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Panorámakép 

 

az autizmusról kellene írnom. olyanokat, hogy mit is jelent. de kinek? kinek az autizmusáról 

beszéljek? azokéról, akiknek sorsuk? akiknek hivatásuk? az autizmusról kellene írnom, 

gondolom, mindenkinek, akinek van valami köze hozzá. meg annak is, akinek nincs. csak egy 

morzsa. egy tévhit, legenda, előítélet. csodálkozás. hűvös távolságtartás. kétség és félelem. 

megértés. szánalom. sajnálat.  

írnom kellene. pedig jobb lenne inkább valami nagy kirakó. mondjuk egy 1500 darabos. vagy 

egy húsz-egynéhány évből, száznál is több életből, széthulló emlékdarabokból, felsejlő 

érzésekből összeálló panorámakép.  

az első képszelet: belső világ. hiába a húsz-egynéhány év, sejtem csak. nem tudom. nem 

érzem. a bántó fényeket, a fájdalmas hangokat. a ruha szövetének kínzó érintéseit. a 

megvadult világot, ahogy áramlik be az érzékeken. nem tudom. próbálom megérteni. miért 

kell ordítani. ha nem úgy. nem arra. nem akkor. egymásra dobált galaxisok. naprendszerek. 

bogár a fű közt. vonat. csigalépcsők. propellerek. egy él. hajlat. rész és egész. világnyi ijesztő 

tér. 

szívtájon érzett szorítás. amikor egy fertőtlenítő szagú teremben. egy vizsgálóban ül két alak. 

lehajtott fejű reménnyel. hogy hátha mégsem. aztán reménytelenség. dac. kétségbeesés. talán 

elfogadás.  jó küzdés. eredmények. örömök. büszkeség. aggodalom. ahogy a törött világot 

összerakják. újra. fáradhatatlanul. türelmesen. együtt? külön?  

aztán egy spektrumos kép. jéghegyes és triászos. szakkifejezés, tudományos szóösszetétel, 

ábra. amiből kiderül, számunkra milyen is? hogyan áll össze, ha összeáll?  odafordulós. 

letérdelős. tervezgetős, építkezős darabkák. rajtuk zord és mosolygós, kudarcaiból újra 

feltámadó alak. ahogy a gyermekekhez hajol, besüt a májusi nap.  csillognak a padok s a park 

kinti zöldje visszaragyog. 

az autizmusról kellene írnom. pedig jobb lenne inkább valami óriás panorámakép. kifeszítve a 

létbe. hogy mindenki tudja. elhiggye. ilyen…  

 

(Szeleczki István írása) 
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Élnek köztünk emberek, akik másként látják a világot. 

Élnek köztünk emberek, akiknek arra van szükségük, hogy rend legyen körülöttük. 

Élnek köztünk emberek, akik a saját útjukat járják. 

Vannak, akik szerint különlegesek. Csodabogarak. 

Mások, mégis olyanok, mint bárki közülünk. Autisták. 

 

Ez a kis könyv róluk szól. És nekik. És mindazoknak, akik kíváncsiak rájuk. 

 

Az autistákról tévedés azt hinni, hogy az életük, vagy az élet velük csupa szomorúság. 

Szerintem az autisták nem boldogtalanok. Nem szenvednek. Legalábbis nem 

boldogtalanabbak, mint mások. Nem szenvednek többet, mint mások. 

 

Jól tudják érezni magukat a világban. A sajátjukban gyakran. A miénkben olykor. És nekünk 

dolgunk van velük. 

 

Az a dolgunk, hogy be tudjunk lépni az ő világukba. És segítsünk nekik, hogy ők is 

beléphessenek a miénkbe. 

 

Hogy együtt legyünk boldogok. Vagy boldogtalanok. A lényeg az együtt. 
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Mese az autizmus eredetéről 

 

A kurta farkú malacon túl volt az óperenciás tenger. Ebben a tengerben kagylóba zárt szirének 

éltek, akik régebben a szeretetről énekeltek egy egyszemű tengeri csillagnak. Aztán arra járt 

egy csillagszemű kisfiú, aki a kezeibe vette és megette őket. Azóta van autizmus, ez a kisfiú 

lett az első nappali álmodozó, akibe, mint valami kagylóba, be lettek zárva a tengeri 

csillagnak énekelt csodálatos sziréndalok. Most már csak ő és a hozzá hasonló társai hallják 

ezeket az énekeket, illetve azok, akik képesek figyelmesen hallgatni a csöndet, és meglátni a 

fiú csillagszemének fényénél a dolgok igazi rendjét, egy másnemű, háborítatlan létezés tiszta 

üzenetét. 
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Koboldüzenetek, tündérképek 

 

Azt hiszem, az autista gyerekek varázsvilágban élnek, ott, ahol a koboldok és a tündérek is 

laknak.  

 

A koboldok apró, huncut zöld manók, akiknek zsebei sok titkos csodát rejtenek. 

Mindegyiknek a zsebében van egy színes üveggolyó, egy lapos, csiszolt kavics és egy 

színtelen, láthatatlan spárga. A színes üveggolyó nem csupán labdázásra vagy métázásra jó, 

de a koboldok a jövőt is meg tudják belőle mondani. Csak belekukkantanak, megpörgetik 

keletről nyugat felé háromszor, elmondják a titkos varázsigét, és már tudják is, mi fog történni 

a városban a következő három napban. A lapos, csiszolt kavicsot főleg arra használják, hogy 

tavak, folyók partján kacsázzanak vele. Ilyenkor barátaik, az aranyhalak hozzák nekik vissza a 

bedobált kavicsot, akár az emberek kutyusai az eldobott labdát. Előfordul, hogy a házfalakra 

rajzolnak vele furcsa, csak a koboldok és a kiválasztott gyerekek számára érthető jeleket. De 

ha elmormolják a lapos kavicsra vonatkozó varázsszavakat, akkor képesek vele kitörölni a 

gyerekek fejéből a rossz álmokat vagy emlékeket is. A láthatatlan spárga segítségével pedig 

föl tudnak mászni az ablakokba, a legmagasabb tornyokba, be tudnak kukucskálni a 

kulcslyukakon, hogy kilessék a gyerekek titkos kívánságait, amelyeket - ha éppen jó kedvük 

van - teljesítenek is. 

 

A tündérek törékeny, karcsú pillangókhoz hasonlítanak. Papírvékony, áttetsző, hártyás 

szárnyaikra gyakran ráragad az aranyszínű virágpor, ilyenkor le kell szállniuk vagy egy 

faágra, vagy egy virágsziromra, hogy lerázzák róluk és továbbrepülhessenek. A legügyesebb 

tündérek képesek úgy lerázni szárnyaikról a virágport, hogy a fűre, a járdára vagy akár a 

homokra gyönyörű képeket rajzoljanak vele, amelyeket azonban csak azok a gyerekek 

vehetnek észre, akik semmi rosszat nem csináltak aznap. Más tündérek szárnyacskáira a 

felkelő napocska ír hajnalban üzenetet, amelyet éjjel a szentjánosbogarak lámpásainak 

fényénél olvasnak el a csillagok és a rézszínű hold. Aztán csillagporral írják rá a 

tündérszárnyakra a választ. 

 

A koboldok által a házfalakra írt jeleket, vagy a tündérek szárnyairól a földre hulló virágpor 

rajzolta képeket csak azok a gyerekek képesek észrevenni, akik különlegesek. Mint például az 

autisták, akik nappali álmodókként maguk is ennek a varázsvilágnak a lakói. 
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Lenge álom 

 

Az autizmusban van valami lenge, valami álomszerű. Mint mikor a horizontról alábukó nap 

sugaraival búcsút int, hogy átadja helyét a hold pásztorolta csillagnyájnak a sötétbársony 

égbolton. Vagy amikor a zöld hegyi tó víztükrét sötétnarancs fénnyel festi be az aláhulló nap 

sugárecsetje, a szem belekábul a borzongó áhítatba, és látni véli egy karcsú, fehér vitorlás 

álomtestét, amint ring a vízen, mint valami lustán pihenő madár. Vagy egy ezüstszínű, lágyan 

szertefoszló könnyű fátylat a szélben, amely céltalan pillangóként szálldos a holdfénnyel 

megszórt fák ágai előtt. A fénypászmákban olykor megcsillannak a pillangó szárnyáról apró 

gyöngyökként szétröppenő könnycseppek. 

Az autizmus az alkony törékeny egyensúlya. Amikor a csend és a zaj határvonalán 

sóhajtoznak a virágok, amelyeket elnyel a félhomály, a pókok ezüstfonálból szőtt hálói 

özvegyi fátyolként zizegnek a lágy éji szélben, óvatos rágcsálók tipegnek a zsombékos 

talajon, és a komoly, fekete halak olykor egy-egy hártyás buborékot fújnak a mélyből jövő 

rejtelmes üzenet gyanánt a víz felszínére. 

Az autizmus különös szépsége ez: lenge álom, törékeny alkonyi egyensúly 
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Az autisták csillagvirágok 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörű, fonott kosár, tele virághagymákkal. A 

virághagymák ránézésre semmiben sem különböztek egymástól, olyan egyformák voltak, 

mint az égből aláhulló esőcseppek, vagy mint a selymes, zöld fűszálak a mezőn. Amikor 

elérkezett a kerti munkák, az ültetés ideje, a virághagymák puha, meleg, bársonyos, humuszos 

földbe kerültek. Öntözte őket langyos eső, erősítette, növesztette őket meleg napsugár, táplálta 

őket a gyökerecskéiken keresztül a zsíros talaj és simogatta őket a lágy tavaszi szellő.  

