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Előszó 

történet a múlt században, az 1980-as években történt Battonyán. Egy fiatal lányról és egy 

fiatal fiúról emlékezünk meg, akiket az élet nagyon hamar szétválasztott egymástól. Vérző 

szívvel fordítottak egymásnak hátat, és nem az ő akaratukkal mondtak búcsút talán örökre 

Battonyán. De, ott a de, sosem tudták elfelejteni egymást, és a két fiatal szívet nem tudta 

begyógyítani a távolság, a furcsa érzést, amit korai szerelemnek hívnak, még későbbi 

élettársuk sem tudta feledtetni. Ám, mint ahogyan mi is érezzük és tudjuk, az élet halad, viszi 

a nem érzékelhető időt és bizony harminc év nagyon hamar elröppent. Nem boldogultak az 

élet harc mezején, és ezért visszatértek a szülői házba, ahol már csak a ház várta őket, szülők 

nélkül, akik már a temetőben álmodták múltjukat. A már nem fiatal férfi és nő véletlenül 

találkoztak Battonyán, fellángolt a harminc éves, talán elmúlt, vagy éledő szerelem? Tombolt 

a szívük, agyuk tompábbá vált, ha csak egymásra gondoltak, ha meglátták egymást. 

Feltehetjük a kérdés: Mi is lesz a vége? Legyen most titok. Talán elnézi mindenki, ha egy 

kicsit megkönnyezik a dalokat, akik hallgatják majd, mert a lélek a szívet-picit sírásra is 

kényszerítheti. Battonya, e kis városkában a szerelem kezdete és vége, de sose felejtsük el, 

szerelmesnek lenni, nem csak a fiatalok kiváltsága és érzése.      

A 
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Battonya felett az augusztusi nyár koraesti csillagai hunyorogva figyelték a visszatükröződő 

fényeket, a Szárazér füves partján üldögélő fiatal fiút. A srác nézte a csillagokat, majd bal felé 

fordította a fejét ahonnan szív dobogva várt egy lányt. Kilenc órakor találkoznak immár 

három éve szinte kétnaponként, vagyis tíz éves koruk óta.     

   Elmosolyodott, az első találkozásukra gondolt, amikor a fagyizóban találkoztak. Pont a 

születésnapja volt augusztus tizedike, és anyja adott neki fagyira valót és boldogan indult a 

cukrászdába. Örök emlék maradt mindkettőjüknek. Béla éppen jött ki a fagyizóból, amikor 

Enikő belépett.     A fiú a lányt, a lány a fiút nézte, és annyira belemerültek egymás 

tekintetébe, hogy Béla nekiment a lány apjának, és a fagyit a Enikő anyjának a mélyen 

kivágott ruhájának dekoltázsába ejtette, aki ép leguggolt, hogy a cipőjére ragadt  pici 

papírdarabkát leszedjen. Volt ám sikoltozás, mert az anyucinak nem tetszett a mellei közé 

hirtelen kapott ragacsos, hideg fagyi. Enikő nevetett, Béla nem mert. A lány apja megvonta a 

vállát, mert látta, véletlen volt. Az ismerkedés elmaradt, mert Béla idegességében 

visszafordult, de nem figyelt arra, hogy egy nő fagyival a kezében el akart menni mellette, és 

ő olyan ügyetlenül és gyorsan fordult meg, hogy a nő kezében lévő fagylalt azonnal beterítette 

az arcát. Enikő kacagott a fiú ügyetlenségén, de legyünk őszinték, a lány okozta csodálatos 

szépségével, amit a fiú nem bírt elviselni, és zavarában a szíve el akart menekülni a 

mellkasából egy különös érzéssel. Már két nő mondta a magáét, Béla úgy tett mintha nem 

hallaná, a pultnál állt, újabb adagot kért, vaníliát és csokit. Enikő is a fagyizó pultjához ért, 

Béla pipacs vörösen, bár udvariasan szólt a lányhoz:  

- Ne haragudj ezért a galibáért!  Meghívhatlak egy fagyira? 

   Enikő is nézte a fiú hatalmas kék szemét és érezte, hogy egy ismeretlen érzés járja át egész 

lényét… ilyen lehet a szerelem. Tíz évükkel a természet már nem tudott az érzéseiknek 

parancsolni. Enikő mosolyogva bólintott. Béla újra kérdezte. 

- Milyen fagyit kérsz? 

   A lány nevetve mutatott a fiú fagyijára, amit a kezében tartott. 

   - Ugyanezt. 

   Együtt léptek ki a cukrászdából.  Enikőt nézte, aki éppen belenyalt a hideg fagyiba. 

   - Szép nyelved van. 

   Enikő nevetve válaszolt. 

   - Ha még hallanád is, ha elkezd járni, anya még elviseli, de apa nehezen. 

   Béla kuncogott.  A még mindig sértődött anya a kislányához fordult. 

   - Gyere Enikő! 

   Enikő ránézett Bélára és mintha várt volna valamit. A lány anyjának a hangja megint 

csattant. 

   - Béla, hol vagy? 
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   A fiú meglepődve nézett az asszonyra, honnan tudja a nevét Enikő anyja, hiszen még sosem 

találkoztak, és miért keresi, hisz itt áll előtte. Enikő a fülébe súgta: 

   - Apát keresi. 

   Apuci, egy nagy adag fagyival a kezében, idegesen nézett a feleségére. Enikő nézte a fiút, 

aki meg őt nézte. Nem bírta tovább a lány, ha nem megy másként akkor ő lesz az, aki 

találkozót kér. 

   - Hogy hívnak? 

   - Béla – mondta halkan. 

   - Béla — Enikő elkezdett nevetni, majd vidáman folytatta — apát is így hívják, legalább 

nem felejtem el a nevedet. Engemet meg Enikőnek. Ha ráérsz, holnap délután hat órakor 

találkozhatunk a kis csobogó víz mellett. 

   Béla most gondolkozott el, neki kellett volna ezt kérnie, nem a lánynak, de mielőtt 

megszólalhatott volna a kislány már el is szaladt, mert az anyucija nagyon mérgesen nézett rá, 

amiért azzal a fiúval cseverészik, aki őt fagyival beborította. Bélának már nem ízlett a fagyi, 

csak nézett a kislány után, aki sokszor mosolyogva hátra fordult. Látta, hogy a másik nő 

tisztogatja az arcáról a fagyit, és attól tartva, hogy pár taslit bezsebelhet a mérges nőtől, 

gyorsan elfutott.  A fiú nevetett, nem gondolva azzal, hogy még nem úszta meg azt a napot, 

mert a nő, akinek a képébe nyomta a fagyit ismerte őt is meg a szüleit is, és az volt az első 

dolga, hogy az apjánál beárulta. Apja egy nagy pofonnal zárt le a napot. 

   Végre, meglátta a lányt és mellette a kutyáját a nagytestű belga juhászt. Megdobbant a 

szíve, mint mindig, amikor találkoznak. A kutya már nagyon sok alkalommal megtette ezt az 

utat, ismerte, s ezért már előre szaladt Bélához. Hamarosan a lány is odaért hozzájuk. Enikő 

egy puszit adott a fiúnak és leült mellé a fűre. Szótlanul fogták egymás kezét, sokáig egymást 

nézték, majd egymáshoz hajoltak. A hosszú csók után Enikő megszólalt. 

   -Szervusz, drága Fiúm. Hogyan telt a napod? Az enyém nagyon rosszul.    

   Kíváncsian nézte a fiút, aki hozzá hajolt és egy nagy puszit adott a nyakára.  

   - Jól vagyok, bár valamit érzek, de nem tudom mit, de ne is foglalkozzunk ezzel, itt vagyunk 

ketten és ez a lényeg. Tudod mit, a születésnapodra egy szép ajándékot kapsz tőlem. 

   Enikő bólintott, majd elhelyezkedett a fiú karjaiban és ő is nézte a csillagokat. A kutya 

boldogan rohangált körülöttük, végre megint szabad nem kell a négy fal közt lennie a 

lakásban. Szótlanok voltak, értették egymást szavak nélkül is. Béla simogatta a lány már szép 

kerek melleit, a hasát és a combjait. Enikő sem volt különb, ő is simogatta szerelmét, érezte a 

már férfiassá váló izmokon az erőt. Még nem feküdtek le egymással, de megfogadták, hogy 

csak ők lesznek egymásnak, más szerető sosem lesz az életükben, a szerelem tombolt bennük. 

   Enikő, szüleinek mindig azt mondta, hogy korán nyugovóra tér, már alszik este nyolc órakor 

s ezért nem is zavarták. Igaz pár alkalommal ellenőrizték, de szerencséjére pont akkor, amikor 

nem találkozott Bélával s így lassan leszoktak az állandó kopogásról. Enikő családjának a 

lakása a négyemeletes panel földszintjén volt, s amikor találkozója volt Bélával, egyszerűen 
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kilépett az ablakon és már indult is a kutyájával, aki a szobájában aludt, a folyó partjára, 

szerelméhez. Béla pár tömbbel odébb lakott ezen a lakótelepen, csak nála egy kicsit 

bonyolultabb volt a helyzet. A második emeleten laktak, és innen csak úgy tudott meglépni, 

ha az ablak előtt álló fára kimászott, majd innen a földre tornázta magát. Visszafelé felmászott 

a nagy platán fára, és onnan lépett az ablak párkányára és már be is ugrott a szobájába. Az idő 

nagyon hamar elrohant, tizenegy óra volt, sajnos a szerelmi simogatások, a csodás érzésnek 

véget kellett vetniük, haza kell indulniuk. Felkeltek a fűről, elindultak kéz a kézben, a 

csillagok világítottak nekik ott is ahol a lámpa gyér fénye alig mutatta az utat. Béla most is 

elkísérte Enikőt, mint mindig, ha találkoztak. A kutyus is szomorú volt, mert a szabadságnak 

nem csak íze van, de nagy a területe is. A lány lakásához értek, Enikő most valami furcsát 

érzett, szembe fordult a fiúval és szomorúan kérdezte. 

   - Béla, szeretsz? 

   Béla meglepődött, de azonnal válaszolt. 

   - Igen, tudom, még nem vagyok felnőtt, de ígérem, a szívem az mindig a tied marad, sosem 

fogok megnősülni, csak veled, és a születésnapi ajándékot is a következő találkozásunkkor 

kapod meg. Imádom ezt az augusztus 14-ét, mert ez a te napod, és 14. éves leszel. De miért 

kérdezed, hogy szeretlek-e? 

   Enikő kicsit hallgatott és halkan, de nagyon szomorúan válaszolt. 

   - Azért kérdeztem, mert valamit érzek, ami nem jó, de két nap múlva újra találkozunk és 

elmondom mit is érzek. 

   Béla megsimogatta a csodás és szeretett arcot és most ő kérdezett vissza. 

   - És te szeretsz, vagy… valami baj van? 

   Enikő átölelte a fiút és csókra nyújtotta a száját. Amikor eltávolodott egy picit a fiútól, Béla 

megint meglepődött, Enikő sírt, de mielőtt rákérdezhetett volna Enikő megszólalt. 

   - Béla, nagyon szeretlek, sosem leszek másé csak a tied. A szívemet sosem fogja senki sem 

megdobogtatni, csak te! —  Hangos sírásban tört ki.  

