
Nevem Pásztók Emília 
Mindig csak azt hallottam emlegetni, Na, a bolond Klotildka…!, és 
rettegni kezdtem, egyszer majd rólam is ilyeneket beszélnek. 

Tudniillik én is Klotildka voltam. 
A másik, a nagy Klotildka igazi falubolondjaként tekergett az utcákon. 

Ártalmatlan volt, bár néha, ki tudja min, bedühödött, és akkor meg-
veszekedetten káromkodott két percen át. Az is megesett, hogy lerántotta 
ócska lábbelijét, és bedobta egy ház udvarára, ne adj’ ég, a szobába. Egy-
szer, ami sokáig botránykőnek számított, oda ürített az úttest közepé-
re. Talán szóba került, hogy el kéne vitetni, már csak a saját érdekében, 
a falu közösségéről nem is szólva. Aztán maradt, úgy látszik, a közösség 
érdeke mégis azt kívánta, hogy legyen egy bolondjuk. 

De én nem akartam azzá válni. 
Féltem, ha tényleg becsukják valami intézetbe, akkor elővesznek 

engem utódként. Elvégre a Klotildkák már csak ilyenek, bolondok. 
Holott volt nekem rendes nevem. Egy másik, a szép nevem. Emília. 
Pásztók Klotild Emília. 
Ilyen kacifántosat nem viselt senki, az is igaz. A lányokat vagy Ma-

rinak, vagy Bözsinek vagy Julcsinak hívták. Akadt egy-két Kati meg 
Sári. Volt egy szem Edit. Talán Éva. 

Meg én, a Klotild Emília. 
Nagymamának köszönhettem az egészet. A falujába hazatért ta-

nítónőként próbálta művelni magát, járatott újságot. Ott olvashatta 
a háború után, hogy szegénysorsú gyerekek mehetnek Svájcba egy 
kis hízlalásra és kényeztetésre. Nem kellett neki több, utánajárt, mi 
ez, miképp kell jelentkezni. Így történhetett, hogy a kislányát, az anyá-
mat, a nyolcéves Erzsikét is elvitték a messzi Solothurnba, ahol há-
rom hónapon át viselték a gondját. Valamilyen apácarend fogadta a 
kis jövevények egy csoportját, anyám itt ismerkedett meg Klotild és 
Emília nővérekkel… 

Nem tudom, miképp nevezi, ha fia születik húsz évvel később, 
de lánya lett, én. 

A Klotild Emília. A két svájci apáca egy személyben. 
Gimnáziumba elkerültem otthonról, és ezzel, látszólag, megoldód -

tak kínjaim, hogy minek is nevezzenek. Emminek hívattam magam. 
Meg voltam vele elégedve. Pedig addigra tényleg eltűnt szegény 

bolond Klotildka is. Egy robogó mentőautó gázolta halálra. Szülő nő-
höz vágtattak szirénázva, és a visító hang megijesztette bolond Klo-
tildot, aki szokás szerint az utcán kóricált, és ahelyett, hogy elme-
nekült volna előle, valamiért a mentő elé ugrott. 

Nagy részvéttel temették el. És senkinek nem jutott eszébe, hogy 
engem tegyenek meg utódjául. Emmike akkorra nagylány volt, szín-
jeles tanuló, aki azt vette a fejébe, hogy orvos lesz. Bizony. 

Éltem, ahogy lehetett egy magamfajta, falusi környezetből szalajtott, 
ugyan komplexusokkal teli, de valamit akaró lányként. Mondták szor-
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gos vagyok, okos vagyok, ügyes vagyok. Azt, hogy szép vagyok, nem 
nagyon, viszont annál inkább, hogy szép a nevem. Emmi, nahát, ez 
tényleg szép. Ritka név, pedig milyen bájos. 

A Klotild mélységes mélyen hallgatott. És ilyenkor megint rettegett. 
Hiszen tudtam, hogy az Emmi szinte álnév, egyrészt igazából Emí-
lia, ami még hagyján, de az igazi, a fő nevem mégiscsak a Klotild. 

Szinte senki sem tudta. 
Ám időről időre jöttek a figyelmeztető jelek. Nem feledhettem, ki 

vagyok valójában. 
A diplomaosztó napján kis híján elájultam. Égi sugallat kellett le-

gyen, hogy jócskán korábban odamentem az egyetem aulájába, ahol 
egy hosszú asztalon már ott álltak a kitöltött oklevelek. Villámgyorsan 
kikutattam az enyémet, és bizony legrosszabb sejtésem virított a sze-
mem előtt: Pásztók Klotild neve rikoltott rám a papirosról. 

