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T. BOGNÁR MÁRTA 
 

Kereszt alatt 

 

Zsófi kissé kifulladva érkezett meg sétája célpontjához. 

Elég nehezen járható a hegyi rejtett kis szerpentin, amin fel le-

het kapaszkodni a csúcson lévő kereszthez. De ez az út lénye-

gesen rövidebb, mintha az autóúton megkerülné majd’ az 

egész hegyet. Megszokta már ezt a sétát, hiszen ha van egy kis 

ideje, gyakran kijön ide. Igaz, hogy hozza a tankönyvét is, de a 

tanulásból nem sok valósul itt meg. 

Gyönyörű innen a kilátás. A kereszt alatt meredek sza-

kadék ijeszti az ismeretleneket. Jobbra lent egy falu látszik A 

nyüzsgés, az autók zaja, mint messziről jövő dongás hallatszik 

csak ide fel. Zsófi nem is ezért jár ide, hanem a csendért, a 

szépségért. Tiszta időben át lehet látni a szomszéd ország leg-

közelebbi kis falujába. Emlékek tódulnak fel benne, és sajdít-

ják meg a szívét. Azóta sem kapott semmi hírt róla… 

Zsófi leül szokott helyére, egy mélyen lehajló fenyőfa 

hűvösébe. Nagyokat szippant a friss erdei levegőből, érzi, tü-

deje kitágul, hálásan nyeli a fenyő-illatot. Bogárkák zümmög-

nek körülötte, méhek gyűjtik a virágport, sietnek, hiszen nem-

sokára itt a dél, a hőség, és akkor nehezebben mozog ember, 

állat -, olyankor jó lelassulni. Majd új erő támad, és délután 

behozzák az elmulasztott munkát. Bezzeg a hangyák mindig 

szorgoskodnak, gyorsan surrannak Zsófi kezén, lábán, ő lesöp-

ri őket, de pillanatokon belül újabbak jönnek. Egy idő után 

nem zavartatja magát, hagyja, hadd mászkáljanak: ahogy jöt-

tek, úgy el is mennek. 

Lassan lecsukódik a szeme, nem alszik igazán, de olyan 

jó elábrándozni itt, a kereszt tövében.  

Évek óta jár ki ide, mióta itt tanul. Sajnos, ez a nyár az 

utolsó, aztán megy munkát keresni. Itt is találna, de az emlé-

kektől szabadulni kell, és ezt csak idegen helyen lehet. 

Talán másodszor volt itt, amikor találkozott egy fehér 

szakállú emberrel, aki szintén itt pihent. Köszöntötték egy-
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mást. Zsófi nem akart zavarni, de a bácsi megkérte, hogy ne 

menjen el, hiszen legutóbb is látta, hogy itt ült, ahol most ő, és 

bár nem vette észre, de ő meglátta a lányt. Ő itt lakik, bármi-

kor kijöhet, még késő este is, így nem fogják egymást zavarni. 

Az öregúr kedvessége lenyűgözte Zsófit, és beszélgetni kezd-

tek. Zsófi elmondta, hogy már a nyár végén beköltözött albér-

letébe, hogy alaposan megismerje ezt a csodálatos várost. Vé-

letlenül fedezte fel ezt a helyet, szívesen jár ide – azóta is. 

– Tudja-e kislány ennek a helynek a történetét? – kér-

dezte a bácsi, aki Béla bácsi néven mutatkozott be. 

– Nem. De nagyon szeretném megtudni. Kérem szépen, 

mesélje el! 

– Nem hosszú a történet, elmesélem, aztán hagyom áb-

rándozni! – Szóval ez tulajdonképpen egy szokványos törté-

net: a szerelmes fiú és a szerelmes lány esete, akiket a szülők 

nem engedtek szeretni. Aztán a fiatalok megbeszélték, hogy 

egy szép, holdvilágos éjszakán kijönnek ide, és együtt, egy-

mást átölelve leugranak a szikláról. Így is történt. A szülők 

igencsak bánták –, hiszen nem is sejtették, hogy a két fiatal 

ennyire szereti egymást. Reggel, mikor rájuk találtak, ugyan-

úgy ölelték egymást, mint az éjjel, mikor leugrottak. A szülők 

aztán ezt a picike kápolnát emelték az emlékükre, a másik szü-

lőpár pedig a keresztet állíttatta. Míg éltek a szülők, minden 

évben misét mondattak itt, ezen a helyen, de már régen kihalt 

mindkét család! – Eddig szól a szerelmesek tragikus története 

–, és most Isten áldja, kislány. Talán még találkozunk! 

