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A tortával kezdődött az egész. Illetve talán az volt az utolsó dolog, mert hiába a tü-
relem, az alázat, senki sem várhatja tőlem, hogy mindent lenyeljek. Jött Kálmán 
szülinapja, és mivel együtt nyaraltunk a sógornőmékkel, eszterrel és Andrással, 

evidens volt, hogy valahol a környéken szerezzük be a tortát. András felajánlotta, hogy 
reggel beszalad a közeli nagyvárosba, ahol állítólag van valami menő cukrászda. először 
persze rögtön rávágtam, hogy rendben, de aztán egyre inkább azt éreztem, hogy valami 
nem oké. Dühös lettem, miért történik ez velem. Bárhogy igyekszem, mások mindig rám 
kényszerítik az akaratukat. Úgy döntöttem, ezúttal nem hagyom magam.

egyébként is elegem volt András játékaiból. Évek óta nyeltem, hogy megjegyzése-
ket tesz a külsőmre. Minden családi összejövetelen megragadta az alkalmat, hogy belém 
rúgjon. Hol arra hívta fel a figyelmet, mennyire meghíztam, hol az öltözékem nem tet-
szett neki, máskor pedig ostobának nevezett, mert meg mertem kérdezni, mégis mit csi-
nál egy business coach, merthogy neki ez a foglalkozása. Nem tudom, ez miért olyan evi-
dens, manapság mindenki tanácsadó, nem is értem, van-e valaki ebben az országban, aki 
értelmes munkát végez.

Kálmán persze próbálta védeni az öccsét, azt mondta, a szíve a helyén van, csak a nyel-
ve éles, mindig segít, ha szükségünk van valamire. Nemrég nekünk adott egy hatalmas ét-
kezőasztalt, máskor számítógépet kaptunk tőlük. Arról nem beszélve, hogy Zsuzsikát is 
nagyon szereti, mindig hoz neki ajándékot.

– többet érne, ha néha játszana vele – jegyeztem meg, mert Andrásék mindig valami 
műanyag vackot hoztak a gyereknek.

De Kálmán erre azt mondta, a gesztus a lényeg. Jó, én is tudom, nem volt könnyű a gye-
rekkoruk, a szüleiktől nem kaptak jó mintákat, de akkor is. Miért kell nekem ezt eltűrni 
öt éve minden családi ünnepen ?

András a nyaralás alatt se fogta vissza magát. Azzal jött, hogy hasonlítok az egyik ro-
konunkra, Marika nénire, aki konkrétan úgy fest, mint egy mosónő. Amikor megsértőd-
tem, persze azzal mentegetődzött, hogy félreértem, ő arra célzott, amikor Marika még fia-
tal volt és jól nézett ki. Hát tudod, kinek mesélje ezt be. Amikor pedig fürdeni indultunk 
a tóhoz, a hasamra tett megjegyzést. Igazán nem tehetek róla, hogy a szülés után már nem 
vagyok olyan karcsú, mint az ő drágalátos felesége, az esztike, aki állandóan edzésre jár és 
a karrierjével van elfoglalva. Író akar lenni, és folyton irodalmi esteken lebzsel, nagy embe-
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rekhez dörgölőzik, és imád a nők egyenjogúságáról beszélni. Fogalmam sincs, neki miért 
olyan fontos ez a téma, Andrástól mindent megkap, jól élnek, nincsenek anyagi gondjaik, 
kedvére írogathat, naphosszat hódolhat a hobbijának. Nem értem, ki az, aki őt elnyomja.

egyébként olvastam néhány írását, nem olyan nagy szám, amit csinál. Olyan egysze-
rű a nyelvezete, ilyen mondatokat én is tudnék írni. A történetei meg egy kicsit durvák, 
nincs bennük semmi szépség, szeretet. Folyton arról ír, hogy a család intézménye meny-
nyire kiüresedett. Hogy az emberek szerepet játszanak, hazudnak. Nem tudom, én úgy ér-
zem, még vannak őszinte kapcsolatok, csak az ilyesmire ugyebár időt, energiát kell szánni.

