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SÁRVÁRY MARIANN 
 

A sorsosztó kaméleon 

 

A Galápagos-szigeteken éltek ezek a kaméleonok. Kerülték a 

helyi leguánokat, így jó életkörülményeik miatt sokáig élvezték 

a napfényt és a földi paradicsomot, mielőtt a másvilágra szende-

rültek. Különleges képességük sok generáción keresztül alakult 

ki, 200 fajtársuk között egyedül nekik. Köztudott, hogy a hímek 

és a nőstények üzennek egymásnak a különböző színekkel. 

Ezek a kaméleonok megérezték a halált. Megmagyarázhatatlan 

módon vonzódtak azokhoz az élőlényekhez, akik a halál előtt 

álltak. Színváltó képességüket arra használták, hogy megjósol-

ják a haldoklónak, milyen halálra számíthat. Ha földszínű lett, 

akkor gyors és fájdalommentes elmúlásban reménykedhetett a 

delikvens. Ha azonban fekete színre váltott, hosszú, keserves és 

fájdalmas halála lett az élőlénynek.  

A Galápagos-szigeteken élő tudósok előtt nem maradt észrevét-

lenül ez a képességük. Elkezdték befogni őket. Jó pénzért Euró-

pába szállították nagy részüket, hiszen az emberek szeretik tud-

ni előre a sorsukat. Mindenki ilyen kaméleont akart tartani a la-

kásában, hogy lássa a jövőjét. 

Nekem is sikerült egy vagyonért szereznem egyet. Jól érezte 

magát a terráriumban, figyeltem rá, hogy örök tavasz, azaz 25 

fok legyen körülötte. Éveken keresztül éltünk egymás mellett, a 

zöld szebbnél szebb árnyalataiban pompázott. Egyszer anyám 

ellátogatott hozzám, hosszú, szenvedéssel teli élete megtörte 

már, de mégis derekasan feljött a negyedik emeletre. Ültünk, 

beszélgettünk, mesélt a múltjáról, a fiatalságáról. Végtelen nyu-

galom és bölcsesség áradt belőle. Hirtelen észrevettem, hogy 

szeretett kaméleonom izgatottan mászkál a fán. Harsány zöld 

színe barnára váltott. Anyám a mesélést abbahagyva, megpihent 

egy kicsit. Rosszat sejtve ébresztgetni kezdtem. Többé már nem 

ébredt fel, megállt a szíve. Átszenderült a másvilágra. Jósága, 

áldozattal teli élete miatt kegyes halált kapott. Nevelőapám 
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egyedül maradt. Mindnyájan nehezen dolgoztuk fel anyám halá-

lát, de neki volt a legnehezebb, mivel a rázuhanó magányt reg-

geltől estig el kellett viselnie. Eleinte sikerült elfoglalnia magát, 

még a kertbe is kimerészkedett egészségügyi sétákra. Aztán jöt-

tek a fájdalmak, amiket nem csillapított semmilyen pirula. 

Egyik látogatásunkkor bevittük hozzá a terráriumot. Sose sze-

rette az állatokat a lakásban, gyerekkorunk beszélő, kék hullá-

mos papagáját is csak akkor engedhettük ki a szobánkból a für-

dőszoba tükréhez, ha ő nem volt otthon. Most sem örült a talál-

kozásnak, de elviselte üvegen keresztül. Ahogy beléptünk a 

szobába, a kaméleon zöld színe gyorsan feketére váltott.  

Nem sokkal később a vizsgálat eredménye csontrák lett. Hosszú 

és tartalmas élete három hónapnyi szenvedéssel zárult.  

  

 

Frosch kisasszony története 

 

A tópart csendes volt. A fehér vízililiomok már nyíltak. Az 

aranyhalak kiragyogtak az algás vízből. Darazsak jöttek inni a 

tó felszínére. A zöld béka ott ült az egyik kerek levélen zsák-

mányra várva. Frosch kisasszony a parton üldögélt, gyönyörkö-

dött az idillben, és leste kedvenc békáját, ahogy vadászik. Ha 

elkapott egy repülő rovart, belevetette magát a vízbe. Aztán 

mintha mi sem történt volna, újra kimászott egy másik leshely-

re. Frosch kisasszonynak gyakran eszébe jutott a mamájától hal-

lott gyerekkori mese: „Békaanyó karjára akasztotta piaci kosa-

rát, és így szólt az ő gyerekeihez: 

– Maxika, Kloxika meg a Tuhutum, jók legyetek, hozok nektek 

hízott darázst, szúnyogvesét, hozok nektek…tek…tek. Hanem 

az ajtót ki ne nyissátok, mert ott van a nagy kígyó, kitátja a 

nagy száját, és hamm, bekap! 

