
 
Volt szerencsém egyszer Tünde kalauzolásával bejárni Kop-
penhága tündéri helyeit. Mondhatom, Tünde ismeri városát 
és ez megmutatkozik minden sorában, amit közread az ér-
deklődők nagy szerencséjére. Munkája, amit kedvteléből 
végez, kitűnően dicséretet érdemel, mindenkinek hasznos, 
különösen a magyar munkavállalóknak, akik eligazítást kap-
nak a világváros  sokrétűen gazdag életéről. 
Az alábbi publicisztika már-már a lelki gondozás kategóriá-
jába tartozik, segít magunkba nézni és megítélni embertársa-
inkat. hogy otthon legyünk választott városunkban, jelen 
esetben Koppenhágában. 
A facebookon rengeteg a semmitmondó szöveg, az ilyen 
írásra felkapja az ember a fejét és gondolatcserére vágyik. 
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A HALLGATAG EMBER 
 
Nem sokat mondtál, de az a pár mondat úgy csöppent a leve-
gőbe, mint igazi költészet- brutálisan őszintén. Elmesélted, 
hogyan találkoztál utoljára azzal az emberrel, aki mind a 
kettőnk életét a puszta természetével formálta. Annak ellené-
re tudott formálni minket, hogy más anyagból lettünk te-
remtve mi ketten, de számára eleve ez volt a természetes 
állapot: minden embert külön világként fogott fel. Nem vol-
tak univerzális receptjei, azt sem tudom, hogy szeretett-e 
minket, de ez mindegy is volt valójában, mert tisztességesen 
bánt mindannyiunkkal, kinek-kinek saját vérmérsékletére 
szabva az Arany Középutat. 
Régen nem hallottalak beszélni és most, a megemlékezés 
szavait hallva megint megfogalmazódott bennem, hogy mi-
lyen Istenáldotta tehetség vagy. Esküdni mernék, hogy nem 
én voltam az egyetlen, aki ebben a pillanatban erre gondolt. 
Mellettem ült közös barátunk, aki osztozott neveltetésünk-
ben és szellemi örökségünkben. Ránéztem az arcára és leol-
vastam az üzenetét, miután hangosan megkérdeztelek téged, 
hogy miért hagytad abba az írást. Válasz helyett hallgattál. 
Ekkor magamon éreztem barátunk pillantását és nem olvas-
hattam le rosszul az arcára írt rejtjeleket, mert később váltot-
tam vele pár szót és rákérdezett, hogy észrevettem-e a ki-
mondatlan nyomait annak, hogy mennyire elkeserít téged a 
posványos semmi, amely felzabál jelent és jövendőt és a 
végén talán minket is. 
Ekkor gondoltam először arra, hogy hogyan lett belőled hall-
gatag ember. Nem úgy hallgatsz persze, hogy nem szólsz 
hozzánk, régi barátaidhoz, áh, dehogy. Találkozóink mindig 
a legjobb hangulatban telnek, oly annyira, hogy ügyeletes 
udvarlómat majdnem a frász törte ki, mikor legutóbb szé-
gyentelenül előadtad, hogy csak egy dolgot sajnálsz az élet-
ben, hogy nem kerültél közelebb hozzám akkor régen, mikor 
rendszeresen egy utat koptattunk naponta. A „közelebb” 
szót, olyan átéléssel mondtad, hogy nehéz volt elkerülni a 

botrányt, pedig Isten látja lelkünket, nem történt közöt-
tünk annak idején sem olyan dolog, amit így utólag emle-
getnünk kellene. Olyan sem, amit utólag le kellene tagad-
nunk. De ez vagy te, keresetlenül kimondod, amit gon-
dolsz, utánam az Özönvíz. 
Később mégis rászántad magad arra, hogy mondjál pár 
szót: a szokásos visszafogott, mindenféle trükktől mentes 
beszédben a szomorúság ásott olyan mély gödröket ma-
gának, amelyeket csak az láthatott meg, aki már átkelt 
ilyen tájon. Nem említettél tragédiákat, de ekkor teljesen 
megvilágosodott előttem, hogy mit gondolsz rólunk: 
nemcsak rólam, akinek a világ megismerése mindennél 
fontosabb volt, amikor dönteni kellett. Sőt, azt kell mond-
jam, beszédedet úgy lehetett érteni, hogy talán én voltam 
az egyetlen, akinek a döntésével valamilyen szinten elé-
gedett voltál a nagy reménytelenségben. Talán azért, mert 
én még akkor elmentem, amikor még nem lehetett látni , 
hogyan fog minden álmunk összedőlni. 
Mi mind azt hittük annak idején, hogy kinyílik előttünk a 
világ, de nem mi léphettünk be abba a világba, amelyről 
tisztes szegénységünkben álmodoztunk, hanem a világ 
jött el hozzánk és sokan gyengének találtattak ahhoz, 
hogy ne ragadják meg az alkalmat arra, hogy a szent kap-
zsiság nevében falni kezdjenek a közös asztalról. Te per-
sze nem így tettél, immár tisztes jólétedet saját vállalko-
zásoddal építetted fel miközben a kutyák egyre hangosab-
ban ugattak és mindaz, ami jelentett nekünk valamit, min-
daz az érték, amelyre minket formáltak, egyre messzebb-
re került és te ott maradtál, abban a világban,. amely egy-
re poshadtabb bűzt árasztva kezdte ki a költészetet. Néz-
ted, naponta regisztráltad a történéseket és elkezdtél sor-
vadni miközben minden nap egy kicsit még porosabb, 
még reménytelenebb lett. Te ebben éltél miközben esz-
közt, nyelvet adtál másoknak ahhoz, hogy ott hagyhassák 
ezt a barbár világot. De neked soha nem volt ilyen célod, 
te azért kezdtél tanítani, hogy ha a világ eljön hozzánk, 
akkor az emberek tudjanak vele beszélni. Erre szeretted 
volna tanítani őket. 
Mit tudnék én szembeállítani ezzel, amivel meg tudnálak 
vigasztalni? A nagy összefüggések szintjén természetesen 
semmit, de a kicsik szintjén én az utolsó napomig fogom 
várni, hogy megszólalj, hogy felvedd a kesztyűt és oda 
állj közös barátunk és mellém. Ha másért nem, akkor 
talán azért a tanításért, amely soha nem várta el tőlünk, 
hogy bármilyen módon megpróbáljunk megmenteni bár-
mit is, de azt igen, hogy nem hagyjuk egymást elsüllyed-
ni. 
S ha másra nem is telik majd, azt szeretném, ha te tarta-
nád a halotti beszédet felettem. Közös barátunk lehet, 
hogy egy kicsit zokon fogja ezt venni, de ezzel ne törődj 
majd, hiszen tudod, hogy nem fogja sértődötten emleget-
ni. Tudni fogja, hogy miért akartam így. 

Pető Tünde 
 

Dániai oldal. Isten hozott! 
Pető Tünde lapja a Facebookon 

 
https://www.facebook.com/groups/151882581684309/ 
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házunk tája 

Skandináviai tavasz 
Ligeti Pál fotói 


