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MAYER ZSÓ 

 
Csak óvatosan 

 

Nóri az őszi napfényben fürdőzött a park egyik padján. Lágy 

szellő simogatta arcát, fekete haján táncot lejtett egy-egy nap-

sugár. Eszébe jutottak a kellemes nyári esték, mikor a tó part-

járól dobálták barátjával a kavicsokat a vízbe, azok kisebb, 

majd nagyobb köröket rajzolva elmerültek. 

 – Bárcsak az én emlékeim is így merülnének el, ahogy ezek a 

sok színben pompázó kavicsok! – sóhajtott. 

Olyan csodálatosan indult a nyár, a móló korlátján könyököl-

tem, bámultam a kiúszó katamaránt tucatnyi kocsival megra-

kottan, a hajó szélén az utasok egymás mellett, mint fecskék a 

villanydróton, csicseregtek, élvezték a víz kékségét, a hullám-

zó hegyek zöldjét. A tihanyi templom két tornya, mint Isten 

ujjai intettek az óvatosságra: vigyázz magadra, a tó csodálatos 

élményt nyújt, de veszélytől sem mentes – emlékezett a lány. 

Közelében a matrózlegény egy kikötő hajó kapitányával vál-

tott néhány szót. Ő csak a hozzá sodródó hangfoszlányokra fi-

gyelt fel.  

– Este kilenckor indulunk, aztán kifutunk a tó közepére, és ott 

hajnalig tart a szórakozás – szaggatottan hallotta a kapitány 

szavait. 

Nóri a kedvelt fürdőhelyen nyaralt, játszott a gondolattal, hogy 

belépőjegyet vásárol az éjszakai szórakozásra. A pénztárhoz 

sietett, érdeklődött a sétahajózás körülményeiről, úgy döntött, 

jegyet vásárol. Bérelt szobájába indult, zuhanyozott, felvette 

selyem ruháját, finom parfümöt szórt magára, elköltötte több 

fogásos vacsoráját az étteremben. A panzió vezetőjének tet-

szett a lány, érdeklődve fordult felé: – Mivel tölti e kellemes 

nyári estet? – 

 – Sétahajóra indulok, már a jegyem is a táskámban bújik, re-

mélem, szép élmény vár rám – válaszolt szelíd hangján a lány.  

 – Elkísérhetem? – elvégre a balatoni éjszakában egy ilyen bá-

jos hölgynek jobb, ha kísérője is akad. 
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– Önre bízom, de nincs ellenemre a társasága… – 

A férfi bemutatkozott, majd kevés időt kért az átöltözésre, né-

hány perc elteltével együtt andalogtak a kikötőbe, ahol a hajó 

már fogadta szórakozni vágyó utasait. Jegyet vásárolt, még 

volt idő a hajó indulásáig, beszélgettek, nézték a hullámzó víz 

habjait. Kezükbe vettek egy-egy fénylő kavicsot, azok a ha-

bokba dobva, érdekes látványt nyújtva merültek el. A hajóba 

kezdtek beszállni a szórakozni vágyó fiatalok. Pontosan kilenc 

órakor kiúszott a sétahajó a tó közepére. Nóri és kísérője szí-

nes lampionok között foglalták el helyüket. Fényárban úszott 

körülöttük minden. A tó tükrében látták a fények milliónyi já-

tékát. Távol a kivilágított tihanyi templom ujjai figyelmeztető-

en intettek – csak óvatosan! Az ezüstpart látványa is fokozta 

az idillt a tó túloldalán. Kényelmes, bársony fotelokban he-

lyezkedtek el, pezsgőt kortyoltak ismerkedésük tiszteletére, 

andalítóan szólt a lágy zene. A fekete égbolton a hold ezüst 

karéjában gyönyörködtek, néha egy hulló csillag látványában.  

A hajó padlóján néhány pár táncolt. A férfi is illően felkérte a 

lányt, egymás szemeit fürkészték tánc közben időnként, csak 

egy gyors twist után foglaltak helyet kipirulva. Beszélgettek 

egymás családjáról, munkájukról, a nyár ezernyi szépségéről, 

a még hátralévő üdülés programjairól.  

Hirtelen vad szél kerekedett, kialudtak a fények, a hajó sodró-

dott összevissza. Az égről eltűnt a hold, sötétbe burkolózott 

minden körülöttük. Eleredt az eső, zivatarba torkollott, dörgött 

az ég, villámok cikáztak. A hajó kormányozhatatlanná vált, 

himbálózott ide-oda. Tüzet okádott az ég, jajveszékelés ütötte 

fel fejét. A férfi magához ölelte Nórit, s nyugtatta: 

 – Nem lesz semmi baj… – Ahogy ezt kimondta, leesett a hajó 

árboca, eltalálta a lány gerincét. Közben a hajó is partot ért, 

ahol már mentők sorakoztak. Nóri semmit nem érzett a fájda-

lomtól, elvesztette eszméletét, csak a kórterem fehér falai éb-

resztették rá, hogy nagy a baj. Könnyei némán folytak, barátja 

a kezét simogatta, egy orvos jött be hozzá közölni a rettenetes 

hírt. Elvesztette egyik lábát, amputálni kellett, térd alatt. Nóri 

hevesen kereste, kutatta kezeivel bal lábát, de csalódott. Köny-
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nyei csendesen peregtek le arcáról. Barátja elcsukló hangon 

próbálta vigasztalni, de hasztalan volt próbálkozása. Nóri el-

küldte, egyedül akart maradni súlyos bajával. Ezúttal senki és 

semmi nem nyújtott vigaszt számára. Hozzátartozói látogatták 

naponta és a férfi. Elhalmozták mindenféle finomságokkal, de 

hiába. Aztán egy kora reggeli napon elhatározta, nincs értelme 

sebei nyalogatásának: talpra kell állnia. Orvosa megrendelte a 

protézist, miután lábán a seb begyógyult rehabilitációra küldte. 

