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HOLÉCZINÉ TÓTH ZSUZSA  
 

Csak egy üzenet 
 

Ültem a kongresszusi terem utolsó sorában, és büszkén figyel-

tem szerelmemet, Zoltánt, amint roppant precízen magyarázza a 

hallgatóságnak a természet örök körforgásának jelentőségét:  

„A természet közelsége a víz, illetve vízpart nélkül is fontos és 

jótékony hatással bír az egészségünkre, ez nem vitás. A szak-

emberek szerint fontos, hogy minél több időt töltsünk a szabad-

ban, sétáljunk nagyokat, élvezzük a fák közelségét, a szél zúgá-

sát, a madarak csicsergését. Ugyanakkor a saját bőrünkön is 

megtapasztalhattuk már, hogy a víz hullámzása, morajlása, álta-

lában a látványa mennyire megnyugtató lehet: feltöltődünk mel-

lette, valamiféle egyensúlyközeli állapotba kerülhetünk tőle – 

másképp, mint az erdőben, de a hatás talán hasonló lehet. Nem 

véletlen, hogy a nagyobb városok igyekeznek minél több olyan 

helyet kialakítani, ahol a zöld parkok mellett, illetve azok köze-

pében megjelenik a kék víz, akár egy szökőkút formájában. 

Egyes új kutatások szerint a víz közelsége használható lehet te-

rápiás célokra. A kutatások folyamatosak. Addig is érdemes 

tesztelni saját magunkat: töltsünk minél több időt a természet-

ben, vízparton és attól távol, és hasonlítsuk össze, hogy melyik 

milyen hatással volt a mentális egészségünkre. És ne hagyjuk 

abba, legyen ez az életmódunk egyik fontos része, mert a termé-

szetben élni, annak időről időre részévé válni igenis jó!” 

A befejező mondatot követően lelkes taps harsant, melyet ő 

halvány mosollyal a szája szegletében, szinte szégyenlősen fo-

gadott. Ó, mennyire szerettem őt ezért a mosolyért! És mennyi-

re boldog voltam, hogy hozzá tartozhatok! Pártfogóm volt ő az 

egyetemi évek alatt, egy ember, akire mindig, minden körül-

ményben számíthattam – akkor is, mikor édesapám halála után 

az anyagi helyzetünk miatt majdnem abbahagytam a tanulmá-

nyaimat. Diákmunkát talált nekem a könyvtárban, ahol volt 

időm készülni az órákra, miközben kiszolgáltam a betérő diák-

társakat – így teremtve elő a megélhetéshez szükséges pénzt, és 

a kollégiumban ingyenes lakhatást intézett nekem. Kapcsola-
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tunk az egyetem befejezését követően vált szorosabbá, és lassan 

két éve már, hogy egy párt alkotunk. Ha csak tehetem, az elő-

adásaira is elkísérem: tárgyalok a szervezőkkel, intézem a szál-

lodát, előkészítem a termet. Tudom, hogy ez semmiség az ő 

munkájához képest, de szeretnék a válláról levenni minél több 

terhet, hogy minden idejét a kutatásainak szentelhesse.  

Nézem, ahogy az előadást követően körülveszik: kezet ráznak 

vele, kérdeznek tőle, van, akivel telefonszámot cserél – ilyenkor 

hagyom, úgy teszek, mintha csak az asszisztense lennék. Össze-

csomagolom a projektort, feltekerem a vetítővásznat, és csend-

ben várom, hogy befejezze a beszélgetéseket. Miért lennék tü-

relmetlen? Tudom, hogy enyém az este, hogy együtt vacsorá-

zunk, és majd nagyot sétálunk a tengerparton, és ha lesz hozzá 

kedve, talán csónakot is bérelünk, és a vízről nézzük majd a 

tengerpart fényeit, „mert a természetben élni, annak időről időre 

részévé válni igenis jó”. 

A szállodába visszatérve Zoltán még elintézett pár telefont, 

majd megkérdezte: van-e kedvem szaunázni a vacsora előtt. 

Mondtam, hogy nem, menjen csak, csobbanjon párat a jéghideg 

vízben, addig én kipakolok és szétnézek az ajándékboltban. 