Ezt fogja hallani az egész aula, az évfolyamtársaim, és majd vi-
hogva összenéznek, Jé, nem is Emmi! És kinyújtott karral mutogatnak 
rám, amíg kivonulok átvenni ezt a rohadt diplomát, és halkan szi-
szegik, Gratulálunk, Klotildka…! 

Nem tudom, miféle energiák szabadultak fel bennem. Fogtam a 
diplomát, és felnyargaltam vele a rektori hivatalba, vagy nem tudom 
már, hová, és ott a mályvaszínű kiskosztümömben, berakott frizu-
rával addig magyaráztam-könyörögtem-sírtam egy szigorú bajszú, 
de amúgy kedvesen meghökkent férfinak, amíg voltaképp így, be-
mondásra, ügyesen kitörölte a Klotildot és szép, kalligrafikus írás-
sal a helyére bejegyezte az Emíliát. 

Remegő lábbal mentem ki, amikor szólítottak. Pásztók Emília 
mennydörögte valaki, summa cum laude! 

Tapsoltak, és én nem arra ügyeltem, nehogy megbotoljak, hanem egy 
hangot vártam, egy minden tapson és ünneplésen átsüvítő hangot. 

Micsoda, még hogy Emília? Klotild, kérem szépen, ne hagyják ma-
gukat megvezetni, Klotild a kisdoktornő neve! 

Nem szólt senki. Amikor visszafelé tipegtem, már a névsorban utá-
nam következő nevét harsogták, Rill Mihály, rite. 

És aztán dolgozni kezdtem. Én lettem a Pásztók doktornő. Alig hí-
 vott valaki a keresztnevemen. Egyedül egy negyvenes, már eléggé 
alkoholista adjunktus élcelődött velem, főképp, ha valamit elszúrtam. 

E’ mi, e’? Emmike? 
Inkább kedveskedésnek vettem, és örültem, hogy sejtelme sincs 

a Klotildról. 
Mígnem egy nap megjelent az osztályon az új tanársegéd, Ádventi 

Kristóf. Már a nevétől elalélt minden facér lány, hát még ahogy ki-
nézett. Alain Delon elbújhatott mellette. Annyi udvarlója támadt, hogy 
szerintem nem tudott választani közülük, ezért menekült hozzám. 
Ami lehet, enyhe túlzás, mégis az történt, hogy az intézeti farsang 
néhány tánca után engem hívott el vacsorázni. Elvitt egyszer, elvitt 
kétszer, ám a harmadik vacsoránál, alig hogy leütünk, eddig sosem 
látott szigorral szinte rám parancsolt, hogy adjam oda a személyi iga-
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zolványomat. Meghűlt bennem a vér. Most mindennek vége. Kiderül. 
Még hogy Emmike… Hát isten veled, te drága Ádventi Kristóf. 

Megtagadtam. Ugyan mért adnám oda a személyimet? 
Most már könyörtelenebb lett a tekintete és főképp a hangja. Még 

a székét is hátrébb tolta, mintha menni készülne, úgy közölte, ha nem 
adom oda az igazolványomat, akkor azonnal távozik, és többet nem 
érintkezik velem. 

Ettől viszont jobban megijedtem, mint a lelepleződéstől. Akárcsak 
a diplomaosztón, most is azt éreztem, itt a vég. Kinyitja azt az átkozott 
könyvecskét, az első oldalon rögvest meglátja, amit meglát, és fel-
nyerít… Nem, Ádventi Kristóf nem nyerít. Valami még rettenetesebb 
következik, de mindenképp elhangzik majd az a szó, hogy Klotild, 
döbbenten kérdő hangsúllyal, és összedől a világ. 

Kirántotta a kezemből a feléje nyújtott személyit, és felcsapta. De 
nem érdekelte, hogy milyen fénykép bámul rá az első oldalról, és mi-
féle borzadályos név kunkorodik alatta. Vadul lapozott tovább, egé-
szen odáig, ahol a családi állapot bejegyzései olvashatók. 

Ott megállapodott, rámeredt az egyetlen szóra, amit oda beve-
zettek: hajadon. 

Aztán felnézett, azzal a lélekolvasztó Ádventi Kristóf-i mosollyal. 
Hát nem vagy elvált, Emmike? 
Kiderült, valamelyik jóakaróm terjesztette rólam, hogy elváltam, 

csak letagadom. Ádventi Kristóf ezt nagyon rossz néven vette, ám 
nem amiatt, mert elváltakkal nem áll szóba, hanem nem tűrte volna, 
hogy hazudtam neki. 

Ettől teljesen ellágyultam, és küszködve ugyan, de én is bevallot-
tam, mért nem akartam odaadni az igazolványt, mi az, amit valóban 
rejtegettem előle, mint ahogy mindenki elől. 