 

Kora reggelente, amikor a hajnali napsugarak meleg ölelése ébresztette a serkenő 

virágocskákat, mindannyian örültek, boldogan kacagtak a kék égboltra, és így szóltak a 

Napocskához: 

- Süss le miránk, drága napocska, melengess, simogass, erősíts minket, hogy szárba 

szökkenjünk, kihajtsunk, virágot bontsunk és meglássunk végre téged, akitől a meleget 

kapjuk, az esőcseppeket, amelyek itatnak bennünket és a szellőt, amely simogatja szárunkat és 

leveleinket! 

 

Csak egyetlen virágocska volt, amelyik ezeken a reggeleken csendben aludt, és csak 

félálomban hallotta társai vidám csacsogását. Ez a virágocska a veteményes sarkában, a fal 

mellett élt, ott, ahol a legtovább volt hideg, és ahol a leghosszabbak voltak az árnyékok. 

Nappal, amíg a többiek ébren beszélgetve várták, hogy végre szárba szökkenjenek és 

kihajtsanak, ő csendesen szunnyadt az árnyékos faltövében.  

 

- Ó, nézzétek azt a szegény kis virágot ott a fal mellett, az árnyékban! – mondták a jószívű kis 

virágocskák. Biztosan fázik, talán beteg is szegény. Rossz lehet neki abban a hidegben. 

 

- Nincs annak semmi baja, csak lusta és gőgös! – felelték erre a gonoszabbak. Nem akar olyan 

korán felkelni, mint mi és nincs kedve velünk beszélgetni sem. Azt hiszi talán, hogy különb 

nálunk? 

 

De a fal mellett, a hidegben és árnyékban élő kis virágocska nem válaszolt sem a jószívű, sem 

a gonosz társainak semmit. Hogyan is válaszolt volna, amikor ő éjjelente volt ébren, amikor 

az égen nem a napocska sütött, hanem a hold ezüstje és a csillagok aranya ragyogta be a néma 

tájat? Magányosan nézte a mély álomba zuhanó virágocskákat, hallgatta a baglyok 

kuvikolását és a mezőn élelmet gyűjtő egerek és pockok halk neszezését.  

 

- Ó, holdacska, és ti, sárga csillagok az égen, nézzetek le rám! – szólt panaszosan az éjszakai 

csendben a magányos kis virág. Hát nekem már sosem lesznek barátaim, én már sosem fogok 

beszélgetni senkivel, én sosem láthatom a napocska sugarait és testvérkéimet, a többi 

virágocskát? 

 

Ahogy így kesergett magában az árva kis virág a sötét éjszakában, gyakran csorgott egy-egy 

harmatos könnycsepp végig a levelein és a szárán, le a zsíros, sötét földbe. A hold és a 

csillagok szomorúan, együtt-érzőn, de néma csendben nézték a bánatos virágocskát, csak 

olykor szállt oda hozzá egy-egy jólelkű szentjánosbogár, hogy lámpásával és duruzsolásával 

megvigasztalja szívét. 
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Amint egyre melegebben sütött a napocska a virágágyásra, egyre többféle madárka vidám 

dala töltötte be a zamatos levegőt és egyre több kedves bogárka és méhecske zümmögése 

hallatszott a kert körül, a kis virágocskák mind izgatottabbak, mind türelmetlenebbek lettek. 

Amikor megjelentek az első karcsú bimbócskák a csöpp virágok tetején, már egyre 

nehezebben bírtak magukkal, és szertelen, mohó, kíváncsi vidámsággal így beszéltek: 

 

- Most már nem sokára meglátjuk a napocskát, az esőt és a szellőt, és meglátjuk azt a sok 

színt és formát, amelyekről a madarak, a pillangók és a katicabogarak meséltek nekünk! 

Olyan kíváncsiak vagyunk a világra, hogy majd szétpattanunk! 

 

Hamarosan el is érkezett a nagy nap, a kis virágocskák az ágyásban egykettőre kinyíltak. 

Amikor a napocska meglátta őket, vidáman integetett nekik sárga sugaraival, a madárkák és a 

bogárkák pedig mind odasereglettek, hogy megcsodálják őket. Volt is rajtuk mit csodálni, 

olyan frissek, üdék és színesek voltak, majd kicsattant mind az egészségtől. Mindegyik 

szélesre tárta hat egyforma sziromból álló virágkelyhét, hogy a napfény úgy tudjon a 

bensőjükbe csorogni, akár a sűrű, aranyló méz. A napocska, a madárkák és a bogárkák 

boldogan nézték színeiket, amelyekkel elkápráztatták a kertet: volt közöttük fehér, sárga, 

piros, cirmos, lila, rózsaszín és narancsszínű is. A színes szirmok formálta virágkelyhekből 

pedig olyan zsongító, édes, fűszeres illat szállt szerte a tájra, hogy még a hideg, árnyékos fal 

melletti kis virág is mosolyogni kezdett tőle álmában. 

 

De a színes, illatos, üde és egészséges virágocskák nem törődtek mosolyogva álmodó kis 

társuk álom mosolyával, annyira elbűvölte őket a létezés öröme és a világ megannyi, eddig 

számukra elrejtett titka és csodája. Ámulva nézték az áttetsző szárnyú, légiesen könnyed 

szitakötőket, a csodálatos mintázatú, hatalmas szárnyaikat ritmikusan csapkodó pillangókat, a 

szimmetrikus fekete pöttyeiket vörös köpenyükön büszkén viselő katicákat vagy a szőrös lábú 

pókot, amely dermedt unalomban üldögélt a hálója közepén a közeli fán, és talán azokat a 

habos, bárányforma, fehér felhőket figyelte mind a nyolc szemével, amelyek méltóságteljesen 

úsztak keresztül az égbolton. 

 

És eljött az éjszaka is. A színes, illatos kis virágocskák annyira elteltek a nap élményeivel és 

izgalmaival, hogy hamarosan mély, álomtalan álomba merültek. Így aztán ők nem vették 

észre, amikor a hideg, árnyékos fal mellett élő virág a csillagos-holdas éjszakán gyenge, 

erőtlen, remegő mozdulatokkal kinyitotta sápadt kis bimbóit, és szirmai neki is virágkehellyé 

formálódtak. Ezt a magányos virágkelyhet azonban a hold ezüstös sugara simogatta meg, és a 

csillagokból áradó aranyszínű fény árasztotta el. Hasonlóak is lettek a szirmai a holdhoz és a 

csillagokhoz: olyan tisztán, olyan fehéren ragyogtak, mint a hó a messze északi hegyek 

tetején, vagy mint a gyöngyök a délszaki tengerek mélyén élő kagylók héjában. A fehér 

virágkehelyből pedig olyan varázsos illat áradt, mint a kelet fűszereit szállító nagy, 

sokárbocos hajókból, vagy a tündérek mesebeli kertjében nyíló virágokból. Most az álomtalan 

álomban alvó színes virágok kezdtek mosolyogni csendben, egészen addig, amíg a hajnal első 

napsugarai óvatosan cirógatva ébresztgetni nem kezdték őket. 

 

Amikor fölébredtek, és a fal melletti magányban és árnyékban élő kis virágra pillantottak, 

csak azt látták, hogy virágkelyhe a földre konyult szár végén fekszik, halvány, sápadt szirmai 

lehullva pihennek a talajon, levelei pedig erőtlen, élettelen szárnyakként nyugszanak.  
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- Meghalt szegény – szóltak ez erős, üde, színes virágok. Nem is lehet csodálni, hiszen a fal 

mellett, hidegben, árnyékban kellett élnie. Jobb is neki így, csak szenvedett eddig is, és úgy 

sem lehetett volna olyan szép, színes és illatos, mint mi vagyunk.  

 

Azzal kelyhecskéiket ismét a nap felé fordították, élvezték a fényt, a meleget, és a friss 

szellőt, amely lágyan simogatta selymes szirmaikat. És amely méla nemtörődömséggel fújta 

tova a halvány, sápadt, fehér szirmokat a dús, zsíros, fekete földről. 
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Álmomban éjjel 

 

Álmomban éjjel egy gyermeket láttam 

Nyakában a sál áspiskígyó volt 

Patkányok rágta ócska kis kabátban 

A városon kívüli földúton bandukolt. 

 

Ámuló szemében zöld tűz árnya táncolt 

Haja fénylő, aranyszínű gyapjú 

Hangja halkan csengett, amikor rám szólt 

"Olyan vagyok, mint te. Szárnyavesztett hattyú." 

 

Velünk az élet nem henceg 

Nem vagyunk király, nem vagyunk herceg 

Csak gyermek, ki egymagában jön-megy 

 

A városon kívül poros útján járkál 

Nem várja senki, senkire sem vár már 

És nem hullat már régen semmiért se könnyet. 
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A különbség 

 

Olykor elgondolkodom az autisták világa és a mi világunk közötti lehetséges különbségeken. 

Azt hiszem, az egyik legfontosabb közülük az idő érzékelésében lévő különbség. Mi, az 

úgynevezett "normális" világ lakói és képviselői be vagyunk zárva a saját időnkbe, részei 

vagyunk, nem vagyunk képesek kitörni belőle. Az időt úgy látjuk, mint fa a teret. A fa csak 

nagyon korlátozottan érzékeli a teret. Kitölt egy meghatározott mennyiséget belőle, és ahogy 

növekszik, azon halad keresztül, nem több ennél. Ugyanígy vagyunk mi az idővel. Bele 

vagyunk szorítva egy meghatározott részébe, s ahogy felnövünk, ezt a kis részt használjuk 

belőle, de ennyi, nem több. 

 

Nem így az autisták. Azt hiszem, ők képesek kilépni a saját idejükből, és átlépni egy 

valóságosabba: a folyamatos időbe. Ők úgy tudják kezelni az időt, mint mi a teret: mozognak 

benne jobbra, balra, fel és le. Megismerik és megtapasztalják. 

 

Mi fák vagyunk, belegyökerezve az időnkbe. 

 

Az autisták tollpihék, repülnek keresztül-kasul valami mágikus öröklétben, világidőben. 