Zsófinak ismét felrémlett ez a szomorú történet, de most 

még fájdalmasabban érezte át a fiatalok sorsát. 

Éppen csak megkezdődött a tanév, szép, napsugaras ősz 

volt, így Zsófi majd’ mindennap feljött, hiszen, ha beáll a hű-

vös, nyirkos ősz, már nem lehet feljönni –, az út is csúszós lesz. 

Aztán egyik alkalommal – éppúgy, mint most – elálmosodott, 

hanyatt feküdt, és egy ideig nézte a vonuló felhőket, a cikázó 

madarakat, majd lassan elnyomta az álom. Arra ébredt, hogy két 

sötétkék szem szegeződik rá. Hirtelen felült, megijedt, de ami-

kor a fiú megszólalt, minden ijedsége azonnal elszállt. 
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– Ne ijedj meg, kérlek! Nem akartalak megijeszteni, 

olyan édesen aludtál, hogy csak gyönyörködni tudtam benned. 

Viktornak hívnak, és itt lakom a hegy alatti diákszállóban. Ne-

gyedéves geodéta vagyok, és én is gyakran járok fel ide. Ne-

kem csak pár perc, de téged még soha nem láttalak itt. Erre 

laksz valahol? 

– Igen! – felelte a lány. Én is ide járok az egyetemre, de 

az erdőmérnökire, és még csak első éves vagyok. Itt lakom én 

is nem messze, és nem gondoltam, hogy Béla bácsin kívül más 

is ismeri ezt a helyet. – Egyébként Zsófi a nevem. 

– Nahát, milyen kicsi a világ, hogy már ilyen rövid idő 

alatt megismerted a jó öreg Béla bácsit. Egyébként ő is erdő-

mérnök volt, nem mondta? Itt él lent a faluban. Én is sokszor 

találkozom itt vele. Többször meghívott, és voltam is nála. 

Nagyon kedves öregúr, tele régi történetekkel. Ha már isme-

red, ezután együtt fogunk hozzá eljárni, biztosan nagyon fog 

neked örülni  

– De engem nem hívott meg, hogyan állítsak be hozzá? 

– Azt csak bízd rám, és gyere nyugodtan! 

Hűvösödni kezdett, mikor befejezték a beszélgetést. Az-

tán majd’mindennap találkoztak, és a beszélgetésből rövidesen 

több lett: egy kialakuló szép szerelem kezdete. Viktor többször 

hazakísérte Zsófit, aztán Béla bácsinál is voltak, aki nagyon 

örült a fiatalok látogatásának. Saját készítésű szederszörppel 

kínálta őket, és szavukat vette, hogy máskor is meglátogatják.  

Gyönyörűen teltek a hetek, majd egy nem várt esemény 

megálljt parancsolt az életnek, az érzelmeknek, a fiataloknak. 

Kitört a forradalom, és a fiatal egyetemisták tevőlegesen is 

részt vettek benne. A városiak is kivonultak a határra, ahová 

kiparancsolták őket. Aztán elindultak a nyitott határ felé. Na-

gyon kevesen fordultak vissza. Viktor azt üzente Zsófinak, 

hogy ne haragudjon és ne aggódjon, ő is megy a többiekkel, de 

amint lehet, elintézi, hogy Zsófi is utána jöhessen. Most még 

ne vágjon bele a bizonytalanba, ha már rendeződnek a dolgok, 

találkoznak. Addig is bízzon benne és a szerelmükben. 
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Apró szemű, szúrós esővel állt be az ősz. Zsófi szorgal-

masan kijárt a kereszthez, elnézte a nehéz batyukat cipelő ki-

vándorlókat. Keserű szívvel, de bizakodva gondolt Viktorra, 

és várta, hogy az út egyszer csak „megfordul”, és nem csak ki-

felé visz, hanem haza is hozza a megtévedteket. Eljött a tél, a 

tavasz; a kimenő utakat lezárták, most már se ki, se be! Sok-

szor hallotta puskák ropogását, főleg alkonyatkor, este, ilyen-

kor mindig összeszorult a szíve. Sokat imádkozott a kereszt 

tövében szerelméért, mert be kellett ismernie, hogy nagyon 

szerette őt, és nagyon hiányzik. 