Klotild?, emelte fel a szemöldökét, és egy picit ingatta fejét. De hi-
szen az szép név. Majd megtoldotta, Igaz, az Emília még szebb. 

És attól kezdve csakis így hívott. 
Az anyakönyvvezetőt ő kérte meg, amikor afelől érdeklődik, aka-

rom-e az itt megjelent Ádventi Kristófot férjemül, a kérdést Emíliá-
 nak szegezze neki. 

Emília igennel felelt. 
Kis időre békességet leltem, jött két Klotild-mentes év. 
Amikor teherbe estem. 
Újra elkapott a pánik. Ó, szegény gyermekem, nem tehetem ve-

led… Egész életen át azt kelljen bediktálnod, leírnod az „anyja neve” 
rovatba, hogy Pásztók Klotild – jaj, istenem… 

Megkértem egy ügyvéd barátunkat, járjon utána, miképp tud egy 
ember végképp megszabadulni a nevétől teljesen hivatalos úton, 
örök érvényűen. Jellemző, hogy rögtön ő is azzal jött, hogy a Klotild 
jó kis név, olyan eredeti, egyéni, igazán illik hozzám. Kénytelen vol-
tam ellentmondást nem tűrően helyreutasítani. 

Gyorsabban nőtt a hasam, mint ahogy a bürokratikus procedúra 
zajlott, de azért haladt. 
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Végül is beidéztek a tanácsra. Toltam magam előtt a pocakomat, 
leülni alig tudtam a papírok aláírásához. Megint meg kellett hall-
gassam, előbb egy vörös hajú nőtől, majd az osztályvezető elvtárs-
tól, hogy nahát, felettébb csodálkoznak, mert a Klotild igenis szép 
név, és vajon mért is akarok ennyire megszabadulni tőle. 

Csak annyit mondtam, hosszú. 
Pont olyan hosszú, mint az életem. 
És nem akarom meghosszabbítani egy új élettel, ami nem az enyém. 
Másnap született meg az ifjabb Ádventi Kristóf. 
Anyja neve: Pásztók Emília. 
A nővérke megkérdezte, szólíthat-e röviden Emminek? Miközben 

átvettem tőle a fiamat, könnyes szemmel annyit feleltem, Hát persze. 
 
 

Házassági levél (II.) 
Izsó Zitának 

 
Rejtélyes babakocsit tolnak át az utcán. Az a rejtélyes babakocsi hova 
tart? Évek óta toljuk azt a rejtélyes, tudomásul nem vett babakocsit az 
utcán. Eddig nem vettük észre, hogy mozdulataink végződése a ba-
bakocsi fogantyújának kezdete, eddig nem vett róla tudomást a puha 
kéz, hogy félresikerültségére a rejtélyes babakocsi lehetséges ma-
gyarázat. Toljuk magunk előtt, mintha mögénk került árnyékunk tol-
na minket, mintha minden árnyék mögénk települt volna, úgy fek-
szik a babakocsi párnái közt a gyerekünk, szavak és mondatok, amelyek 
alkalmazása szigorúan és kivétel nélkül rendkívüli helyzetben hasz-
nálatos, kivesszük és elhelyezzük őket, apró ékszereink a beszédben, 
óvatosan, hogy fényük ne tegyen kárt senkiben és semmiben. Hordozza 
a babakocsi a gyermekünk, mint hordozta a lélegzetvételt az anyaméh, 
és most, ha nem vettünk róla tudomást, ha nem érzékelte közös fi-
gyelem, hordoz téged és en gem, visel, mint tetején ékezeteit a neved, 
mintha két hosszú mondatként csúsznánk meg a vadvizeken, járdák 
gyepén, vadvizek és járdagyepek túlélő férfija és nője, te és én a ten-
gert szomjazó rejtélyes babakocsival, hiszen mi, akármennyire lötyög 
bennünk a tagadás, akármennyire zárjuk befelé sérülő inkubátorainkba 
a tagadást, egész életünkben a tengerek felé vágytunk, akárhová for-
dult a törzsünk, az irányok érdekünkben a tengerek felé sodortak min-
ket, a vizek erotikája alól nem mentettek fel és nem is menthettek, ha 
felmentettek volna, soha nem menekülünk meg, ha felmentést adtak 
volna a tengerek alól, úgy merül el abban a befelé sérülő inkubátor-
ban minden, mint ebben a rejtélyes babakocsiban az előbb beleejtett 
mondat, hogy keresem, kutatom és nem találom, hogy keresem, ku-
tatom és mindenhol a gyermekünk találom. 

Most ha te a rejtélyes babakocsit a tenger felé tolod, létezem, mint 
a babakocsit szomjazó tenger.
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