 

Mint az angyalok. Önfeledten, vidáman himbálózva az égből leereszkedő varázszsinóron. 

 

Mert az autisták - akárcsak az angyalok - tudják, hogy van Valaki, aki vigyáz rájuk 

himbálózás közben is. 

 

Mert értékesek. Mert ez a Valaki (is) szereti őket. 
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Tükrök 

 

Van a vietnami főváros, Hanoi múzeumában egy tükör, a következő felirat olvasható rajta: 

"Mint a Nap és a Hold, mint a víz és az arany, légy világos és fényes, és azt tükrözd vissza, 

ami a szívedben van." 

 

Az autisták is tükrök. A legbenső igazságot mutatják meg nekünk. 

 

Azt, ami a szívünkben van. 

 

Vigyázzunk hát, hogy mindig úgy cselekedjünk, hogy nyugodt lélekkel tudjunk belenézni egy 

autista szemeibe. 

 

Mert ott meglátjuk önmagunkat. Leplezetlenül, tisztán. Igazi valónkban. 
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Az igaz és a valódi 

 

Franz Kafka 1923 őszen, nagy betegen, a biztos halál tudatában érkezett meg Berlinbe, ahol 

szerelmes lett egy 19 esztendős, családjától elszökő és Berlinben letelepedő lányba, Dora 

Diamantba. Az elmúlás árnyékában, a zavaros történelmi és társadalmi körülmények dacára 

ez volt az író életének legboldogabb időszaka. Kafka minden délután sétát tett a parkban, 

gyakran Dora társaságában. Egy nap találkoztak egy kislánnyal, aki úgy zokogott, hogy Kafka 

azt hitte, a szíve szakad bele. Megkérdezte a kislányt, hogy mi a baja, mire a gyermek azt 

válaszolta, hogy elvesztette a babáját. 

 

És ekkor Kafka azonnal kitalált egy magyarázatot arra, hogy mi történt. „A babád elutazott.” - 

mondja. „Honnan tetszik tudni?” – kérdezi meglepve a kislány. „Onnan, hogy írt nekem egy 

levelet.” A kislány gyanakszik, ezért megkérdezi: „Itt van az a levél?” „Sajnos nincs. Otthon 

hagytam, de holnap elhozom.” Olyan határozottan, meggyőzően mondja ezt Kafka, hogy a 

kislány elbizonytalanodik, nem tudja, mit higgyen. Lehetséges, hogy ez a furcsa bácsi igazat 

mond? 

 

Kafka hazamegy, az íróasztalához ül, és ugyanazzal a komolysággal, amellyel A pert vagy Az 

átváltozást írta, megírja a baba levelét. Ki akar rukkolni egy másik valósággal, egy meggyőző 

hazugsággal, amellyel kárpótolhatja a kislányt. Egy valósággal, ami talán hamis, mégis a 

fikció törvényei szerint igaz és hihető. Másnap Kafka visszamegy a parkba, a kislány már 

várja. Mivel még nem tud olvasni, Kafka felolvassa neki a levelet, amely arról szól, hogy a 

baba világot akar látni, új barátokat akar szerezni. Továbbra is nagyon szereti a kislányt, de 

változatosságra vágyik, ezért egy időre el kell válniuk. 

 

Három héten keresztül Kafka minden nap írt egy levelet a kislánynak a baba nevében, minden 

nap elment a parkba, és minden nap felolvasta a levelet a kislánynak. A történet befejezésével 

azonban meggyűlik a baja, de apránként felkészíti a kislányt arra a pillanatra, amikor a baba 

végképp kilép az életéből. Úgy dönt, hogy a baba férjhez megy. Aprólékos részletességgel írja 

meg a kislánynak a vőlegényt, az esküvőt, a házat, ahol élni fognak. Aztán az utolsó levél 

utolsó sorában a baba elbúcsúzik régi kedves barátnőjétől. 

 

Eddigre persze a kislánynak nem hiányzott a baba. Kapott helyette Kafkától másvalamit: egy 

történetet, amely kigyógyította a boldogtalanságból. Olyan szerencsés volt, hogy egy 

képzeletbeli világ lakója lehetett, egy világé, amely nemcsak a valódiról szólt, hanem a maga 

fiktív módján az igazról is. 

 

Azt hiszem, hasonló lehet autistának lenni is. Az autizmus talán ugyanígy élet egy másik, 

képzeletbeli világban. Egy világban, amely sosem lódít. Az igazat mondja, nemcsak a valódit. 
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18 

 

A semmi túloldalán 

 

Kéjesen fekszik a végtelen térben 

A bármi és a minden túloldalán 

A csend fekete üvegtengerében 

A semmi, az örökös talány. 

Én itt vagyok, te amott. Az elme 

Felfogni próbálja, hogy mi az értelme. 

 

Próbálom érteni, hogy mit éreznek mások 

Amikor szeretnek, sírnak, nevetnek vagy vágynak 

Nézek rájuk, de semmit sem látok 

Csak átutazója vagyok ennek a világnak. 

Olyan, akár a tengerpartparti homok 

Ha megjön a dagály, elmossa a nyomot. 

 

Magával ragad a vak, akaratos 

Zsarnoki erő, elhagyni nem tudom 

Rongyos lábam az időtlenbe tapos 

Megyek tovább a hátrahagyott úton. 

Különös út, furcsa, bizarr csoda 

Nem indul sehonnan, nem vezet sehova. 

 

A ködben csillogó rétek pillantanak rám 

Én olyat is látok, mit más hallani se tud 

Esztelen elmém csikorog csupán 

Gondolatom a mindenségbe fut. 

Naplómba rejtett bizonytalan magány 

Valahol messze, a semmi túloldalán. 
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Az autizmus bölccsé tesz 

 

Mi az élet? Van, aki szerint nem egyéb, mint végtelen bolyongás a folyton változó pillanatok 

kezdet és vég nélküli országútján. Más úgy gondolja, hogy csupán esetleges tények 

tömkelege, véletlen kereszteződések és kapcsolódások sora, amelyek a semmiből indulnak és 

a semmibe is vezetnek. Mi meg azt hisszük – mert tapasztaltuk már nem egyszer -, hogy az 

élet nem egyszerűsíthető le semmiféle képletre. Kizárólag önmagával azonos, és ebben a 

rejtelmes önazonosságban döntő szerepet kapnak az úgynevezett „véletlenek” is. Ilyen 

„véletlennek” tűnhet a felületes szemlélő számára az is, ha egy szülő autista gyermeket kap. A 

látszólag véletlenszerű esemény mögött ugyanis – mi tudjuk ezt - meghúzódik sejtelmesen, 

fátyolszerűen, halvány pasztellkontúrként valami, amit jobb híján nevezzünk most sorsnak, 

végzetnek vagy gondviselésnek. Valami, ami nem egyéb, mint a véletlen látszólagossága 

mögött meghúzódó titokzatos szükségszerűség. 

 

Autista gyermeket kapni nem véletlen. Sors, végzet, gondviselő szükségszerűség. 

Kiválasztottság, üzenet, tanítás. 

 

A balga lázad a sorsa, végzete ellen. Elutasítja a kiválasztottságot, a tanítást és üzenetet, amit 

kapott. 

 

A bölcs elfogadja. Az autista gyermek bölccsé tesz. Elfogadásra tanít. 
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Beszélgetés feleségemmel 

 

- Ha lenne rá magzati diagnózis, és már a terhesség korai fázisában tudtad volna, hogy a 

gyereked autista lesz, akkor is megszülöd? 

- Azt hiszem, igen. 

- Miért? 

- Mert az élet szent. Ajándék.  

- És még miért? 

- Mert látom, hogy nem boldogtalan. Nem szenved. Ő jól érzi magát. 

- Szerintem is. De mi lesz, ha majd meghalsz? 

- Nem tudom. Ettől félek, persze. Majd lesz, aki vigyáz rá. A testvérei, például. 

- Nemigen lesz más választásuk. 

- Tudom. De nekem sem volt. Az Isten akarta így. 

- Ez igaz. 

- És ha elfogadjuk, hogy Ő tökéletes, akkor az akarata is az. 

- Szerinted ezt a lányok is így elfogadják majd? 

- Nem tudom. Remélem. Nem miattam. A láthatatlan, mindenható ujj miatt, amelyik a szívbe 

írja a legfontosabbat. 

- Mi az? 

- Hogy szeresd a gyöngét. Mert csak rád számíthat. 
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Beszélgetés lányommal 

 

- Papsz, az Iván artista! 

- Fidó, ha az lenne, oroszlánokat szelídítene. Vagy tányérokat dobálna és kapna el a szék 

támláján állva. Esetleg nyuszit húzna elő a kalapjából. De ő nem tud ilyeneket. Mert ő nem 

artista, hanem autista. 

- Azért nem beszél? 

- Valószínűleg. Meg azért röpköd a kezeivel. Meg azért kell neki kártyákon mutogatni, hogy 

mi fog történni. 

- Az Iván beteg? 

- Inkább csak különleges. Másképp van huzalozva az agya. 

- A Mamsz szerint te is különleges vagy. Te autista vagy? 

- Hát, már Stolcz bácsi is megmondta, hogy a Mamsz mindent tud. Szereti azt hinni, hogy én 

is autista vagyok. 

- És? 

- Tényleg nehezen viselem, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szoktak. Meg olyan 

nagyon a tömeget sem bírom. 

- De te legalább tudsz beszélni. 

- Lehet, hogy Mamsz néha nem bánná, ha nem tudnék. Fidó, és te komálod az Ivánt? 

- Aha. 

- És mit komálsz benne? 

- Szereti a Kisvakondot. Tud kirakózni. Leveszi a cipőjét, ha bejön, és elpakol maga után.  

- Ezek tényleg klassz dolgok. És nem félsz tőle? 

- Nem. Tudom, hogy nem bánt. Inkább aranyos. Neked sem kell félni tőle. 