Befejeződött a tanév, de hír nem jött Viktortól. A követ-

kező évet is megkezdték már, amikor egy bírósági tárgyalás 

zavarta meg a város nyugalmát. Elfogtak egy ember-

csempészt, aki kisebb – de inkább nagyobb – összegekért át-

segítette az embereket a lezárt zónán. Ez még csak egyik olda-

la volt a történetnek, de kitudódott az is, hogy aki nem tudott 

fizetni vagy nem eleget fizetett, azt a Fertő-tó felé terelte, az-

tán a mocsárban magára hagyta őket. Onnan pedig élve nem 

került ki senki. Nyilván, hogy a segítségért hozzá forduló 

egyetemisták sem tudtak fizetni, hát a sorsuk meg volt írva a 

nagykönyvben.  

Zsófi már nem remélte többé, hogy szerelme visszatér, 

hiszen nagyrészt a Fertőben végezték be életüket, valószínűleg 

Viktor is. Sokszor kiáltott fel az égre a kereszttől: „Uram! Te 

büntesd meg azokat, akik az ártatlan fiatal életekre törtek, és 

elveszejtették őket, akik akarattal vették el életüket, mert nem 

hajtottak hasznot a gazembereknek! Uram, adj nekik örök 

nyugodalmat, nekem pedig csendes belenyugvást!” 

Hát ezért kell elmennie Zsófinak, pedig hogy szerette ezt 

a várost! Mennyi szép emlék fűzte hozzá. Szomorúság is ve-

gyült a szépségek közé: Béla bácsi halála és Viktor felejthetet-

len emléke. De az ifjúság elmúlik, az idő halad, begyógyítja 

ugyan a sebeket, mint az orvosok, azzal a különbséggel, hogy 

végül is mindenkit és mindent megöl. 

Zsófi lelkében is felszakadnak mindig a sebek, amikor 

gyermekeivel, később pedig unokáival üdülni megy abba a fe-
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lejthetetlen városba. Mindent megmutat nekik, csak a kereszt-

hez nem viszi fel őket. 

 

 

Örök szerelem 

 

A gyorsvonat pontosan indult az újjáépített pályaudvar-

ról. Csendes kattogása vagy álomba ringatta az utazókat, vagy 

elmélyülésre, gondolkodásra késztette. Éva az ablak mellett 

ült, kifelé nézett, és gyönyörködött az elsuhanó táj hermelin-

fehér tisztaságában. Most is nagy pelyhekben hullott a hó – a 

koratéli délutánt még ezüstösebbé téve. Néha egy-egy madár 

röppent a behavazott ágakra, ahonnan csak a lehulló hópamat 

pottyanása hallatszott. Persze, ezt is elnyomta a vonatkerekek 

kattogása, de Éva szinte hallotta a lehulló a kis zuhanás hang-

ját, mint otthon a kertben. Elmerült a csodálatos látványban, 

ugyanakkor megjelent lelki szemei előtt egy másfajta fehérség, 

egy habos menyasszonyi ruha szépsége, tiszta, fehér suhanása. 

Karácsonykor eljegyzik egymást Ákossal, és nyáron, a diplo-

ma után összeházasodnak. A szülők már tervezgetnek, és ők 

is, hogy életüknek ez a csodálatos napja emlékezetes lehessen 

mindannyiuk számára. Éva arcán kis mosoly suhant át, és aka-

ratlanul is párjára nézett, a mellette ülő Ákosra, aki a nyitott 

könyvbe merülve múlatta az időt. Ákos megérezte a mosoly-

gó, felé forduló arcot, és felnézett könyvéből: 

– Min mosolyogsz, virágszál? – kérdezte szerelmét, aki-

nek mindig valami szép megszólítást talált ki. – Nem volna 

jobb, ha te is átnéznéd az anyagot, holnap erős napunk lesz, 

aztán majd a téli szünetben pihenünk. 

