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SSÁRVÁRY MARIANN 
 

Két tucat ajándék 
 
Ültem a nyári Duna-parton a rajongással szeretett Dunaka-
nyarban, miközben a lemenő nap sárgás fénye titokzatosan 
fodrozódott a vízfelszínen. A nagymarosi templom éppen el-
ütötte a nyolc órát. A piros háztetők szinte összeértek, alig volt 
sétáló az utcán. Nyugalom vett körül. A nap aranyhidat festett 
a folyóra, s az aranyhídon 12 alakot láttam közeledni. Lassan 
lépkedtek, hosszú ruhájuk a Duna vize ellenére is száraz ma-
radt. Ahogy közelebb értek, láttam, hogy nem fiatal emberek. 
Hármat kivéve szakállasok. Mindegyik hozott valamit a kezé-
ben. A legfurcsább egy X-alakú keresztet cipelt, a másik meg 
egy fűrészt. De hiszen ők a 12 apostol! Attribútumaikat hoz-
zák magukkal. Már egész közel jártak, így ki tudtam venni, 
mit hoznak a kezükben: kardot, kulcsot, zarándokbotot, kely-
het egy kígyóval, keresztes botot, kést, lándzsát, bunkósbotot, 
kallózófát és alabárdot. Felálltam, és elindultam feléjük. Ekkor 
már azt is észrevettem, hogy mezítláb járnak a vízen. Micsoda 
élmény, találkozni nem is egy, hanem mind a 12 apostollal! 
Közben a nap lejjebb ment a szemközti hegyek fölött, egyre 
inkább vesztett az erejéből. Mindjárt eltűnik… Az aranyhíd 
egyre vékonyabb lett. Ránéztem az órámra, rögtön kilenc óra. 
Már csak a vörös korongja izzott. Nemsokára eltűnt az arany-
híd a folyóról, s vele együtt a gyalogló emberek is. Biztos nem 
káprázott a szemem, mert még a ruhájuk suhogását is tisztán 
hallottam. Dermedten álltam hosszú percekig. Arra figyeltem 
föl, hogy nagy sebességgel jött Bécs felől egy sétahajó, a fe-
délzetéről nevetgélő turisták integettek nekem. Én nem tudtam 
mozdulni. Másnap visszamentem ugyanarra a helyre, vártam, 
hogy a nagymarosi templom elüsse a nyolc órát. Az aranyhíd 
ott lebegett középen, s jöttek. Újra jöttek tizenketten a hosszú 
fehér ruhájukban, a szél borzolta régimódi frizurájukat. De 
most nem cipelték furcsa tárgyaikat, mégis mindegyikük ho-
zott valamit a kezében. Most is lassan haladtak, bő ruhájuk su-
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hogása már ismerős hangnak tűnt a nagy csendben. Egyre kö-
zelebb értek hozzám, kivehető lett a barázdált arcuk. Egyikő-
jük fején zarándokkalap volt. Mi van a kezükben? Kíváncsisá-
gomban egészen lementem a folyópartra, s azt kívántam, hogy 
ideérjenek, mielőtt lemenne a nap. Jó ütemben közeledtek fe-
lém, kisétáltak a sóderre. Álltam tátott szájjal, míg sorban le-
tették a lábam elé, amit hoztak: egy aranyágat, egy szarvas-
agancsból készült sípot, egy falétrát, egy teknőspáncélból ké-
szült mérleget, egy kalitkában ülő fülemülepárt, egy bronzszí-
nű gömböt, egy fonott kosár birsalmát, egy fehér liliomból 
font koszorút, egy kék köpenyt, egy topázból készült tojást, 
egy elefántcsontból készült lámpást és egy babérfából készült 
hintát. Lázasan járt az agyam, hogy megértsem az utalásokat. 
A birsalmáról tudtam, hogy a házasulandók eledele, a fülemü-
le a költészet jelképe, a babérfa az örök élet szimbóluma. Az 
apostolok ennyit mondtak: 
–  Vigyázz, hogy a fülemülepár meg ne haljon, a liliomkoszo-
rú el ne hervadjon, a birsalma meg ne rohadjon, a lámpás ki ne 
aludjon. 
– A lámpás még rendben, de mit csináljak a virággal és az al-
mával? – kérdeztem tőlük kétségbeesetten.  
– A kék köpenyt terítsd a nélkülözőkre. Ha ilyen emberen van, 
akkor sikerül eleget tenni a feladatodnak. Őrizd az új attribú-
tumokat, elhoztuk őket a te világodba – ezzel elindultak vissza 
a folyóba.  
A nap még látszódott az égen, így láttam őket üres kézzel visz-
szafelé indulni. Amikor a vörös korong lecsúszott az ég aljá-
ról, ők is eltűntek a szemem elől.  
 