Hányszor mesélte ezt nekik a mamájuk! Frosch kisasszony így 

merengett éppen, amikor csodált zöld békája hirtelen megszólí-

totta: 

– Miért búslakodsz, kedves? 
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–  Te tudsz beszélni? 

– Igen, mást is tudok. Régóta figyellek már itt, a tóparton. Ki 

vele, látom, hogy bánt valami elég hosszú idő óta!  

– Nem találom a páromat. Szeretnék már családot, de valamiért 

nem sikerül. 

– Apámtól tanultam egy varázsigét. Azt mondta, egyszer az 

életben használhatom. Ha úgy látom, hogy valakin segíteni tu-

dok vele. Te olyan szép vagy, megérdemled, hogy sikerülhessen 

– ezzel felfújta magát, hangosan és ütemesen brekegni kezdett 

jónéhány percig. Egyre csak nőtt, növekedett, majd megrázta 

magát, és kilépett a tó partjára. Frosch kisasszonynak leesett az 

álla, mivel egy mosolygós, jóképű fiatalember nézett vissza rá. 

– Hát ezt hogy csináltad? 

– Telik az életem, itt az idő, hogy jót tegyek veled. Elfogadsz-e 

párodnak? – kérdezte, és odanyújtotta a kezét a kékszemű, vö-

rös hajú végzet asszonya felé. 

– Ha már ilyen áldozatot hoztál értem, megpróbálhatjuk! 

Egymásba karoltak, bementek a vadszőlővel befuttatott házba. 

Ezzel a csodás nappal kezdődött közös életük. Frosch kisasz-

szony boldog volt, szerencsésnek érezte magát, de a bőréből 

nem tudott kibújni. Folyton magával volt elfoglalva, órákat ci-

comázta magát a fürdőszobában, azt szerette, ha ő irányíthatta a 

döntéseiket. Társaságban nem győztek irigykedni rá, hogy ilyen 

hirtelen megtalálta az ideális társat, aki csendes, vonzó, felelős-

ségteljes, és még házasságra is hajlandó. Így teltek a hetek, a 

hónapok. Kívülről mindenki szép párnak látta őket, de a hátuk 

mögött összesúgtak: 

– Meddig bírja még elviselni ezt a túlzott dominanciát? Hogy 

lesz ebből tartós házasság? Frosch kisasszony nem törődött az 

aggodalmaskodókkal. Örült, hogy befejezhette az internetes 

párkeresés hiábavaló próbálkozásait. Gondoskodott arról, hogy 

mindig kívánatos legyen, továbbá kellemes beszélgetőtárs.  

De igazán figyelni a másik igényeire nem tudott. Lefoglalta a 

munkája, az esküvői előkészületek, a közösségi oldalak. Posz-

tolta az irigylésre méltó képeket magukról, és egyre csak szá-
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molgatta, kiket hívjon meg a pazar esküvőre. Egyik reggel arra 

ébredt, hogy üres mellette az ágy. Kiment a kertbe, lesétált a tó-

hoz, és meglátta a békát a legnagyobb liliomlevélen.  

– Miért hagytál itt engem? – kérdezte kétségbeesetten. Olyan 

szépen alakult az életünk! 

A béka büszkén elfordította a fejét. 

– Hogy tudnálak kiengesztelni?  

A zöld béka beugrott a vízbe, beúszott a nádak közé, ahol egy 

kisebb testű, csillogó szemű társa várta. Frosch kisasszony el-

hűlve fogta fel, hogy most ütötték le a kezéről a jóképű vőle-

gényét. A látványtól Maxikának érezte magát, amint éppen be-

kapja a nagy kígyó. 

 

 

Malagai pezsgő 

 

A legutóbbi szilvesztert Dél-Spanyolországban töltöttük. A vi-

szontagságokkal, szomorú tragédiákkal teli elmúlt hónapok után 

napsütésre vágytunk. Így is mindig hosszú és sötét a január-

február. 