Mindig, mindenütt én szoktam a gyerekeinek ajándékot venni, 

mert ezzel ő nem bíbelődött, viszont – ahogy mesélte – hazaér-

ve mindig boldogan kutatják át a bőröndjét „mit hoztál?” felki-

áltással. Ahogy elment, én a szobában rendezkedtem, amikor 

hallottam, hogy a telefonja rezeg, Messenger-üzenete jött. Gon-

doltam, a fiai, így megnéztem, hátha kell rá egy gyors választ 

küldeni. Bár ne tettem volta! Az üzenetben egy fotó volt Laurá-

tól, az egyik „kis pártfogoltjáról”, a fotón pedig ők ketten, ösz-

szeölelkezve a vízparton, egy hatalmas faderéknak dőlve! Az 

üzenet pedig egyértelmű: nagyon várja vissza a „kis fészkük-

be”, nagyon szeretne már „leckét kapni” a tanár úrtól arról, 

hogy milyen az igazi szex. Abban a pillanatban elsötétült előt-

tem a világ, reszketve ejtettem le a telefont, és kétségbeesett zo-

kogásba törtem ki. Nem akartam elhinni, hogy ennyire galád: 

miközben velem a feleségét csalja meg, mellettem is szeretőt 

tart? Vajon hány ilyen „kis pártfogolt” van még? Hát nem len-
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nék számára más, mint egy ingyencseléd, aki előkészíti az elő-

adásait, aki szervez és futkároz körülötte, mint egy asszisztens, 

és akivel azért néha ágyba is bújik, ha nincs a közelben más!? 

Egy újabb kis növendék, aki felnéz a csodás tanár úrra?! 

Első kétségbeesésemben arra gondoltam, kirohanok a szálloda 

melletti sziklához, és a tengerbe vetem magam. Úgyis annyit 

hallom tőle, milyen fontos a természet, a tenger közelsége – hát 

tudja meg, ha visszatér a gondtalan felfrissülésről a szaunából, 

hogy szó szerint vettem a tanítását: ha majd elsüllyed az élette-

len testem a vízben, akkor eggyé fogok válni a természettel. De 

azután mást gondoltam. Mivel a repülőjegyünk csak másnap 

délutánra szólt, gyorsan összepakoltam a saját holmimat, és ki-

vettem egy szobát, a szálloda túlsó szárnyában, és oda áthurcol-

kodtam. Ezután leültem a közös szobánkban, és vártam vissza. 

Látni akartam az arcát, látni a kínlódását, amint szembesítem a 

galádságával, hallani, ahogyan magyarázkodik, vagy éppen el-

némul az üzenet hallatán. Elhatároztam: erős leszek, le fognak 

peregni rólam a szavai, nem fogok meghatódni semmilyen ma-

gyarázattól, és ha megpróbál visszatartani, csak annyit mondok: 

„eressz”, és becsukom magam után az ajtót.  
 

 

Egy pillangó a múltból  

 
A hétvégén egy könyvbemutató kapcsán otthon jártam, a szülő-

falumban. Szüleimet és rokonaimat még ismerő idősekkel és a 

felső-jakabi iskola egykori növendékeivel volt randevúm, de 

óriási meglepetésemre egykori tanító nénimet, Ibolya nénit is 

meghívták. Igazi meglepetés volt számomra, hogy amikor a 

Polgármesteri Hivatal előtt a kocsiból kiszálltam, ő jött felém, 

és én az utolsó találkozás óta eltelt ötven év ellenére azonnal 

felismertem a mosolyáról, és még mindig szép arcvonásairól.  

A találkozón végig boldogan hozzászólt, mesélt nekünk az egy-

kori diákok csínytevéseiről, felolvasta az általa gyűjtött vicces 

diákbakikat, és megajándékozott egy osztályképpel – igaz, erről 

én már hiányoztam, hiszen ötödiktől a városi iskolába jártam –, 
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de az évfolyam stimmelt. Jó látni rajta a többieket kiskamasz-

nak: úgy, ahogyan az idő tájt már nem láthattam őket. 