   A fiú ledöbbent, átfogta a remegő lány testét, de nem értett semmit. A lány hosszasan nézte 

a fiút, majd egy csókot adott az értetlenül néző fiúnak. Pár méterre volt a szobájának az 

ablaka, ide lépett és kezével benyomta az ablakszárnyakat. Még egyszer sírva visszafordult, a 

fiúhoz szaladt, átölelte, és zokogva mondta. 

   - Nagyon szeretlek, és sosem felejtelek el! 

   Béla nem tudott egy szót sem szólni, mert Enikő bemászott az ablakon és becsukta maga 

után. Nagy csend ölelte át a környéket. Béla sokáig álldogált a lány ablaka alatt mire rászánta 

magát a hazaindulásra.  Éppen a fára akart felmászni, amikor nyílt a ház kapuja és apja lépett 

ki rajta. Amikor Béla meglátta az apját azonnal tudta, lebukott, éppen azon törte a fejét mit is 

kellene mondania, vagy hazudnia, amikor apja megszólalt. 
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   - Fiam, már vártalak, anyáddal nyugtalanok voltunk. A szobádban már mindent 

összepakoltunk, itt van a kocsi is, amivel megyünk Győrbe. Tudod nagyon jól, a parancs az 

parancs. Azonnal indulnunk kell, igaz már egy órát késünk, de valahogyan majd 

kimagyarázom a késés okát. Tudtuk, hogy Enikővel volt találkozód. 

    Béla sírva fakadt, apjához fordulva szinte kiabálta. 

   - Miért nem szóltatok hamarabb? Itt vannak a barátaim Battonyán, a társaim, nem tudok 

elbúcsúzni tőlük. 

   Apja magához vonta a fia fejét és nagyon szomorúan válaszolt. 

   - Fiam, nem tudok mit csinálni. A honvédségnél, ha parancsot adnak, azonnal mennem kell. 

A családomat is vinni kell, mert esetleg bajba sodornám őket, de így valami védelemben is 

lesztek. Menjünk be a lakásba. Amit tudnod kell, ez a lakás a mienk marad, majd albérletbe 

kiadják, de ha nagy leszel, számíthatsz erre a lakásra, mert ez a tied. 

   Béla sírva ment fel a szobájába… a káosz, ami fogadta már meg sem lepte. Mindenütt 

dobozok, bőröndök és zsákban egyéb dolgok. Az ágya, a székek, az asztala és más 

berendezések már nem voltak ott. Leroskadt a parkettára, Enikő arca jelent meg előtte. Most 

értette meg, a lány érezte az elválást, de nem tudta még elfogadni, és nem is akarta. Felugrott 

a parkettáról, ki akart szaladni, de ekkor négy ember jelent meg a szobájában, elkezdték 

pakolni, ami még ott maradt. Apja lépett mellé. 

   - Fiam, indulnunk kell, anyád már a kocsiban van, gyere! 

   Béla sírva lépkedett apja mellett, tudta, elvesztette a szerelmét egy időre, de bízott benne, 

valami formában értesíteni tudja Enikőt. Tudta, elbúcsúzni sem tud a lánytól, mert nem 

hagytak neki időt. Beült a kocsiba, ami lassan elindult vele. Elhaladtak a szerelme tömbje 

előtt.    Amíg tudta figyelte az épületet, a kocsiban hátul ült és hátra fordulva nézte hátha az 

ablakban meglátja a lányt. Könnyekkel a szemében hagyta el Battonyát… talán örökre. Béla, 

testileg-lelkileg összetörve érkezett megy Győrbe. Nem tudta mit is tegyen, hogy értesíthetné 

a lányt hollétéről. Tudta egy lehetősége van, levelet kell írnia a szerelmének, és hátha meg tud 

vele beszélni egy találkozót… de bármi történjék is levélen keresztül tud üzenni neki.  

   A költözéssel járó feladatok annyira lefoglalták, hogy csak három nap múlva tudott 

Enikőnek írni. Izgatottan várta a levelére a választ. De a válasz késett, majd egy hét múlva 

visszajött a levél, hogy a címzett ismeretlen. Úgy érezte, elvesztette Enikőt. Nagyon 

haragudott a szüleire, az életre, amiért erőszakkal elszakították attól, akit nagyon szeret. Nem 

adta fel, hogy fognak még találkozni.  

   Sírva vette elő azt az ajándékot, amit Enikő 14. születésnapjára készített. Egy bőrből font 

karkötő és rajta egy bőr lapocska és arra ráírva: „szeretlek”. Megpuszilta az ajándékát és abba 

a borítékba tette, amit a posta visszahozott neki azzal, hogy a címzett ismeretlen.  

   Enikő két nap múlva kilenc órára a találkahelyre ment kutyájával.  Feltűnő volt a kutya 

viselkedése is, mert máskor, amikor kiértek a Szárazér partjára a kutyusa, ha meglátta Bélát 

azonnal elszaladt, de most a kutyus mellette maradt és néha szomorú szemekkel felnézett a 

lányra. Enikő szíve hevesen dobogott, még sosem volt olyan, hogy a fiú nem várta a 

megbeszélt időben. Több mint három éven át este kilenc órakor találkoztak, ez volt a szerelmi 
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találkahelyük. Esőben, hóban, melegben, mindegy volt, a szerelemnek nem volt ideje és 

kifogása.   Enikő oda ért ahol a fiú mindig várta, ülve, állva, feküdve, de most senki sem volt 

ott. Sírva fakadt, és a megérzése most bizonyított volt, elhagyta a fiú. De azonnal elvetette ezt 

a gondolatot, érezte, tudta, a fiú nagyon szereti és meg is esküdtek, hogy az örökkévalóságig 

együtt maradnak. Szokás szerint majd két órát maradt azon a helyen. A kutyus sem szaladgált 

most, leült Enikő mellé, a fejét az ölébe hajtotta és néha vakkantott. Enikő, amikor haza indult 

hűséges kutyusával elhatározta, elmegy Béláékhoz és megnézi, mi is van a szerelmével.  

    Egész éjjel nyugtalanul forgolódott, reggel meggyötörten ébredt. Örült, hogy nyári szünet 

van, és nem kell bedagadt szemmel az iskolába mennie.  

Szív szorongva lépett be a lépcsőházba ahol Béla lakott. Meglepődött, amikor a postaládán 

nem találta a család nevét feltüntetve. Értetlenül nézett maga elé… Pár napja még ki volt írva, 

de most… igen, itt állt ebben a lépcsőházban, Bélára várt… A kilences lakás az övéké. 

Felballagott a második emeletre, remegő kézzel megnyomta a csengőt… mivel nem nyitottak 

ajtót bekopogtatott. Egy darabig várt, majd becsöngetett a nyolcas lakásba. Nem sokat várt, 

egy idős néni nyitott ajtót. Kíváncsian figyelte a lányt, mintha ismerné… mosolygott.   

   Enikő felbátorodva szólalt meg: 

   - Ne haragudjon, hogy zavarom! Bélát keresem. 

A nénike kedvesen válaszolt. 

  - Nem haragszom gyermekem. Béláék az éjjel elköltöztek. Biztosan tudod, az apukája 

valami magas rangú tiszt a katonaságnál, és ha parancsot kap, azonnal mennie kell. Amikor 

elköszöntek, azt mondták, majd megírják a címüket.  

Enikő nagyot nyelt, majd lassan elindult a lépcsőn lefelé, megállt, visszafordult, szomorúan 

nézett az idős asszonyra.  

  - Köszönöm szépen a néninek. 

   Megtett pár lépcsőfokot és elkezdett sírni. A szívében mégis volt egy kis boldogság, mert 

nem Béla hagyta el, hanem a szülei vitték el tőle. Hazafelé potyogtak a könnyei, nem szabott 

határt nekik.  Szomorúan nyitotta ki a lakásuk ajtaját. Apja és anyja szótlanul ültek egymással 

szemben a nappaliban. Enikő anyja megszólalt.  

   - Enikő, gyere ide, és ülj le mellém! 

   A lány lassan a szüleihez ballagott, leült anyja mellé a székre és figyelt, anyja megfogta a 

kezét és folytatta. 

  - Kislányom, el kell, mondjunk neked valamit, amit titkoltuk előtted, de tovább már nem 

lehet. Úgy döntöttünk apáddal, hogy elválunk, már be is adtuk a válókereset a bíróságon, mert 

már nem szeretjük egymást, ami nem jelenti azt, hogy téged nem szeretünk ugyanúgy, mint 

eddig. Tudod… Te és én elköltözünk Záhonyba. Ott már várnak bennünket, a munkahelyem 

is ott lesz. Itt is a Battonyai határon dolgoztam és Záhonyban is a határon fogok dolgozni. … 

— Megcsörrent Enikő anyjának a telefonja, ránézett, de nem vette fel… Elgondolkozva 

folytatta. 
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  - Pakod össze a legfontosabb dolgaidat, mert egy óra múlva itt lesz a taxi. A többi holmidat 

apád utánunk fogja küldeni.  

Enikő döbbenten nézte szüleit, úgy látszik a mai nap már csak ilyen… mindenki költözik.  

  - Apával mi lesz – kérdezte megszeppenve – mikor láthatom? 

Anyja idegesen válaszolt. 

  - Majd megbeszéljük, de most pedig indulj csomagolni!  

A lány sírva fakadt. Imádta apját, anyját kevésbé szerette.  

Enikő sírva szedte össze a szükséges holmikat, amivel el tudja új életét kezdeni. Kesergett 

magában, és amit eddig még sosem tett, akármekkora bánat is érte, magában beszélt. Mintha, 

megtudná önmagának válaszolni a vele történt szörnyűségeket.  

  - Mi jön még… Bélát elveszettem, apámat is elvesztem, anyával elköltözünk, itt hagyom a 

barátaimat… ha ez az élet, akkor nem kell – zokogott . 

Egymás hegyire-hátára dobálta a ruháit, a papírjait, nem törődve azzal, hogy minden 

összegyűrődik. Anyja hangjára riadt.  

  - Enikő, gyere már, itt a kocsi, mennünk kell, majd eljönnek a többi cuccodért. Enikő 

megtörülte könnyes arcát és megfogta a bőröndöt, kilépett a szobából. Apját látta meg, akinek 

szintén könnyes volt a szeme. Enikőt a két karjába zárta és a fülébe súgta: 

  -Szeretlek kislányom, ide akár mikor hazajöhetsz, nem költözök el Battonyáról. Itt 

születtem, te is itt születtél, ide köt a sok emlék. Most menjél, mert anyád vár. Írjál, és két hét 

múlva találkozunk… 

Két nagy puszit adott Enikőnek a nedves arcára, majd Enikő is apja fülébe suttogott: 

  - Apa szeretlek nagyon, és várlak. 

Enikő elindult a kijárati ajtó felé, de mielőtt kilépett volna még hátra nézett. Apja sírt. 

Visszaszalad és megsimogatta apja arcát. Nem tudja miért is tette, de érezte, ezt kell tennie.  

Záhonyban már várta egy férfi őket. A forró csók után mindjárt kiderült  egy újabb szerető. 

Enikőre rá sem nézett, csak egy szervusz és már el is tűntek kézen fogva az egyik szobában. 

Leült egy székre és várta, hogy visszajöjjenek. Enikő dühösen kérdezte, miután egy óra múlva 

előkerültek:  

   - Hol lesz az én szobám, vagy örökre itt fogok üldögélni ebben a székben? 

   Anyja nevetve mondta. 

