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ORDAS ANDREA  
 

Újjászületések 

 

Az első találkozás 

 

Nagyon hangos volt, és féltem, hogy elsodor, akkora szelet ka-

vart. Nem is láttam eleinte, csak azt, hogy besötétedett, pedig 

milyen békésen sütkéreztem a napfürdőben! De most nagyon 

féltem, és hiába próbáltam a biztonságos póznába kapaszkodni, 

a kehely falai is remegni kezdtek. Először csak finoman, mint 

mikor a szellő simogatja, később azonban átvették ennek a fur-

csa búgásnak a rezgését, és szinte földrengésszerű volt, amikor 

a búgás hirtelen abbamaradt. Mindannyian csendben és ijedten 

figyeltünk, most mi lesz. Korábban suttogtak a vének valami 

hasonlóról, de senki nem hitt nekik, hisz ők kívül voltak, mi pe-

dig itt bent, biztonságban. Aztán egyszer csak megjelent egy 

óriási oszlop, eleinte nagyon távolinak tűnt, de lassan – beletelt 

majd három ciklusba is – egyre közelebb férkőzött a mi kely-

hünkhöz. Amikor odaért, valami nagyon izgalmas érzés futott át 

egész testemen, ami arra késztetett, hogy megpróbáljak egyre 

közelebb kerülni az oszlophoz. Mikor sikerült, még jobban iz-

gultam, és egyszer csak megragadtam ennek az oszlopnak a ki-

álló kapaszkodóit, felettem pedig valami hatalmas, már-már fel-

foghatatlan amorf óriás mintha szimatolt, vagy evett volna, nem 

tudtam eldönteni, csak azt tudtam, hogy mindenáron kapasz-

kodnom kell az oszlopba. Aztán nagyon sok ciklus elteltével, 

miközben talán el is szundikáltam, egyszerre megremegett az 

oszlop, és lassan felemelkedtünk. Ahogy emelkedtünk, a nap 

már nemhogy kellemes nem volt, de kifejezetten égetett, a hű-

vös szellő pedig üvöltő szélviharnak tetszett, de ez csak még 

erősebb kapaszkodásra késztetett. Lassan elhagytuk a biztonsá-

got nyújtó kelyhet, de távolról mintha még hallottuk volna a vé-

nek hangját: ,,A szellő legyen véletek!” Illetve: ,,A napsugár 

hozott a mi világunkban”. Később nem maradt más, csak az 
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égető fény, a viharos szél és az oszlop búgása. Sok ciklusba telt 

ez az utazás, volt, aki fel is adta közülünk, és elengedte az osz-

lopot, vagy lesodorta a szél, volt, aki hangos sikollyal, és volt, 

aki némán, szenvtelenül veszett a semmibe, de engem ez a ka-

land egyre jobban lázba hozott. Nem sejtettem, mi lesz a vége, de 

valahogy azt éreztem, hogy mindig is erre vágytam, ezért létez-

tem eddig, és olyan érzéseket szabadított fel bennem, amiknek 

eleddig még csak a létezéséről sem volt fogalmam. Aztán egyszer 

csak megváltozott az oszlop búgása, és mintha ereszkedni kezd-

tünk volna. Egy másik kehely körvonalai kezdtek kibontakozni 

előttünk, és lassan az oszlop meg is állapodott a szélén, miközben 

a búgás szakadozottabb lett. Aztán egyszerre teljesen abbama-

radt, ahogy az új kehely belseje felé haladtunk. És akkor – én 

nem is tudom, hogy meghallottam, vagy megláttam, vagy az illa-

tát éreztem meg, de hirtelen mintha villám csapott volna belém, 

ott volt ő. Elengedtem az oszlopot, és már nem létezett számomra 

semmi más, sem az útitársaim, sem az oszlop, sem a külvilág, 

csak ő! Ő, ahogy összesimultunk, ő, ahogy eggyé váltunk, ő, 

ahogy a szellő érintett, ő, ahogy a nap melegített, egyszóval ő, ő, 

ő! Aztán már sem én, sem ő, hanem mi, és később...  

A barackfa lassan – a méhecske segítségével, aki elszállítva a 

porzót a bibéhez, beporozta azt – új virágot hozott. 