- Oké, Fidó, ha te mondod, elhiszem. Lehet, hogy te is olyan vagy, mint Mamsz: mindent 

tudsz. 
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Az álmok valóra válnak 

 

Egyszer volt, hol nem volt, a csodák és a mesék birodalmában volt  egyszer egy Csillám nevű 

kondérkislány. Bár a csodák és a mesék birodalmában sok minden megtörténhetett, és még 

több mindent el lehetett képzelni, Csillám még itt is nagyon különlegesnek, egyedülállónak 

számított. Azért volt tudniillik kondér, mert az apukája kobold volt, az anyukája pedig tündér. 

Ez pedig igen különleges, egyedülálló csodának számított még itt is, mert a koboldok és a 

tündérek népe nem cseresznyézett éppen egy tányérból, és nem volt náluk szokásban az sem, 

hogy egy gyékényen áruljanak. De Csillám szülei fittyet hánytak a nemzedékek során 

végighúzódó tartózkodásra és ellenségeskedésre, mert a szívükben szárba szökkent, 

megmagyarázhatatlan erejű és eredetű szerelem erősebb volt mindennél. Ennek a különleges 

szerelemnek lett a gyümölcse Csillám, a kis kondérlány, aki egyesítette magába szülei 

népeinek legjobb tulajdonságait. 

 

A koboldok, mint Csillám apukája is, apró, huncut zöld manók, akiknek zsebei sok titkos 

csodát rejtenek. Mindegyiknek a zsebében van egy színes üveggolyó, egy lapos, csiszolt 

kavics és egy színtelen, láthatatlan spárga. A színes üveggolyó nem csupán labdázásra vagy 

métázásra jó, de a koboldok a jövőt is meg tudják belőle mondani. Csak belekukkantanak, 

megpörgetik keletről nyugat felé háromszor, elmondják a titkos varázsigét, és már tudják is, 

mi fog történni a következő három napban. A lapos, csiszolt kavicsot főleg arra használják, 

hogy tavak, folyók partján kacsázzanak vele. Ilyenkor barátaik, az aranyhalak hozzák nekik 

vissza a bedobált kavicsot, akár az emberek kutyusai az eldobott labdát. Előfordul, hogy a 

házfalakra rajzolnak vele furcsa, csak a koboldok számára érthető jeleket. De ha elmormolják 

a lapos kavicsra vonatkozó varázsszavakat, akkor képesek vele kitörölni bárki fejéből a rossz 

álmokat vagy emlékeket is. A láthatatlan spárga segítségével pedig föl tudnak mászni az 

ablakokba, a legmagasabb tornyokba, be tudnak kukucskálni a kulcslyukakon, hogy kilessék 

az alvó gyerekek titkos kívánságait, amelyeket – ha éppen jó kedvük van – teljesítenek is. 

 

A tündérek, mint Csillám anyukája is, törékeny, karcsú pillangókhoz hasonlítanak. 

Papírvékony, áttetsző, hártyás szárnyaikra gyakran ráragad az aranyszínű virágpor, ilyenkor le 

kell szállniuk vagy egy faágra, vagy egy virágsziromra, hogy lerázzák róluk és 

továbbrepülhessenek. A legügyesebb tündérek képesek úgy lerázni szárnyaikról a virágport, 

hogy a fűre, a járdára vagy akár a homokra gyönyörű képeket rajzoljanak vele, amelyeket 

azonban csak azok vehetnek észre, akik semmi rosszat nem csináltak aznap. Más tündérek 

szárnyacskáira a felkelő napocska ír hajnalban üzenetet, amelyet éjjel a szentjánosbogarak 

lámpásainak fényénél olvasnak el a csillagok és a rézszínű hold. Aztán csillagporral írják rá a 

tündérszárnyakra a választ. 

 

Csillámnak voltak üveggolyói, volt csiszolt kavicsa és láthatatlan spárgája, meg gyönyörű, 

áttetsző szárnyai is. Ezekkel a gyönyörű, áttetsző szárnyaival repkedett egy szép napon 

vidáman, gondtalanul a fátyolként simogató könnyű szellő hátán, amikor egyszer csak a 

Sárkányok Földjére ért. Már sokat hallott erről a helyről, de még sohasem járt itt, és mivel a 

kíváncsisága erősebb volt, mint az ismeretlentől való félelme, egyre beljebb szállt a fák közé. 

Egyszer csak egy óriási, egyfejű sárkány közeledett hozzá fújtatva, horkantva. Hatalmas 

lábaival mérföldeseket lépkedett, a föld csak úgy zengett, dübörgött a sárkány súlyától. 

Szemei haragos vörösek voltak és villámokat szórtak. Csillám nem ijedt meg tőle, mert az 

üveggolyója előre megmutatta neki ezt a találkozást. A sárkány így szólt hozzá, meglepetten 

és némileg sértődötten: 
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–          Hát te ki vagy? És miért nem menekülsz el fejvesztve, amikor engem meglátsz? 

 

–          Csillám vagyok, a kondérlány. Miért kellene elmenekülnöm fejvesztve, ha téged 

meglátlak? 

 

–          Mert én vagyok a hatalmas sárkány! – válaszolta méltatlankodva a sárkány. Előlem 

mindenki menekül, mert rémisztő vagyok és veszedelmes! 

 

–          És boldog vagy te ettől, mondd? 

 

–          Dehogy vagyok. – panaszolta a sárkány elhalkuló hangon. Amikor kimegyek a 

barlangom elé a rétre, hogy kinyújtóztassam fáradt tagjaimat, a kedves kis lepkék riadtan 

kezdenek csapkodni finom szárnyaikkal, és repülnek a szélrózsa minden irányába szerteszét. 

Pedig én csak a kezeimbe szeretném fogni őket, hogy közelről is megnézhessem a 

szárnyaikon a színeket és a mintákat. – azzal esetlenül előrenyújtotta zöld pikkelyekkel fedett 

nehéz, ormótlan kezeit. Vaskos, horgas ujjai végén kemény karmok kanyarodtak. 

 

Csillám tudta már, mit kell tennie. Fölröppent a sárkány fejéhez, pontosan a szemei elé, és 

áttetsző szárnyairól aranyló virágport szórt a szemére. Majd így szólt: 

 

–          Most menj tovább békével, sárkány. Mindent másként fogsz látni, mint eddig, és 

mindenki másmilyennek fog látni téged is, mint eddig. 

 

A sárkány hitte is, meg nem is. Ahogy ment, mendegélt, egyszer csak egy zöld füvű mezőhöz 

ért, amelynek közepén smaragdszínű tó volt. A tó körül sárga, lila, kék és piros virágok 

nyíltak, amelyek körül szebbnél szebb lepkék szálldostak szelíden. A pillangók boldogan 

nézték a virágok színeit, a selymes szirmok formálta virágkelyhekből pedig olyan édes, 

fűszeres illat szállt szerte a tájra, hogy még a hatalmas sárkány szíve is belesajdult a 

borzongató áhítatba, és látni vélte egy karcsú, fehér vitorlás álomtestét, amint ring a vízen, 

mint valami lustán pihenő madár. Amikor a pillangók meglátták a sárkányt, odarepültek 

hozzá, körülzsongták, némelyek a hátára ültek, mások a fejére, megint mások pedig a 

kinyújtott kezeire szálltak megpihenni. A sárkány csak állt a pillangók között, szemei szelíd 

gesztenyeszínűek lettek, csendesen szuszogott, akár egy gyermek, aki szépet álmodik, 

horgasan kanyarodó kemény karmai pedig puha virágszirmokká váltak, amelyben a pillangók 

biztonságban érezhették magukat. 

 

Csillám mindezt elégedetten szemlélte egy fa tetejéről, aztán mivel látta, hogy itt már nincs 

semmi tennivalója, elővette üveggolyóját, belekukkantott, megpörgette keletről nyugat felé 

háromszor, elmondta a varázsigét, lágyan meglebegtette szárnyacskáit és továbbrepült. 

Egyenesen egy jól megtermett tölgyfához repült, amelynek lombkoronájában egy aprócska 

sárkány aludta az igazak álmát. Elővette láthatatlan spárgáját, annak segítségével mászott föl 

a kis sárkány levélágyához, halkan, mint egy igazi koboldhoz illik, és a füléhez hajolt. 

Bekukucskált a sárkány fülébe, hogy megnézze, miről álmodik.  
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A kis sárkány éppen arról álmodott, hogy óriási, erős, kisportolt sárkányként küzd egy fényes 

páncélú, sisakrostélyát mélyen szemébe húzó, láncbuzogányát lengető lovaggal egy 

aranyszőke hajú, búzavirág szemű szende hercegkisasszonyért. Csillám tudta már, mit kell 

tennie. Szárnyáról aranyló virágport szórt a csöppnyi sárkány becsukott szemhéjaira, és így 

szólt: 

 

–          Most jól vigyázz, pici sárkány! Mindent másként fogsz látni, mint eddig, és mindenki 

másmilyennek fog látni téged is, mint eddig.  

 

Mikor az apró sárkány felébredt, lemászott a tölgy lombkoronájából, és útnak indult a 

smaragdszínű tóhoz, mert az alvástól erőst megszomjazott. A sárga, lila, kék és piros virágok 

szirmai hirtelen mind becsukódtak, és az édes, fűszeres illat egyszerre eltűnt a tájról. A pici 

sárkány szíve összerándult erre, és látni vélte egy fekete, korhadt csónak sziluettjeit a vízen 

ringani, pont úgy, mintha egy koporsó hullámozna a tó tetején. Amikor a pillangók meglátták 

a sárkányt, fejvesztve kezdtek menekülni, szárnyaikról apró gyöngyökként röppent szét a 

harmat, mint megannyi bánatos könnycsepp. Mikor a sárkány a tó fölé hajolt, a feketévé 

változott víz tükrében észrevette, hogy szemei vörösek lettek és villámokat szórtak. Aztán 

amikor kezeivel vizet próbált merni a tóból, látta, hogy vaskos, horgas ujjai végén kemény 

karmok kanyarodtak. Megértette akkor, hogy álma valóra vált, óriási, erős, kisportolt sárkány 

vált belőle. Mégsem volt boldog, mert hiányoztak neki a gyönyörű színes virágok, amelyek 

addig mindig örömmel integettek felé szirmaikat, ha meglátták, és a csodálatos pillangók, 

amelyek fejére, hátára, szárnyára szálltak régebben, amikor találkozott velük. Elsírta magát. 