   - Van itt három szoba, válasszál egyet! — És már magára is hagyta. Bement a fürdőszobába. 

A férfi köszönés nélkül távozott. Enikő élete, ahogyan itt elkezdődött Záhonyban úgy is 

haladt és folyt tovább. Anyja nem foglalkozott vele, lekötötte a munkája és a férfiakkal való 

kapcsolata. Enikő az iskolában a fiúkat kerülte, csak ha muszáj volt, akkor beszélgetett velük, 

várta Béla felbukkanását, mert érezte, egyszer úgyis együtt fognak lenni, de hogy mikor, arra 

nem tudta a választ. Nem járt szórakozó helyekre, mint a fiatalok általában, festészetnek 
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szentelte minden percét. Tanárai szerint csodálatos tájképeket készített. Apjával eleinte sűrűn 

találkozott, majd havonta, de egy év után nem jött többé. Meghalt, öngyilkos lett, nem bírta 

elviselni családja nélkül az életet. Apja halála előtt még elmondta neki, hogy egyszer kereste 

egy fiú, ha jól emlékszik Bélának hívták, de elküldte, mert korábban sosem hallott Enikőtől 

róla, talán féltésből nem merte megmondani lányának. A lányban feltámadt a remény, hogy 

egyszer  találkoznak. Három év telt el és Enikő sírva énekelt egy dalt, ami a szívéhez nőtt. 

(Enikő-Gyermeki remény.) (1)     

 

Szerelmes gondolataim, csapongva keresi szerelmét, 

Eltűnt boldogságom nyomai keserítik szívemnek rejtekét, 

Miért támadt rám orvul, e láthatatlan keserűség, 

Pedig Battonyán éltem, gyermekkorom felhőtlen életét. 

II: Miért támadt rám orvul, e láthatatlan keserűség. :II 

 

Érzem az éveket, szívem susogja félelmét, 

Még nem találom az életnek értelmét, 

Keresem, kutatom napjaimnak szépségét, 

Ám szerelmes szívem nem bírja búmnak feledését. 

II: Ám szerelmes szívem nem bírja búmnak feledését. :II 

 

A boldogság elrohan mellettem sírva és nevetve, 

Szeretném érezni szerelmemet, kezemet kezében, 

Csókot lehelni szájára, szavakkal becézve, 

És te száguldó idő nézed megdicsőülve! 

II: A boldogság elrohan mellettem sírva és nevetve. :II   

 

     Béla élete kicsit jobb volt, de nagyon hiányzott neki Enikő. Lányokkal  komolyan nem , 

csak úgy felületesen barátkozott. Csodálatos hangja véletlenül derült ki. Az iskolai öltözőben 

a tornaóra után a tusolóban már egyedül volt, osztálytársai mind végeztek, de hagyták, mert 

mindenki tudta róla, hogy ő ráérősen, megfontoltan cselekszik. Úgy vélte, hogy egyedül van 

és énekelni kezdett… Az egyik fiú, aki még az öltözőben volt úgy gondolta, ezt mindenkinek 

hallani kell és kinyitotta a tusoló és öltöző ajtaját is. A hangja betöltötte a folyosót, ahol a 

diákok érdeklődve álltak meg, illetve gyűltek össze, hogy hallgassák a dalt és találgattak 

vajon ki énekel ilyen szívhez szólóan.  (Béla-Gyermeki csalódás.) (2)   
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 A gyermeki csalódás, Battonyán, hamar megtalált, 

A gyermeki szívemben a magány vert tanyát, 

Idő, mikor viszed tova e szomorúság árnyékát, 

Hogy éljem gyermeki életem játékát, 

II: Idő, mikor viszed tova e szomorúság árnyékát. :II 

 

A gyermeki csalódás viszi sorsomat tovább, 

A lányt, szerelmesen keresem, éveken át, 

Kérlek, te megjelenni akaró boldogság, 

Hagyd békén csalódott szívemnek magányát, 

II: Hagyd békén csalódott szívemnek magányát. :II 

 

Vágy és türelem egymással hadban áll,  

Győztes nem lesz, csak üres álmodás, 

Oh, élet, miért élteted e boldogtalan csapást, 

Kérlek, végezd el rajtam a halálnak vigyorát, 

II: Oh, élet, miért élteted e boldogtalan csapást. :II 

 

A gyermeki csalódás fiatalon megtalált, 

A gyermeki csalódás viszi sorsomat tovább, 

Vágy és türelem egymással hadban áll, 

Gyermeki szerelmem, Enikő, várlak életemen át, 

II: Gyermeki szerelmem Enikő, várlak életemen át. :II  

 

Miután befejezte a fürdést, gyorsan felöltözött. Ahogy kilépett a folyosóra  ledöbbent. Nagyon 

sok tanuló, de még felnőtt is ámulattal bámult rá és  hangos taps fogadta mindenfelől. 

Zavarában elpirult. 

Ettől az időtől kezdve az iskolában, ha volt valami ünnepség őt kérték fel énekelni, de ha 

kellett szavalt is, lélekből, mintha Enikőnek üzenne a versekkel.  
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30 évvel később 
 

   Enikő elvégezte a gimnáziumot és hiába kérte anyja, hogy tanuljon tovább, nem tette. Utálta 

Záhonyt, anyja pasijait, és egyáltalán az ott élést. A festészetben találta meg az élet értelmét, a 

létezését. Könyvtárosként kezdett dolgozni. A könyvtárban sokat olvasott a festőkről, a 

festészetről, és itt tanulta meg igazán az ecset kezelését. Híres festőművésszé vált egy évtized 

alatt. Festményei keresettek voltak, elég sok pénzt is keresett értékesítésükkel. Kiállításai 

egymást érték. Volt valami az alkotásaiban, ami magával ragadta a közönséget, de senki sem 

tudta megmagyarázni, hogy mi, de mindenki érezte, hogy ott van a festményekben. Nagyon 

szép, csinos hölgy vált belőle, a férfiak bomoltak utána, míg ő hűvösen kezelt minden 

kapcsolatot. Volt egy férfi, akivel intim  kapcsolatot alakított ki, de nem engedte közel a 

lelkéhez és a szívéhez. Talán a szexualitás utáni kíváncsisága miatt ment bele a viszonyba. 

Battonyára néha ellátogatott, holott a rokonaival nem tartotta a kapcsolatot, és ami 

szomorúsággal töltötte el, nem is ismerte őket, azt sem tudta hol laknak a nagynénjei és a 

nagybátyjai s annak gyerekei. Apja által ráhagyott lakást közvetítőn keresztül kiadta 

albérlőknek.  

Az évek rohantak és Enikő mindig jobban és jobban vágyott haza, Battonyára. Béláról semmit 

nem hallott az évtizedek során, de a remény sosem hagyta magára, mindig ott volt a szíve 

rejtekében. Nem akarta bevallani még saját magának sem, hogy csak azért menne vissza 

Battonyára, hátha Béla, az első és örök szerelme is visszaköltözött. 

A 44. élet évét betöltötte, amikor felhívta a lakás közvetítőt és megkérte, ürítse ki a lakást, 

mert haza szeretne költözni Battonyára. Nagyon meglepődött, amikor pár nap múlva felhívta 

a közvetítő, aki közölte vele a lakás üres és szeretettel várja őt Battonya. Ez volt 2010, 08. 12-

én reggel. Sorsfordítónak érezte a dátumot. A számok összege 14. A szerencseszáma. Nem 

sokat gondolkozott, nyugdíjas anyjával közölte, visszamegy a szülő városába Battonyára, 

mert itt nincs boldogsága, harminc év szenvedés elég volt. 

Anyja nem sokat marasztalta, csak annyit mondott neki. 

- Te tudod, a lakás a tied, apád rád íratta. Veled mehetek? 

Enikő meglepődött a kérdésen.   

   -Nem – mondta határozottan, majd ingerülten folytatta: 

   - Igen, megöregedtél, nem kellett volna apát ott hagyni, más férfiakkal felcserélni, még 

mindig élne, és neked is lenne helyed. De ezek után senki sem fogja az ajtót rád nyitni, talán 

majd én évente, vagy több évente. Nem voltál jó anya, és feleség. Mindig csak a magad 

boldogsága volt a lényeg. 

    Elhallgatott, a Béla emléke tört újra elő, szemében a könnycseppek jelentek meg, legyintett 

és a magát sajnáló anyját magára hagyta. Elkezdett pakolni, volt egy két éves autója, egy nagy 

Skoda. Minden elfért benne, amit magával akart vinni. Miután mindent bepakolt a kocsiba 

elköszönt anyjától. Két puszi és kilépett a lakásból. Vissza sem nézett úgy ült a kocsijába. 

Indított, egy nagy sóhajjal gázt adott és már indult is. Nem tudta miért, boldogság szaladt 
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végig testén, végre újra ott fog élni ahol nagyon boldog volt, Battonya városában a hét torony 

aljában, harminc kegyetlen év után. Minden nap álmodott arról, hogy visszatér és talán Bélát 

is látni fogja még életében.  

Végre behajtott Battonya központjába, szíve hevesen dobogott, ahogyan végig haladt a kis 

városon. A boltok, az üzletek… majd amikor a fagyizót meglátta a szemébe könny szökött. 

Igaz a megismerésükkor még bizony üzemelt a kis fagyizó, de ma már omladozó falak közt 

volt az egykori hófehér tábla piros felirattal. Itt ismerkedett meg Bélával tíz éves korában. 

Boldog volt és mégis szomorú, elkiáltotta magát. 

- Miért?- Ebben benne volt minden keserűsége. A miért kérdésre tudta a választ, de a szíve 

nem értette. Átment a hídon, elfordult balra, majd újra balra és már azon az úton volt, amit 

elhagyott harminc éve. Lefékezett a lakótelepi panel előtt, ahol gyermekkorában lakott, 

boldogan, és szerelmesen. Majd következett az a harminc év, amit ő úgy gondolt, hogy az 

élete egyik legnagyobb börtöne volt, amit nem ő választott, de nem tett ellene. Leállította az 

autót, felhívta a lakás közvetítőt és kérte jöjjön a ház elé és hozza el a lakáskulcsot. Volt fél 

órája, amit úgy gondolta úgy használ ki, hogy elmegy Béláék házához, hátha… Lezárta a 

kocsit és elindult azon az úton, ahol harminc éve nem járt. Összeszorult szívvel lépett az 

épületbe. A szíve a torkában dobogott, amikor felfedezte a Béla nevét.  Remegő kézzel 

nyomta meg a csengőgombot. Állt és várt. Az ajtó nem nyílt meg előtte, már kezdte feladni, 

amikor egy idős néni állt meg mellette. Enikő azonnal megszólította. 

   - Jó napot kívánok, érdeklődni szeretnék egy lakó után. Gyermekkori ismeretség volt és 

nem találkoztam már vele elég régen. Béla itt lakik-e? 

   Az idős néni mosolyogva válaszolt. 

   - Drágám, már régen láttam azt a fiút. Albérlők laktak itt évekig, de hónapok óta üresen áll, 

mikor kiköltözött az utolsó lakó is, akkor volt itt és akkor tette ki a nevét az ajtóra.  — 

Huncutul Enikőre kacsintott és folytatta tovább — Nagyon szép ember lett, és nagyon okos. 

Úgy gondolom nincs családja, mert mindig egyedül jött, és nem visel karikagyűrűt. Öreg 

vagyok, de ahogy először találkoztunk mindjárt az ujját néztem.  