A találkozón levetítettem néhány fotót az életem fontosabb pil-

lanatairól, és beszéltem a könyvemről, melynek számos történe-

te közöttük, a jakabszállási tanyavilágban játszódik. Arra a kér-

désre, hogy lesz-e a könyvnek folytatása, nem mertem határo-

zott igennel válaszolni, de megemlítettem, hogy néhány történet 

már megszületett hozzá, közte egy olyan is, melynek néhány 

szereplője ott ült a teremben. Kis unszolás után fel is olvastam 

nekik az alábbi történetet: 

„Ma láttam egy fotót egy rozsdavörös pillangóról, melynek 

szárnyain sok-sok apró fekete pötty volt látható. Ez a pillangó 

engem szép, tarka szárnyain a múltba repített, egészen a gye-

rekkoromba. Kisiskolás voltam Jakabszálláson, azt hiszem, 

harmadik osztályos, amikor egy reggel az iskolába érve nagy 

zsibongás fogadott. Az osztályterembe – valószínűleg a reggeli 

szellőztetéskor – bekeveredett valahonnan egy kis, fehér alapon 

cirmos-foltos cica, akit persze mindenki simogatni, dédelgetni 

akart, sőt, volt, aki az uzsonnára hozott margarinos kenyeréből 

is falatokat tört neki. Azután a terembe belépett Erzsike néni, az 

osztályfőnökünk, és ő természetesen nem örült annyira, mint 

mi, hiszen az osztály leginkább egy zsibongó méhkashoz hason-

lított, mivel mindenki a cicát akarta kényeztetni. Végül kijelentet-

te, hogy ha csönd lesz, és valaki vállalja, hogy nap végén hazavi-

szi a kiscicát, akkor maradhat. A kérdés hallatán, a hirtelen beállt 

csöndben egyetlen kéz emelkedett fel kissé bátortalanul: az 

enyém. Vittem én már haza törött szárnyú rigót is a galagonya-

bokor alól, meg fekete-fehér tarka kiskutyát is Síposéktól – akik-

nek a háza mellett bandukoltam reggelente iskolába, és akiktől a 

tejet hordtam kandliban a tanító néni kislányának. Ez a kutyus – a 

Morzsi – nagy kedvence lett az egész családnak, ezért arra gon-

doltam, talán a cicát is megengedik majd, hogy megtartsam. Ez-

után az óra annak rendje s módja szerint elkezdődött – igaz, néha 

oda-odasandítottunk a cicára, de ő szerencsére egy idő után elhe-

lyezkedett az ajtó előtt a lábtörlőn, az osztályterem végében – így 

nem láttuk tovább, tudtunk koncentrálni.  
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Szép tavaszi nap volt, ezért az osztály egy rövid kirándulásra in-

dult: környezetismeret-óra alatt elgyalogoltunk Gyenesné Irénke 

néniék konyhakertjét megnézni. Erzsike néni úgy gondolta, sokkal 

jobban be tudja mutatni nekünk a különféle konyhakerti növénye-

ket és a gondozásukat, ha Évi és Józsi osztálytársunk anyukájánál 

megtekintjük a szép, gondozott ágyásokat és az előnevelő fóliát. 

Foltost, a cicát – akinek eddigre már neve is lett – az osztályterem-

ben hagytuk, mert nem akartam, hogy megszökjön. Az osztály 

örült a kirándulásnak: szépen páros sorba álltunk a nagykapu előtt, 

és az 54-es út mentén elgyalogoltunk a kb. másfél kilométerre lévő 

takaros tanyára. Nem volt akkor még olyan nagy a forgalom a 

soltvadkerti úton, mint most – kb. 1967-et írtunk a történet idején –

, de azért csak amikor a kövesútról lefordultunk, akkor szóródhat-

tunk kicsit szét. A dűlőút egyik oldalán kukoricás, a másikon rét te-

rült el, sok-sok szép mezei virággal. A kertlátogatás után visszafelé 

volt, aki szedett is belőle, hogy majd az osztálytermet díszítsük ve-

le. Mi pedig Évivel kézen fogva sétáltunk a sárga és lila színekben 

pompázó mező szélében. Séta közben szinte ugyanabban a pilla-

natban láttuk meg az útszéli bogáncson billegő csodaszép pillan-

gót: nagy, vöröses szárnyán vékony fekete csíkokkal, azok között 

pedig apró fekete pöttyökkel díszítve. Falusi gyerekek voltunk, lát-

tunk mi már sárga káposztalepkét, oleander szendert, meg fecske-

farkú pillangót is eleget, de ilyen szépet és légieset még nem.  

– Álljatok meg! – kiáltottam az utánunk jövő és egymással bir-

kózó fiúknak. El ne zavarjátok! 

– Mit? Mit? – kérdezte az egyik fiú kíváncsian közelebb lépve, 

majd nevetni kezdett. 

– Mit néztek azon a bogáncson? Nem láttatok még lepkét? 

A pillangó persze – melyet csak mi, lányok láttunk különlege-

sen szépnek – a fiúk közeledtére felrebbent és messzire repült. 