Mindegy, ő tudja, biztos ilyesmivel lehet ezekben a körökben feltűnést kelteni. Csak 
azt nem értem, miért kell az ilyennek gyerek. Ráadásul most várja a másodikat ! A negye-
dik hónapban van, de még nem látszik rajta semmi, mert továbbra is edzeni jár, ami sze-
rintem nem normális. Ilyenkor egy nőnek az lenne a dolga, hogy ráhangolódjon arra a kis 
életre, nem küzdeni ellene, mintha ott sem volna.

És azt el sem tudod képzelni, hogy beszél az a nő a négyéves fiával, Ákoskával. Min-
denen felkapja a vizet, folyton ingerült, ideges. Na, ennyit arról, ha valaki túl sokat akar. 
Mert lehet, hogy ő azt hazudja magának, hogy jár neki a szabadság, de attól még a gyerek 
szenved, ha az anyjának folyton más dolga van. ezt kéne a nőknek megérteni. A saját ön-
zésükkel más életeket tesznek tönkre holmi divathullám miatt.

Én viszont megfogadtam, nem állok be a sorba, nem fogom hagyni, hogy a belőlem fa-
kadó élet tönkremenjen, mert persze, valaha én is vágytam rá, hogy legyek valaki, de nem 
bármi áron. Mit tegyünk, ha a természetnek az a rendje, hogy egy gyereknek elsősorban 
az anyjára van szüksége ? ezen képtelenség változtatni.

Szóval sajnáltam szegény Ákoskát, amikor eszter felkapta a vizet, hogy túl sokat eszik 
és kövér lesz. Jó, nem mondta ki ezeket a szavakat, de érződött rajta az undor és a meg-
vetés. Most tényleg, mindenkinek olyan karcsúnak kell lenni, mint neki ? Én viszont szép 
halkan elmagyaráztam a kicsinek, hogy ne egyen többet, mert fájni fog a pocija, aztán 
meg is simogattam. És mit tesz Isten, rögtön megértette ! Ilyen egyszerű az egész, nyuga-
lom, kedvesség, szeretet kell a gyereknek. Láttam, hogy eszter csak úgy lesett, milyen va-
rázslatokra vagyok képes. De persze tudom, ez is érzék kérdése. Van, akinek van, és van, 
akinek nincs. ez is a természet adománya egy jó anya számára.

És akkor ott van még az a másik dolog, hogy az ő gyereke sokat nézheti a tévét. Szünet-
ben napi egy órát enged neki, én viszont igyekszem az enyémnek inkább tartalmas progra-
mokat keresni. Ne úgy nőjön már fel, hogy folyton lóg az elekt ro cu min. Különben is, ha 
együtt vagyunk, szerintem senkinek nem kellene a tévé előtt punnyadni. De az egyik nap 
esztike csak kierőszakolta, hogy a gyerekek nézhessék a tévét. Jó, legyen, ahogy akarja, de 
amikor megláttam, hogy a hétéves lányomnak beteszi a Tom és Jerryt, akkor eldurrant az 
agyam. Annál a mesénél kevés durvábbat tudok elképzelni. Semmi más, csak agresszió, és 
úgy van beállítva, mintha mindez rendkívül mulatságos volna. Az én gyerekem csak ne ta-
nulja el ezt a mintát ! Hidd el, az ilyenektől lesz a világban az a sok gátlástalan ember. Nem 
tehettem mást, azonnal közbe kellett lépnem. Magamhoz ragadtam a távirányítót, és ki-
kapcsoltam a mesét. Ákoska persze rögtön visítani kezdett, eszter pedig csak állt értetlenül.

– Most mit vagy úgy oda, Anna, ennyitől nem lesz semmi bajuk.
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– ez nem rólam szól, az ő érdekükben teszem – válaszoltam erre felháborodva, és kis-
sé kihúztam magam.