Valóban Európa Kaliforniája ez a vidék. Reggel, este lehűl a le-

vegő, de a nap szinte mindig süt. Vidámságot csal az emberek 

fásultságába. A nap negyed kilenckor kelt fel a szobánk ablaká-

ból, a tengerből. Először piros csík jelent meg a vízfelszín felett, 

aztán egy vöröslő pont. Hihetetlen gyorsan hízott meg, ahogy 

kibukott a horizonton. Erős, vakító fényébe egy idő után már 

nem lehetett belenézni. Mindezt körbevették a pálmafák, a ten-

ger sejtelmes kékje, s közben az ébredező zöld papagájok riká-

csolását hallgattuk. Gyógykúra volt a javából. Néha a tenger fe-

lől érdekes alakú felhőket terelt össze a szél. Ez a nyugalom fel-

emelő volt. Minden probléma otthon maradt.  

A hosszú séták és izgalmas kirándulások után elérkezett az év 

utolsó estéje. A szilveszterest hasonló, mint nálunk, de itt nem 

himnusz van éjfélkor, hanem harangzúgás, és minden harang-

zúgáskor be kell kapni egy szőlőszemet. Mi is ezt tettük abban a 



SODRÁSBAN 2019 

 

158 

reményben, hogy szerencsét hoz 2019-ben. A malagai száraz 

pezsgő bekerült a hátizsákba, két szállodai pohárral, gyertyával, 

kubai szivarmaradékkal. Még sosem szilvesztereztünk a tenger-

parton bokáig süppedő homokban. A sirályok a sötétben már 

nem nevettek kárörvendően, helyettük tűzijátékot láttunk az 

égen, hallgattuk a hangos dörrenéseket. Az egyik vizespohárba 

került a gyertya, utána le, a homokba, majd jött a koccintás és a 

csöndes jókívánságok. Éjjel is andalító Andalúzia, nemcsak a 

szikrázó napsütésben. Mit is kívánhattunk? Kevesebb temetést, 

jobb egészséget, bátor döntéseket, hosszú, együtt töltött harmo-

nikus éveket. Ezt pecsételtük meg a gyöngyöző malagai pezs-

gővel. Minden felszálló pezsgőgyöngyben egy-egy kicsi kíván-

ságunk rejtőzött. 

 

 

III. Hógolyó bukása 

 

Az Állatfarmról elüldözött Hógolyó unokája, III. Hógolyó né-

ven mangalicabirodalmat alapított egy tölgyfaerdő közelében.  

A hely ideális volt: csöndes, távol az emberek világától, éle-

lemmel teli, patakkal és dagonyázóhelyekkel a közeli makkos 

erdőben. Elnevezte Tölgyfamajornak. 

III. Hógolyó háremében sok életerős, vonzó idomú és csalogató 

feromonokat kibocsátó emse élt. Birodalmának utódlása így 

biztosítva volt. Nagyapja tulajdonságai közül örökölte a bátor-

ságot és az előrelátó-képességet. Fiatalon elhatározta, hogy 

olyan élőhelyet alakít ki mangalicatestvérei számára, ahonnan 

nem fognak elvágyódni. Nem lesz erőszak, átverés, ideológia-

gyártás a visszaélések leleplezésére. A növekvő létszámú 

Tölgyfamajorban azonban nem tudott mindenki kedvére tenni. 

Kezdeti rajongói egyre többször fogalmaztak meg kritikát veze-

tői viselkedésével szemben. III. Hógolyó felvértezte magát 

ezekkel szemben, hiszen nagyapját is örökké hibáztatták. 

Egalizációja kettős mércén alapult. Ha valaki külön elbírálást 

kért a maga számára, mindig ezt mondta: „Ha neked megenge-



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

159 

dem, másnak is meg kell engednem.” Azonban voltak olyan 

mangalicák, akikről mindenki tudta, hogy sok mindent megte-

hetnek számonkérés nélkül. Mr. Jones elvárásainak mindenáron 

meg akart felelni III. Hógolyó. Ne kerüljön sok pénzbe a man-

galicatelep fenntartása, ezért csak olcsó javításokat engedélye-

zett. Mr. Jones takarékossági intézkedéseit gondolkodás nélkül 

végrehajtatta. Birodalmában csak egymás között mertek őszinte 

véleményt kimondani a telep lakói. III. Hógolyó mindig kollek-

tíven szidta le a gyűléseken őket. Folyton elmondta, hogy mit 

nem csinálnak elég jól, de nem fáradozott azon, hogy behívja az 

illetőket vezetői lakhelyére személyes beszélgetésre. A hangulat 

rossz volt, egyre többen kerekedtek fel más élőhelyet keresni. 

Ezt a vezér úgy magyarázta az ottmaradóknak, hogy a távozó 

életkörülményei megváltoztak, ezért megy el. Az elköszönők so-

sem merték bevallani, hogy III. Hógolyó kisstílű viselkedése mi-

att távoznak. Egy idő után már el sem búcsúztatták őket.  

