ékszerek voltak. Robim tekintete azonnal megakadt egy lila ék-
szeren – ma már tudom, hogy ametiszt volt, mely erősen vé-
delmező kő, és viselőjének segít kivívnia jogos igazát, a Halak 
jegyben születettek szerencseköve, és mivel ő ebben a jegyben 
született, valószínűleg nem véletlenül vonzotta őt.  
A kiválasztott ékszer szettben állt a tárlóban: karkötő, nyakék 
és fülbevaló – és bizony az együttes ára meghaladta azt az ösz-
szeget, ami az ő kis pénztárcájában rendelkezésre állt.  Elkese-
redetten állt a boltban, hiába mondta neki az eladó, hogy vá-
lasszon másikat, már nem tetszett neki semelyik sem. Ahogy a 
hölgy a férjemnek utólag elmesélte: lassan, lehajtott fejjel e l-
indult kifelé, nagy kék szemében gyűltek a könnyek, de ő 
megsajnálta és visszahívta: azt ajánlotta fe l neki, vigye el csak 
a nyakéket és a karkötőt, és ő megígéri neki, hogy félreteszi a 
fülbevalót, amíg annak az árát is összegyűjti.  
Így aztán teljes volt a boldogság: az én kis lovagom száguldott 
hazáig az ajándékkal, a munkából éppen hazaérkező apukáját 
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majd feldöntötte a lépcsőházban, és boldogan mesélte, hogy 
hol járt, és mit vásárolt. A férjem ezután megkereste a boltot, 
arra gondolva, hogy megvásárolja a hiányzó fülbevalót, de az 
eladó – miután elmesélte a vásárlás részleteit – azt mondta a 
páromnak, az a fülbevaló nem eladó, mert ő visszavárja Robi-
kát, akinek ígéretet tett rá, hogy addig vár, amíg a kisfiúnak 
pénze lesz. 
Elmúlt a karácsony, és a párom segített a fiának pénzt gyűjte-
ni: együtt vitték vissza az üres üvegeket és a felújításból kima-
radt csempét, és „feleztek”. Így aztán február közepén, a név-
napomon megérkezett a fülbevaló is, és három héttel később – 
amikor eljött Robi születésnapja – nagyszülői segítséggel az 
áhított kerékpár is ott állt reggel a gyerekszoba közepén. 
 

 

Az élet túl rövid a haraghoz 
 
Ugye nem hangzik különösebben izgalmas hírnek, ha egy mű-
vész meghívja otthonába a rokonait? Melinda esetében viszont 
ez nagy szó, hiszen kilenc évig szóba sem állt a szüleivel és a 
húgával.  
 
A családi viszály még 2008-ban kezdődött, amikor a szülők 
tudomást szereztek arról, hogy lányuk a Zeneakadémia kollé-
giuma helyett hónapok óta egy férfinél lakik, sőt, amikor ezt 
számon kérték rajta, a lány közölte, hogy nemcsak hogy ott él, 
de titokban feleségül is ment szerelméhez, és gyermeket vár 
tőle. Az a terve, hogy a szemeszter végén a főiskolát is ott fog-
ja hagyni, és egy punk zenekar énekeseként fog pénzt keresni.  
A rokonok nem véletlenül nem kaptak a leendő énekesnő es-
küvőjére meghívót, mert amikor egyszer a húgának megemlí-
tette a zenekart - és annak mulatt zongoristáját -, a húga rögtön 
rávágta, hogy „de hát az a pasi családi bántalmazás miatt már 
börtönben is volt! Az újságok írták, hogy megverte korábbi 
barátnőjét, a kisfia anyját!”  Nos, ez a kijelentés annyira felhá-
borította Melindát, hogy elhatározta, senkinek se fogja a csa-
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ládból bejelenteni az esküvőt, mert ha a húga ilyen előítélettel 
van Rob iránt, ugyan mit szólnának a szülei a választottjához? 
Amikor végül is a szülei rájöttek, hogy hiába keresik a kollé-
giumban a lányukat, az iskola előtt megvárták, és számon kér-
ték, miért nem látogat haza. Ekkor közölte, hogy „jó, akkor a 
hét végén be fogom mutatni a férjemet!” Persze, ezek után az 
anyjáék rögtön tudni akarták, hogy ki az. Melinda pedig közö l-
te, hogy egy művész, és előre kiköti, hogy előtte semmilyen 
becsmérlő szót ne merjenek tenni rá vagy a kapcsolatukra, 
mert akkor többé látni sem fogják őt. 
A találkozás meglehetősen fagyosra sikeredett, amikor Mel 
megjelent a punkosan felnyírt hajú, meglehetősen sötét bőrű, 
bőrszerkós ismeretlennel, annak tetoválásai és piercingjei láttán 
édesanyja kis híján rosszul lett, családtagjai pedig úgy látták, a 
férfi erőszakos, félelmetes, és rettenetesen féltették tőle a lányu-
kat. Melinda, persze, vehemensen védte a párját – anyjáékat 
rasszistának és maradinak bélyegezve, majd összeszedett pár 
dolgot a szobájából, és elviharzott az alaposan meglepett és lá-
nyuk viselkedését nehezen toleráló szülők őszinte döbbenetére. 
 