 

Ekkor Csillám, aki eddig ugyanannak a fának a tetejéről figyelte, amelyről nemrégiben a 

hatalmas sárkányt is, odarepült hozzá és megkérdezte: 

 

–          Hát te meg mit sírsz-rísz itt hatalmas, rémisztő, veszedelmes sárkány létedre? 

 

–          Hogyne sírnék, hogyne rínék, amikor a barátaim, a virágok és a lepkék már nem állnak 

szóba velem, hanem fejvesztve menekülnek, amikor meglátnak! – válaszolta elkeseredve a 

sárkány. 

 

–          Nem te akartál álmodban óriási, erős, kisportolt sárkány lenni, hogy az aranyszőke 

hajú, búzavirág szemű szende hercegkisasszonyért küzdhess? – kérdezte rosszalló 

szemrehányással Csillám. 

 

–          Honnan tudod te ezt? 

 

–          Onnan, hogy Csillám vagyok, a kondérlány, és meg tudom látni mások álmait. 

 

–          Akkor segíts rajtam! – kérte a sárkány reménykedve. Nem akarok én már mást, csak 

hogy megint a régi, aprócska sárkány lehessek, és visszakaphassam a barátaimat! 

 

Csillám úgy tett, mint aki gondolkodóba esett. Hosszasan vakarászta az állkapcsát, 

megkaparászta a feje búbját, aztán ezt mondta a sárkánynak: 

 

–          Hajtsd ide a fejed, és marad nyugton, amíg végzek!  
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Azzal elővette a zsebéből a lapos kavicsot, elmormolta a varázsigéket, és a kaviccsal kitörölte 

a csöppnyi sárkány fejéből a rossz álmokat. Mikor végzett vele, még ennyit szólt: 

 

–          Látod, apró kis sárkány, vigyázni kell arra, mit álmodsz, mert a végén még valóra 

válik! 
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Egy különös gyermek 

 

Egy különös gyermek. Magában ácsorog. 

Szemében könnycsepp a friss hajnali harmat. 

Szívében sosemvolt boldog karácsonyok. 

Gyöngykagylóba zárt emléke egy dalnak. 

 

Egy angyal énekelte, valamikor régen. 

Az istenek élnek, az emberek meg halnak. 

Kimért lassúsággal, halkan és sötéten 

Szállnak a magasban a fekete varjak. 

 

Éjszaka van már. Ragyog a sok csillag. 

Szelíd aranybárányok a messzi égen. 

Lopva illan tovább esti virágillat. 

A gyermek csak áll. Túl a szenvedésen. 

 

Egy angyal szól: „Már ne sírj, te gyermek! 

Szálljanak szívedre vigaszt hozó álmok! 

Elmédben egymásra hajítva hevernek 

Másnak ismeretlen, távoli világok…” 
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Miért? 

 

Van úgy, hogy csak üldögélek és tűnődöm. Elgondolkodom mindenféléken. Például azon, 

hogy miért pont azok a szülők kapnak autista gyereket, akik. 

 

Talán a válasz, ha ugyan van egyáltalán, valahol kívül keresendő. A transzcendensben. Talán 

az az erő döntötte ezt el, amely életről és halálról is dönt. Amely a földet és minden létezőt 

teremtette. Amelyet én Istennek hívok. Amelyet más végzetnek hív. Megint más sorsnak. 

Van, aki gondviselésnek nevezi. 

 

Ha ez így van, akkor ez az erő hozza a döntést. Ő választ. De vajon mi alapján? Én azt 

szeretném hinni, hogy Isten (végzet, sors, gondviselés) senkire nem mér többet, mint 

amennyit elviselni képes. Vagy amennyit elviselni méltó. Talán azokat, akiknek autista 

gyereket ad, próbára akarja tenni. Vagy meg akarja jutalmazni. Nem tudom, miért azoknak 

küldi az autistákat, akiknek, de azt szeretném hinni, hogy jól választ. Ezért ő az Isten (végzet, 

sors, gondviselés). 

 

Talán autistát kapni nem a mi választásunk tehát. De az igen, hogy mit kezdünk vele. Persze 

úgy képzelem, hogy Isten (végzet, sors, gondviselés) nem kockáztat. Azt képzelem, hogy 

olyanoknak küldi, akikről tudja, hogy képesek szeretni. Képesek elfogadni. 

 

De sosem tévedhet? Mi van, ha mégis téved? Hallottunk már olyat, hogy valaki nem akart 

tudomást venni arról, hogy a gyereke autista. Hogy homokba dugta a fejét. Hogy elhagyta a 

gyermekét. Ilyenkor mi van? 

 

Én nem tudom, hogy ilyenkor mi van. Csak azt tudom, hogy talán ebben nyilvánul meg a 

szabad akarat. Hogy mit kezdünk Isten (végzet, sors, gondviselés) választásával. Hívásával. 

Próbatételével. Ajándékával. Elfogadjuk, mint Péter? Vagy eláruljuk, mint Júdás? 

 

Csak azt tudom, hogy áldott mindenki, aki kitart. Aki felveszi a keresztjét. Jutalma van már itt 

a földön. Egy gyermek, aki különleges. Akit szeretni lehet. És aki szeretni tud. 
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33 

 

A boldog fiú 

 

Képzeletemben egy nagy hegyet látok. Esteledik, a nap narancsszín melege még mindenütt 

érezhető, de már a hold ezüstje is felbukkan a mélykék égbolton. A hegy tetején egy kastély 

áll, ablakai kivilágítva. A fényben jelmezes férfiak és nők látszanak, kezükben pezsgőspohár. 

Némelyek lágy muzsikaszóra táncolnak. Mások az előkertben beszélgetnek, a férfiak 

szivaroznak, a hölgyek legyezőkkel takarják el rizsporos arcukat. Libériás inasok sürögnek-

forognak ezüsttálcákkal a kezükben. A kastélykertet, a bejárathoz vezető allét, a díszes 

szökőkutat fáklyák fénye világítja meg. A lángok árnyékai sejtelmes rajzolatokat hoznak létre. 

 

A kert végében, közvetlenül a szirtnél egy hinta van. Rajta magányos, aranyszőke hajú 

gyermek ül. Amikor a hinta nagy lendülettel kileng, a gyermek a szirt alatti szakadék fölött, és 

a napmeleg, holdfényes mélykék égbolt alatt lebeg. Szabadon száll, egyedül. Mögötte a 

kivilágított ablakú, zsibongó, életteli kastély a jelmezekbe, álarcokba bújt emberekkel. Alatta 

az izgató, veszélyes, vonzó mélység. Felette az égbolt, amelyen a csillagképek mintha néma 

körtáncot járnának. A gyermek hintázik, ingajáratban a fényes báli kastély és a mélység és 

magasság között. Ahogy lebeg, száll, repül mögötte finom fekete selyemkendő gyanánt az 

árnyéka. Az árnyéka, amely mindig vele van. Az árnyéka, amely egyetlen társa. Nem az 

álarcos emberek, nem a mélység és magasság, hanem ez az árnyék. 

 

A gyermek nem hallja a báli muzsikát. De látja a csillagok néma körtáncát, amit e vendégek 

nem ismernek. Látja a hold ezüstfényében nyíló esti virágokat, amelyek mámorító illatáról a 

jelmezes hölgyek és urak nem tudnak. Látja a kastélyt övező erdőkből előfeketéllő 

denevéreket, amelyek puhán szállnak az éjszakában, szárnyukról varázsport szórva az este 

virágaira. 

 

Hallja és látja a hegy lábánál hirtelen elsuhanó vonat füttyét is. Nézi a kivilágított ablakokat, a 

robogó, száguldó életet, és az emberekre gondol, akik utaznak keresztül az éjszakában. 

Mennek a dolguk után, a kötelességük után, a szerelmeik után, vagy a bűneik elől, a vétkeik 

elől menekülnek. A fiúnak nincsenek szerelmei, nincsenek bűnei. Nincs bezárva a robogó 

életbe, amely a múltból halad a jövő felé. Ő lebeg, leng valahol az időtlenségben, mélység és 

magasság között, a táncoló csillagok alatt. Lebeg, leng, repül vele, utána az árnyéka. 

 

És a fiú boldog. És a fiú szeret így hintázni. És a fiú nem bánja, hogy nem tartozik az 

álarcosok közé. És a fiú nem bánja, hogy nem tartozik az éjszakában robogó vonat utasai 

közé. 
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A csend üvegtengerében 

 

Zümmögnek szívemben sosemvolt dallamok 

Mikor magányom szaturnuszgyűrűjén járok 

Csillagködökben kóborló angyalok 

Hagyják látogatlan éjjel a világot. 

 

Csend van. Elhagyottan lógnak a szavak 

Mint rozsdás vaskampóra aggatott kabátok 

Zsebükben kristállyá dermed a pillanat 

Az égitestek néma karthauzi barátok. 

 

Csak ülök a csend üvegtengerében 

Fentről csillagok pillantanak le rám 

Végtelen világom a végesség terében 

Másnak ismeretlen, örökös talány. 

 

Próbálom érteni, hogy mit éreznek mások 

Amikor szeretnek, sírnak, nevetnek vagy vágynak 

Nézek rájuk, de semmit se látok 

Csak átutazója vagyok a világnak. 