 

 

A második találkozás 

 

Nem is tudom, mi ébresztett, apám puha orra, vagy a szarvas-

bőgés. „Ébredj, fiam, indul a vadászat, itt az ideje, hogy foly-

tasd a tanulást! Engedd anyádat, hagyd, hogy most már önma-

gával foglalkozzon! Ma még nem mehetsz szarvasra, de pockot 

talán már el tudsz ejteni – dörmögte álszigorával. Nagyon sze-

rettem vele ezeket a vadászatokat, sokat tanultam tőle is, meg a 

falka többi tagjától is, persze legtöbbet a Vezértől, ahogy apá-

mat tanította, de apám szerintem különb vadász volt mindenki-

nél. Elbúcsúztam Anyától, és már úton is voltunk. „Ha szeren-
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cséd van, akár nyulat is foghatsz” – súgta Apa. A falka elindult, 

több hozzám hasonló ifjonccal, mind szarvasra vártunk, mind 

abban reménykedtünk, hogy a Vezér felfigyel ránk, hogy eset-

leg maga mellé vesz tanulni. Nagy kitüntetés az, nem is esik 

meg minden évben. Még én is ebben reménykedtem, annak el-

lenére, hogy Apát tartottam a legkitűnőbb vadásznak, de hát a 

Vezér mégiscsak a Vezér. „Szevasz, Hosszú” – köszönt rám 

Bajszi, a legjobb cimborám. Kiskölyök korunk óta mindennap 

együtt vagyunk. A mellettünk lévő barlangban laknak, neki öt 

testvére van. Nekem csak kettő, de mindkettő nőstény. Anyán 

kívül ki nem állhatom a nőstényeket. Most is a két nővérem mit 

művel? Végig egymással pusmognak, pedig én jobban szeretek 

csendben figyelni vadászat közben. A Vezér most osztja szét a 

feladatokat, ezek meg itt pusmognak, és Apa mégsem szól rá-

juk. Amíg kicsik voltunk, hol Anya, hol Apa maradt velünk va-

dászat idején, de most, hogy már elmúltunk öt hónaposak, már 

csak Apával járunk vadászni. Anyával történt valami. Egy vadá-

szat után Apa azt mondta, hogy most már nekünk kell segíteni, 

míg Anya fel nem épül. „Lassan amúgy is önállóak lesztek, itt az 

ideje, hogy ti is kivegyétek a részeteket az élelemszerzésből!” 

Szerettem Apát, mikor ilyen komolyan beszélt velünk. Ilyenkor 

éreztem, hogy számítok, hogy már nem egy kis taknyos kölyök 

vagyok, hanem a tekintélyes falka tagja. Erősnek éreztem ma-

gam, olyannak, aki képes akár egy szarvast is a többiek elé hajta-

ni, hogy hosszú üldözés után el tudjuk ejteni. Anya kiskoromban 

megijedt, mikor hasonló gondolataim elmondtam neki. „Ne be-

szélj így, a magányosok gondolnak csak egymagukra! Ők hiszik, 

hogy egyedül is képesek bármire. Mi nem így működünk. Falká-

ban vadászunk, és mindenben segítjük egymást. Látod, Apa is 

milyen jó pozícióban van, közel a Vezérhez, hiszen különben te 

sem lehetnél, ha a Vezér nem engedte volna, hogy apád udvarol-

jon nekem, ha apád nem olyan okos és ügyes. Az öccse, Morc 

már nem volt ilyen szerencsés, látod, nincs is párja, neki nem en-

gedte meg a Vezér. Úgyhogy te csak ne hősködj! Figyeld a Ve-

zért és Apát!” Szerettem Anyát ezért, mert így szerette Apát és 
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engem. A nővéreimmel másképp beszélt, és ezért külön szeret-

tem őt, nekik – bár ritkán figyeltem oda – arról beszélt, hogy 

mennyire fontos, hogy a családot egyben kell tartani, hogy tisz-

telni kell a hímeket, különösen a Vezért, hátha felfigyel rájuk, és 

az ő nőstényükké választja őket, és hogy az erős, ügyes fiatalokat 

figyeljék, mert ők lesznek érdemesek arra, hogy tovább vigyék a 

falka erejét, és hogy párt választhassanak maguknak. De mert a 

nővéreim ketten voltak, engem a játékok során gyakran legyőz-

tek, és gyakran csúfoltak kiskutyának emiatt. Később sok fürge-

ség, erő és fifika kellett hozzá, de már nem tudtak kifogni rajtam. 

