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SÁGI KLÁRI 

 
A titok 

 

Erzsike néni féltőn figyelte párját. Hiába volt minden tiltakozá-

sa, a férfi nem tágított, ragaszkodott hozzá, hogy mindennap 

egy-egy félórácskát a kertben tölthessen. Nem törődött az ugrá-

ló vérnyomásával, nem érdekelte, hogy szaggat a háta, hogy ha-

sogatnak az ízületei, hogy gyenge a szíve, botjára támaszkodva, 

ha nem esett az eső, kiment és matatott a kertecskéjében. Már 

ősz volt, október dereka, hűvösödött az idő. Az asszony ki-

kitekingetett az ablakon, készen arra, hogy szaladjon, ha párjá-

nak segítségre van szüksége. Ez így ment napokon át.  

Erzsike néni délutánonként, amikor az Öreg – mert így hívta a 

férjét, hogy Öreg – lepihent, kiosont és megnézte, mit csinált. 

De soha nem látott mást, csak egy gyönyörűen kitisztított terü-

letet a késő őszig nyíló apróvirágú krizantémok között. A föld 

szépen elegyengetve, egy fűszál, egy gyom, de még lehullott fa-

levél sem volt soha rajta. Az asszony már-már azt gondolta, 

hogy a férje biztosan kezd butulni, valami baj lehet a fejével, ha 

nap mint nap a csupasz földet egyengeti, de nem szólt, soha 

egyetlen rossz szóval sem bántotta volna meg élete párját. 52 

éve éltek már együtt, jóban, rosszban, bajban, örömben, mindig 

kitartottak egymás mellett. Fiatalon, alig 20 évesen kerültek 

össze, s amikor összeházasodtak, megfogadták, hogy szeretni 

fogják egymást mindhalálig, sőt még azon túl is. Szépen éltek. 

Fiaik már régen kirepültek. A gyerekek a négy gyönyörű uno-

kával úgy két-három havonta jöttek haza, de gyakran telefonál-

tak, s ha baj volt, mindig segítettek 

– Igen, jól vagyunk. Apátok rendszeresen kijár a kiskertbe, de 

nem tudom, mivel foglalkozik, azt mondja, titok. Annyit látok, 

hogy hajolgat, valamit csinálgat a földdel, aztán a gereblyével 

dolgozgat – meséli gyermekeinek, amikor hívják. 

– Mit mond az orvos? Tudod, mindig figyelmeztet arra, hogy az 

Öreg már gyenge, vigyázzon minden mozdulatára, pihenjen. 

Nem, nem tudom megfékezni, ki kell engednem. Bár megígérte, 



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

151 

hogy holnap talán befejezi, amit eltervezett. Gyertek, a jövő hé-

ten már Mindenszentek, nagyon várunk titeket – tette le a tele-

font, miközben kitörölt egy könnycseppet a szeméből. 

A tél lassan múlt el. Lassan és szomorúan, mert a február örökre 

elvitte az Öreget. Szépen, méltósággal, álmában érte a halál. 

Nem szenvedett, mosolygott, nyugodt volt az arca.  

Erzsike lassan-lassan megbékélt a helyzetével, kijárt a temetőbe, 

várta a gyerekeit. Néha hangosan beszélt az Öreg fényképéhez, 

elmondta, mivel telnek a napjai, mi történt a családdal, elmesélte, 

hogy mennyire hiányzik, s reméli, hogy ott fönt ő is jól van. 

Már április volt, de a kertben még egyszer sem járt. Ahhoz nem 

volt lelkiereje, képtelen volt magát rávenni, hogy bármit is dol-

gozzon ott.  

Másnap megérkeztek a fiai, menyei és az unokái. Két hónapja 

temették el az Öreget, a temetőbe készültek. Ebéd után a fiata-

lok kimentek az udvarra, sétálgattak. Erzsike elmélyülten és 

boldogan pakolászott a konyhában, de egyszer csak arra esz-

mélt, hogy a kinti zsivaj megszűnt. Kinézett, és látta, hogy az 

egész család ott áll, ahol ősszel a papa dolgozgatott. Kiballagott, 

gyerekei csendben utat nyitottak neki, s akkor meglátta… 

– Hát ezzel foglalkoztál, hát ezt csinálgattad… – mormolta ma-

ga elé.  

A kertben gyönyörűen pompáztak a virágok, a kedvenc tavaszi 

növényei, piros tulipán, sárga és fehér nárcisz, lila jácint, szépen 

sorban, frissen, üdén. Középen a vérpiros tulipánok, körülötte a fe-

hér nárciszok, majd a lila jácintok, és legkívül a sárga nárciszok. 

Mint a szivárvány. Gyönyörűek voltak. Szív alakot formáztak. 

