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JÁRTÓ RÓZA 
 

Kérdések – válaszok nélkül 

 

Szomorú vagyok, mert elpusztítottak egy fát.  

Ha nagy ritkán a Balaton északi partja felé visz az utam, ki nem 

hagyom, hogy ne sétáljak egy pici kis órácskát Balatonfüreden, 

a Tagore sétányon. Bevallom, elsődlegesen az új ültetésű fács-

kákat csodálom meg, hogy mennyien gondolják azt, hogy az ott 

jártuk emlékére vagy egy-egy neves és jeles nap tiszteletére egy 

fát ültessenek.  

 

„Ha nem vagyok többé a földön, ó fám – 

Susogtasd tavasszal megújuló leveleidet 

Az erre vándorlók fölött: 

A költő szeretett, míg élt.” 

(Rabindranath Tagore – Tábori Kornél fordítása) 

 

Rabindranath Tagore 1861-ben született indiai költő akkor lett 

igazán világhírű, amikor 1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-

díjat.  

Tagore szívbeteg volt, és 1926 novemberében megérkezett a ba-

latonfüredi szív szanatóriumba, hogy gyógykezeltesse magát.  

A sétány első fáját ő ültette gyógyulásának örömére. Tagore kez-

deményezése mozgalommá nőtte ki magát: fát ültetett itt számta-

lan híresség, tudós, és mára már van fája Farkas Bertalannak, 

Gandhinak, Mandelbrotnak, Göncz Árpádnak és még több tucat 

ismert vagy fontos közéleti szereplőnek és eseménynek.  

A 2018. évben megbocsájthatatlan dolgot tett valaki. Mókából, 

vagy feltűnési vágytól hajtva, vagy csak azért, hogy kifejezzék 

gyűlöletüket a természet felé, de akár azért, mert ott volt az a fa 

és nem tudott védekezni, elpusztítottak egy fát, ami a Tagore sé-

tány része volt, egy, a természet által megteremtett gyönyörűsé-

get, egy isteni csodát, egy fát!  

Ez a fa is jelkép volt, egy emlékezés 2000 évről, a Millennium 

emléke, és most csak egy csonk maradt az utókornak. Egy 
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csonk a gyerekeinknek, hogy elmondja, milyen nagy esemény 

volt ezt az évet, a Millenniumot megélnie Hazámnak.  

Még csak kérdések vannak, válaszok nélkül, de reméljük, hogy 

előbb-utóbb azokat is megkaphatjuk. Herman Ottó, a nagy orni-

tológus jelentette ki, még 1906-ban:  

„... a természetben a maga helyén minden egyenértékű, egyen-

jogú, legyen az akár a legparányibb légy dongása vagy a Vezúv 

kitörése. E hatalom birtokában nincs sem megvetni- sem leta-

posni való, s ez nagyon is érdekünk...” 
 

 

Hatalmas szeméthegyek árnyékában… 
 

Igazából reggelente addig FB-ozok, míg megiszom a reggeli 

kávémat és beveszem a nem kevés reggeli gyógyszeremet. Most 

megakadt a szemem ismét egy kedves képen, megosztáson, ahol 

a boldog család még boldogabb gyermeke a szülinapi ajándéko-

kat bontogatja. 

Nagy öröm egy születésnap. Nagy öröm, hogy a szülők, család-

tagok, barátok örömet tudnak szerezni az ünnepeltnek egy-egy 

kedves és hasznos, vagy nagyon régen vágyott, vagy épp csak 

meglepetésként átnyújtott ajándéknak. 

A gondom nem is ezzel van, hanem azzal a töménytelen sok 

csomagolóanyaggal, amikkel ezeket az ajándékokat beburkoljuk. 

A föld haldoklik, fuldoklik a sok szeméttől, és a csomagoló-

anyag, ha már kibontják az ajándékot, szemét. És mi csak ter-

meljük és termeljük a sok szemetet. Nem vonom kétségbe, hogy 

mindenki, aki megajándékozta ezt a kis ünnepelt szülinapost, 

szeretetből tette ezt. 

BIZTOS, HOGY JÓL SZERETJÜK A GYERMEKEINKET?  

Mi jut neki pár év múlva a mi földünkből, ha most mindent 

megteszünk, hogy ne legyen föld, ha szeretetünkkel elvesszük a 

legfontosabbat, hogy legyen hol élnie! 

Ne feledjük, a föld megmentésére nem született „B” terv. Nem 

is születhet, hisz nincs, csak egy lehetőségünk a föld megmen-

tésére, mert csak egy FÖLD van!  
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Anyák napi merengés 

 

Megint hétfő van és megint úgy múlt el a hétvége, hogy a 48 órá-

nyi pihenőnapodból nem jutott rám egyetlen órád se. Azt mondod, 

hogy annyira, de annyira elfoglalt vagy. Meg fáradt, meg a család, 

mármint a gyerekeid és a férjed, meg különben is… 

Az eszedbe se jut, hogy tudom, hogy az unokáim közül a na-

gyobbik épp Franciaországban van, hisz írt nekem, és képeket is 

küldött, hogy erre meg arra is jártak, meg a végtelen óceánról is 

egy egész sorozat képet küldött, ahogy a komppal utazgat egyik 

szigetről a másikra, egyik parttól a másikig. Mint írta a gyerek, 

hogy kevés a pénze, de sok mindent látni szeretne, ezért válasz-

totta ezt a kompos megoldást, mert megfizethető a kompjegy, 

de a kirándulóhajók jegyei nem.  

