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BORSOS IRÉN  
 

Micsoda kor, ez az öregkor 

 

Erzsi reggeltől estig – megállás nélkül – egy életen át egyetlen 

„nyomtatólova” egy taposómalomnak. A kiszemelt tévéműsort 

gyakran nem látta. Sebaj, rádióhallgatás mellett is lehet főzni, 

mosni, ábrándozni is, jobb napokról, jobb légkörről, kedve-

sebb társról.  

 

Erzsi most is konyhai tevékenységgel „múlatta az időt”, és a 

kutyával beszélgetett...  

A kutya soha nem mondta neki, hogy csönd legyen; azt se 

mondta, hogy hallgass. Panaszkodhatott, akár sírhatott is, a 

kutyus mindig megértően viselkedett. 

Sanyiról élete folyamán minden lepergett, faragatlan, és kö-

zönséges. Napi szükséglet számára egy tévéműsor, melyben 

ordítozva szidják egymást. A sok közönséges beszéd, meg a 

tolakodó reklámok tömege mérgezi mindennapjaikat. Saját 

dolgaikat sem tudják megbeszélni. Vagy már nem is akarják. 

 

Erzsi csendet, nyugalmat szeretett volna, beszélgetéseket…  

Miért is van még benne mindig ebben a házasságban? A vá-

laszt maga sem tudja. Ajtó kinyílik, Sanyi néz be:  

– Teát akarok inni! Mit csináltál az elmúlt két órában? A fene 

látott még ilyen lusta némbert!  

– Miért vagyok benne még mindig ebben a házasságban? 

Azért, hogy naponta háromszor felszolgáljam az ételt? Sanyi 

megköszönni is elfelejti, csak feláll, és megy tévézni. A kutya 

meghallgatja, figyel rá nagy szemeivel, s közben a fejét is for-

dítja utána… Ez a kis állat minden szót ért – gondolja Erzsi. – 

Valójában ő panaszkodhatna nekem… 

A rosszindulatú emlődaganatot másfél éve diagnosztizálta nála 

az állatorvos. Gyógyító beszélgetések ezek mindkettejük szá-

mára. 
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– Vagy azért maradjak ebben a házasságban, hogy többre tart-

sanak, mint egy magányos öregasszonyt? No, igen. A magá-

nyos öregekre szokták rátörni az ajtót, néhány jól irányzott 

ütés, azután már visznek is mindent. Itt nincs is érték! – gon-

dolja. – A tévéért nem kár, soha nem volt tökéletes képe.  Ja, 

hogy az életemet is vinnék? Éltem már eleget! Kapnék szép 

feliratot: „Itt nyugszik Erzsébet, Bözsi, Böbike.” Csudát!  

A gyerekek úgyis azt íratnák rá: „Itt nyugszik Anyánk.” Őket 

sajnálnám. Bármilyen messze is laknak, eljönnek időnként, 

hogy lássák, megvagyunk-e, mi újság.  Manapság meghalni 

sem érdemes (kivéve az állami temetést). Sírhely, koporsó, 

szertartás: csak a temetkezési cégnek jó üzlet, az itt hagyottak 

meg bele is rokkanhatnak, mire kifizetnek mindent… Anyám 

testvérének volt igaza, aki szóróparcellába kívánta magát. Sa-

nyi régebben sem volt egy született úriember, de kis kedves-

séggel még palástolta valódi jellemét. Mostanában meg már 

nem is akarja. 

– Menjünk ki a temetőbe! – mondja Erzsi. Erre azt kérdi:  

– Minek?  

Ha azt mondja: kimegyek, a válasz: már megint? A mostani 

indulását is veszekedés előzte meg.  

 

A buszállomáson galambok keresgélnek. Erzsi a kenyércso-

magból kivesz egy kis darabot, és szétszórja. Néhány öregasz-

szony néz megrovóan. 

– Ezek csak betegséget terjesztenek! – így az egyik.  

– Nem hiszem! – mondja ő. Erre a másik is megerősíti:  

– Igen, csak betegséget terjesztenek!  

Az adományra többen is jönnek. Feláldoz még egy darabot. 

– És, ha nem adnék nekik, akkor nem terjesztenének? – kérdi. 

Válasz nincsen.  

– Ezek is csak élőlények! – mondja egy tündér, vagy inkább 

angyal, aki mellé áll.  Látszik, hogy az egész utazóközönség-

ből csak ennek az egynek van szíve.  
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Temetői kertészkedés… jövet-menet beszélgetés az emberek-

kel, nemcsak a négy fal. Sanyival már régen nem beszélget-

nek. Már csak az oltsd el, meg a kapcsold ki az összes kom-

munikációjuk. – No, lám csak, a szidalmazó káromkodásokról 

megint elfeledkezett. 
 

A magányos öregek minden tiszteletet megérdemelnek! Az 

élet sokféle gondjával birkóznak egyedül. Ki tudja, van-e min-

dig kenyérrevalójuk? Erzsi alaposan végiggondolta a dolgot, 

de megint csak a kutyával beszélgetett.  A mindennapos becs-

mérlő, megalázó beszéd és viselkedés felőrölte már a türelmét.  

Ez itt nem a katonaság, ahol szabadjára lehet engedni minden 

rosszindulatot és szadizmust. Ő nem egy rosszul dolgozó al-

kalmazott, hanem társ, aki megbecsülést érdemelne! 
 

Élete folyamán, közel negyven évig dolgozott, miközben fel-

nevelte gyermekeit. A házban és a telepen, meg a munkahe-

lyeken is, a legnagyobb tisztelet és megbecsülés övezte.  

Öregkorára viszont teljesen elment az esze, mert feleségül 

ment valakihez, ahelyett, hogy élt volna, mint Marci Hevesen! 

Ezért a súlyos baklövésért naponta hallgathatja, hogy becsmé-

relik, szidalmazzák:  

– Mindent összetörök, mindent felgyújtok! – ordítozik Sanyi, 

maga sem tudja miért. 
 

Higgadt beszélgetésben meg lehetne vitatni dolgokat. Hihetet-

len, hogy bármiről is legyen szó, mindjárt ordítani kell…   

– Micsoda kor ez az öregkor!  

Megsimogatta, összeborzolta a kutya fürtjeit:  

– Fel a fejjel, öregem! Bátorság! El fogunk válni!  

 

*** 

Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is,  

ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

nézheted/hallgathatod meg: http:/youtube.hu/Verslista 