Nem tudom, egyáltalán honnan vette a bátorságot, hogy a gyerek előtt minősítse a dön-
tésem…

De hát én vagyok a hülye, hogy ezzel próbálok érvelni. egy önző embert miért érde-
kelne ilyesmi ? Azzal jött, ha nekem nem tetszik a műsor, vigyem el én a Zsuzsit. Mint-
ha ez olyan könnyű volna ! Mindannyian tudjuk, ilyenkor nem lehet egy gyerekkel bírni. 
Ő meg arra kényszerít, hogy harcoljak a saját lányommal ? Úgyhogy ragaszkodtam hozzá, 
hogy a tévé maradjon kikapcsolva. Mégiscsak együtt vagyunk, alkalmazkodjon ő a közös-
séghez ! Persze megsértődött, de hogy őszinte legyek, ez már annyira nem érdekelt. Nem 
értem, miért mindig nekem kellene megértőnek lennem.

Aztán jött Kálmán születésnapja, és akkor már tényleg nem bírtam tovább cérnával. 
Andrással ők akarták intézni a tortát, holott mégiscsak az én férjem születésnapjáról volt 
szó. Persze úgy tettek, mintha az én vállamról akarnák levenni a terhet, de én úgy érez-
tem, ha nem vigyázok, egykettőre háttérbe szorítanak.

András kora reggel felkelt, hogy elinduljon a cukrászdába. Már az ajtóban volt, ami-
kor elkaptam.

– Ha nem haragszol, szeretném én eldönteni, hogy milyen tortát kapjon a  férjem – 
mondtam neki.

– Jó, jó, te mondtad, hogy ez neked segítség – tette fel a kezét András megadóan.
Éreztem, hogy megint kezd bennem felmenni a pumpa, de igyekeztem visszafogni ma-

gam.
– Miért, lehet veled vitatkozni ? – kérdeztem kényszeredett mosollyal.
– Néma gyereknek… – jegyezte meg, és gúnyosan rám kacsintott.
Na, hát ez annyira jellemző. Nem elég, hogy erőszakos, de még sérteget is. Hol a ha-

sammal jön, hol azzal, hogy kezdek őszülni, hol meg úgy kezel, mint egy gyereket.
– Hülye barom – bukott ki önkéntelenül belőlem, azzal ott hagytam.
erre csak tátogott, én pedig nem bírtam ki, hogy el ne mosolyodjak, amiért végre meg-

kapta a magáét.
De nem tudta elviselni, hogy most az egyszer nem az övé lett az utolsó szó.
este a kertben sütögettünk, és Kálmán születésnapját ünnepeltük. András is odajött 

a tűzhöz, hogy grillkolbászokat pakoljon a rácsra. Megkértem, hogy várjon, mert nem 
akartam, hogy a kolbász zsírja rácsöpögjön a sajtokra és a zöldségekre, amelyeket épp sü-
töttem. Mintha meg sem hallotta volna. Csak rakta tovább a kolbászokat. Nagy levegőt 
vettem, és megismételtem a kérésemet.

– A rácson már korábban is volt kolbász, ez nem oszt, nem szoroz – vonta meg a vállát.
– engem akkor is zavar – jelentettem ki, de ő csak röhögött.
Rászegeztem a tekintetem, egy darabig mozdulatlanul figyeltem, mit csinál, aztán fog-

tam a vackait, és a földre hajigáltam őket. Rám kiabált, hogy mit képzelek. De gondolha-
tod, én sem fogtam vissza magam. Még szerencse, hogy Kálmán közbelépett. elém állt, és 
megkérte Andrást, hogy fejezze be. András csak hőbörgött, de a bátyjával szemben sem-
mit sem mert tenni.
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ekkor azonban megjelent a színen eszterke. Azzal jött, hogy szeretne velem beszélni, 
mert neki napok óta gombóc van a gyomrában a sok feszkó miatt. Fogalmam sem volt, 
miről beszél, hacsak nem az a baja, hogy nem mindig az van, amit ők akarnak. Nem elég, 
hogy Ákoskát minden nap mi vittük le a tóhoz fürdeni ? András azt mondta, hogy fáj a fü-
le, eszter meg a terhességére hivatkozott, ezért a gyerek minden délelőtt velünk volt. Úr-
isten, ha én ezt a nyafogást megengedném magamnak…