Az ő lelküket nem érintette meg különös szépsége. Azt hiszem, 

lakatosnak vagy autószerelőnek tanultak tovább. De mi, lányok 

már akkor is mások voltunk. Épp a napokban hallottam, hogy 

Évi a herendi porcelánüzemben festette hosszú éveken át a vi-

rágokat és a pillangókat, én pedig, ha alkalom adódik rá, meg-

írom őket. 
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És hogy mi lett a cicával? Hát bizony, mire visszamentünk az 

osztályba, mindenki őszinte megdöbbenésére az én iskolapa-

dom alsó polcára fészkelte be magát! Hogy honnan érezte vagy 

tudta, hogy én leszek a gazdasszonya, nem tudom, mert az azért 

eléggé hihetetlennek tűnik, hogy értette a tanító néni kérdését, 

és megfigyelte, ki nyújtja fel a kezét.” 

A történetnek nagy sikere volt, elindított a teremben egy vissza-

emlékezés-hullámot, és addig meséltünk egymásnak, míg a ven-

déglátónk meg nem jegyezte, hogy az utánam következő előadó 

már 20 perce megérkezett, és egy ideje már neki kellene szere-

pelnie. Azzal búcsúztunk el egymástól, hogy máskor is várnak, és 

én éreztem a szavaikból áradó szeretetből, hogy ezt komolyan is 

gondolják. Hogy is mondta Petőfi: „Lenn az alföld tengersík vi-

dékin /Ott vagyok honn, ott az én világom…” Igen, számomra, 

amíg élek, mindig lesz otthon és itthon… de ez talán így van jól! 

 
 

Ősszel 

 

Dér. 

Hideg reggelek, 

Színpompás őszi táj. 

Elmúlás előtti kései virágok 

Bontják még szirmukat és búcsúznak a fák. 

 

Tudom: 

Jönni fog 

Új tavasz, napsütés, 

Sok-sok csodás virág. 

Évszakok változnak majd, és megújul a táj. 

 

Érzed? 

Lelkem fázik. 

Lehet, hogy holnap 

Egyedül ébredek gyűrött vánkoson? 

Nem tudok búcsúzni. Elválnak útjaink? 
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Lásd: 

Egyedül maradtam. 

Jön újabb tavasz? 

Visszahoz majd téged, vagy 

Számunkra már nem lesz megújulás? 
 

 

A hegyoldalban  
 

Így van ez, ha az ember bolondul a gombákért! Képes az egész 

délutánt pihegve, a hegyoldalban kaptatva tölteni, miközben 

szigorú szemmel mered a földre, és lesi: nem rajzolódnak vala-

hol a bokrok alján vargányaárnyékok? Aztán ha megpillant 

egyet-kettőt ezekből a furcsa „lényekből” – hiszen a gomba 

nem növény –, szinte ráveti magát, majd csalódottan konstatál-

ja, hogy a „megélhetési kukacok” előbb értek oda, mint ő. Azért 

felveszi, darabolgatja – hátha legalább a kalapja menthető – és a 

végén kis híján könnyes szemmel dobja vissza az avarra: leg-

alább a spórája hasznosuljon.  

Persze a gombász nem azért gombász, hogy azonnal feladja: el-

indul a tölgyes mentén végig – egyáltalán nem gondolva az 

esetleges vaddisznós találkákra –, pedig így májusban még elő-

fordulhat, hogy a koca a malacaival együtt portyázik, és ha az 

ember hirtelen felbukkan az ő vadászterületén, bizony harciasan 

védelmezi csemetéit.  

Ha az erdő szelleme szereti a gombászt, akkor ezeknek a töl-

gyesben való barangolásoknak azért általában megvan az ered-

ménye, és talál értékes példányokat is, melyeket szinte áhítattal 

fotóz, tisztít és helyez a kosarába. Amikor aztán végképp el-

fogynak a használható példányok a környékről, fáradtan, de 

elégedetten indul haza. És ha ilyenkor szembejön egy másik 

gombász, aki kíváncsian kérdezi, mi és mennyi van a kosará-

ban, a büszke gombász vidáman lebbenti föl az időközben lekí-

vánkozott kardigánt a „zsákmányáról”. Ki nem hagyná ezt a pil-

lanatot, amikor az „ellenfél” zavarodott mosollyal tekint a ko-

sárba, hiszen a régi mondás szerint „a gombász mosolya soha-

sem őszinte, ha a kosaradba néz!” 