 

Utam sehonnan se indul, és nem vezet sehova 

Felsebzett lábam az időtlenbe lépked 

Autista vagyok, másnak furcsa csoda. 

Autista vagyok. Nekem is jár az élet! 
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Lányomnak 

 

A világ egy nagy könyv, amelyet Isten ujja írt tele. Ebben a könyvben minden ember, és állat, 

és növény, és kő, és csillag egy sor, egy fejezet, amely azért szerepelhet benne, mert a könyv 

Szerzője érdemesnek tartotta beleírni. Szeresd olvasni ezt a könyvet, szeresd megismerni, 

tanulmányozni a sorokat, fejezeteket benne, légy kíváncsi rájuk! Érdekeljenek a könyv 

szereplői, a szereplőtársaid, de ne feledd: sohase csatlakozz a hadhoz, ne engedd, hogy mások 

mondják meg neked, mit jelent ez vagy az a sor, fejezet a könyvben! Tudd, hogy a könyv 

szereplőinek sokfélesége ajándék, lásd mögöttük az Egyet, a Szerzőt, aki örömét leli 

alkotásaiban, szereti őket, különben nem írta volna bele őket a legszentebb, legcsodálatosabb, 

legtragikusabb könyvbe: az Életbe. 

 

Ebben a csodálatos könyvben azonban vannak sorok, fejezetek, amelyek nem könnyen 

érthetőek. Mint például az autizmusról, autistákról írottak. Amikor olvasod őket, lehet, hogy 

meg kell állnod, el kell gondolkodnod a leírtak jelentését. Ez talán megijeszt. Ne ugord át 

ezeket a sorokat sem, mert ha elég erőfeszítést teszel, meglehet, hogy olyan mély üzeneteket 

fogsz találni bennük, mint más részekben nem. És emlékezz rá: a Szerző valamiért ezeket a 

sorokat is bele AKARTA írni a könyvébe. 

 

Ne félj attól, ha lesznek olyan sorok, fejezetek, amelyek nem tetszenek neked! Ehhez jogod 

van. Viszont nincs jogod egyetlen sort, egyetlen fejezetet sem kitörölni, kiradírozni, nem 

téphetsz ki a könyvből egyetlen lapot sem! A Szerző majd pontot fog tenni minden sor, 

minden fejezet végére! De tudd: minden befejezett, tovább nem írt sor és fejezet ott marad 

örökre a könyvben egészen addig, amíg lesz olyan, aki szívesen olvassa őket, akinek örömet 

okoz felidézni a leírtakat, akinek szívében lángot gyújt egy-egy szó vagy betű. 

 

A világ tehát egy könyv. Te, én és a többiek csak sorok, fejezetek vagyunk benne. Törekedj 

hát arra, hogy mindig legyen olyan, aki szívesen és örömmel olvassa a Te soraidat, fejezetedet 

a könyvben! 
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A lányom sorai a könyvben 

 

 

- Papsz, annak a néninek vasvilla lógott a nyakában! 

- Vasvilla, vaskanál, vastányér, meghalok a, meghalok a vasgyárért! 

- Tudod, olyan, ami hangot ad ki, ha ráütsz vele az asztalra. 

- Az nem vasvilla akkor Fidó, hanem hangvilla. 

- Tényleg, de buta vagyok. Papsz, buta vagyok én? 

- Dehogy vagy, Fidó, csak még keveset tudsz. 

- Ezt mondta Karak is Vuknak, emlékszel? 

- Na, látod, ezt is tudod. 

- És mikor fogok sokat tudni? 

- Azt nem tudom. Talán, majd ha megöregszel. Mint Karak. 

- Én nem akarok megöregedni. 

- Nem csodálom, nem nagy buli. De azért még mindig jobb, mintha még ez sem 

sikerülne. 

- Megöregedni nehéz? 

- Igazából nem. Csak eleget kell élni hozzá. 

- Papsz, ugye te még nem vagy öreg? 

- Hát, nem vagyok már mai darab. De talán elkaristolok még egy ideig. 

- Az jó. 

- Miért? 

- Mert akkor még sokat játszhatunk és beszélgethetünk. 

- Látod, Fidó! Az is lehet, hogy ennél többet sohasem fogunk tudni. Lehet, hogy ez a 

legtöbb, ami az életről tudható. 

- Mi? 

- Hogy addig jó, amíg az ember tud játszani és beszélgetni. Addig talán nem is öregszik 

meg. 
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- Papsz, megvan, mit kérek húsvétra! 

- Fidó, húsvétkor a lányok adni szoktak, nem kérni. 

- Akkor karácsonyra! 

- Halljuk! 

- Egy másik kutyát! 

- ??? 

- Az Emma nem elég okos. 

- Tényleg nem. De azért nem cseréljük le. 

- Miért nem? 

- Felelősséget vállaltunk érte. Meg aztán szeretjük is. Akit szeretünk, azt nem cseréljük 

le. 

- Azért választhattatok volna okosabbat is. 

- Nem mi választottuk. 

- Hanem? 

- Amikor elmentünk érte, ott voltak a testvérei is. Ő bemászott a Mamsz ölébe, és ott is 

maradt. Mint aki többé nem szándékozik kijönni onnan. 

- Papsz, engem ti választottatok? 

- Nem tudom, Fidó. Talán te választottál minket. Vagy úgy küldtek. 

- Kik? 

- Az angyalok. De biztos, hogy soha nem cserélünk le téged sem. 

- Én elég okos vagyok? 

- Talán túlságosan is. Meg csibész. Veszélyes kombináció, de azért nagyon szeretünk. 

- Hát jó, akkor inkább mást kérek. 

- És mit? 

- Egy hintalovat. De csak ha én választhatom ki! 
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- Papsz, az András papa tényleg nagyon beteg? 

- Meglehetősen, Fidó. 

- Lehet, hogy meg fog halni? 

- Még azt sem lehet kizárni. 

- Papsz, milyen meghalni? 

- Nem tudom, Fidó. Még sosem próbáltam. De vannak, akik már túléltek nagy betegségeket, 

baleseteket, és azt mondják, a halál közelsége nem volt szörnyű. Nem fájt. Nem is féltek tőle. 

- Mindenki meghal? 

- Persze. Aki megszületik, meg is hal majd egy nap. De sokkal több napon nem. 

- Te is meghalsz majd? 

- Meg. Azért az még odébb van. 

- Félsz tőle? 

- Attól nem, hogy halott leszek. Az viszont aggaszt, hogy fájni fog. Lehet, hogy szenvedni 

fogok. Szeretném megúszni a kínokat, de nem hinném, hogy sikerülni fog. 

- Milyen lehet meghalni? 

- Talán olyan, mint amikor átlépsz egy ajtón, amely addig mindig zárva volt előtted. Nem 

tudod, mi van mögötte. Félsz kinyitni, de kíváncsi is vagy rá. 

- Szerinted mi van az ajtó mögött? 

- Azt hiszem, ha jó voltál a földön, akkor valami klassz dolog. Mondjuk habos sütemény. 

Vagy egy korsó sör. Esetleg jó könyvek. 

- Vagy egy hintaló. 

- Vagy az. Majd meglátjuk. Azt hiszem, én látom meg hamarabb. 

- Én is meghalok majd, Papsz? 

- Meg. De az még nagyon-nagyon soká lesz. Meg aztán, azt mondják, föl is támadunk. 

- Az mi? 

- Megint lesz testünk, ugyanúgy beszélgetünk, mint most. Legalábbis gondolom. Csak annak 

már nem lesz vége. 

- És én akkor is gyerek leszek? 

- Nem hinném. Talán csak lélekben. 

- Az jó volna. Szeretek gyerek lenni. 

- Hát akkor maradj is az. Amilyen sokáig lehet. A meghalást nem kell elkapkodni. 
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Aztán meg könnynek hívnám 

 

Aztán meg könnynek hívnám 

És nézném, amint integet 

Szívembe gyászbetűket írván 

Buksi fejed int nemet 

Mindegy, sokáig úgyse bírnám 

A mindig újabb tippeket 

A napsütötte fitt eget 

Folyton más orvosi dívány 

Tükörképem kint remeg 

Halványuló töltőtolltintám 

Folyik már csak könny helyett 

És nézem, amint integet. 
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A harmadik szem 

 

Emlékszem, egyszer azt mondtad nekem Fidó, hogy van egy harmadik szemünk, a 

homlokunk közepén. Ez a szem arra való, hogy meglássunk vele álmokat. Meg titkokat. Meg 

csodákat. Ez a szemünk, mondtad, legtöbbször be van csukva. De azért olykor kinyílik. Főleg, 

ha a másik kettő becsukódik. Amikor álmodunk. 

 

Mostanában sokat gondolkodtam ezeken a szavaidon. Biztos a karácsony közeledte teszi. 

Vagy az, hogy valami nagy igazság van bennük elrejtve. Vagy mind a kettő. 

 

Nézem az embereket a városban, az utcákon, és arra gondolok, vajon szokott-e nyitva lenni a 

harmadik szemük. Tudják-e, hogy van olyanjuk. Tudják-e, hogy éjjelente koboldok néznek az 

üveggömbjeikbe, hogy meglássák a gyerekek nyitott harmadik szemének mélyén az álmaikat. 

Tudják-e, hogy a fekete, iszapos vizek mélyén komoly, nagy halak úsznak, amelyek 

szivárványos hártyájú buborékokat küldenek a felszínre. Ezekre a buborékokra írták rá titkos 

üzeneteiket a mélyből, amelyeket csak a harmadik szemünkkel tudunk elolvasni. Ugyanilyen 

üzeneteket szórnak le a pillangók vagy a szitakötők is ezüstös szárnyaikról. Tudják, látják 

ezeket az emberek, akik járnak-kelnek az utcákon? Kezükben csomagok, szemükben meg 

nem öröm, hanem fáradtság. És gond. És valami üres melankólia. 

