
A guberálók találtak rá a csecsemőre: egy tépett
női hálóingben feküdt a kukában minden élet-
jel nélkül. Azonnal értesítették a közeli lakóház
házmesterét, az a rendőrséget, akik az ügyele-
tes mentőorvossal egy időben érkeztek a hely-
színre. Úgy tűnt, hogy az újszülött fiúcskában
pislog némi élet, s így azonnal beszállították a
reanimációs osztályra, ahol belekapaszkodva
az alig pihegő szálba, az orvosok visszaterelték
abba a világba, mely a legkegyetlenebbül fo-
gadta, miközben megállapítást nyert, hogy alig
néhány órával a megtalálása előtt kényszerült a
neki nem szánt életbe.

A rendőrség azonnal nyomozásba kezdett
bevonva igyekezetükbe a szakértőket. Rutin-
vizsgálódásaik legelején sikerrel jártak, mert a
közeli tömblakásban értékes információ birto-
kába jutottak: tudtak egy egyedül élő leányról,
aki fenn lakott a padlástérből kialakított gar-
zonban, és az utóbbi hónapokban egyre csak
növekedett derékbősége.

„A gyerek kérdéseire nem szabad gyerekes
választ adni” – ismételgette az aranyszabályt,
amihez az autó egyhangú duruzsolása szol-
gáltatta a háttérzenét, valamint a hátsó ülésen
alvó kisfia, a hatéves Lacika alig hallható szu-
szogása. Úton voltak hazafelé, miután meglá-
togatták a tiszántúli faluban élő rokonaikat,
eleget téve ismétlődő meghívásuknak, de
nosztalgiával körített érdeklődés által is
noszogatva, mert gyerekkori és kora ifjúsága
emlékei kortalanul élve benne egyre jobban
izmosították követelődző elhatározását, hogy
bemutassa csemetéjének a számára ez eddig
ismeretlen sok szépet, amiben neki része volt,
amiről annyi sokat mesélt. 

Ő már a jelenlegi életvitelét biztosító város-
ban született, ott alapított családot, de édes-
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Nem találták otthon, viszont a szülészeten
igen. Éppen szoptatott. Az osztályvezető főor-
vos arról informálta a rendőröket, hogy arról a
személyről van szó, akit gyanúsítanak, hajnal-
ban hozták be, miután otthon szült, elmondása
szerint a placentát lehúzta a vécében, majd te-
lefonált a mentőkért.

Kihallgatható állapotban volt, ám a nyomo-
zók semmi érdemlegeset nem tudtak meg tőle,
csak a gyanú maradt, de bizonyítani nem volt
semmi esélyük: ott feküdt mellette az újszülött
kislány.

A leányanya volt a tettes: ikreket szült, egy
fiút és egy leányt. A fiút kitette a kukába amo-
lyan személyes bosszúként, utálata megnyil-
vánulásaként azon férfiúval szemben, aki
ígérte, hogy elveszi, de mikor áldott állapotba
került, faképnél hagyta. 
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A bosszú

Nehéz kérdések
apja, aki a kis Tisza melléki falu gyökeréből fa-
kadt, gyakran vitte magával szülőfalujába, az
iskolai szünidőkben, majd egyetemistaként
minden nyáron, sőt a téli szünetekben is, na-
pokat–heteket töltött apai nagyszülei házában,
rokonai és ismerősei társaságában élvezve a
felkínált határtalan szabadság és természet min-
den pillanatát, az ottani szokások, események
lélekmelengető voltát.

Azóta, különösen korosodó felnőttként, gyak-
ran és nagyokat kortyolt emlékei terített asztala
kínálataiból, élethűen idézte a valamikor látot-
takat, hallottakat: kora reggelenként hallani
vélte az ablak alatt elvonuló gulya vezérbiká-
jának kolompolását, a terelő pulik rendszabá-
lyozó vakkantását, a tollászkodó madársere-
gek trilláit, a feleselgető házőrzők hírközlő