– Igazad van, de gondolatban kissé előre szaladtam és a 

karácsony kétszeres szépsége jutott eszembe.  

– Én is sokat gondolok rá – mondta mosolyogva Ákos, – 

de ha nem sikerül a félév, akkor aztán hajrázhatunk a boldog-

ság mellett. Pedig azt a pár napot igazán a boldogságunknak és 

a pihenésnek szánom. 
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Éva kinézett még egyszer az ablakon, aztán – szót fo-

gadva – ő is kinyitotta a jegyzetfüzetét. 

A vonat pedig surrogott tovább a maga megszabott út-

ján, csak a nagyobb helységek előtt rikkantott egyet. De ezt a 

hosszú út egyetemistái, főiskolásai már megszokták, fel sem 

néztek jegyzeteikből a megállóknál. Tudták, kik szállnak fel: 

olyanok, akik velük együtt mennek vissza, de nekik is szinte 

már bérelt helyük volt közöttük. Mindegyikük fejében az mo-

toszkált, hogy csak legyenek túl a félévi vizsgákon, szigorla-

tokon, aztán majd gyönyörködnek a táj csendes szépségében. 

A gyors falta a kilométereket egymás után, kattogtak a 

kerekek a hideg-dermedt síneken, majd ismét rikkantott 

egyet…és…teljes erejéből kirepült a neki megépített egyenes-

ből – le a sínekről –, és lassítás nélkül, súlyos terhével együtt 

az összetört állomásépületben landolt. Csikorgás, csörömpö-

lés, recsegés, ropogás –, rémült sikolyok hallatszottak minden-

felől. A vonat megállt, de a kábult utasok még percekig der-

medt csendben várták a következő szörnyűséget. Aztán teljes 

erővel kitört a pánik. Jajgatás, hörgés, segélyhívás hallatszott a 

kocsi hátsó feléből –, ami aránylag épen maradt. A vonat eleje 

az állomásépületet átszakítva , összegyűrődve csendesedett el. 

Perceken belül kiszállt a rendőrség, a mentők, az épületben 

tartózkodó utazni szándékozók, a személyzet, mind-mind a 

szerencsétlenség helyszínén kezdte meg a mentést. 

Éváék kocsija roncsokban hevert. Ugyanígy a következő 

pár szakasz is. Ott már csend volt. Még egy-egy nyögés, jajga-

tás hallatszott, aztán a mindent eldöntő süket csend. Rajtuk 

már nem tudtak segíteni… 

A mentés sokáig tartott, következett az azonosítás, ami 

aránylag könnyen ment a diákigazolványok adatai szerint.  

Éva, Ákos és még másik három városbeli társuk össze-

zúzott testtel feküdtek a roncsok között. A szemle és azonosí-

tás után megállapítást nyert, hogy 29 halott és több mint 60 

sebesült maradt a helyszínen. A sebesülteket gyorsan elszállí-

tották, remélve, hogy még tudnak rajtuk segíteni. A pár perc-

cel előbb még szűztiszta havat romok, roncsok, vér és letakart 
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hullák borították be. A délután csendjét a szirénázó mentők, 

rendőrök száguldozásai törték meg. A közben kiérkezett bi-

zottság megállapította, hogy hibás váltóállítás következtében 

keletkezett a tömegkatasztrófa… 

Lassan besötétedett –, hiszen tél volt, ilyenkor gyorsan 

száll le az est. Éva és Ákos lelkei egymás kezét fogva néztek 

le összeroncsolt testükre és társaik élettelen hulláira. A szeren-

csétlenség helyszínén lebegtek. Mindent láttak, mindent meg-

értettek, és tudták, hogy a földön töltött kevéske fiatal életük 

ezzel véget ért. Velük, a lelkekkel, gyorsan száguld az idő: lát-

ták az azonosítást, a szülők iszonyú bánatát, az ismerősök 

szívszorító döbbenetét, az értük ontott sok-sok könnyet.  