 

Pedig a világ tele van álmokkal. Tele van titokkal. Tele van csodával. Holnap karácsony lesz. 

Az egyik legszebb álom, és titok, és csoda. Akinek van harmadik szeme, aki ki tudja azt 

nyitni, az tudja, az látja, hogy a karácsonyfát a Jézuska hozza. Meg az ajándékokat is. A 

karácsonyfa fontos. Meg az ajándékok is. De még fontosabb az, aki hozza őket. A Jézuska. 

Akivel csak az tud találkozni, akinek nyitva van a harmadik szeme. 

 

A világ tele van álmokkal, titokkal, csodával. Varázslattal, Fidó. De sokan nem tudják ezt. 

Nem látják ezt. És ők gyakran varázstalanítani akarják a világot. Azt mondják, hogy nincs is 

Jézuska. Meg Mikulás sincs. És nevetnek azon, aki tudja és mondja: van Mikulás, és van 

Jézuska is. A varázstalanítók nem gonoszak, Fidó. De nem is a "nagy igazmondók", ahogy 

szeretik hinni magukról. Ők olyanok, akik nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy van 

harmadik szemük. Ők olyanok, akik azt hiszik, hogy csak az lehet igaz, amit a másik két 

szemük lát. 

 

Volt régen egy költő bácsi, Fidó. József Attila bácsinak hívták. Ő tudta, hogy van, aki csak a 

két szemével lát. Az ilyen ember látja a valódit. De van olyan is, aki tudja, hogy van harmadik 

szeme, és lát is vele. Az ilyen ember látja az igazat is. A valódi a karácsonyfa, meg az 

ajándék. Az igaz meg a Mikulás és a Jézuska, Fidó. 

 

Ugyanez a József Attila bácsi írta, hogy ne csatlakozz a hadhoz. Most olyan idők vannak, 

amikor a harmadik szemről sokan megfeledkeznek. Vagy nem is tudtak róla soha. Lehet, 

hogy még ki sem nyitották soha. Te nem ilyen vagy. A Mamsz sem ilyen. Maradjatok is meg 

olyannak, aki ismeri a harmadik szem igazságát. Aki látja az álmokat, a titkokat és a csodákat. 

Ismerjétek a valódit, de tudjatok az igazról is. Örüljetek az ajándéknak, de még jobban 

örüljetek annak, aki adja ezeket az ajándékokat. 
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És még valami, Fidó! Ne haragudj azokra, akik nem tudnak a harmadik szemükről. De ne is 

akard meggyőzni őket. És ne is sajnáld őket. Csak öleld meg és szeresd őket. Mert a Jézuska 

nekik is hoz ajándékot. A koboldok az ő álmaikat is megpróbálják meglesni. A halak, 

pillangók és szitakötők nekik is üzennek. Mert tudják, hogy valamikor mindenkinél kinyílhat 

az a harmadik szem. 

 

És csak ez számít, Fidó. Boldog karácsonyt! 
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Mikulás 

 

Fenn északon, hideg tájon 

Él az öreg Mikulás. 

Üldögél rénszarvasszánon 

Mert egy huncut pikulás 

Kópé kobold korán reggel 

Dallal ébresztette fel. 

Hangosabb volt, mint a vekker! 

"Ébresztő, indulni kell! 

Ablakokban a sok csizma 

Vár a sok apró gyerek! 

Ha kegyelmed arra kocsizna 

Mind ajándékkal telne meg!" 

Így a Mikulás, a kedves 

Nehogy őt hiába várják 

Bár szeme álomkönnytől nedves 

Sok zsákkal megrakva szánját 

Indul világkörüli útjára 

Búcsúztatják koboldok 

Csengőt köt szarvas nyakára 

Majd kicsattan, olyan boldog. 

Csillagfényben száll az égen 

Minden ablaknál megáll 

Öröm csillan a szemében 

Ha ott kis csizmát talál 

Meg is tölti minden jóval 

Csokival, mézzel, dióval 

Hogy reggel, mikor felébrednek 

Boldog legyen minden gyermek! 
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Jézus herceg balladája 

 

Fáradt, öreg koldus a templomnál ácsorog 

Szakadt kalapjában krajcárok hevernek 

Szívében egykor volt boldog karácsonyok 

Szembogara mélyén rejtőzik a gyermek 

Mint apró üvegharmat, csillan a sok emlék 

Mézeskalács illat, akolmeleg percek 

Mikor még szeretett, mikor még szerették 

Áldd meg a világot, édes Jézus herceg! 

 

Sötét kültelkeken rogyadozó tanyák 

Vigasztalan nézik a távoli csillagok 

Ahogy vézna, koravén, csendben tűrő anyák 

Gyermeket csitítnak: „Ne sírj már, itt vagyok!” 

Hallgatag férfiak ökölbe rándult kézzel 

Ülnek a konyhában, asztalit vedelnek 

Birkóznak tehetetlen a szenvedéssel 

Áldd meg a világot, édes Jézus herceg! 

 

Magányos aggastyán panelfalak között 

Ereje végét ronda kórság szívja 

Gyerek, unoka messzire költözött 

Nem csörren a telefon, senki föl sem hívja 

Csendben vacsorázik, megnézi a tévét 

Az utolsó évek gyötrelmesen telnek 

Mint a megváltását, várja már a végét 

Áldd meg a világot, édes Jézus herceg! 

 

Koldusok, szegények, magukra maradt aggok 

Higgyétek el mind, ő a vég s a kezdet 

Visszhangozzák bennünk a lélekharangok 

Áldd meg a világot, édes Jézus herceg! 
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A csend hangjai 

 

Én akkor értettem meg a szándékát a csendnek, amikor már eltüntek a felesleges mozdulatok 

és mondatok is. Még a gondolatok is egyszerűbben gyűltek a lélek köré. Mezítelenül, a szavak 

álöltözete nélkül. 

 

A csend tanít. Az autizmus csendje is. Tűrésre, alázatra, magunk és mások határainak 

megértésére, elfogadására. 

 

A csend barátunk. Haza jön hozzánk aludni. És amikor álmot bocsát ránk, átölel és 

megvigasztal. 

 

Szeret. Mert a szeretet nem harsány. Csendes, egyszerű, mezítelen. 

 

Őszinte. Mint az autisták. 
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Angyalok szárnyán 

Kísérlet egy kamaradarab szövegkönyvére 

 

ELSŐ KÉP 

 

NARRÁTOR: Hölgyeim és uraim! A nő, akit most maguk előtt látnak tenni-venni, 

mosogatni, pakolászni, vagy éppen a könyökére támaszkodva a semmibe nézni, csak egy 

átlagos nőnek tűnik. Ránézésre amolyan tizenkettő egy tucat típus. Egy szakadt, ócska 

bisztróban dolgozik. A bisztróba főleg alkoholt fogyasztani járnak a vendégek, pedig reggeli 

meg ebédmenüt is lehet kapni. A főnök büszke erre. Ezért bisztró. Amúgy csak egy 

közönséges kocsma volna. Krimó. Lebuj. Becsületsüllyesztő. 

 

 Itt dolgozik ez a nő. A főnök nem tud róla sokat. A vendégek még annyit se. Némelyik még a 

nevét se. Nem tudják, hogy elvált. De talán egyik-másik sejti. Nem tudják, hogy van egy 

gyereke. Talán egyik-másik sejti. Nem tudják, hogy a gyerek, a fia különleges. Más, mint a 

többi. Ezt egyik sem sejti. A nő nem is akarja, hogy sejtsék. Nem tartozik rájuk. Nem akarja, 

hogy sajnálják emiatt. Vagy hogy nyájasan érdeklődjenek erről. Róla. A fiúról. Nem akarja, 

hogy vigasztalják. Hogy elmondják, hogy ő nem tehet róla. Hogy elmondják, hogy ne 

hibáztassa magát.  

 

A nő persze sok mindent tud mindarról, amiről a főnöke vagy a vendégek semmit. Vagy 

szinte semmit. Esetleg sejtenek ezt-azt. De a nő se tud mindent. Nem tudja, hogy ez az 

átlagos, hétköznapi kora délután, az ebédmenü kiszolgálását követő holtidő nagy változásokat 

fog hozni.  

 

Nagy változásokat. Olyanokat, amelyek először fatális véletlennek fognak tűnni. Aztán majd 

később, évek múltán összeáll a kép. A kép arról, hogy nincsenek véletlenek. A nő majd meg 

fogja tanulni valakitől, hogy a véletlen talán csak az a szükségszerűség, amelynek feltétlenül 

be kell következnie. Mint az, hogy valakinek különleges gyereke van. Aki más, mint a többi. 

Vagy mint az, hogy az átlagos, hétköznapi délután kinyílik a bisztró/becsületsüllyesztő ajtaja. 

És belép a férfi… Aki már nem teljesen józan. 

  

PÁRBESZÉD 

A férfi: 

- Adjon Isten szép jó napot! Csókolom a kis kezit a kisasszonynak! 

A nő, rezignáltan: 

- Az ebédmenü már elfogyott. 

A férfi: (Odaér a pulthoz, és összehúzott szemekkel a falon lógó fekete táblát vizslatja, 

amelyre a kapható sörök fajtái és árai vannak írva.) 

- Nem is enni akarnék én, csókolom a kezit! 
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A nő: (Bár valamelyest mulattatja a férfi stílusa, nyájas jókedve, de ugyanennyire aggasztja 

is részegsége. Nincs jó tapasztalata a részegekről.) 

- Sejtettem… Sört inna az uraság? (A nő óhatatlanul is átveszi a férfi avíttas, 

anakronisztikusan udvarias beszédmódját.) Van üveges, meg csapolt. Barna, búza, világos. 

A férfi: 

- Csapolt világosból egy korsót. Kevés habbal a tetején, ha szabad kérhetnem a kisasszonyt… 

A nő: (Finoman elmosolyodik, tetszik neki a csipkelődő udvariasság. Amikor végez, egy 

viszonylag tiszta, fényes késsel elegánsan levágja a hab tetejét. Így nyújtja át a sört.) 