 

 

Halál - apeva 

 

Itt 

földi 

életünk, 

amott örök, 

gondtalan álom. 
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Fájdalom 

 

Meggyötörten nézett szét a közös hálószobájukban. Körülötte a 

parketta tele volt már cserepekkel, üvegtörmelékekkel. Mindent 

összetört, vázákat, dísztárgyakat, kaspókat. Már nem volt mit 

széttépni sem, mert a képek és a levelek is fecnikre szaggatva 

hevertek szerteszét. 

Miért csináltad ezt velem? Miért hagytál itt? Azt mondtad, hogy 

soha nem válunk el, mi mindig mindenhová együtt megyünk, 

örökké együtt leszünk, még a legutolsó óráinkban is. Most meg 

csak úgy eltűntél, s tudom, hogy vissza sem jössz. Miért hazud-

tál nekem? Miért nem hallgattál rám azon az estén? Pedig kö-

nyörögtem, kértelek, hogy most ne menj, maradj, de neked ak-

kor fontosabb volt minden más. Itt hagytál! Mégis, hogy kép-

zelted, mi lesz velem ezután? – zokogott és kiabált fennhangon.  

Odakint, a nappaliban a közeli rokonok, akik már egy-két napja 

vele voltak, csendben és rémülten hallgatták. Szólni senki sem 

mert. Hagyták, dühöngje ki magát. Átérezték a kínjait, bár nem 

értették a dolgot, mert eddig méltósággal viselte a fájdalmát, 

csak néha sírta el magát. Most szinte megvadult. Épp ma… 

A nő a másik szobában leroskadt az ágyra, üveges szemekkel 

meredt maga elé. Erősen gondolkodott, mit vághatna még föld-

höz, miben tehetne még kárt, hogy legyőzze magában ezt az 

iszonyatos kínt. De nem talált semmit. Egyszer csak felpattant. 

Odarohant a kisszekrényéhez, kirántotta a fiókot, s kapkodva 

turkálni kezdett benne. Itt tartotta a legféltettebb emlékeit, apró 

kis tárgyakat, kabalákat, képeket, az Ő első levelét. Lassan kéz-

be vette a kincseket. 

Ezt a láncot az első házassági évfordulónkra vetted. Finom, vé-

kony kis aranylánc, amire a medált a másodikra kaptam tőled, 

emlékszel? – beszélt a férjéhez, mintha csak ott lett volna vele. 

Ez meg az első levél, amit írtál. Már ebben megígérted, hogy 

soha nem hagysz el. Miért nem tartottad meg a szavad? Nézd, 

ezt a kis hajtűt meg akkor hoztad, amikor hosszú hajam volt és 

mindig összekócolt a szél, mondtad, hogy ezzel ügyesen tűzzem 

föl. Akkor tettem el, amikor végleg rövidre vágattam.  
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Tovább kutatott. Megfogott valamit, lassan, óvatosan húzta elő. 

Egy celofánba csomagolt mézeskalács szív volt. Már lendült a 

karja, hogy a fölhöz vágja, hogy ezt is összetiporja, agyontapos-

sa, de nem volt ereje hozzá. Leroskadt és emlékeibe merült.  

Réges-régen, egy mátrai kirándulás végén egy kis faluba keve-

redtek, ahol éppen búcsú volt, kirakodóvásárral, hintákkal, sát-

rakkal, Laci-konyhával, ahogy illik. Nagy tömeg, mindenhol 

vidám, jókedvű emberek. Akkor vásárolták. Nagyon fiatalok 

voltak, friss házasok, telve szerelemmel, örömmel, reménnyel. 

Kacagva, bolondozva ígérték meg egymásnak, hogy ezt a szívet 

jelképnek tekintik, nagyon vigyáznak rá, nehogy eltörjön, megre-

pedjen, mert ez az ő egybetartozásukat fejezi ki. Ha valami baja 

esik, akkor mindennek vége. Babonából, vagy tényleg az ígéret 

erejében bízva, de valóban féltve őrizték, vigyázták. A szívecske 

piros-fehér színe alig kopott meg a 45 év alatt, a közepében a tü-

kör sem homályosodott el. Belenézett. Először csak a maga meg-

fáradt arca bontakozott ki, később a párja képét is kirajzolódni 

vélte, szinte látta, ahogyan mosolyog, ahogyan néz rá. Csende-

sen, hangtalanul folytak a könnyei. Már nem dühöngött, nem or-

dított. Lassan felállt, s a zsebébe tette a mézeskalácsot. 

Halk kopogás után a testvére hangját hallotta: – Gyere, itt az 

idő, indulnunk kell! 

A temetőben nagyon sokan voltak. Nem sírt, erősnek, nyugodtnak 

érezte magát. Odalépett a ravatalhoz, megcsókolta, megsimogatta a 

mézeskalácsot, majd óvatosan a férje urnájára helyezte. 
 

 

Pénz - apeva 
 

Ki 

mondja, 

azt vallja, 

nem boldogít,  

sosem volt szegény. 
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