És a középső gyerek is jól érzi magát az új munkahelyén, annyi-

ra, hogy egyelőre haza se akar menni. A kicsi meg tanul. Készül 

a kis érettségire.  

Eszembe jutott az, mikor bajba kerültél, hozzám fordultál, hogy se-

gítsek, hisz mint mondottad, csak „baleset”, hogy terhes lettél, de 

ezért nem akarsz a fiúhoz hozzámenni. Apád meg szégyenként élte 

ezt meg és kitett a házából. Én meg mit is tehettem volna, mégiscsak 

a lányom vagy és befogadtalak. Pár év múlva mégiscsak hozzámen-

tél a gyerek apjához, de addigra a nagyobbik unokám hozzám szo-

kott, meg a nagybátyjához. Neki mi voltunk a családja.  

Ahogy jobbra fordult az életed, ahogy növögettek a gyerekek, 

és rám már nem volt szükséged, hogy vigyázzak rájuk és a 

munkádban is egyre sikeresebb lettél, egyre ritkábban érezted, 

hogy néha jólesne, ha csak rám telefonálnál, hogy hogy vagyok. 

Én hívlak telefonon, de mindig sietsz, mindig kevés az időd ar-

ra, hogy válaszolj arra a kérdésemre, hogy hogy vagy. 

Persze nem vagyok magamra hagyva, hisz a testvéreid keres-

nek, és a legfiatalabb meg velem lakik. Vagy én vele? Sokszor 

elgondolom, hogy mi is lenne velem, ha a „kicsi” nem lenne… 

De van. És a nagy is. Most anyák napjára bográcsost főzött az öcséd, 

marhahúsból készítették, és a nővéred egy hatalmas tortát sütött és 

ráírta, hogy „A legjobb anyának” …és mennyit nevettünk!  
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Mégis Te hiányzol, aki olyan messzire kerültél lelkileg tőlem. 

Emlékszem, mikor Te kamasz voltál és én meg munkanélküli és 

épp a bolgárkertészetből jöttem haza, ahol hajnal óta paradi-

csomot szedtünk, és aztán meg a talajt rendeztük a padlizsánpa-

lánták alá, persze feketemunkában, és összetalálkoztunk.  

Te a barátaiddal voltál kimenőn a kollégiumból. Poros voltam 

és izzadságszagú, a ruhám is kopott, és a fáradtságtól már nem 

is mentem, csak vonszoltam magam, mert egy egész napos ke-

mény munkán voltam túl és majd 5 kilométernyi gyalogláson, 

hogy hazaérjek, mert nem tellett még biciklire sem… Te félre-

fordítottad a fejed, hogy ne is láss, és én se lássalak meg, és per-

sze a barátaid se. De amint befordultam a sarki ház oldala mel-

lett, utánam futottál és megöleltél. Én meg benyúltam a zse-

bembe és odaadtam az aznapi keresetem. Akkor ért oda a kis-

testvéred, aki mindig elébem jött, és kivette a kezemből a rek-

lámszatyrot és úgy sétáltunk egész hazáig… alig 10 éves volt a 

testvéred, és kivette a pénzt a kezedből, hogy azért anyu dolgo-

zott… és Te nem mertél a kistestvérednek ellentmondani. Áll-

tunk ott egy darabig, Te hátraarcot csináltál és elmentél. Én meg 

ott maradtam, és sokáig az ölelésed volt az emlékem rólad, mert 

többet nem jöttél, és sokáig nem. Én néha odaálltam a kollégi-

um oldalához, hogy épp csak annyira legyek látható, hogy ha 

akarsz, odajöhess hozzám, de nem tetted meg.  

Mindig fájó volt, hogy hármatokból Te voltál, aki mikor 12 

éves lett, bementél a gyámügyhöz és azt kérted, hogy Te apád-

nál lakhass. Ezt nem igazán értettem, mert ha kérted volna, ak-

kor én magam rendezem úgy a dolgaid, hogy elmenj apádhoz… 

Az évek persze nélküled is teltek.  

Lassan nálam is rendeződtek a dolgok. Kaptam munkát és kezd-

tem a házat is felújítgatni. Tető- meg ablakcsere és pár használt 

bútor, és megjelentél nálam, mert a meghívót hoztad el nekem a 

gimnáziumi ballagásodra és az azt követő ebédre. Akkor már 

látszott a gömbölyödő kis hasad…  

Felnőttetek. Ketten diplomáztatok is. A ti gyerekeitek is felnő-

nek és élik a saját kis életüket, én meg megöregedtem, de a Ti 

fejetek fölött is elszalad az élet… Csak ne hiányoznál ennyire!  
 