– Nézd, Laci is itt van velünk! 

– Igen! És Ági, meg Pali is! 

– Szegény szülők, a mieink is, és az övéik is mit érez-

hetnek?! Pedig tudhatnák, hogy nekünk már nem fáj sem-

mi, csak az ő fájdalmuk – mondta a mindenre érzékenyen 

reagáló Éva-lélek. 

– Látod, most van a temetésünk – szól Ákos-lélek – és 

jobban szorította Éva kezét. 

– Nézd, mennyien vannak! Mindenki sír, mindenki min-

ket gyászol! Mennyi könny hull értünk. Gyászolják fiatal 

életünk elmúlását, a be nem fejezett egyetemet, a barátain-

kat, akik velünk együtt, egy más helyszínen vannak elte-

metve. 

– Kísérjük haza szüleinket, és próbáljuk megvigasztalni 

őket.  

– Addig elengedjük egymás kezét, majd utána találko-

zunk ismét – nyugtatta Ákost is, magát is Éva. – Aztán 

pedig indulnunk kell.  

– Látod, a többiek már úton vannak a végső hazába! 

– Menjünk hát szüleink nyomában! 

Mindketten elindultak, és a fájdalmak útján kisérték haza 

szüleiket. A lelkek nyugodtak voltak, hiszen egy sírba lettek 

temetve, ott is, örökre együtt lehetnek… 
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Otthon anyu és apu sírása hallatszott, akik nem tudtak 

megnyugodni a hihetetlen tragédiában. Nem szóltak egymás-

hoz, de mindkét pár tudta, hogy gyermekeiket már soha többé 

nem láthatják, csak majd odafenn. Nekik már csak a fájdalom, 

az emlékezés és a fényképek maradtak. Fájdalmuk leírhatatlan. 

Soha nem fognak felejteni, örök seb marad lelkükben ez a tél, 

ez az emlék. És majd jön a karácsony, és nem lesz eljegyzés, 

és nem lesz kikapcsolódás, és nem lesz már pihenés, csak az 

eltávozottakra váró teljes megnyugvás… 

– Ákos! Hallasz? Nálatok is az van, ami nálunk! Kérlek, 

mondd utánam, amit diktálok – szólt Éva-lélek a barátjához. – 

Anya, apa, kérlek benneteket… 

– Anya, apa, kérlek benneteket – ismétli Ákos-lélek szü-

lei fülébe suttogva…  

– …engedjetek el minket a nagy útra… 

– …engedjetek el minket a nagy útra…  

– …most már mennünk kell! A mi földi életünk befeje-

ződött. Ne akarjatok minket továbbra is itt marasztalni, csak 

megnehezítitek a magatok kínszenvedését és a mi elmenete-

lünket is. Nekünk már Ott a kirendelt helyünk, minket már 

várnak Ott! Nézzétek, a többiek is elmentek már, nekünk is 

indulnunk kell. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek”, ti pedig 

soha nem felejtetek el minket. Szívünk hálás szeretete mindig 

veletek marad. Imádkozzatok értünk, mi pedig Ott előkészítjük 

nektek végleges találkozásunk helyét! Isten óvjon benneteket, 

áldjon meg sok jóságotokért, és próbáljatok belenyugodni Is-

ten akaratába! Mennünk kell!  

– …Mennünk kell! – fejezte be Ákos-lélek is a búcsú-

zást, majd ismét egymás kezét fogva szálltak fel Oda, ahol már 

várták őket a többiek. Még egyszer visszanéztek: látták a soha 

nem hervadó virágok tömegét közös sírjukon, utolsó búcsút in-

tettek szeretteiknek, városuknak, egyetemüknek, és boldogok 

voltak, mert szerelmüket már nem fogja érni semmi próbatétel, 

ők már örökké szeretni fogják egymást, örökké egymás kezét 

fogva… 

Ketten együtt is csak 48 évesek voltak… 