Az intézet halljába érve sok, hasonló sorsú emberrel találko-

zott. Volt köztük bénult, lábát vesztett, beszélni alig tudó fia-

tal, idősebb ember. Jókedvűek voltak, vagy csak mímelték, 

nem tudta eldönteni. 

Rengeteg gyógytorna, különböző terápiák követték egymást, 

Nóri komolyan állt minden gyakorlathoz, teste gyógyult, de 

lelkén mély nyomot hagyott a baleset. Látogatták a barátai, 

hozzátartozói szorgalmasan. Balatoni barátja is gyakran keres-

te fel az intézetben, kedves példát hozott fel ismerősei köréből, 

ennek hallatán Nóri búsan megjegyezte: 

 – Nem várhatom el tőled, hogy egy nyomorék nő társa legyél. 

A férfi kis idő múlva szótlanul távozott.   

Közben a láb-protézisével jól megtanult járni a lány. Már 

hosszabb sétára is elmerészkedett a szanatórium parkjában. 

Határtalan boldogság töltötte el, hogy tud járni, csak lelke öl-

tözött néha magányba. Egy vasárnap különös érzés kerítette 

hatalmába: a lába gyakran megremegett, görcsbe rándult. 

Csörgött a telefonja: 

 – Ezúttal nem tudlak meglátogatni, sok dolgom akadt a panzi-

óban, el kell végeznem – mondta a férfi nyeglén. Nóri ezt 

érezte meg, de bájosan csicsergett vele, biztatta az elvégzendő 

feladatokra. Eredményes javulást értek el az intézet szakembe-

rei nála, így kis idő múlva otthonába bocsátották. Hangulatos 

lakásában egymásnak adták a kilincset barátai, sőt kisebb sétá-

ra invitálták a városban, ahol lakott. Visszavették munkahelyé-

re recepciósnak, általában ült, csak bájos arcát látták a vendé-

gek, több nyelven társalgott, munkáját tökéletesen ellátta. 

Gyakran elsétált szabad idejében az arborétumba, élvezte a 
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növények nyújtotta kellemes látványt, a természet sokszínűsé-

gét. Balatoni barátja nem látogatta többé, néha egy-egy üzenet 

várta telefonjában – sikeres gyógyulást kívánva. Lassacskán az 

üzenetek is ritkultak, majd elmaradtak. Eszébe jutott a kegyet-

len vihar, ilyenkor lelke bezárult mindenki előtt, szomorú lett. 

 

Rehabilitációra évenként feküdt be a közeli intézménybe. Ér-

dekes esetekkel találkozott, szerelmek szövődtek a fiatal sérült 

emberek között. Ennek láttán eszébe jutott a barátja is, milyen 

csodálatosan indult kapcsolatuk, és egy váratlan pillanat a ha-

jón kettétört mindent.  

Élete megváltozott, lábán a sebek gyógyultak ugyan, de lelkén 

mély nyomot hagyott az a bizonyos sétahajózás. Barátja el-

hagyta, de miért is kötné magát egy nyomorékhoz – surrant át 

agyán a kegyetlen valóság. Miközben efféle gondolatok őröl-

ték a lelkét, megszólította egy jólöltözött, negyvenes férfi, aki 

kissé féloldalasan járt, lábát kaszáló mozdulatokkal tette előre. 

Bal keze csüngött, jobb kezével tette zsebébe. Megszólította a 

lányt: 

 – Régóta figyelem magát, baleset vagy betegség miatt biceg – 

megkérdezhetem? – de csak akkor válaszoljon, ha valóban úgy 

érzi, hogy beszélni szeretne róla.  

– Talán, majd legközelebb, ha akkor még érdekli – válaszolt 

Nóri szemlesütve. Újból az a szomorú nap emléke gyötörte. 

Eszébe jutottak a kavicsok, a tihanyi templom két tornya. – 

Óvatosságra intettek, és én nem hallgattam meg őket… 

Ült a park padján, lágy napsugarak simogatták gyönyörű arcát, 

s ő az emlékeivel volt elfoglalva.  

Észre sem vette a lábaival kaszáló férfi jelenlétét, mikor odaért 

hozzá. Ő csak állt mellette, nem zavarta meg a lány nyugal-

mát, egy kis idő elteltével továbblépett, belerúgott egy kavics-

ba, véletlenül. Nóri kinyitotta szemeit a zörejre, az ismerős 

férfi illata suhant el előtte a levegőben. 

Utánaszólt: – Üljön ide mellém, ha kedve támadna egy jó kis 

beszélgetéshez… 