   Amikor Enikő meghallotta a néni utolsó szavait a szíve majdnem kiugrott a helyéről. Adott 

a néninek egy nagy puszit és elszaladt, mint egy kamasz lány. A néni sokáig nézett utána és 

hangosan megjegyezte. 

   - Ez a nő szerelmes lehet — és bement a lakásába.  

   Enikő a kocsijához sietett, ahol a lakás közvetítő már várta. Megszólította. 

   - Jó napot kívánok!  Ugye Baloghné, a lakásközvetítő? 

   A középkorú nő bólintott és átadta a lakás kulcsait. 

   - A végleges elszámolást a szokott módon elküldtem, a bankszámlára átutaltam a még 

önnek járó a pénzt. Ha mégis szüksége lesz rám, csak hívjon nyugodtan! Viszontlátásra! 

   Enikő is elköszönt, a lakásközvetítő nő elindult a központ felé. Enikőnek remegett a keze, 

amikor az ajtót kinyitotta, először csak benézett, majd óvatosan belépett az előszobába, majd 
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tovább ment és a régi szobája előtt megállt. A lakásban lévő többi ajtóval szemben ez be volt 

zárva.  A kulcsok között megtalálta a zárba illőt és kinyitotta… ledöbbent, mintha rajta kívül 

más nem lakta volna az elmúlt évek alatt. Ugyan úgy nézett ki, mint amikor elvitte az anyja 

harminc éve. Egy boríték volt a kis asztalkáján. Felvette, apja keze írása volt rajta és neki 

címezve. Elkezdte olvasni. 

„Drága kicsi lányom” 

Nem tudom, mikor fogod ezt a levelemet olvasni, de tudd meg, nagyon szeretlek. Anyádról 

nem beszélek, mert mégis csak az anyád. Ezt a lakást a nevedre írattam, de a bútorokat 

elvitettem, kivéve ebből a szobából, majd ha akarod, kidobod őket, de eredeti állapotban 

szerettem volna neked átadni, mint amikor elmentél. Kislányom, nem bírom tovább nélküled 

és anyád nélkül, Isten veled és legyél nagyon boldog az életedben. Sajnos pénzt nem tudok 

neked adni, de annál nagyobb apai szeretetet. Ölel, apu”  

   Enikő átolvasta párszor még a levelet, apja emléke jelent meg előtte, az arca, ami nagyon 

szomorú volt, de amikor beszélgettek mindig mosolygott és azt a nagy szeretetet nem lehet 

leírni, ami akkor sugárzott a szeméből. Most nézett körbe és minden ott volt, amit az 

emlékeiben elrakott. Megtörülte a szemét, és lassan elindult az utcára a kocsijához. 

   Takarított és estére már minden a helyére került. Fáradtan ült le az ágya szélére. Boldog 

volt, végre, harminc év után azon az ágyon alszik majd, amelyiken nagyon sokat álmodott 

Béláról, a közös életükről.  

   A napok gyorsan teltek. Észre sem vette és a naptár augusztus tizennegyedikét mutatott. A 

születésnapja. Már évek óta nem számolta, hogy hányadik. Szomorúan üldögélt a szobájában, 

és emlékeibe takaródzott. Halkan énekelni kezdett. (Enikő-Megérkeztem.) (3) 

 

Megérkeztem álmaim városába, Battonyára, szülő városomba, 

Az ismerős-ismeretlen helyek olyanok, mint álmomban, 

Visszajövő idő add vissza szerelmes társamat, 

Szánj meg sorsom, most hallgasd meg szavaimat. 

II: Szánj meg sorsom, most hallgasd meg szavaimat. :II 

 

Gyermeki szobámban a múlt csengeti eljövő jövőmet,  

Emlékek sokasága győzködi eltékozolt időmet, 

Még nem késő újra kezdeni életemet, 

Hisz visszakaptam Battonyát, a sosem feledett szülőföldemet. 
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II: Hisz visszakaptam Battonyát a sosem feledett szülőföldemet. :II 

 

A dal és művészet naggyá varázsolt az évek során, 

Büszke Battonyai polgár leszek életem idusán, 

Köszönöm neked héttornyú városom, születésem napján, 

A sok jót s a visszatalálás, szépséges és igaz voltát.  

II: Köszönöm neked héttornyú városom, születésem napján. :II    

 

   Béla körül járt a gondolata, az utolsó szétszakított napon. Lassan elálmosodott és elaludt, 

emlékei szinte valóssággá váltak álmában, Béla karjaiban, mint egykor a Szárazér partján.  

Ugye a szerelmes szívnek is van egy párja, aki ugyan úgy szeret.  

   Béla, szintén nagyon sokat szenvedett az elveszett szerelme miatt. Azt már tudjuk, 

csodálatos hangja van, és ha kell, felkérésre énekel. Iskolába nem szeretett járni, de azért 

elvégezte a középiskolát. Szüleit szerette, de a katonai életét apjának nem díjazta. Tíz évet 

voltak Győrben, majd Siófokra költöztek. Itt is tizenöt évet éltek. Az utolsó állomás Sopron 

volt. Innen ment az apja nyugdíjba, és innen már nem szándékozott sehova sem költözni. 

Elfáradt. Bélának az évek során sok barátnője volt, de egyikkel sem tudott komoly kapcsolatot 

kialakítani. Enikő szép arca lebegett állandóan előtte. Egyetlen lányba, asszonyba sem volt 

szerelmes, akikkel kapcsolata volt, ha ölelte őket azt képzelte Enikőt tartja a karjaiba. 

   Édesanyja halála után apja egy új asszonyt hozott. Nem értette, de arra gondolt, hogy nem 

akar egyedül megöregedni.  Béla elfogadta, de nem akart velük élni, ezért úgy döntött, 

visszamegy a szülővárosába Battonyára. A lakást albérlők lakták, de 2010 augusztusával 

felmondta a szerződést. Így augusztus elején már ki is költöztette az ingatlanos a lakásból az 

albérlőt, aki már majd húsz éve lakott a lakásban. Béla egy autó szalonban dolgozott, mint 

értékesítő.    Munkahelyén felmondott, augusztus ötödikével meg is szűnt a munkaviszonya.    

Nem tartott attól, hogy mi lesz vele, ha elindul vissza az ismert ismeretlenbe, hisz a 

fellépéseiből keresett pénzt félretette, hogy talán egyszer még hasznát veszi.  Esti tagozaton 

elvégezte a zeneművészeti főiskolát. Nagyon szeretett énekelni, főleg az operett dalokat. Már 

nem volt fiatal, amikor hozzácsapódott egy együtteshez. Korábban már többször gondolt arra, 

hogy szólóénekesként kellene színpadra állnia, de mindig elhessegette a gondolatot. Most 

eljött az ő ideje, visszamegy a szülővárosába Battonyára, és mint előadó, énekes művész, 

fellépéseket fog keresni és így keresi meg a kenyerét.  

   Lassan elérkezett az idő Sopronból való távozására, de előtte még, mint minden évben, több 

évtizeden keresztül — Enikő születésnapját — augusztus tizennegyedikét megünnepelte. Egy 

üveg pezsgővel és Enikő emlékével bevonult a szobájába.  

   Augusztus huszonhetedikére már mindent el tudott intézni, mindent felszámolt maga után. 

Beült az Opeljébe és elindult Battonyára. Apja szomorúan fogadta fia döntését, de új asszonya 

hamar feledtette vele bánatát. Béla hajnalra ért Battonyára, hatalmasat dobbant a szíve, 
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ahogyan Enikő lakása előtt elhaladt. A lánynak a szobájában világosság volt, de ezt az ott élő 

albérlőknek tudta be. Leparkolt a négyemeletes panel előtt. Mosolyogva nézett fel a hársfára, 

amit gyermekként sokszor megmászott. „Hatalmasra nőtt” – állapította meg magában. Lezárta 

a kocsit, belépett a ház kapuján és nosztalgiázva ment fel a második emeletre. Büszke volt 

most magára, mint felnőtt tért vissza szülővárosába abba a lakásba ahol született és 

nevelkedett igaz harminc év kényszer szünet után, 44 évesen. Megint Enikő jutott eszébe, 

milyen lehet, csúnya, vagy szép, anya és feleség, vagy elvált. Lehet, hogy több mint egy 

mázsa, de teljesen mindegy, akkor is szeretni fogja, míg él.  

   Belépett a lakásba. Tíz évvel ezelőtt vásárolt bútorok fogadták, megkopva, elkoszolódva. 

Hiába az albérlők nem vigyáztak rá, hisz nem volt a sajátjuk. Ahogy körbenézett tudta le fogja 

cserélni a berendezést, bár nagyon sajnálta, hogy nincsenek meg azok a bútorok, amik 

gyermekkorában voltak. Elhessegette magától a nyomasztó gondolatokat és átadta magát az 

örömnek, hogy újra itthon van Battonyán. Pár személyes dolgot hozott csak magával, ezekért 

lement a kocsihoz és felhozta. A fürdőszobába ment és elkezdett vetkőzni, ilyenkor a legjobb 

a tusolás, lemosni a több száz kilométeres útnak az izzadtságát. Megeresztette a csapot és 

megszokásból azonnal énekelni kezdett…  (Béla-Battonya ember.) (4) 

 

Battonyai emberként születtem, s Battonyát szeretem, 

A sors elvitt korán, innen messzire, 

Majd szenvedést küldött lelkemre, szívemre, 

Ám idáig tűrtem, más várostól szenvedve. 

II: Battonyai emberként születtem, s Battonyát szeretem. :II 

 

Enikő és az én boldogságom Battonyán született, 

Örök szeretetünket mások döntése kivégeztetett, 

Oh, sors, küldj megbékélést szívemre, 

Tudom, fiatalságom örök időkre száműztetett.  

II: Oh, sors küldj megbékélést szívemre. :II 

 

Battonya városa, áld meg ittlétemet, 

Lásd visszatértem, feledtem kényszer száműzetésemet, 

Oh, emberek, köszönöm vigyázó szemeteket, 
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S hálám kötelez, míg itt élem életemet. 

II: S hálám kötelez, míg itt élem életemet. :II 

 

Battonyai embernek születtem, s itt élem életem, 

A szerelem talán megtalál, ezen a szent helyen, 

Talán jő, csak a rohanó idő kérdése, 

Enikő, oh, Enikő, csak lássalak még ebben az életben.  

II: Enikő, oh, Enikő, csak lássalak még ebben az életben. :II 

 

   Béla másnap városnézésre indult. Meglátogatta a templomokat, a hét tornyot nagyon 

szerette, városa jelképét, mert nem sok olyan település van, amelyik dicsekedni tudna ezzel. 

Sajnos az a fagyizó amelyikben megismerte élete egyetlen szerelmét, omladozott a külső és 

belső fala egyaránt, be volt zárva. De azért egy pár percet álldogált a romos ház előtt és 

visszapergette a múltat, a régi szép emléken most is mosolygott. Lassan tovább haladt és 

átment a kis hídon, letért arra a helyre ahol utoljára találkozott Enikővel. Elámult a látványon. 