Kilenc év telt el a szakítás óta, Melinda egy ideig fellépett a 
férje zenekarával, majd amikor megszületett a kislánya, Anna, 
felhagyott az énekléssel, levelezőn befejezte a félbehagyott f ő-
iskolát. Idővel a punk zenekar feloszlott, Robi fővilágosító lett 
egy kereskedelmi tévécsatornánál, magához vette a korábbi 
kapcsolatából született fiát, és megfelelően gondoskodott a 
családjáról.  
Melinda betartotta ígéretét: az anyjáékhoz nem járt, a kislány-
ról fotót a szülei akkor láttak először, amikor a férjével és an-
nak fiával együtt egy magazinban szerepeltek annak a bírósági 
tárgyalásnak a kapcsán, melyen a férfi bebizonyította, hogy a 
volt barátnője hazudott, amikor az Instagramra feltett fotókkal 
bizonyította, hogy bántalmazta őt a gyermeke apja. 
A szülők nehezen törődtek bele lányuk elvesztésébe, húga 
megpróbált időnként beszélni vele legalább telefonon, de Me-
linda elutasított mindenféle közeledést. Az élete viszont ren-



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

69 

dezett volt, tanítványokat fogadott otthon, akiknek fuvolaórá-
kat adott, és mellette vezette a háztartást, nevelte a gyerekeket. 
Róbert sikeres lett, a tévés munka mellett zenei rendezvények 
világítástechnikájával is foglalkozott, és ezzel jól keresett. Fe-
lesége harmincadik születésnapjára megvette álmaik lakását: 
egy lakóparki környezetben lévő sorházi lakást, melyhez 
úszómedence is tartozott.  
 
Melinda nagyon készült a házavatóra, de boldogsága mégsem 
volt teljes, mert titokban egyre többet gondolt a családjára. Az-
tán egy este bevallotta Robinak, hogy mi bántja: 
 
–  Az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük holmi harag-
szomrádra. Bevallom, megvisel az a viszály, ami köztem és 
apámék között van, megvisel a családom hiánya. 
–  Mi lenne, ha én hívnám fel őket, hogy meg akarlak lepni a 
születésnapodon azzal, hogy őket is meghívom a házavatónk-
ra? Ha mégis visszautasítanának – amit nem hiszek, mert e l-
képzelhetetlennek tartom, hogy ne hiányoznál nekik – akkor 
legalább nem tőlük hallod ezt. Jó? 
A lány beleegyezett, és kérte a férjét, hogy rögtön hívja fel a 
szüleit. Átment a másik szobába, és reszketve hallgatta az át-
szűrődő zajokat. Végül nyílt az ajtó, Robi mosolyogva közölte, 
hogy következő szombaton jönnek a szülei ebédre. 
Melinda készült, nagyon szeretett volna anyjának bizonyítani: 
sütött, főzött, rendezgette a tárgyakat a lakásban – mindennek 
tökéletesnek kell lennie. 
A találkozó jól sikerült, a szülők megcsodálták okos és szép 
unokájukat, megnyugodva látták, hogy lányuk rendezett életet 
él, hogy a férje szeretettel bánik vele. Melindát meglepte – és 
mélyen meghatotta – mennyit öregedtek szülei a közel tíz év 
alatt, és lelke mélyén már bánta, hogy annak idején olyan hatá-
rozottan megszakított minden kapcsolatot, pedig ekkor még 
nem sejthette, hogy hamarosan milyen nagy szüksége lesz 
majd a családjára.  
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Három hónappal a jól sikerült házavató után lánya, Annácska 

belázasodott, és kórházba került, de az állapota ott is folyama-

tosan romlott. A diagnózis: nyiroksejtrák. Melinda kétségbe-

esett, és rettegett a jövőtől. A kezelőorvos hamarosan közölte, 

a kislány életét csak csontvelő-átültetéssel lehet megmenteni. 