A vezér úgy érezte, hogy aki elmegy, az elárulja a Tölgyfamajort. 

Hiába örökölte nagyapja előrelátó-képességét, mivel ez kime-

rült a Mr. Jonesnak való megfelelni vágyásban. Szeretett emséi 

lassan nem benne látták a férfiideált, igyekeztek kibúvót találni 

a párzási időszakukban. III. Hógolyónak egyre fogytak a hívei, 

de a problémákkal nem akart szembenézni. Kevés talpnyalója 

és információszállítója elfeledtette fiatalkori céljait. A virágzó 

mangalicatelep helyett egy keserűséggel teli helyet működtetett. 

Mindenkit keményen dolgoztatott, de az elért sikereket jórészt 

magának tulajdonította. Mr. Jones elégedett volt vele, mivel 

meghosszabbította a megbízatását. A vezérválasztáson kihívója 

alulmaradt, aki jobbnak látta a kudarc után odébbállni. 

Egymás után teltek az évek, a gyűléseken mindent megszavaz-

tak és sohasem szólalt fel senki.  

III. Hógolyó felett is eljárt az idő. Férfias megjelenésébe beza-

vartak az öregedés jelei: egyre több ősz sörte keveredett a pofa-

szőrzetébe, izmai megereszkedtek, lábai meggyengültek. Hallá-

sa, látása megromlott. Már nem is emlékezett arra, hogy milyen 

célokat tűzött ki maga elé. Tölgyfamajor közelében egyre több 
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jól vezetett mangalicabirodalom jött létre az eltávozott testvérei 

vezetésével. III. Hógolyó még mindig hamis világában élt. Alig 

beszélgettek vele, társai inkább kerülték. 

Egyszer álmában megjelent neki a hősként viselkedő nagyapja. 

Másnap sokat töprengett azon, vajon milyen üzenete lehet a 

szokatlan jelenésnek. Harmadnap már beszélt is hozzá: 

–  Használd a bátorságodat arra, hogy visszavonulj!  

III. Hógolyó életében először tisztán látta magát kívülről. Rá-

jött, hogy azzal teszi a legtöbbet mangalicatársaiért, ha hátralép. 

Fogta magát, bekocogott az erdőbe kedvenc dagonyázó helyére, 

többször is megmerítkezett a jótékony sárban. Egyre távolabb-

ról hallotta emséi pletykálkodását, akik éppen őt beszélték ki, 

hogy mennyire megöregedett.  

A vezérhez már nem ért el a bántás, egyre nehezebben lélegzett, 

s közben lepergett élete filmje malackorától kezdve. Anyja 

mindig kiválasztottként kezelte, de hát mire is vitte?  

Homályosan még észlelte, hogy nevén szólítják. Kétfelől hív-

ták: szólongatták a patak partjáról és a másik irányból, távolról 

integetett felé Hógolyó, a példaképnek tekintett nagyapja. Nem 

gondolkodott, inkább megadta magát öregapja invitálásának. 

 

 

Telefonfülke 

 

A zöldre festett telefonfülke a város forgalmas sarkán helyez-

kedett el a Váci utcában. 

1928-ban kerültem oda. Annyi mindent megéltem már az el-

múlt 91 év alatt, hogy egy regény is kitelne belőle. Az 1929-es 

világválság idején egy csődbement bankár bennem lőtte halán-

tékon magát. Ez volt az első igazán tragikus élményem. 1930-

ban a KMP egyik aktivistája az éj leple alatt ezt a röplapot ra-

gasztotta üvegszememre: „Nem csöndes sétára, hanem harcos, 

bátor tüntetésre hív benneteket szeptember elsején a déli órák-

ban a Nagykörútra a Kommunisták Magyarországi Pártja. 

Tüntessetek a régi győzelmes elszántsággal.” 1932-ben újabb 
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200 készüléket állítottak fel Budapesten. A helyi beszélgeté-

sek díja 20 fillér volt, 1943-ban 30 fillér, aztán jött a tantusz. 