Ahol mindig szerelmét várta szinte semmi sem változott, ugyan az a fa állt ott, bár sokkal 

hatalmasabban. A szíve összeszorult. Gondolataiban a kérdések tömege támadta mindig, ha 

Enikőre gondolt. Hogy nézhet ki, milyen, az élete, boldog vagy boldogtalan, hány gyermeke 

van? Leült ugyanoda ahol több mint harminc éve ült, boldog volt, de valami a lelkét 

szorította. Sokáig üldögélt a füvön, majd felkelt és lassan a lakása felé indult. Az élet fintora. 

Enikő nem is sokára ugyan erre sétált és ő is megállt ezen a helyen, még látta a letaposott 

füvet, a szíve megdobbant. Körbe nézett, és arra gondolt, talán egy elfáradt ember pihente ki 

magát ezen a helyen. Mióta hazaköltözött szinte minden nap sétál erre. Most is erre tévedt, 

pedig a kultúrházba indult  megbeszélni a festményei kiállításának a megnyitóját.  

   Béla hazafelé azon gondolkozott, jó lenne megmérettetni a hangját a Battonyai emberekkel. 

Nem ismerik őt, hiszen gyermekként korán elkerült innen. Bekapcsolta a számítógépét és kiírt 

pár telefonszámot, olyan intézményekét, akik a művészetekkel foglalkoznak. A sok 

telefonálás után kapott egy nevet, a Battonyai Önkormányzatnál dolgozik, mint 

anyakönyvvezető. Elcsodálkozott, de felhívta a megadott számot. Egy kedves hang 

köszöntötte. 

   - Jó napot kívánok, itt Lénárt Anna, miben segíthetek? 

   - Jó napot kívánok! Jakus Béla a nevem. Az ön telefonszámát adták meg, hogy kulturális 

ügyben ön tud nekem segíteni, nem tudom jó helyre telefonáltam? — Béla elhallgatott, majd 

az anyakönyvvezető folytatta. 

   - Az attól függ… milyen témában keres? 
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   Béla halkan sóhajtott és megnyugodott, hogy nem kell anyakönyvezési témával 

foglalkoznia, belevágott. 

- Énekes vagyok és szeretnék bemutatkozni a Battonyai embereknek. Egy műsorra 

gondoltam. Természetesen nem kérek juttatást az előadásért, és ha valami kiadással jár, azt is 

állom. 

   Anna azonnal a jövőt tervezte, hogy tudná bemutatni a férfit. A kultúrával kapcsolatban 

minden érdekelte. Egy zenés irodalmi találkozóra gondolt. Itt jutott eszébe, hogy semmit nem 

tud a nevén kívül erről az emberről. 

- Ön melyik városban lakik? — kérdezte. 

   Béla már mondta is - Battonyán lakom, harminc év után most költöztem vissza. 

   Anna elcsodálkozott.  

   - Nem hallottam még önről. Énekelt már valahol? 

   - Művésznéven énekelek. A Béla nem igazán nyerő név — mondta nevetve.  

   Anna mikor meghallotta az ismert nevet, amin énekel, nagyon büszke volt, hogy ő 

mutathatja be városukban, annak meg külön örült, hogy itt telepedett le.  

   - Van lehetősége a bemutatkozásra, egy hónap múlva lesz egy kulturális, irodalmi estünk, 

vagyis szeptember utolsó szombatján, huszonötödikén délután öt órakor. Úgy gondolom, itt 

ön is bemutatkozhat, még van idő a szervezésre. Ha önnek megfelel, akkor kérem, keressen 

meg az önkormányzatnál és megbeszéljük a továbbiakat… ja és hozzon magával azokról a 

dalokról egy listát, amit elő szeretne adni! Mielőtt jön, kérem, hívjon fel! 

    Béla nagyon örült, nem is gondolta volna, hogy ilyen hamar énekelhet is Battonyán. 

Udvariasan a mihamarabbi találkozás reményében köszöntek el egymástól. Ahogy letette a 

telefont énekelni kezdett. Tele torokból, csak úgy visszhangzott a lakása, de most nem 

foglalkozott vele. A szomszédok nem kiabáltak a hangossága miatt, rendőrt sem hívtak, 

ellenkezőleg, érdeklődve hallgatták a férfi énekét, találgatva ki lehet az, akinek a hangja 

betölti a lakótelepet.  (Béla-dalom szárnyán.) (5) 

 

Dalom repüljön, égen, vízen át, 

Mindenki hallja boldogságom ittas mámorát, 

Szerencse jött, megmenteni sorsomnak sorsát, 

Végre érzem, nyitogatom lelkemnek virágát. 

II: Végre érzem, nyitogatom lelkemnek virágát. : II  
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Érzés és boldogság vigyed dalomnak visszhangját, 

Szívem dobbanása a zenében hallassa hangját, 

Talán Enikő is meghallja szerelmemnek vallomását, 

Oh, Enikő, vágyom szemednek pillantását. 

II: oh, Enikő, vágyom szemednek pillantását. :II  

 

Imádlak Battonya, visszaadtad életemnek szabadságát,  

Elűzted a kétségek s bánatnak sokévi átkát, 

Köszönök mindent, a jövőnek is a biztató kacsintását, 

Oh, Enikő, hozd vissza kettőnk boldogságát.  

II: Köszönök mindent, a jövőnek is a biztató kacsintását, 

Oh, Enikő, hozd vissza kettőnk elveszett boldogságát. :II  

 

   Béla, miután kiénekelte magát, számítógépen összeírta, azokat a dalokat, amiket elő 

szeretne adni, az újra megtalált szülővárosában, Battonyán. 

   Enikő is Annával beszélte meg a kiállítása részleteit, természetesen ő sem a saját nevén 

készítette alkotásait. Húsz új festményt akart bemutatni, de mióta hazaköltözött csak 

tizenkettőt festett az alföld szépségeit vitte vászonra. Gondolataiban a hegyek szép látványa 

ugrott be, és arra gondolt, itt vannak a közelben a Világosi hegyek és azokat is meg kellene 

festenie.  Nagyon szeretett emberi arcokat festeni, vannak is festményei, ami emberi arcokat 

elevenítenek meg… emlékezetből megfestette Béla gyermeki arcát is. Minden nap hosszú 

percekig állt a kép előtt, az emlékeiben járt ilyenkor és nehezére esett visszatérnie a jelenbe, 

és ez már harminc éve tartott. Elmosolyodott, ahogyan megint Béla arcára révedt. Eszébe 

jutott, de sok ember, férfi és nő mondta már neki, kezdjen új életet és hagyja a múltját. Nem 

ment, és nem is tett ígéretet arra, hogy meg fog változni. Bizonyosságot akart arra, Béla 

elfeledte őt. Egyszer régen megesküdtek a saját életükre, hogy örökké várni fognak egymásra. 

Ránézett az órájára, délelőtt tíz óra nyolc percet mutatott. Amióta visszatért Battonyára a 

vágya az volt, hogy festményeivel bemutatkozzon a battonyai embereknek. Sokáig valami 

visszatartotta. Most egy furcsa érzés kerítette hatalmába, akarta a kiállítást, és felhívta Annát, 

akinek a telefonszámát már korábban megszerezte.  Akkor mikor hallott róla, hogy irodalmi 

táborokat szervez úgy gondolta, hogy talán… egyszer… és most itt az idő.  

   - Anna vagyok, miben segíthetek?  

    Enikő hangja remegett, tudta egy irodalmi est lesz valamikor és arra szeretett volna egy pici 

információt kapni. Kicsit félve szólalt meg. 
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   - Jó napot kívánok, Anna. Mi már találkoztunk, amikor bent voltam a hivatalban, a lakásom 

ügyeit intéztem, amit édesapám rám hagyott. Ön segített nekem. Enikő vagyok. 

   Enikő egy pillanatra elhallgatott, Anna ezt kihasználva közbevágott. 

   - Igen, emlékszem, azért hívott, mert van valami, ami még elmaradt az ügyei intézéséhez? 

Ha igen nagyon szívesen segítek. 

   Enikő elmosolyodott és már folytatta is tovább. 

   - Nem a lakással minden rendben van. Más ügyben zavarnám. Amikor önnél voltam 

hallottam, amikor telefonon egy kulturális találkozóról beszél, azzal kapcsolatban hívom, és 

ne haragudjon, nem akartam hallgatózni. Igaz akkor nem mondtam, festő vagyok, egy 

kiállításban gondolkodom Battonyán, de lenne-e arra lehetőség, hogy ezen a találkozón én is 

bemutatkozhassam? — Enikő itt elhallgatott, hevesen vert a szíve, már arra is felkészült, hogy 

esetleg Anna nemet mond.  

   Anna hangja már vidáman csengett, amikor válaszolt. 

   - Fél órája beszéltem egy énekessel, aki a találkozón énekelni fog. Természetesen örömmel 

vesszük a kiállítását, Egy irodalmi, zenés műsor, festménykiállítás megnyitójával összekötve. 

Szuper! Mikor tud bejönni, hogy megbeszéljük? 

   Enikő, amikor meghallotta, nem zárkóznak, el a kiállítása elöl annyira nyugtalan lett, hogy 

pár másodpercig csak a szavakat kereste. Itt Battonyán, ahol született, lesz egy kiállítása, 

sosem mert volna ebben reménykedni, és most itt van előtte a lehetőség. Végre meg tudott 

szólalni. 

   - Pár napra szeretnék elutazni a hegyek közé, mert pár festményt szeretnék festeni. Ha 

megfelelne önnek, a jövő héten találkoznánk és megbeszélnénk a részleteket. Amit szeretnék 

még kérdezni, mikor lesz az irodalmi est? 

   - 2010. szeptember utolsó szombatján, huszonötödikén délután öt órára tervezem — 

válaszolt azonnal Anna  — Van ideje még elkészíteni a festményeit. A Molnár C Pál 

emlékházban is szervezhetnénk egy kiállítást. Most mennem kell, akkor várom bent a 

hivatalban.— Anna elköszönt és Enikő is boldogan mondott viszontlátást.  

   Elkezdett pakolni a bőröndjébe. Már beszélt barátnőjével, aki szintén festő, Andreával, hogy 

menjen vele a hegyek közé. Andrea is egyedül él, elvált, mert a férje megcsalta a 

fogorvosával. Még pár dolog hiányzik az úthoz. Elhatározta, hogy gyorsan elmegy 

bevásárolni. Beült az autójába és indított, még hátra sem nézett, amikor kifordult a járda 

mellől annyira izgatott volt. A háta mögött egy autó nyikorogva fékezett. Enikő egy pillanatra 

hátra nézett, de látta időben megállt az autó, intett neki, gázt adott és kikanyarodott az útra. 

Nagy sebességgel eltűnt az első jobbra kanyarodó utcában. A háta mögött lévő autó sofőrje 

épen káromkodni akart, de csak annyi jött ki a száján: „Megint a nők mutatják a KRESZ 

szabályokat, és ez is csak nőből van.” Béla mérgesen sebességbe rakta a kocsiját és lassan 

elindult. Volt valami különös megmagyarázhatatlan érzése, amit a majdnem balesetnek tudott 

be, nem is sejtette, hogy a figyelmetlen nő, Enikő. Enikő szíve is hevesebben kezdett dobogni, 

de ő is a helyzetnek tudta be, nem is gondolt arra, hogy abban az autóban szerelme ül. Örült, 
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hogy nem történt baj, de azért magában a hosszas kürt hangjára megállapította: „Na, megint a 

férfiak idegesek és agresszívek.” 