– Jól van, beszéljünk – egyeztem bele, és vacsora után, az ünnepség kellős közepén el-
vonultunk a kert másik végébe.

teljesen elképedtem. Azzal jött, hogy durva, amit csinálok, és a ma este volt a csúcs. Ál-
lítólag már a konyhában is kiborítottam. A vacsora előkészítése közben azt kérte, ne vág-
jak fel túl sok sajtot és zöldséget, mert akkor nem fog elfogyni a hús, amit ő már koráb-
ban kivett a mélyhűtőből.

– Persze, hogy rám haragudjon mindenki, hogy nem ehet annyi sajtot és a zöldséget, 
amennyit akar – háborogtam.

– Én csak azt kértem, hogy ne vágj fel túl sokat, a húst is mindenki szereti – válaszol-
ta eszter.

Inkább nem vitatkoztam.
– Sajnálom, nem tudtam, hogy ennyire a szívedre veszed – mondtam neki, és megla-

pogattam a vállát.
De ez sem volt elég, sorolni kezdte a  többi sérelmét. Szerinte ráerőltettem az akara-

tom a gyerekek tévézése ügyében, igazságtalanul szúrtam le Andrást a torta miatt, és dur-
va volt, ahogy a férjét elzavartam a grillrácstól. Azt hittem, nem jól hallok. Még hogy én 
vagyok a gonosz ? Én, aki egész nap azon fáradozom, hogy jó legyen az egész családnak.

– Inkább hagyjuk, ki az önző… – válaszoltam neki ingerülten.
– Mire célzol ? – kérdezte.
– Csak rá kell nézni Ákoskára, folyton bőg, ha elmész mellőle. Sosem gondolkodtál 

rajta, miért ?
– Miért ? – nézett idegesen a szemembe.
– Meg kell értened, a gyerekek mások, mint mi. Ők azt akarják, hogy folyton együtt le-

hessenek az anyjukkal, te viszont csak a saját fejed után mész – válaszoltam neki, és any-
nyira jó érzés volt végre kimondani az igazságot.

– ezt csak egy hónapja csinálja. Korábban nem zavarta, ha néha elmentem otthonról 
– mondta.

– Nyilván mostanra sérült annyira … – folytattam volna, de ekkor felpattant, és toporzé-
kolni kezdett, hogy mégis mit képzelek magamról, folyton csak másokat hibáztatok, ahe-
lyett, hogy észrevenném, mennyire rátelepszem mindenkire.

– Még hogy én ? – hebegtem.
– Pontosan ! – bólogatott vörös fejjel.
– Sajnálom, ha nem tudod elviselni az igazságot – vontam meg a vállam, miközben nem 

akartam elhinni, hogy még neki áll feljebb.
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De ettől még dühösebb lett, és olyan képtelenségeket mondott, hogy hiába próbálom 
úgy beállítani, mintha én lennék elnyomva a családban, valójában én irányítok.

– Micsoda képtelenség – jegyeztem meg. – Pont én, akinek mindig az a fontos, hogy 
másnak jó legyen ?

Felnevetett. Majd azzal jött, hogyha már itt tartunk, jó lenne, ha észrevenném, mit mű-
velek a gyerekemmel.

– Mármint én ?
– Igen, igen – bólogatott hevesen.
ekkor feltűnt, hogy elkenődött a száján a rúzs. Úgy festett, mint egy vámpír. Na, ez is 

annyira jellemző. ez a csaj képtelen smink nélkül létezni, és még a nyaralás alatt is gon-
dosan megválogatja, mit vesz fel. Fogalmam sincs, kinek akar tetszeni és miért kell foly-
ton az orrunk alá dörgölnie, hogy ő itt a legjobb nő.