A nyilasok sem kíméltek, teleragasztottak a háború folytatásá-

ra buzdító plakáttal. A második világháborúban mindnyájan 

elpusztultunk. 1946-ban a Dob utcában állítottak fel újra zöld-

sárgára festve. 45 új utcai társam lett. A Rákosi-korszakban 

éberségre intő plakáttal csúfítottak el az alábbi felhívással: 

„Aki nem éber, aki nem titoktartó, a dolgozó nép árulója. Lep-

lezd le a fecsegőket!” 1956-ban egy sorozatlövés miatt az ösz-

szes üvegem betört, megroggyant a zöld vázam, egy sebesült 

fiatal egyetemista egy egész éjszakát töltött bennem a kijárási 

tilalom miatt. Próbáltam őt vigasztalni, ezért a kagylóból fo-

lyamatosan mondtam neki az Egy mondat a zsarnokságról cí-

mű verset, amíg el nem nyomta az álom és a fájdalom. Utána 

hetekig némán hallgatnom kellett azt a sok sírós búcsúzkodást 

a nyugatra távozóktól. Sok tanácstalan telefonáló is volt, aki 

nem tudta eldönteni, mikor cselekszik helyesen: ha él a nyitott 

határok lehetőségével, vagy ha marad, mert úgyis belepusztul-

na a honvágyba. 1957-ben szomorúan konstatáltam, hogy hány 

feleség próbált meg információkat megtudni az éjjel váratlanul 

elhurcolt férjéről. Aztán 1961-ben megkaptam mind a négy 

oldalamra az „Aki nincs ellenünk, az velünk van” feliratot.  

A posta 1969-től vonta ki a tantuszokat. Hogy nekem addig 

mennyi ütleget kellett elviselnem, hogy adjam vissza a leesett 

tantuszokat! Azután 1 forintért 3 perces beszélgetést lehetett 

folytatni. Rengetegen bonyolították a házibulira való meghívá-

sokat a segítségemmel, mivel kitört a twistőrület. Vitték a Hu-

bertust, kitárták az ablakokat, és üvöltették a magnókról a 

twistszámokat. Minden május elsején valaki bent felejtette 

vagy a sörét, vagy a virslijét telefonálás közben. Hatalmas elő-

relépés volt telefonálóim életében, amikor 1970-ben útjára in-

dult a metró, vagy amikor 1975-ben átadták a balatoni autópá-

lya első szakaszát. A jó világ 1979-ig tartott. Nagy fordulatot 

jelentettek a megszorító intézkedések: az áremelések és a reál-

bércsökkenések. Megdőlt a lakás, Wartburg, telek szenthá-
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romsága. Az 1980-as évekre lehetetlen volt a korábbi életszín-

vonalat megőrizni. Az én fülkémből is szervezték a Lakitelki 

találkozót 1987-ben, amire nagyon büszke vagyok. 1988-ban a 

bős-nagymarosi vízlépcső ellen tiltakozó plakátot kaptak az 

oldalfalaim. 

Az 1990-es években voltam a legnépszerűbb, egy hónapban 

akár 10 órányi beszélgetést is lebonyolítottam. A mobiltelefo-

nok megjelenése azonban az én halálos ítéletem volt. Hiába 

kaptam önmagától záródó ajtót és éjszakai világítást, nem tu-

dom felvenni a versenyt okos riválisaimmal. 

Manapság már csak kegyelemből tartanak meg a segélyhívá-

sok biztonsága miatt. Havonta már csak egyórányi beszélge-

tésre vagyok jó. El kell viselnem az elcsúnyító graffitiket, sőt 

az ilyen megalázó egyéni ragaszokat, mint „Eladó lakást ke-

resek a környéken. Hívjon bizalommal, név, mobiltelefon-

szám.” A kagylómat ízléstelen rózsaszínűre cserélték. Csak 

reménykedhetem, hogy muzeális célra vagy könyvcserélő 

pontnak még hasznosnak találnak. Éjjel szoktam a telefon-

fülke társakkal beszélgetni, tőlük tudom, hogy Bécsben 

elektromos autótöltővé vagy mobiltelefon-kiadó automatává 

alakítják a kivénhedt sorstársainkat. Budapesten 600-an va-

gyunk még mementónak. Mindjárt százéves leszek, de már 

nem látok bele az emberek magánéletébe. Megöl az unalom, 

egész nap csak várok egy telefonálóra. El kell viselnem a ré-

szegek garázdaságát is. Csak ritkán jönnek kitakarítani. Van, 

hogy hetekig bűzlök. Szégyenemben már az öngyilkosságra 

is gondoltam. Imádkoztam már egy megváltó földrengésért 

vagy viharért. De hiába. Ritkán egy-egy megszállott fotós 

azért megörökít. Akkor kihúzom magam, végtére mégiscsak 

jó vagyok modellnek? 

 

 
*** 

Várjuk a VERSLISTA Facebook csoportjába is: 

https://www.facebook.com/groups/verslista/ 

https://www.facebook.com/groups/verslista/