   Béla közben a kultúrházba tartott, itt beszélte meg Annával a találkozót, ide hívatta Anna a 

technikust is, aki a hang technikán dolgozik minden alkalommal, ha rendezvény van a kis 

városkában.  Anna és a férfi már várták, Bélát, aki átadta azonnal pendrivet, amin tíz dalt 

énekelt. Annának és a technikusnak is nagyon tetszettek a dalok, tisztán csengő hang. A 

megbeszélés után Anna megkérdezte Bélától: 

   - Nagyon szép a hangja, miért nem próbálkozik színházban, esetleg musicalekben énekelni? 

Barátnőmmel, Zsuzsival tervezzük musical darabok bemutatását, rendezését, nagyon szívesen 

vennénk, ha együtt dolgozna velünk. 

   Béla széttárta a karját és mosolyogva válaszolt: 

   - Korábban nem akartam a színháznak elkötelezni magam és nem is volt időm rá, hogy 

színházakban lépjek fel, de ahogy visszajöttem Battonyára most már ez lesz az egyik fő 

célom. Nagyon köszönöm az ajánlatát és természetesen élni fogok a lehetőséggel, csak 

szóljanak! 

   Anna mosolyogva fogott vele kezet. Eszébe jutott Enikő, aki szintén most jött vissza a 

városba, de csak legyintett, biztosan tud a festőművésznőről. Béla munkára hivatkozva el is 

köszönt. Dalaiból, hanganyagot kell összeállítania, amit a szegedi és több pesti színháznak is 

meg kell küldenie.   

   Enikő és Andrea pezsgőt bontottak a találkozás örömére. Enikő boldogan mondta el 

barátnőjének, hogy a régi lakás ajtaján ott áll a Béla neve, és megkérte egy ismerősét nézzen 

utána, és beszámolt még arról is, hogy a Béla lakása mellett lakó idős néni szokott vele 

találkozni és szerinte a férfi egyedül élhet, mert mindig csak egyedül jön és nagyon szép férfi 

vált belőle. 

   Barátnője, mint mindig most is aggódott érte, félt, hogy lázálmokat kerget. Rá akarta 

beszélni, menjenek el bulizni és szedjen fel egy pasit és próbáljon élni, mert az egyedül lét 

csúnya pletykás öregasszonnyá fogja varázsolni. Mind ketten nevetek, de az-az igazság, a 

barátnője sem kívánkozott most még férfitársaságba. A csalódás pár évre elvette a kedvét a 

férfiaktól. Enikő két pohár pezsgő után énekelni kezdett, barátnője is vele együtt dalolt. 

(Enikő-Boldogságot érezni kell.) (6) 

 

A boldogságot érezni s nem beszélni kell, 

Sokáig tartott, de ma már van értelme, 

Évek, megtanítottál a hosszantartó türelemre, 

Ám végre, rátaláltam a hosszú, boldog életre.  

II: Ám végre, rátaláltam a hosszú, boldog életre. :II 
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Balsorsomat nem viszem, nem cipelem tovább, 

Munkám mi örömöt s szabadságot diktál, 

Ám mosoly még nem hagyta el szám, 

Béla, hol vagy? Jöjj s találj rám. 

II: Ám mosoly még nem hagyta el szám. :II 

 

Művészet, mi kitölti életemnek sok-sok napját, 

A hiány mi gúzsba kötve illegeti magát, 

Sírig tartó szerelem, mi nekem jár, 

Sors, nekem egyedüllétet és magányt adtál. 

II: Sírig tartó szerelem, mi nekem jár. :II  

 

   Amikor befejezték az éneket, Enikő koccintásra emelte a poharát, kicsit pityókás hangon 

szólalt meg. 

   - Ezt a Béla egészségére iszom, ha nem találom meg, akkor csúnya pletyis öregasszony 

leszek. — Barátnőjére nézett és komolyan folytatta -- Veled együtt. 

   Ezt már nem tudták komolyan venni és elkezdtek nevetni. Másnap délelőtt Enikő már 

bevetette magát a hegyek közé, egy neki tetsző helyre felállította a festő állványát és elkezdett 

rajzolni. Agya a kiállításon és Bélán járt. Tetszeni fognak-e a festményei, illetve megtalálja-e 

az ügyvédnő ismerőse—  akit megbízott a kereséssel —,  az utolsó lakcímén a férfit. 

Csodálatos képeket festett, a hegyek ormán megcsillant a hó, a lemenő nap színei a hegyek 

között. Andrea is két igazán szép képet festett. Megelégedve pakolták el festményeiket, és 

indultak haza. Andrea megígérte barátnőjének, hogy ott lesz a kiállításának a megnyitóján. 

Örült, hogy Enikő festményeivel megmutatja milyen tehetséges a héttornyú városka 

lakosainak. Enikő mindig csak héttornyú városkának mondta Battonyát, amit már ő is csak 

így hívott. 

   Enikő késő éjjel ért haza, de reggel kilenc órakor már telefonált is Annának, készen vannak 

a festmények és szeretné, ha megnézné a kiállítás anyagát. Tíz órára beszélték meg a 

találkozót. Annát elbűvölte a festmények színvilága. Mosolyogva számolták, hogy mennyit 

kell még aludni. 

    Elérkezett a nagy nap. Enikő bepakolta az autóba a festményeket és elindult a kultúrház 

felé. Anna már várta és segített behordani a képeket az előcsarnokba, ahol a képek az előre 
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elkészített tartókra kerülnek majd. Enikő felmérte a lehetőségeket, melyik kép, hová kerüljön. 

Annával együtt akasztgatták a festményeket, de segítségükre volt pár a kulturális esten fellépő 

művész is.  A színpadon egy férfi énekelt. A hangjára felfigyelt, mintha ismerné… Enikő 

mindjárt meg is jegyezte: 

   - Csodálatosan szép ez a hang, még nem hallottam, mégis úgy érzem, ismerem, megfogja az 

embert. 

   Anna mosolyogva válaszolt miközben egy festményt igazított a falon. 

   - Ő is énekelni fog, különben ő… Nem tudta folytatni, mert megcsörrent a telefonja. 

Gyorsan előhalászta a zsebéből, ránézett ki hívja és mielőtt felvette volna elnézést kért 

Enikőtől. 

   - Ne haragudjon, de a polgármester úr hív, fel kell vennem, akkor holnap találkozunk. Intett 

és már el is indult a kijárat felé...  

   Enikő egy darabig még hallgatta a hangszóróból áradó csodálatos dalokat majd elindult 

haza. Nehezen tudott elszakadni a kultúrháztól. Beült a kocsijába, de nagyon izgatott volt, mit 

is fognak majd szólni a festményéhez az itteni emberek. Gondolataiba merülve indított. A 

háta mögött fékezett egy fehér Opel. A férfi azonnal megismerte a kocsit, amelyikbe pár napja 

majdnem beleszaladt. Meg is jegyezte magában: „Na, ez az a nő, aki a KRESZT átírta.” 

Komótosan kiszállt az autóból, bement a kultúrházba, ahol a technikussal volt megbeszélése. 

Elhaladt az emelvény előtt ahol a művészek a jelzésre vártak, hogy mikor, ki szavaljon. Béla a 

technikushoz ballagott, aki halkan, beszélt, hogy ne zavarja a próbát:  

   - Azért hívattam ide, mert a hang és hangzás beállításának érdekében próbálnunk kell. 

Mindjárt kezdjük, addig kérem, foglaljon helyet!  

   Béla bólintott és leült a nézőtéren.  Az előadók szavaltak, és az ő zenéje kísérte őket. Ő 

következett. A hangjára mindenki felfigyelt. Magnóról már hallották énekelni, de élőben még 

jobban tetszett a próba résztvevőinek.   Nagy tapsot kapott attól a tizenöt embertől, akik 

élvezettel hallgatták. Beállították a hangot, az effekteket és Béla jött lefelé a fa lépcsőn a 

pódiumról, amikor meglátta a festményeket a falon. Nagyon tetszettek neki, főleg egy fiatal 

fiú képe ragadta meg, nagyon hasonlított az ő gyermeki arcára vagy harminc évvel ezelőttire. 

A hegyeket ábrázoló festmények színvilága mélyen a lelkébe talált. Elolvasta a nevet a 

festményen, de nem mondott neki semmit. Nem volt számára ismert név. Megbeszélték a 

technikussal, hogy holnap még egy próba lesz a megnyitó előtt.  

   Enikő nagyon izgult, de a napot hasznosan akarta eltölteni. Tett-vett, majd kiment a 

temetőbe az édesapjához. Virágot vitt a sírra, és negyed órát ült a síremlék szélén az édesapja 

emlékeivel. Elmondta neki, hogy ma kiállítása nyílik a kultúrházban és mesélt neki az elmúlt 

napokról. Búcsút vett a sírtól és elindult, bár nem volt kedve hazamenni. Gondolt egyet, beült 

a kocsijába és a kultúrház felé vette az irányt. A kultúrházból kihallatszott a dal. „Kár, hogy 

csak gépzene” — gondolta.  

   Elindult a bejárat felé, mosolyogva lépett a terembe.  A színpadon állt egy férfi, nagyon 

szép az arca, a tartása, és énekelt, néha becsukta a szemét, szívéből jöttek elő a dallamok. 

Leült a nézőtéren és csodálattal figyelte a jóképű férfit és hallgatta a dalát. Négy dalt énekelt, 

majd amikor abba hagyta, tapsoltak az előadásának. Enikő két tenyere is elismeréssel 
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csapódott össze. A férfi ránézett és a szeme megakadt a szép arcú nőn. Még sosem látott ilyen 

szépséget, bár ismerősek voltak ezek a szemek. Tekintete átölelte az ismeretlent. Enikő szeme 

is beleragadt a férfi szem varázsába. Béla egy pillanatra elvesztette az egyensúlyát. Enikő 

mosolygott. Nézték egymást, mit nézték, falták egymás alakját, lelkébe akartak látni a 

másiknak. A technikus négyszer szólt Bélára, de ő nem halotta meg, az elkápráztatott férfi 

csak nézett előre. Mivel nem figyelt rá, bezavarta a mikrofont és az éles hang azonnal 

visszahozta a valóságba Bélát. A technikus újra megszólította: 

   - Kicsit feljebb kell vennem a mélységet, mert szerintem nem adja ki a hang minőségét 

tisztán. 

   Béla felé fordult és megtört a varázs. Enikő gyorsan elhagyta a nézőteret. A kocsijához 

sietet, beült és már indult is. Béla, amikor visszafordult már nem látta a nőt, aki annyi idő után 

megdobogtatta a szívét. „Utána kell mennem” — volt a gondolata. Nem törődve a 

technikussal egyenest az előtérbe, majd az utcára sietett. Senki nem járt az utcán, a távolban 

egy Skoda hátulját látta.  

   Enikő csak azért menekült el, mert nem akar szerelmes lenni, neki Béla az élete és az is fog 

maradni… Béla ellenben már másként gondolkozott, ő ismerkedni akart, azt akarta, hogy 

legyen mellette valaki, de szerelemre, nem mert gondolni ő sem.  