Férjével azonnal alávetették magukat a vizsgálatnak, de im-

munológiailag egyikük sem felelt meg teljesen. Az orvos ek-

kor érdeklődött, hogy vannak-e nagyszülei a kislánynak, illet-

ve ők milyen korúak, mert a donor 18 és 55 év közötti egész-

séges felnőtt lehet.  

 

Róbert apja még a fia megszületése előtt elhagyta az országot, 

Szenegálban él, de ennél többet nem is tud róla. Édesanyja inté-

zetbe adta őt, és azóta sem kereste, így a férfi abban sem volt biz-

tos, hogy még él. Melinda ekkor felkereste apjáékat, akik azonnal 

felajánlották a segítségüket, de sajnos, apja túl volt már az ideális 

koron, és nem is volt egészséges. Márta mama viszont rögtön je-

lentkezett a kórházban a vizsgálatra. Az ő szövetazonossági teszt-

je jól sikerült, így nem volt akadálya a transzplantációnak. 
 

Altatásban a nagymama mindkét csípőlapátjából levették a 

megfelelő mennyiségű csontvelőt, és ezt követően még három 

napon át a kórházban kellett maradnia. Ahogy felébredt, és az 

ápolónők megengedték, hogy felkeljen, arra kérte őket, kere-

kesszékben tolják át az unokájához. Melinda szinte folytono-

san a kicsi Anna ágya mellett ült, így amikor nyílt az ajtó, és 

meglátta édesanyját, amint betolják a szobába, zokogva a nya-

kába borult, hogy megköszönje az életmentést, és megfogadta, 

hogy soha többé nem hagyja el a családját. 
 

Nehéz időszak következett ezután, hiszen a csontvelő-

transzplantáció egy hosszadalmas és bonyolult beavatkozás, de 

mivel a kislány esetében ez jelentette az egyetlen kezelési le-

hetőséget, meg kellett értetni vele, hogy előbb egy steril boxba 
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kerül, majd ún. kondicionáló kezelésben részesül, és azután a 

nagymamájától származó őssejtetekkel fogják kezelni. Amikor 

Melinda ezt elmesélte a kislánynak, az odafordult a mellette 

ülő nagymamájához, és megpróbált felülni az ágyában, mi-

közben ezt kérdezte: 

–  És azután a te lányod is leszek, mama? 

 

Márta mamának könnybe lábadtak a szemei a nyolcéves kis-

lány kérdésétől, és azt válaszolta: 

–  Igen, kicsim, Te és az édesanyád örökké az én imádott kis-

lányaim lesztek!  

 

A beültetés sikerrel járt, a huszonharmadik napon az orvos kö-

zölte Melindával és Robival, hogy a kapott őssejtek megtapad-

tak, a vérképzés beindult, kezdetét vette a gyógyulás. Bár a 

kislány még mindig a steril szobában volt, anyja és apja fel-

váltva, megfelelően „bemosakodva”, steril ruhában már láto-

gathatták őt, és megfelelően sterilizálva bevihették neki azt a 

macit is, amit a nagymama küldött. Ezzel kelt és feküdt mind-

addig, míg végre elhagyhatta a steril boxot. Fél évvel a be-

avatkozás után már gyógyszerek nélkül, boldogan élhetett to-

vább egészséges, boldog gyermekként.  
 
 

Hóhányók 

 

Téli éjben, csillámló holdfényben kérges kezek hányják a havat. 

Alkalmi munka – nem pénz: alamizsna, s nincs rajta kamat. 

Mire is elég? Szalonna – kenyér, s tán némi ital.  

S ha jő a mámor, már nem fáj a magány, a durva fagy. 

Pokrócba bújva sorba áll újra. Munka van? Ételt osztanak? 

Városlakó! Gondolj rájuk akkor is, ha újra ragyog a nap,  

és ne sajnáld a fillért, melyet kezed nekik ad. 

Mert eljön a tél, és nem lesz, ki helyetted lapátot ragad! 