Közben valami olyasmit magyarázott, hogy nem hagyom levegőhöz jutni a gyerekem, 
állan dóan a nyomában vagyok, óvni akarom, aggodalmaskodom, Zsuzsika nélkülem egy 
tapodtat sem mer menni, és ezzel teljesen meg fogom fojtani.

– Vedd tudomásul, ez a sunyi erőszak a világon a legrombolóbb ! – jelentette ki, de ezt 
már én sem hagytam szó nélkül.

– Még hogy én erőszakos ? – ordítottam most már én is. – ez a gyerek mindent megkap, 
érted ? Járhat táncra, balettra, megveszünk neki minden készségfejlesztő játékot, amit csak 
szeretne. Persze vannak szabályok, de hol ne lennének. Neked fogalmad sincs, milyen az, 
amikor egy gyerek tényleg el van nyomva, de én tudnék mesélni. engem mindentől til-
tottak, sehova sem járhattam az iskolán kívül, csak a tanulás volt, semmi más. A baráta-
im sosem jöhettek át játszani, én sem mehettem sehova. Zsuzsit bárhova elviszem, csak 
szeretném tudni, biztonságban van-e. Nem hinném, hogy ez olyan nagy baj lenne – ha-
dartam lihegve.

ekkor valaki óvatosan megérintette a vállam. Hevesen megfordultam. Kálmán volt az, 
majdnem hanyatt vágódott a lendületemtől.

– A gyerekek – jegyezte meg óvatosan.
– Mi van velük ? – mordultam rá.
– Nincsenek sehol.
– Hogy lehet az ? – kérdeztem, és arrébb  löktem a férjem.
– Nagyon belemerültünk a politikába – szabadkozott.
– Nem hiszem el, hogy egy percre sem lehet rátok bízni őket – mondtam, aztán kiabál-

ni kezdtem Zsuzsi és Ákos nevét.
Nem válaszolt senki. Rémülten kapkodtam ide-oda a fejem. eszter is szólongatta őket.
– gyerekek, hol vagytok ?
Néma csönd volt. Beszaladtam a házba, hogy körülnézzek. Kálmán kifutott az utcára, 

András a bokrokat vizsgálta át, eszter a tűz környékét.
teljesen úrrá lett rajtam a pánik. Végigkutattam a nappalit, a fürdőt, a hálókat és a kony-

hát, miközben folyton a gyerekek nevét kiabáltam. elképzeltem, hogy este az üres ágy 
mellé fekszem le, hogy nem lesz kit fürdetni, etetni, hogy hiába szólunk a rendőrségnek, 
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ők sem találják meg, és hogy nem bírom majd elviselni a játékok és a kis ruhák látványát 
a szekrényében. Mi lesz akkor velem ? Mihez kezdek az életemmel ?

– Megvannak ! – kiáltott hirtelen eszter.
A hangja jókedvűen csengett, én viszont éreztem, hogy kezd elönteni a méreg. Nagyon 

elverem ezt a kölyköt, hajtogattam magamban.
Remegve léptem ki a házból, és a tűzrakó hely felé siettem.
– Nézd, ott vannak a farakások alatt – mutatta eszter nevetve.
– Agyoncsapom !
eszter finoman a vállamra tette a kezét.
– Hagyd őket ! – kérte, de én odarohantam hozzájuk.
– Hogy tehetted ezt velem ? – kiáltottam, és kiparancsoltam Zsuzsikát a farakás alól.
– Anya, kérlek, ne ! – szólalt meg a gyerek, miközben szégyenkezve kikászálódott az 

odúból.
– Nem hallottátok, hogy mindenki benneteket keres ?
– Csak bújócskáztunk – válaszolta félig pityeregve.
– Soha többet ne merészelj így rám ijeszteni, megértetted ? – fenyegettem meg szikrázó 

szemmel. – Büntetésből egész este el sem mozdulhatsz mellőlem !   
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