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BALOGH VERONIKA  
 

Asszonyom, legyen erős... 
 

Már semmi másra sem tudok gondolni, csak arra a szombat 

délelőttre, amikor a nővérszobában így szólt hozzám az ügye-

letes ápolónő: 

- Asszonyom, legyen erős... 

Én csak néztem rá, nem értettem. Hiszen itt vagyok két sza-

tyorral a kezemben, bennük kávé, tiszta ruha, köntös, meg 

minden... Mit mond? Miért legyek erős? Csak néztem rá, mint 

egy látomásra. 

- Adjak egy nyugtatót? - kérdezte. 

- Minek az nekem, a férjemhez jöttem látogatóba! - csattantam 

fel ingerülten. 

- De értse meg, asszonyom, valami történt... Valami szörnyű-

ség: a férje meghalt. 

Váratlan csend ült körém. A szavak nem jutottak el a tudatomig. 

- Az nem lehet, nekem ne is mondja. Úgysem hiszem el. Még 

40 éves sem volt a férjem - sikoltottam, és lerogytam egy 

székre. Ő motyogott valami vigasztalásfélét, és belém tukmált 

két Seduxent. Vizet adott és végigsimította a hajamat. De én 

csak ráztam a fejem, és egyre hajtogattam, mint egy eszelős: 

- Ez nem igaz, ez nem lehet. Nem hiszem el, még negyvenéves 

sem volt... Értse meg: az nem lehet, hogy özvegy vagyok! Hi-

szen még nem is éltem, még csak most kerültünk össze, még 

előttünk az élet... 

Aztán rájöttem, már sajnáltatom magam. Magam! És ezen sír-

tam! Hogy egyedül maradtam! Nem hiába mondta a férjem 

mindig, a nők azért sírnak, mert magukat sajnálják. S ekkor 

mindig úgy éreztem, igazságtalan hozzám. És lám, igaza volt, 

most is magamat sajnálom! 

Amikor a nővér látta, hogy valamivel nyugodtabb vagyok, hí-

vott egy taxit, hogy hazavigyen. Az utat végigbőgtem a kocsi-

ban. Otthon rögtön átöltöztem. Ami kevés fekete holmim volt, 

mind magamra szedtem.  

Aztán az első utam anyámhoz vezetett. Milyen is az ember?  
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Amikor bajban van, mindjárt az anyjához menekül... Nem mintha 

tudna segíteni rajtam, de hát valakinek el kell mondanom... 

Később már rám szakadtak a hétköznapok a gyászban. Mindent 

intézni, mindenkit értesíteni - mindez énrám hárult. Ki is csinál-

hatta volna helyettem? Még jó, hogy nem voltam egyedül. 

Anyám bejött velem a kórházba, hogy elintézzük a formasá-

gokat. Aztán elmentünk a hullaházba. Oda egyedül mentem 

be, és kértem a boncmestert, hadd nézzem meg a férjem. Nem 

akarta megmutatni, de addig kérleltem, hogy végül megszánt. 

Bementünk a terembe. Háát… az valami szörnyű volt, amit ott 

láttam! Egy ágyon két hulla is. Egymás lábánál, férfi vagy nő, 

mindegy, meztelen bokájukon cédula. Csak az én Apukám 

volt felöltöztetve, mert előzőleg már leadtam a ruháját. 

Odamentem hozzá, ott feküdt az ágyon - egyedül - olyan termé-

szetellenesen, hanyatt. Olyan idegen volt! Mintha nem is az én 

szerelmem, az én életem volna. Aztán, ahogy néztem, hirtelen 

szorítást éreztem a mellemben meg a torkomban. Azt hittem, 

nem kapok levegőt. Ott állt mellettem a boncmester. Beleka-

paszkodtam a karjába, úgy megszorítottam, hogy szinte nekem 

fájt. Csak annyit mondtam: menjünk, elég volt, köszönöm.  

Kimentünk az előtérbe. Leültem kis időre egy székre, fojtogatott 

a sírás, majdnem megfulladtam. És nem tudtam sírni! Aztán 

kimentem a várakozó anyámhoz, és csak annyit mondtam: me-

hetünk. Ő csak nézett rám: sose hitte volna, hogy ilyen erős va-

gyok. Pedig nem voltam az. Egyszerűen tompa és fásult voltam.  

Most még a temetésen is alig sírtam. Csak remegtem, vacogott 

a fogam. Akkor borultam csak ki, amikor már elhantolták, és 

odajött hozzám a volt kollégánk kifejezni a részvétét. Hát 

hogyne! Amikor megláttam, minden kitört rajtam. Ő volt a 

násznagyom az esküvőnkön, ő volt a férjem legrégibb és leg-

kedvesebb barátja, kollégája. Már legalább öt éve nem láttam. 

Ő volt tanúja összekerülésünknek, boldogságunk kezdetének, 

és akkor is itt van, amikor minden összeomlott körülöttem.  

S egyszerre fellobbant bennem egy fényes érzés, mintha újra 

visszatért volna a múlt egy pillanatra, mintha el sem hangzott 

volna az a szörnyű mondat: „Asszonyom, legyen erős...” 