 

In memoriam Karinthy  
 

A fejem fölött nyíltak a vérszilvafák a parkban, rózsaszínű szi-
romesőt fújt felém a lágy, tavaszi szél. Kedvenc padomon ül-
tem, és Karinthy novelláját olvastam már sokadszor életemben. 
Lapozás közben felnéztem a könyvből, és egy ismerős alakot 
láttam közeledni a kavicsos sétaúton. Hosszú, barna haját sze-
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mébe fújta a szél, lóbálta a kezét járás közben, szép magas sarkú 
szandált viselt. A fiatalság magabiztossága lerítt róla. 
Egészen közel jött, majd egy hirtelen mozdulattal kikapta a 
könyvet a kezemből.  
–  Mit olvasol? Csak nem Karinthy Találkozás egy fiatalem-
berrel c. remekművét? 
– Eltaláltad.  
– Miért hangosan olvasol?  
– Hogy a szó mágikus erejével megidézzelek téged. 
– Lehet, hogy megbánod ezt a könnyelműséget… 
– Nem akarsz ideülni mellém a padra?  
– Elhoztam a gyerekkori emlékkönyvedet – mondta, miközben 
lehuppant közel hozzám.  
– Hát ezért kerestem hiába, nálad volt! Azt hittem, költözés 
közben veszett el.  
– Jó helyen volt, de most itt hagyom neked.  
– Hogy megráncosodott a kezed!  
– Az élettapasztalatot nem adják ingyen. Ráncok, csalódás, be-
tegség.  
– És a siker?  
– Az is eljön, ha képes vagy áldozatot hozni érte.  
– Sikerült a rádióban szerkesztőként elhelyezkedned?  
– Inkább a tanári pályát választottam. Jó volt fiatalként hét év-
vel fiatalabbakat tanítani.  
– Sosem untad meg? 
– Egyszer akartam váltani, de aztán mégis maradtam. 
– Ma is ezt választanád?   
– Nem hiszem, inkább üvegművész lennék.  
– Akkor megmaradt 17 éves korunkból az impresszionizmus-
hoz való vonzódásod?  
– Kibővült a szecessziómániával, minden, ami szép nő, ami 
ornamentika, jöhet.  
– Hamar föladtad a művészettörténész szakot.  
– Lehet, de sikeres lettem a történelmi családkutatásomban, és 
sok örömöt adott az irodalom tanítása.  
– Mi lett kamaszkorod szerelmével?  
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– Elvált, kétgyerekes apuka lett.  
– A Balaton-parti faház megvan még?  
– Nem, nagyobb házat épített az új tulajdonos.  
– Hazagyalogolnál még éjjel mezítláb Szántódról Zamárdi-
felsőre?  
– Nem, sőt a 2000 méteres Tátra-csúcsot sem tudnám meg-
mászni. 
– Miért?  
– Tériszonyom lett.  
– Mi maradt akkor a fiatalkori hévből? 
– Tudom becsülni az életet.   
Kinyitotta a sötétzöld emlékkönyvet középen, ahol ez a versi-
ke volt beleírva: „Evezz, evezz az élet tengerén, de ki ne köss 
a bánat szigetén.” 
– Ki lett a férjed?  
– Egy gimnáziumi osztálytársam.  
– Még mindig együtt vagytok?  
– Igen, talán már együtt is maradunk végleg.  
– Mindig egy lányt szerettél volna…  
– Már 27 éves, minden adott neki, ami a boldogulásához kell. 
– Miért akartál megidézni engem?   
– Hogy ne kelljen a tollam a lenyugvó nap fényébe bemártani. 
Csodálom a fiatalkori önbizalmadat.  
– Ennyi idősen nem tudok úgy írni, mint most te.  
– Pedig fiatalon még drámát is írtam. Azt nem vitted véletlenül 
magaddal? Sehol nem találom.  
– Nincs nálam, de a főszereplőre emlékszem: Szombathy Hel-
lának nevezted el.  
Egy újabb szélfuvallat megrázta a fát fölöttünk. A rózsaszín 
virágszirmok ráhullottak a hajára, ezek még jobban kiemelték 
a szépségét. 
– Mondd meg, mi a jó az öregedésben!  
– Már nem akarsz bizonyítani mindenáron.  
– Meg kell tanulni veszíteni?  
– A kudarcok megerősítenek. Fiatalon nem hiszed, hogy téged 
egyáltalán érhet ilyen. Van egy páncél, ami megvéd. Aztán 
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ahogy telnek az évek, ez a páncél egyre vékonyabb lesz.  
– Azért hívtál, hogy ezt a páncélt megerősítsem neked?  
– Ha hatalmadban állna, jó lenne.  
– Mit kell tennem?  
– Nemcsak a kimondott szónak, hanem az ölelésnek is van 
mágikus ereje.  
Éppen ölelésre tárta volna a karját, amikor a hirtelen mozdu-
lattal lelökte a nyitott könyvet a padról. Ahogy a könyv becsu-
kódott, szertefoszlott az alakja mellőlem. 
Hiába ülök vissza a padra, s hiába olvasom újra Karinthy novel-
láját sokadszor életemben. Az az ölelés már sohasem zárul be.  
 