   Otthon, Enikő azért nem tudta magából kiűzni a férfi pillantását, a nézését. Olyan volt neki 

ez a mostani élmény, mint amikor Bélával először találkoztak, beleremegett minden 

porcikája. Tudta, találkozni fog a férfival, mert ez az énekes férfi, akiről Anna is beszélt, és 

hallotta a hangját, amikor a festményeket a falra akasztgatták a kultúrházban. Ideges lett, 

hogyan fogja majd ezt megoldani, hogy ne legyen szerelmes, ne kívánja meg a férfit. Béla 

szintén elgondolkozott a nőn, a szeme, a szája, az alakja, a mellei mind annyira kívánatossá 

tették, amit nem tudott csak egy vonással érvénytelenné tenni. Ő várta a másnapot, talán eljön 

az ismeretlen nő az estre. De mit is fog neki mondani… ez most pont az-az eset, mint amikor 

még kamasz fiú volt.  

   Elnevette magát, mert megint eszébe jutott a fagyis eset. Igaz a vége pofon lett, de nagyon 

szép emlék maradt.  

   Ám az idő ugye halad és eljött a Béla által várt nap. Enikő már nem várta, mert azzal a 

férfival kell találkoznia, aki a szívét megdobogtatta… és félt… nem tudta mitől, talán a benne 

kavargó érzésektől. Enikőnek gyorsan, Bélának csigalassúsággal érkezett meg a délután öt 

óra. Sorban érkeztek a vendégek és öt óra előtt tíz perccel már alig akadt egy-egy ülőhely, a 

nézőtér szinte megtelt.  

   Az előadók mind a színpadon voltak már, amikor Enikő megérkezett. A férfi is ott volt 

köztük. Anna mikor meglátta intett neki, hogy menjen fel ő is, mert mindjárt kezdenek. A 

férfi észrevette a mozdulatot és nagyon örült, amikor felismerte a nőt.  

   Anna a mikrofonhoz lépett. 

   - Kedves alkotók, előadók, kedves vendégek! Köszöntök mindenkit ezen a szép őszi 

délutánon. Köszöntöm a polgármester urat is, akit megkérek, nyissa meg a mai kulturális 

műsorunkat. 
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   Anna megvárta, míg a polgármester úr felmegy a színpadra és átadta a mikrofont. A 

polgármester üdvözölte a jelenlévőket és pár szót szólt az irodalom, a művészetek és kultúra 

jelentőségéről. Sok sikert kívánt és visszaadta a mikrofont. Anna megköszönte a polgármester 

úr köszöntőjét, majd a közönség felé fordult. 

   - Most pedig bemutatom az irodalmi estünk résztvevőit. — Ahogy mondta a neveket az 

illető felállt és a jelenlévők megtapsolták. Már csak két ember várt a bemutatásra. —  

Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Jakus Béla művészurat, aki énekelni fog nekünk. 

— Elhallgatott, mert nagy taps fogadta a bemutatást. Amikor vége lett azonnal folytatta 

tovább. — A verseket és prózákat az ő zenei aláfestésével fogjuk hallani. -- Be szeretném még 

mutatni Tóth Enikő festőművészt, akinek csodálatos festményeit itt láthatjuk. Ami érdekes 

még a két művészben, Battonya szülöttei, akiket az élet elsodort innen, akik nem is olyan rég 

tértek vissza településünkre. Mindenki tapsolt.  

   Béla felugrott, megszédült, Enikő is úgy érezte mindjárt elájul a hallottaktól. Belesápadtak 

egymás nevének hallásán.  A férfi elindult Enikő felé, aki remegő lábakkal mozdulatlanul állt. 

A nézőtéren néma csend lett, mindenki őket nézte. Álltak egymással szemben, könnyes 

szemmel. Bátortalanul érintették meg a másikat. Enikő tudott először megszólalni, de a nagy 

csendben szinte kiáltásnak hangzottak szavai. Eljött az a perc, amikor nem számított semmi és 

senki.  

   - Szerelmem, te vagy? 

   Béla könnyei folytak le az arcán, csókolta Enikő szintén könnytől ázott arcát. Először nem 

tudott válaszolni, csak szorosan magához ölelte.  

   - Végre itt vagy szerelmem! — suttogta. 

   Enikő is csókolta, ölelte Bélát. Amikor a viszontlátás öröme kicsit csillapodott bennük, a 

férfi Enikőre kacsintott és mosolyogva fordultak a nézőtér felé… Meghajoltak és kézen fogva 

kiszaladtak a színpadról.  

   Csak Anna tudta, hogy ez nem a műsor része, a közönség könnyes szemmel nézett a 

távozók után.  

   Elkezdődött a műsor… 

   Egymás után hangzottak el a versek és novellák. Amikor a férfi következett, megfogta 

Enikő kezét és együtt mentek fel a színpadra. A technikus indítani akarta a zenét, amikor 

intett neki, hogy ne.  

   - Bocsánatot kérünk, de a találkozásunk nem volt része a műsornak, de szívből örülünk, 

hogy örömünket megoszthatjuk önökkel. Egy kicsi előzetes, hogy tudják miért is történt mind 

ez. Tizennégy éves korunkban elszakítottak egymástól bennünket. Megesküdtünk előtte, 

sosem hagyjuk el egymást, örökké csak egymáséi leszünk. Sajnos harminc évet vártunk erre a 

pillanatra.  

   A nézőtéren mindenki felállt és tapssal jutalmazták Béla szavait. A férfi megkérdezte 

Enikőt, ismeri-e a találkozás című dalt. Enikő bólintott, és egy puszi is csattant a kérdező 

arcán. Amikor a taps csitulni kezdett, azonnal folytatta a beszédét. 
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   - Most pedig, Anna engedelmével, szeretném bemutatni megtalált szerelmemmel a 

találkozás című dalt. — Újra hatalmas taps fogadta a bejelentését. Béla intett a technikusnak, 

akinek meg volt ennek a dalnak a zenéje is. Egyedül énekelte volna, de most itt van Enikő, és 

most a szeretett nővel énekelheti. (Duett-találkozás) (7) 

 

Béla énekli. 

Könnyes szemmel nézem, előttem áll Enikő, 

Gyermeki szemeit nem változtatta meg az idő,  

II: Könnyes szemmel nézem, előttem áll Enikő. :II 

Enikő énekli. 

Béla a fiú, előttem áll remegve, igézőn, 

Szeme könnyes a boldogság kitörő örömétől. 

II: Béla a fiú, előttem áll remegve, igézőn. :II 

Együtt. 

Oh, sors, köszönöm a kései ajándék özönt, 

Végre lerázhatom az évtizedes bénító közönyt. 

II: Oh, sors, köszönöm a kései ajándék özönt. :II 

Béla énekli. 

Enikő szeretlek, tíz éves koromtól, tudom, 

A harminc évet csak mélyítette e múlt, 

Ám követtem, és nem térített el a hosszú út, 

Míg végre e keserves út hozzád befut. 

II: Ám követtem és nem térített el a hosszú út. :II 

Enikő énekli. 

Béla szeretlek, és ezt biztosan tudod, 

Vágyam harminc éve még nem csitult, 

Felnőttek lettünk ám szerelmünk mutatja fiatalságunk, 
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Végre teljesül gyermeki, felnőtti álmodott vágyunk.  

I: Felnőttek lettünk ám szerelmünk mutatja fiatalságunk. :II 

Együtt éneklik. 

Üdvözöljük egymást, megtalált szülőföldünkön, Battonyán, 

Folytassuk tovább gyermekkorunkat a már felnőttek világát.  

II: Üdvözöljük egymást, megtalált szülőföldünkön, Battonyán. :II 

 

   Az elhangzott dalt csend fogadta, csak innen-onnan szipogásokat lehetett hallani, majd 

valaki elkezdett tapsolni. Az emberek felálltak és úgy tapsolták meg az éneklő párt. Amikor 

csend lett Béla szólalt meg Annához fordulva, aki még törülgette a szemét. 

   - Anna, Nne haragudjon ezért a kitérőért, de ugye folytathatjuk a műsort? Kisírtam magamat 

én is, pedig férfi létemre le kellene tagadnom, mert ugye egy férfi sosem sír, de sok a tanú és 

azonnal lebuknék. 

   Sokan nevetni kezdtek, majd Anna meghatódva fordult a közönség felé.  

   - Ugye kedves vendégek, erre nem is gondoltak, ilyen meglepetésre én sem számítottam. 

Gratulálok a két művésznek, akik megtalálták egymást harminc év után. Most pedig 

folytassuk a műsort a versek szerelmeseinek örömére. 

   Enikő és Béla is leültek egymás mellé, nem beszélgettek, szorosan összekulcsolták ujjaikat. 

Néha megsimogatták egymás arcát. A forgatókönyv szerint Béla következett. Forrón 

megcsókolta Enikőt. Nagyon szépen, szívhez szólóan énekelt mindig, de ezt most még 

fokozta Enikő jelenléte is. Hatalmas sikert ért el dalaival. 

   A zenés, irodalmi műsorrész után kezdődött az Enikő kiállításának a megnyitója. Enikő 

nagyon boldogan beszélt a festészetéről, mikor és milyen körülmények közt alkotta műveit. 

Egyetlen egy festmény ragadott ki a sok közül, egy kisfiú arcát, amit tizenhat éves korában 

festett és ez Béla arca volt, harminc évvel ezelőtt. Enikő elmondása szerint, azért festette 

akkor ezt a képet, hogy sose felejtse el az első és utolsó szerelmét. Hatalmas tapsot kapott erre 

az önvallomására is, és most már elindultak a vendégek a festményekben gyönyörködni.  

Szinte mindenki gratulált nekik, a munkásságukhoz, a tehetségükhöz, az előttük álló jövőhöz.  

   Béla nem győzte aláírni, a megvásárolt CD lemezeket.  

   Késő este lett vége az irodalmi estnek, mindenki nagyon elégedett volt a látott és 

hallottakkal. Mindenki elbúcsúzott mindenkitől, Enikő és Béla a kocsijuk mellett álltak, ami 

véletlenül egymás mellett állt, a Skoda és az Opel. Amikor Béla meglátta Enikő kocsiját, 

mindjárt felismerte. Megcsókolta szerelmét és nevetve megjegyezte. 

   - Akkor te voltál az, aki majdnem belém hajtott, amikor kitolattál az előttetek lévő 

parkolóból? 
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   Enikő megremegtette a pilláit és kacagva mondta.  

   - Ugye nem haragszol? Pedig ha akkor összeütközünk, már előbb egymásra találunk. 

   Béla két kezébe fogta a gyönyörű arcot és megcsókolta. Enikő, amikor lélegzethez jutott, 

csillogó szemmel, bár komolyságot színlelve fordult Bélához.  

   - Most pedig menjünk haza,  vagy a te lakásodba vagy az enyémbe, együtt, ezentúl még egy 

napra sem akarlak egyedül hagyni, követlek mindenhová. 

   Béla nevetve válaszolt.  

   - Én is ezt szerettem volna tőled kérni. Hagyjuk itt az autókat, és most gyalog menjünk, 

mert már nagyon régen sétáltunk… 

   Enikő bólintott, egymásba karoltak és elindultak. Átmentek a Szárazéren átívelő hídon, 

megálltak egy pillanatra és lenéztek arra a helyre, ahol valamikor együtt üldögéltek a füvön, 

megcsókolták egymást és tovább sétáltak az otthonuk felé. Megálltak Béla lakásának tömbje 

előtt, Enikőre mosolygott és mielőtt a lány megszólalhatott volna, a férfi felkapta és elindult 

vele a bejárat felé. Itt letette egy pillanatra és kinyitotta a bejárati ajtót. Majd megint felkapta 

és felszaladt vele a második emeletre. A lakása ajtajában megjegyezte. 