De nem szerettem azt a fajta huncutságot a szemükben, amivel 

mindig azt nézték, hogy tudnának mégis legyőzni. Bajszi mesél-

te, hogy a legidősebb nővére is mindig így néz rá, és ő sem szere-

ti ezt. Ettől én sem szerettem Pillát, bár nem is igen találkoztam 

vele, de mégiscsak Bajszi volt a legjobb cimborám. „Figyelj! – 

szólt Apa – Most nagyon figyelj!” 

„Hosszú és Pilla, ti mentek a bal csapáson, ha pockot, vagy nyu-

lat láttok, elfoghatjátok, de a szarvast kerüljétek, még nagy az 

nektek – halottam a Vezér bölcs hangját. Tehát tudja a nevem! 

Micsoda megtiszteltetés! Na de egy lánnyal?!? Mindegy, ha 

lánnyal, hát lánnyal. El is indultam, nem volt idő gondolkodni, 

lassan, óvatosan szagoltam a levegőt, figyeltem a neszeket, 

igyekeztem kiszűrni a többiek szagát és lépteik zaját, hogy nyu-

lat, legrosszabb esetben pockot találjak. Egyszerre vettük észre 

Pillával, hogy előttünk egy őz legelt. Rá sem néztem Pillára, 

nem akartam a huncutságot látni a szemében. Ő sem nézett rám. 

De mindketten tudtuk, hogy ez az őz még nagy nekünk, viszont, 

ha megfogjuk... Ketté váltunk, úgy mozogtunk, mint mikor Baj-

szival játszottunk vadászokat. Az őz ugyan kicsit nyugtalan lett, 

de kivártuk, míg megnyugszik újra, és nagyon lassan közeled-

tünk hozzá kétfelől. Aztán amikor már elég közel volt, ugrot-

tunk, de az őz fürgébb volt, mi pedig loholtunk a nyomában. 

„Pilla, neked balra hajtsd, és énnekem, jobbról ugrok!” „Rend-

ben, Hosszú, de még fárasszuk kicsit!” Közben megszűnt köröt-

tünk minden, csak az őzre koncentráltunk. Aztán mikor az őz 
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kicsit lelassult, Pilla pont elém hajtotta, én pedig egyetlen ug-

rással fellöktem, majd együtt kaptuk el a már kifárasztott őzet. 

Vége volt. A miénk volt. Mi kaptuk el, mi ketten. Ekkor, az őz 

teteme felett, egymásra néztünk. Hirtelen mintha villám csapott 

volna belém, ott volt ő. Úgy éreztem – bár a szeme huncutan 

csillogott, de milyen más huncutság volt ez! –, hogy már régóta 

csak erre a pillanatra vártam, és már nem létezett számomra 

semmi más, sem az őz, sem a vadászat, sem a külvilág, csak ő! 

Ő, ahogy összesimultunk, ő, ahogy eggyé váltunk, ő, ahogy a 

szellő érintett, ő, ahogy nap melegített, egyszóval ő, ő, ő!  

A Vezér a vadászat végén hirdette ki az új párt – Hosszút és Pil-

lát – a farkasfalkának, akik egy család lehettek mostantól, első 

őzbakjuk elejtésének jutalmául. 

 

 

A harmadik találkozás 

 

Csörgésre ébredtem, és nagyon nem örültem ennek. Először a 

vekkert nyomtam le – még nagyapámé volt –, de a csörgés foly-

tatódott, majd a padlószőnyegen kerestem meg a telefon zsinór-

ját, és egyetlen rántással téptem ki a falból, de még mindig 

csörgött. Ekkor már fel kellett kelnem, elslattyogtam az aszta-

lig, ahol a mobilom töltöttem. – Tessék, Kovács! – szóltam bele 

morcosan. – Ne hülyéskedj, Gabikám! Ide figyelj! Vakard össze 

magad, egy fél óra múlva nálad vagyok, itt az utolsó lehetőség! 

