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SÁGINÉ SZŰCS KLÁRA MÁRIA 
 

A hazavárt 
 
– Psssz! – szisszent fel hirtelen. Ekkor eszmélt rá, hogy már 
vagy öt perce vadul, szinte önkívületben, minden mást kizárva 
a világból, kavargatja a paradicsomot. A forró, hasára fröccse-
nő lé térítette magához. Az idén sok gyönyörű, egészséges pa-
radicsom termett a kertben, ez már a negyedik alkalom, ami-
kor befőzi. Szereti a család, télen majd sok módon fel lehet 
használni az étkezéshez. De minek? Kinek? Aki a legjobban 
szerette, az a gyermeke, a fia, Péter. Ő pedig nincs itthon, már 
jó ideje nem is látták.  
Hajnal óta ébren van, állandóan a fia arca lebeg előtte, aho-
gyan visszanéz az ajtóból, kezében a táskájával. Rá gondol 
folyton, egyszerre mérgesen és aggódva a kavargatás közben 
is. Meg arra, hogyan mondja el a férjének, amit az egyik régi 
kedves barátnője, Juci mesélt. Már három napja hordja magá-
ban, kínozza vele a lelkét, keresi a megoldást, de nem mert 
még szólni a párjának. Fél, mert az apa kitagadta a fiát, nem is 
akarja látni többet, hallani sem akar róla, a nevét sem említheti 
meg előtte. Végzett vele, többé már nem az ő gyereke – kán-
tálja mérgesen és hajlíthatatlanul, ha néha az asszony sírva-
sóhajtozva eszébe juttatja.  
 
– Jaj, fiam, fiacskám, miért kellett neked elmenned? Miért nem 
tudtál itthon megfelelő munkát keresni? A pénz, az a fránya 
pénz, az a bűnös, az, ami elcsábított. Értelmes vagy, tanult, re-
mek szakmád van, idehaza is jól megélhettél volna – kesergett 
az asszony fennhangon, mintha csak mellette állna egyetlen 
szemefénye, a gyermeke. – Mindenben segítettünk, támogattunk 
volna, hiszen ránk mindig mindenben számíthattál. 
  
A fiú Angliába ment, már vagy két éve, csak úgy, bele a világ-
ba. Nem is nagyon beszélte az angolt, ismerőse sem volt, még-
is nekivágott. „Ott jó az élet, van munka, sokat lehet keresni, 
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új dolgokat ismerek meg, embereket, barátokat szerezhetek, és 
a nyelvet is megtanulhatom” – győzködte annak idején a szü-
le it. Hiába tiltakoztak, hiába beszéltek, könyörögtek, hoztak 
rossz példákat, a gyerek hajthatatlan volt. Összespórolt pénzén 
repülőjegyet vett, bepakolt egy bőröndnyi cuccot és minden 
rimánkodás, veszekedés ellenére elutazott. Tántoríthatatlan 
volt, bár fájt a szíve, mikor látta anyja vörösre sírt szemeit, 
mégsem állíthatta meg semmi. Elment.  
 
Eleinte telefonált, skype-on jelentkezett, még egy levelet is írt, 
pedig az írás nem volt az erőssége. Nyugtatta a szüleit, hogy 
minden rendben van, jó a munka, a jövedelme is megfelelő, 
van elfogadható, kényelmes szállása, normálisan meg tud élni. 
Aztán egyre kevesebbet jelzett, kéthetente, majd havonta, leg-
utoljára áprilisban. Most szeptember eleje van, és semmit nem 
tudnak róla. Telefonon sem érik el, soha nem cseng ki, mintha 
nem lenne vonal, ismerősük meg nincs, akitől érdeklődhetné-
nek. Csak várja, minden nap várja haza, titkon azt reméli, 
hogy egyszer csak megjelenik az ő elveszett gyermeke. 
 
Lassan kész lett, kavart még néhányat a paradicsomon, aztán 
leroskadt. „Meg kell mondanom, el kell mesélnem a férjem-
nek, amit hallottam. Bármi is lesz, bármennyire is haragszik, 
nem várhatok tovább” – győzködte magát az asszony. Néhány 
napja találkozott a postán Jucival. Ő most jött haza Londonból, 
ahol két hetet töltött a rokonainál. Azt mondta, hogy „Te, Kati, 
lehet, hogy a Pétert láttam. Képzeld, nem akart megismerni, 
sőt, a fejét is elfordította, amikor magyarul ráköszöntem. Biz-
tos, hogy ő volt. Hát, nagyon gyalázatosan nézett ki! Sovány-
nak, elhanyagoltnak, piszkosnak, sőt betegesnek láttam. Jó 
lesz, ha utánanézel, mert nincs rendben vele minden, úgy ér-
zem.” 
Csak álltam ott, mintha a földbe gyökerezett volna a lábam – 
gondolt a kellemetlen helyzetre a nő. El nem tudta képzelni, 
mi történhetett a fiával. Kirabolták, megverték, rossz társaság-
ba keveredett, kirúgták a munkahelyéről? Na, ennek sürgősen 
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utána kell járnia. Abban reménykedett, hogy ez nem igaz, 
hogy összetévesztette a barátnője valakivel a fiát, valaki mást 
látott. Biztos, hogy valaki mást látott. Aztán meg az jutott az 
eszébe, hogy Juci kisbaba kora óta ismeri Petit, gyakran talá l-
koztak, ekkorát nem tévedhetett. Ki fog utazni, valahogyan 
csak megtalálja a gyerekét. A barátnője elmondta, hol talá l-
koztak, majd arra keresi. Juci megígérte azt is, hogy szól a ro-
konainak, ők segíteni fognak. Ezeket kell megbeszélnie az 
urával, el kell érnie, hogy meghallgassa, s meg kell értenie, 
hogy baj van, a gyerek biztosan segítségre szorul. Ismerte a fi-
át, ő nevelte, ő a legfontosabb az életében, nem hagyja, hogy 
abban az idegen városban sínylődjön. Biztos volt abban, hogy 
valami nem várt tragédiának kellett történnie, ami ebbe a hely-
zetbe jutatta, ezért nem jelentkezik, szégyelli magát, pénze 
sincs. Itthon soha sem volt vele probléma, nem került bajba. 
Ha igaz, amit a barátnője állít, akkor valami nagy gond van ve-
le. Péter magától nem követhetett el olyan hibát, amiért ide ju-
tott. „Mindegy, mi történt, az én gyermekem, az egyetlen 
gyermekem, én vagyok az anyja, kötelességem segíteni, bár-
mit mond is az apja, az akarata ellenére is megkeresem a fiam, 
hazahozom, és minden rendbe jön” - döntötte el, s kissé meg-
nyugodott.  
 
Már az üvegekbe töltötte a paradicsomlevet, amikor éles csen-
gőszó törte meg a csendet. A váratlan hangtól megrémült, egy-
szerre ijesztőnek és mégis ismerősnek érezte azt. „A legjobb-
kor, ki lehet az, nem várok senkit” – mérgelődött, de lepakolt a 
kezéből, s ajtót nyitott.  
Pár másodpercig csak bámulta, nézte azt a sovány, szomorú, 
fáradt arcot, majd szó nélkül ölelte, szorította, csókolta. Lassan 
csorogni kezdtek a könnyei. A fia állt az ajtóban.  
 
 

*** 
Feketén-Fehéren című irodalmi folyóirat:  
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