 

Szokatlan piknik 
 
Borús volt az ég, amikor álltam a buszmegállóban. Egyre tü-
relmetlenebb lettem, mivel már legalább tíz perce nem jött a 
busz. Végre feltűnt a kanyarban, próbáltam megtippelni, há-
nyas lehet. Egyre közelebb jött, de nem volt rajta jelölés. Meg-
állt a megállóban, alig voltak rajta, már ez egy kicsit furcsa 
volt. Nincs rajta jelölés, sebaj, csak elvisz jó irányba… Fe l-
szálltam, leültem, hátradőltem, s arra gondoltam, hogy ma mi-
lyen nap vár rám. Teljesen belemélyedtem a gondolataimba, s 
közben néztem a járókelőket az utcán. A busz jó tempóban ha-
ladt, egyre kifelé ment a városból. Mire feleszméltem, már a 
Nagyrét felé tartott, lehajtott a betonútról, nagyot zökkent és 
megállt. Amikor kinyitotta az ajtót, megláttam a Ballada a köl-
tészet hatalmáról című egyperces novella telefonfülkéjét a rét 
közepén. Viharvert volt, rozsdás, benőtték a virágok és a gaz. 
Még mindig azt a négy sort ismételte. Ekkor az is feltűnt, hogy 
hét ágra süt a nap, és a füvön fehér ruhás emberek piknikez-
nek. Végre leszálltam a különjáratról. Ebben a pillanatban már 
közeledett felém egy 38 év körüli, mosolygós, kerek arcú, 
szemüveges férfi. Ahogy közeledett, ki tudtam venni az arcát. 
Fényképekről volt ismerős, egyre határozottabban éreztem, 
hogy egy rendkívüli személy. Az a különleges ember, akit 
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négyéves koromban veszítettem el: az apám. Megdobbant a 
szívem, s ölelésre tártam szét a karomat. Mennyit köszönhetek 
neki! Az életkedvemet, a jó természetemet. Mikor a közelem-
be ért, ő is kinyújtotta mindkét kezét felém.  
Anyám mindig azt tanította, hogy apánk vigyáz ránk odafent-
ről. Hányszor éreztem, hogy igaza van, ha megmenekültem 
egy balesettől, ha átmentem egy nagyon nehéz vizsgán, ha 
meggyógyultam egy betegségből. Mindig velem volt, s most 
itt áll előttem.  
Jóságos tekintete rám szegeződött, éreztem a pozitív energiát, 
ami sugárzott belőle.  
– Nem ölelhetlek meg, mert akkor nem tudsz visszatérni. 
Van még dolgod az életben.  
– Nézz körül! Akiket itt látsz, azok már csak a piknikezéssel 
vannak elfoglalva, semmi gondjuk. Minden nap, amikor ki-
nyitják a piknikkosarukat, igyekeznek benne hagyni a re-
ményt, hogy egyszer majd a szeretteiket is maguk körül tud-
hatják. Szeretném, ha egyszer te is itt ülnél köztünk ebben a 
ragyogó napsütésben…  
– Én is szeretnék végre veled lenni, megismerni, hiszen olyan 
kicsi voltam, amikor magunkra hagytál.  
– Hosszú ideje már, hogy ilyen távolról figyelem a sorsod. 
– Nincs is elég szó rá, hogy megköszönjem.   
– Sokszor akartad tudni, mi vár rád a halál után. Tettem egy 
szívességet a buszsofőrnek, cserébe én is kérhettem tőle 
egyet. Lassan indulnia kell vissza. Adjon neked erőt ez a rö-
vidke találkozás – mondta, miközben visszakísért a buszhoz.  
– Félek az öregségtől, a leépüléstől.  
– Nem tudom, mi van megírva a sorsodban, de most még 
nem marasztallak.  
Felléptem a buszra, ennyi boldog embert még sose láttam. Ho-
gyan tudják ezt értékelni, ha magától értetődik? 
Mentünk vissza a városba, a stresszel teli dugóba. Mindenki 
siet, arra sincs ideje, hogy észrevegye, milyen nagy kihívás az 
élet, nem csak piknikezés. 


