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Becsületbeli ügy

"Becsületbeli ügy, hogy segítselek
mert az életemmel tartozom neked."

Így kezdődött az a levél amit Enikő utoljára bontott ki
a  számtalan  számlát  és  csekket  tartalmazó  boríték
után.

Megdöbbent,  hisz  ő  már  rég  elfelejtette  az  esetet.
Mikor is volt? Már igazából arra sem emlékezett, csak
az esetre emlékezett nagyon határozottan. Az iskolába
indult,  hogy  a  délutáni  óráját  megtartsa.  Ahogy
befordult  a  Petőfi  utcába  az  egyik  padon  fekvő,  de
szinte  élettelennek  látszó  lányt  látott.  Az  azonnal
látszott, hogy lány, mert divatos szoknya volt rajta de
furamód  felcsúszva.  Ijedten  szaladt  oda  és
megdöbbentő látvány fogadta.

A lány karjáról egy öv lógott ami már félig kibomlott
és azonnal  látni  lehetett  a tűszúrások nyomát.  Csak
egy pillanatig tétovázott, hogy mit is tegyen, de már
kapta is  a telefonját  és hívta a mentőket.  Utána az
iskolába  szólt  be,  hogy  helyettesítőt  kérjen  az
igazgatótól.  Pár  szóval  vázolta,  hogy miért  nem tud
időben ott lenni. Szerencsére csak egy óráról volt szó.
Ezt  meg  tudták  oldani.  Közben  már  a  mentő  is
megérkezett.  Azonnal  látták,  hogy elég  nagy a  baj,
mert  szerintük  is  kábítószer  túladagolás  történt.
Egyértelmű  volt,  hogy  ő  is  beszáll  a  mentőbe  és
elkíséri a lányt. Amikor az orvos felvette az adatokat a



táskában  talált  iratokból,  megtudta,  hogy  a  lány  a
közeli gimnáziumba jár. Órákig tartott, mire Rita (így
hívták a lányt) magához tért. Ellenségesen méregette
Enikőt.

Enikő  nem  kezdett  hangoskodni,  vádaskodni,  hogy
miért  tett  ilyet.  Halkan  kezdett  beszélni  a  lányhoz.
Elmondta,  hogy  látja  jó  családból  származik,  ez  a
csinos  és  divatos  ruházatból  tudta  megítélni.
Érdeklődött, hogy mi az ami hiányzik. 

- Gondolom nem foglalkoznak veled... - mondta.

- Na és van köze hozzá?  - Kérdezte Rita.

- Igazán ott hagyhatott volna... - folytatta.

Akkor  Enikő  pár  szóval  magáról,  árvaházban  töltött
éveiről beszélt. Lágy, nyugodt hangja álomba ringatta
Ritát.

Érezte, hogy már ideje  hazamenni.  Itt  úgy sem tud
többet tenni. Hetek múlva, míg vásárolt megszólalt a
telefonja. A kórházi toxikológus hívta. Rita ismét náluk
volt.  Megdöbbent,  hogy  miért  nem  a  szülőket
értesítették. Kiderült ők éppen Miamiban nyaralnak és
a hülye gyerekük miatt nem jönnek haza.

Enikő  nem  gondolkodott,  ment  a  lányhoz.  Ez
hónapokig így ment. A szülők nem foglalkoztak sokat
azzal,  hogy  Ritát  kitették  a  gimnáziumból.  Úgy
gondolták van annyi pénzük, hogy eltartsák és éljem
ahogy akar. Így nem volt rá gondjuk.

Végre  elérkezett  a  nap és  Rita  tisztán  hagyta  el  az
"elvonót".  Nem  lehetett  ráismerni.  A  zavarodott,
sovány  fruska  helyett  egy  megfontolt  kissé
megöregedett de mindenképpen új életre vágyó Ritát



látta viszont. Egy ideig még figyelte a lányt, de mivel
normális életet élt, estin le is érettségizett, úgy érezte
már nem kell pótanyát játszani. Mikor idáig jutott az
emlékeiben, tovább kezdte olvasni a levelet. Lassan,
de határozottan elindultak a könnyei.  Már alig tudta
olvasni a sorokat.

"Tudom most  meglepődik,  hogy  annyi  év  távlatából
még emlékszem magára. Én soha nem tudtam és nem
is  fogom  elfelejteni  amit  értem  tett.  Azóta  férjhez
mentem.  Jól  élünk.  Mindenünk  megvan.  Viszont
megtudtam, Hogy az iskolát ahol tanított felszámolták
és  maga  munkanélküli  lett.  Ezért  szeretném,  ha
elvállalná  az  ikreim  tanítását.  Magántanulók  lettek,
mert sajnos problémásak. Ezt a büntetést kaptam az
anyagi  jólét  mellé.  Kérem nagyon  a  tanárnőt,  hogy
fogadja  el.  Így  nem  alamizsnát  adunk,  de  azt
csinálhatja  amit  szeretett  és  tisztességesen
megfizetjük munkáját.

Olvastam egyszer egy verset és ez most pont ide illik.

"Becsületbeli ügy, hogy segítselek
mert az életemmel tartozom neked." 