– szólt az ügynököm a telefonba. A pokolba kívántam. Mióta 

Évától elváltam, elég ritkán keresett ilyen lelkesen. – Nem kel-

lesz így senkinek, ez nem művészet. Süt belőled a negativitás, 

és hagyd abba a piálást! A kollégák panaszkodnak, hogy vagy 

el sem mész próbálni, vagy ha odamész is, csatak részeg vagy 

és büdös. Így nem tudlak eladni, lehetsz te a világ legjobb tán-

cos-komikusa, akkor sem. Meg aztán hízol is! Kihízod a sze-

repköröd! Buffónak pedig még fiatal vagy! Hagyd a fenébe azt 

a ribancot, elment, hát elment. Annyi kis kóristát próbálhatsz 

fel, amennyit csak akarsz. A te hírneveddel, apám.... Na de nem 



SODRÁSBAN 2019 

 

138 

így! – De nem érdekelt. Nem érdekelt a hírnév, nem érdekelt a 

szakma, nem érdekelt semmi, semmilyen kórista, vagy kartán-

cos, vagy statiszta. Éva sem érdekelt. Nem az fájt, hogy elha-

gyott, hanem hogy megcsalt. Engem, engem csalt meg. Igaz, 

hogy nem voltam a hűség mintaképe. De hát ki hagyta volna ki 

a sok tálcán kínált pipihusit! De vigyáztam, diszkrét voltam. Jó, 

volt, hogy kimaradtam egy-egy éjszakára is, de mindig úgy in-

téztem, hogy Éva úgy higgye, forgatok. Még az egyetem alatt 

ismertem meg Évát, és hamar el is vettem, hisz kőgazdag, fon-

tos kapcsolatokkal teli család volt az övék, jól jön az egy ifjú 

színésznek. Hamar be is kerültem a legjobb színházakba, felka-

pott lettem pillanatok alatt, a filmipar is gyorsan rám talált, én 

pedig lubickoltam. Sikerben, pénzben, karrierben, és legyünk 

őszinték, a nőkben is. Hogy szerettem-e Évát? Nem tudom. Jó 

nő volt, eleinte az ágyban is fergeteges, és nagyon dekoratív. Jól 

álltunk egymásnak, na! Meg aztán szerettem az életmódot, amit 

mellette ismertem meg. Hogy nem kell kuporgatni, koszos kis 

albérletekben sínylődni. Sőt, eleinte bulizni is csak vele jártam, 

mert nagyon bírtam, hogy a többiek csorgatják a nyálukat, hogy 

nekem milyen jó nőm van. Aztán hogy elvettem, már kevésbé 

akart bulizni, mondván, hogy háztartás, meg családalapítás... 

Na, ez tette be a kiskaput! Dehogy akartam én gyereket! Ezen 

elég sokat vitáztunk. Aztán egyszer közölte, hogy addig nincs 

szex, amíg bele nem egyezem. A képébe röhögtem. – Most az-

tán nagyon megijedtem! Ezer olyan nőt kapok minden ujjamra, 

mint te vagy! – Nem kellett volna. Nem hagyott el rögtön, sőt 

még meg is próbálta feldolgozni, de onnantól állandósultak a 

veszekedések. És jó, ha egyhavonta voltunk együtt, az is inkább 

kötelező jellegű volt. Persze ez nekem nem okozott gondot, 

megszoktam. Látszólag minden rendben ment, éltem az életem, 

színház, film, sok pénz, sok nő. Aztán egy nap közölte, hogy 

szerelmes, és elmegy. Képtelen voltam elhinni, hogy le lehet 

engem cserélni, valami civil könyvelőre. Éva csak annyit mon-

dott, hogy az a férfi szereti őt, és odafigyel rá. Hamar elváltunk.  

– Öregem, ezek téged akarnak! – mondta lelkesen az ügynököm.  
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– Valami Kornél szervez egy országos ifjúsági színjátszó feszti-

vált, több kurzusban. Mozgásművészetet tanítani hív téged! 