   - Most, ha a karomba beviszlek, sosem fogsz kijönni innen úgy, hogy nem térsz vissza. Ez 

lesz a te otthonod is, és az is marad, míg élünk. 

   Megcsókolta Enikőt, és átlépett vele a küszöbön. A szobában lefektette az ágyra, csókolta, 

tele vággyal. Enikő szenvedélyesen simult a férfihoz, mintha be szeretnék pótolni azt a 

harminc évet, amit elraboltak tőlük a szerelem kárára. Csodálatos éjszaka volt mind 

kettejüknek, nem akartak aludni, mert vagy szerették egymást szinte az őrületekig vagy 

beszélgettek az egymás nélküli harminc évről. Két napig voltak a lakásban, csak enni keltek 

fel. Ha csöngött a telefon kinyomták, mondván nem érnek rá most másnak csak maguknak. 

Ugye az élet azért halad tovább és bizony követnünk kell. Enikő és Béla végre 

megnyugodtak, mind ketten élnek és most már nincs az-az erő, ami szét tudná őket választani. 

Szerdai napon bementek együtt Annához és bejelentették, szeretnének összeházasodni 

amilyen gyorsan csak lehetséges.  

   Úgy gondolták a két tanún kívül senki nem lesz ott, amikor kimondják az igent, hisz alig 

ismernek valakit, mégis amikor elérkezett az ideje a csodás napnak, több százan jelentek meg 

az önkormányzat előtt, hogy kifejezzék gratulációjukat a párnak. Anna a törvények 

értelmében, míg a Szentháromság templomban, Isten szent színe előtt, a Kanonok úr, Isten 

nevében és dicséretére adta őket össze.  

   Meghatódva léptek ki a templomból. Isten és ember előtt is egymáshoz tartoznak ezután, 

jóban és rosszban… 

   Sajnos a napok is jönnek és mennek, van, amikor a szépet és van, amikor a rosszat hozzák, 

de azért mindig visszatér a jó, ha türelmesek vagyunk. Talán be is lehetne fejezni 

történetünket, de ne siessünk annyira előre. Enikő és Béla is nagyon boldog.  
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   Enikő elment a templomba, mostani életén és jövőjén elmélkedett. A jövőjén, amiben már 

látott értelmet. Érezte, teste nem úgy viselkedik, mint ahogy szokott. Rosszul volt, majd hányt 

is. Volt egy sejtése, amivel elment az orvoshoz, aki megerősítette, hogy babát vár.  

   Miután megtudta, hogy gyermeket hord a szíve alatt, visszament a templomba. Istenhez 

fohászkodott, majd nagyon halkan énekelni kezdett. (Enikő- Nem vagyok vallásos.) (8) 

 

Nem vagyok vallásos, ám a bibliát olvasom, 

Sokszor Istenhez küldtem sírós fohászom, 

Ám a szent könyvet évek óta forgatom, 

És íme, teljesült a sokat rimánkodott óhajom. 

II: És íme, teljesült a sokat rimánkodott óhajom. :II  

 

Istenem köszönöm teljesítetted a sokat kérlelt álmom, 

Végre családdal Isten is meg áldott, 

Házasság pecsétjével szenvedésünk örökre lezárult, 

Új élet fogant, mit kaptunk ajándékul.  

II: Házasság pecsétjével szenvedésünk örökre lezárult. :II 

 

Élet az életben vigyázza végtelen utunk, 

Életünk nevetve, boldogan, egymást vigyázzuk, 

Oh, élet, boldog élet, rád vágytunk, 

Köszönjük az életünket, mire oly sokat vártunk.  

II: Köszönjük az életünket, mire oly sokat vártunk. :II 

 

   A pap figyelte az asszonyt, ahogy összekulcsolt kézzel imádkozik.  Mosolygott, amikor 

meghallotta a halk és szép éneket, az életről, a jövőről és a születendő gyermekről. Mint 

mindenki a városban ő is ismerte Enikő és Béla történetét. Enikő keresztet vetett és elhagyta a 

templomot. Hazament. Béla még nem volt otthon, Budapesten volt próbája, de minden este 

hazament, mert nem bírta Enikő nélkül egy napig sem. Enikő tűkön ülve várta a férjét, aki 
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este nyolc órakor megérkezett. Béla rögtön észrevette, hogy szerelme zaklatott. Asszonya 

fülébe súgta, hogy várandós és hamarosan egy kis jövevény fog megjelenni életükben. Igaz az 

idő már mutatta árnyékát felettük, de hej-haj csuhaj… kit is érdekel amikor a boldogságba 

csöppen egy ilyen apróság. Béla ledöbbent, sosem gondolta volna, hogy ő még egyszer apa 

lehet. Nézte Enikő kipirosodott arcát, majd hirtelen felugrott és felkapta feleségét, aki 

felsikoltott annyira megijedt. Bélát nem érdekelte a sikongatás, boldogan szaladt vele körbe-

körbe a szobában. Enikő Bélába kapaszkodott, és csókolgatta szerelmét. Végre Béla is 

lassított a tempón, elfáradt, Enikő kacagva figyelmeztette. 

   - Béla, ha már magad nem kíméled, a kicsire gondolj, ha ilyen tempóban szaladgálsz velem! 

   Béla azonnal nekiszegezte a kérdést. 

   - Anyuci! Mikor fog megszületni a gyermekünk? 

Enikő nevetett, ahogy válaszolt.   

   - Augusztus tizennegyedikére jósolta az orvos.  

   - Akkor bizony két életem értelme fogja a születésnapját tartani. Tudod szívem, van Isten, 

ha ennyi jót ad nekünk rövid időn belül. 

    Elhallgatott. Enikő átfogta Béla nyakát és csak egy szót mondott. 

   - Szeretlek! 

Béla megcsókolta és boldogan mondta: 

   - Nálamnál jobban senki sem szeret! 

   Szerelmes csókban fejezték be ezt a beszélgetést. Béla azonnal rátért a kicsi jövetelére. Már 

a holnapi napon meg akarta venni a kiságyat, ruhákat, játékokat… Enikő nevetve állította le. 

   - Egyetlen drága férjecském, még azt sem tudjuk kisfiú lesz vagy kislány. 

   No, ezen elkezdett gondolkozni, igazat adva, hogy még korai a vásárlás. Enikő nevette a 

mondat nélkül maradt férjét. Béla ránézett az órájára és sejtelmesen kérdezte Enikőt. 

   - Nem emlékezetes ez az időpont? 

   Enikő Bélához hajolt és egy csókot adott a szájára és csodálattal kérdezte. 

   - Drágám, még nem felejtetted el? 

   - Sosem felejtettem el, még a harminc év alatt sem. Szinte minden nap este kilenckor 

találkoztunk a Szárazér partján — kacsintott Béla.  

   Enikő elkomolyodott. 
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   - Menjünk el a régi találkahelyünkre — ajánlotta fel Béla — igaz a kutyusod nem lesz 

velünk. 

   Enikő bólintott. 

   Kéz a kézben elindultak… Nem siettek, volt még egy pár percük. Pontosan kilenc órára 

értek arra a helyre ahol utoljára több évtizede találkoztak. Enikő szemébe könny szökött, 

ahogy arra az utolsó napra gondolt. Akkor ott összeroppant a világ a lánygyermek és egy 

kisfiú lelkében. Szinte egyszerre ültek le a fűre, Enikő szólalt meg.  

   - Szervusz, drága fiúm. Hogyan telt a napod, mert az enyém nagyon jól. Béla meglepődött, a 

régen hallott köszöntésen, Enikő mindig így köszönt, amikor találkoztak. Mint valamikor rég, 

Béla az Enikő nyakához hajolt és megcsókolta mielőtt válaszolt. 

   - Jól vagyok, bár valamit érzek, de nem tudom mit, de ne is foglalkozzunk ezzel, itt vagyunk 

ketten és ez a lényeg. Tudod mit, a születésnapodra egy szép ajándékot kapsz tőlem. 

   Enikő meglepődött, ismerte ezeket a szavakat, több milliószor hallotta emlékeiben. Sírva 

fakadt. Béla most megcsókolta. Ekkor vette észre, Enikő reszket az emlékek hatása alatt. Béla 

a zsebébe nyúlt és elővett egy bőrből font karkötőt, rajta egy bőr lapocska és arra ráírva, 

„szeretlek”. Megfogta Enikő kezét és a csuklójára tette.  

   - Ezt a karkötőt én készítettem, a tizennegyedik születésnapodra. Igaz késett pár évtizedet, 

de fogadd tőlem eljegyzési ajándéknak, mert ezt akkor annak szántam. Kívánom, hordjad 

még, ne harminc évig, hanem tovább. Szeretlek még mindig ugyan úgy, ahogyan 

megismertelek tíz évesen. 

   Enikő zokogva ölelte át a párja nyakát, a meghatódottságtól, a szemében összegyűlt 

könnycseppektől nem tudott megszólalni. Béla énekelni kezdett. (Végszó) (9) 

 Harminc év, pokoli harminc év, boldogtalan egyedüllét, 

   Idáig énekelte Béla, amikor Enikő félbe szakította.  

   - Ismerem ám ezt a dalt. Minap amikor az orgonádat leporoltam akkor láttam meg a kottát, 

és megtanultam. Nagyon szép.—Béla nevetve mondta. 

   - Látod, nincs titkom előtted, még a dalaimat is ismered. — Elhallgatott, és elkezdték együtt 

énekelni a dalt.    

 

Harminc év, pokoli harminc év, boldogtalan egyedüllét, 

Istenem, micsoda emlék a letűnt harminc év, 

Sokat szenvedve, érdemeltük ki egymás sebzett életét, 

S ma, boldogan fogjuk egymás oltalmazó kezét. 
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Hisz összebújva, közelítjük, az örökkévalóság mezsgyéjét.  

II: S ma, boldogan fogjuk egymás oltalmazó kezét, 

Hisz összebújva, közelítjük, az örökkévalóság mezsgyéjét. :II  

 

   A dalt, a Szárazér vitte, tovavitte, oda ahol hasonló szerelmes szívek várják. Csak azért, 

hogy vigaszt kapjanak, hogy nem is sokára egyesül az a szerelem, mert ami örök, az mindig 

örök fog maradni. A Hold ezüstös fénye körbe lengte a két embert, akik nem féltek az időtől 

és az elmúlástól.                                                 

   Két szív végre nyugalomra lelt. A csodás életüket vitték és mutatták mindenkinek, hiszen ez 

nem kiváltság, csak bizalom és szeretet kérdése. Kislányuk azon a napon született, amikor 

Enikő is ünnepelte születésnapját. Anna lett a pótnagymama. Béla nagyon jó ember volt, 

csodálatos apa és csak a család számított neki. Enikő remek anya, feleség, és festőművész 

volt, akinek élete értelme a családja. Béla feladta az énekléssel járó vándoréletet, már csak 

ritkán egy-egy felkérésre állt színpadra, az általános iskolában helyezkedett el, mint 

énektanár. Battonyán élték le boldogságban életüket. Hitték, amit Vörösmarty Mihály a 

Szózat című versében megírt:  

„A nagy világon e kivûl 

  Nincsen számodra hely; 

   Áldjon vagy verjen sors keze: 

    Itt élned, halnod kell”. 

Vége 

Gondelsheim. 20, augusztus,2019.  