Nem olyan sok pénz, mint régen, de kiemelt gázsit kapsz. Egy 

nyár a Balaton partján, kaja is, szállás is benne van, plusz a gá-

zsi. Legalább kimozdulsz! – Hm. Kornél. Mielőtt Évával össze-

jöttem, a legjobb barátom volt az egyetemen. Rendező szakos 

volt. Megörültem neki. El is fogadtam. Üdítő volt a sok fiatallal 

foglalkozni. Hajnalban Kornéllal futni jártunk, meg úszni a Ba-

latonban. A nyár vége felé már egészen rendbe jöttem, már nem 

azt hallottam a hátam mögött, hogy ki az a hülye, aki ezzel ágy-

ba bújna? De nem is csajozni mentem oda. Jó volt! Igazi alkotó 

munka volt. Aztán egy nap Kornél azzal jött, hogy vegyem már 

át az egyik drámai csoportot, mert a Lévainál kikészültek. Pedig 

nagyon tehetséges csapat. Nem a mozgásművészet a profiljuk, 

de most hirtelen nem jut más eszébe. A csapat vegyes volt. Volt 

köztük egy nagyon helyes, formás szőke, zöld szemű, jó moz-

gású lány. Az nagyon megtetszett nekem. Jó öt órát töltöttünk 

együtt. A végén odajött hozzám a legducibb kislány, aki néha 

olyan kis macisan mozgott, és „Köszönöm! Nagyon sokat segí-

tettél! Jöhetünk holnap is hozzád?” – kérdezte. – Persze, örülök, 

hogy jól érzitek magatokat! – A szőke odabújt a barátjához, és 

úgy otthagyott, hogy annyit sem mondott: fapapucs. Viszont az 

a kis duci Andi egyre ügyesebb lett. Az utolsó este nagy záró-

ünnepség volt hirdetve. Kérdeztem tőle, hogy megy-e, de 

mondta, hogy ők egy páran kihagyják. – Nincs oda megfelelő 

ruhám. Mi szalonnát sütünk, gitározunk, énekelünk, beszélge-

tünk – mondta, majd hirtelen átölelt, hozzám bújt. – Köszönöm, 

nagyon sokat tanultam tőled, nemcsak mozgásművészetből, ha-

nem emberségből és humorból is. – Kaptam egy puszit az ar-

comra. Valami idegen, mégis valahonnan nagyon ismerős érzés 

indult el bennem. – Nem baj, ha csatlakozom hozzátok? – kér-

deztem. Elpirult. – Dehogy baj, örömmel látunk – suttogta. 

Egész este mellette ültem. Hallgattam néha botladozó ujjai 

nyomán a gitárját. – Még csak most tanulom – mondta kicsit 

szégyenlősen, hallgattam a dalait, a verseit, és amikor már min-

denki elment aludni, mi még akkor is beszélgettünk, és észre 
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sem vettük, hogy lassan kialudt a tábortűz, és a füst kicsit csípte 

a szemünk, és csak a csillagok világítottak. A hajnal is ott ért 

minket, és ahogy a nap megvilágította barna göndör fürtjeit és 

ragyogó szürkéskék szemét, hirtelen mintha villám csapott vol-

na belém, ott volt ő. Már nem létezett számomra semmi más, 

sem Éva, sem a sok kis üresfejű nőci, sem a tábortűz parazsa, 

sem a füst kesernyés illata, sem a külvilág, csak ő! Ő, ahogy 

összesimultunk, ő, ahogy eggyé váltunk, ő, ahogy a szellő érin-

tett, ő, ahogy nap melegített, egyszóval ő, ő, ő!  

A kisfiú szorosan fogta nagypapája kezét, ahogy a temetőben sétál-

tak. Aztán egyszer csak odaszaladt az egyik dupla sírhoz és meg-

kérdezte: – Papi, itt kik nyugszanak? – Ott, kicsikém, két lélek, 

akik örök időktől összetartoznak, és várják az újjászületésüket. 
 

 

Ébredő tavasz 
 

Moha bársonya rejti szívem, 

Patak sodra fűti bánatom, 

Fagyos, harmatos reggelen 

Csaliton búvok, bokrokon, ágakon.  

 

Ó, hűs habok, engem ne ríkassatok, 

Engedjétek hullni bús könnyim másra, 

Téli világom sorsára hagyom, 

Tavaszom nyaram zöldjét vigyázva. 

 

Most zúgó folyóként rohan el az élet, 

Sodrása engem is magával ragad, 

Ébredeznek bennem a tavaszi fények,  

Nyári színeim kivirágzanak.  

 

Moha bársonya vidítja szívem, 

Patak sodra mulasztja bánatom, 

Gyémánt harmatos reggelen 

Ébredek a nappal, bokrokon, ágakon. 
  