- Parancsoljon uraságod. Remélem, megelégedésére szolgál. És ízleni fog! 

A férfi: (Miközben zsebeiben kotorászik, és előbányássza a hangosan csengő aprópénzeket, 

amelyeket címletenként rendez kicsi tornyokba.) 

- Igen finom, szép keze van kegyednek. Nem az a kimondott súlyos kocsmárosasszony kéz. 

Inkább mondanám amolyan gyógyszerészkéznek. Vagy talán művészének. 

A nő: (Elveszi az akkurátusan kiporciózott aprókat.) 

- Mi maga, valami detektív? Vagy kézsebész? 

A férfi:  

- Egyik sem. Most éppen a szülővárosától búcsút vevő Szindbád vagyok. Legalábbis ezt 

szeretem képzelni magamról. Vándor vagyok, kóbor lovag, akinek most messze idegenbe kell 

mennie. Messze idegenbe, repíti a szél Szindbád hajóját. Hív a ködös Albion. Londonváros. 

Pár nap múlva indulok. Nézze csak, itt a repülőjegyem. (Azzal a férfi benyúl zakója belső 

zsebébe, és valóban elővesz egy repülőjegyet. Leteszi a pultra, a maradék apró mellé.) 

A nő:  

- Aztán mit csinál majd az úr Londonban? Mosogatni fog? Vagy a világ minden tájáról 

odasereglett kezeket tanulmányozza? Esetleg ottani pubok csapos nőinek adja majd a szépet? 

A férfi: 

- Tanítok. Irodalmat az egyik egyetemen. Kezdődik a szemeszter. A XX. század első felének 

közép-európai kisprózájáról, novellisztikájáról fogok előadni. Különös tekintettel a 

magyarokra, természetesen. Krúdy, Csáth. Ami le van fordítva angolra. Azok a jó ánglusok 

még mindig gyakran azt hiszik, hogy mi nyereg alatt puhítjuk a húst. Meg jurtában élünk. De 

ez most mindegy. Visszatérhetnénk kegyed finom kacsóira? Ugye nem tévedek, ha azt 

feltételezem, hogy a kisasszony nem szövőnő vagy szőlőműves? Nem mintha azok nem 

lennének tiszteletre méltó foglalkozások persze… 
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A nő: (Látszik, hogy nem tudja, mit higgyen. Kezd kicsit zavarba jönni. Nem szokott ilyen 

vendégekhez. Nem szokott ahhoz, hogy egy férfit érdekeljen. Nem szokott ahhoz, hogy egy férfi 

érdekelje.) 

- Rajzolgatok, festegetek… Tulajdonképpen ezt tanultam a főiskolán. Aztán ezt tanítottam én 

is. Gyerekeknek.  

A férfi: (Sokadik érzékével érzi, hogy érzékeny témára tapintott. Váratlanul megfogja a nő 

kezét. Még váratlanabbul a nő nem húzza el. Egy-két pillanatig a férfi a kezében tartja a nő 

kezét. Nagyon finoman fogja.) 

- Tanított. Maga is. Ezekkel a szép kezekkel. De most sör csapol. Magamfajta spicces 

Szindbádoknak. Meg még nálam is rosszabbaknak. Otrombábbaknak. Egy 

becsületsüllyesztőben. Ami bisztrónak nevezi magát. Mert van benne reggeli meg ebédmenü. 

Jobbnak nevezi magát, mint amilyen. Többnek mutatja magát, mint amilyen. Maga meg 

éppen fordítva. Sárba esett gyöngy. Drágakő a porban.  

A nő: (Lassan kiszabadítja a kezét. A bejárati ajtó felé néz, remélve, hogy jön valaki. A 

bejárati ajtó felé néz, remélve, hogy nem jön senki.) 

- Köszönöm, Mr. Freud! Vége az analízisnek?  

A férfi: (Miközben csüggedten számolgatja a maradék apróját. Nem elég egy újabb sörre.) 

- Mára ennyi. És bocsássa meg, ha tapintatlan voltam. Előfordul. Gyakran nyersebb vagyok, 

mint amilyen lenni akarok. Nyersebb vagyok, mint amilyennek lenni illik. Nem túl jó a 

modorom. Ajtóstul rontok a házba. (Összeszedi a maradék pénzt. Zsebre teszi. Elindul az ajtó 

felé, amelyen éppen akkor lép be egy hangos fiatalokból álló csapat.) 

A nő: (Hangosan utánakiált. Nem szokott ilyet, ezért meglepődik saját magán…) 

- Mr. Freud! Megadná a telefonszámát? Ha újabb analízisre lenne szükségem… 

A férfi: 

- Kedvesem, Londonvárosba visz Szindbád útja. Elfelejtette? Különben sincs nálam 

névjegykártya. De tudja mit? Elmondom. De csak egyszer. Ha meg tudja jegyezni, hívjon fel! 

30-380-34-66. (Ezzel kilép az ajtón. A hangos fiatalokból álló csapat türelmetlenül zsibong. 

Már innának.) 
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MÁSODIK KÉP 

 

NARRÁTOR: Este. Az anya és gyermeke otthon vannak. Az anya fáradt, a gyermek az 

autistákra jellemző motorikus mozgásokat végzi, miközben kirakós játékkal játszik. Az anya 

elkészíti neki a vacsorát, szigorúan elválogatva egymástól a megfelelő méretű kockákra 

vágott ételeket. Megmutatja neki a vacsorát jelző kártyát. Megeteti. Amíg a gyermek 

vacsorázik, az anya beszél hozzá, bár tudja, hogy választ nem fog kapni, hiszen a fia nem 

beszél, csak érthetetlenül mormog, halandzsázik. De az asszony tudja, hogy az, hogy valaki 

ne beszél, még nem jelenti azt, hogy nincs is semmi mondanivalója. És azt is tudja – a 

legmélyebb mélységből fakadó bizonyossággal -, hogy a fiú érti minden szavát.  

 

AZ ANYA MONOLÓGJA 

 

Tudod, drágám, amikor gyerek voltam, annyi idős, mint te most, sokszor féltem. Féltem a 

becsukott ajtóktól, például. Mert nem tudtam, mi van mögöttük. Meg a sötéttől is féltem. Mert 

nem tudtam, mi van mögötte. Nem tudtam, mi van benne. A becsukott ajtók mögött, a 

sötétség mögött és a sötétségben az volt akkor a félelmetes, hogy bármi lehetett ott. És a 

bármi akkor, gyerekként fenyegető volt. Pont olyan fenyegető, mint a semmi most, 

felnőttként. Mert a bármit akkor a fantáziám benépesítette. Pont úgy, mint most a semmit. 

Mert nem tudtam elképzelni az ürességet. Nem tudtam elképzelni a csendet. A hiány csendjét. 

Ezért kitaláltam bele mindenféle lakókat. Kísérteteket. Rémeket. Szellemeket. Mumusokat. 

Túlvilági lényeket. Hogy ne a csend, a hideg uralkodjon benne. Mert a csend és a hideg az a 

halál. Legalábbis azt hittem, amikor gyerek voltam. És a halálnál a kísértetek is jobbak. Meg a 

rémek. Legalábbis azt hittem, amikor gyerek voltam. 

 

Most már felnőtt vagyok, és itt vagy nekem te. Te is olyan vagy nekem, mint egy csukott ajtó. 

Nem tudom, mi van az ajtó mögött. Eleinte tőled is féltem, drágám. Furcsa, tudom, de így 

volt. Féltem tőled, mert aggódtam, hogy a csukott ajtó mögött, ami te vagy, ugyancsak 

kísértetek, rémek, szellemek élnek. Féltem, hogy te is félni fogsz. Féltem, hogy nem tudom 

majd mindezt megbeszélni veled.  

 

Aztán egyszer a szemedbe néztem. Sose szeretted, ha a szemedbe nézek. Most se szereted. De 

a szívem azt súgta, nézzek a szemedbe. Nézzek a szemedbe, és próbáljam kinyitni azt az ajtót. 

Próbáljam kinyitni, mert te is azt szeretnéd. Hogy valaki kinyissa. Hogy valaki belépjen rajta. 

Hogy valaki be akarjon, be merjen lépni rajta. És akkor a félelmet felváltotta a kíváncsiság. 

Egyszerre biztos lettem benne, hogy azért kaptam pont én ezt az ajtót, hogy kinyissam. Mert 

én ki merem nyitni. Be merek lépni rajta.  

 

Apa nem merte ezt megtenni. Pedig annyira várt téged. Annyira boldog volt, hogy gyermeke 

lesz. Hogy fia lesz. Tervezni kezdett. Folyton tervezett. Hogy majd mi mindenre tanít meg. 

Mi mindent csináltok majd együtt. Mesét olvas neked. Építőkockából várat építetek. Fociztok 

a kertben. Bringáztok. Nyaranta együtt úsztok a Balatonban. Megtanít gitározni, meg 

kártyázni. Együtt lesitek a csajokat a hideg sör mellől.  
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Aztán te nem néztél ránk. Nem gügyögtél, nem beszéltél hozzánk. Ha megérintettünk, 

megrázkódtál, mint aki megijedt. Mint akinek rosszul esik az érintés. Nem játszottál velünk, 

nem játszottál a többi gyerekkel sem. Jobban szerettél egyedül lenni. Csak ültél órák hosszat, 

és ugyanazt a mesét nézted. Csak ültél órák hosszat, és rendezgetted a szívószálakat, 

szigorúan színek szerint csoportosítva őket. Csak ültél órák hosszat, és a kártyákat 

pakolgattad színek és számok szerint rendszerezve őket. És akkor sejteni kezdtük. És akkor 

érezni kezdtük. És akkor tudni kezdtük. 

 

És egyszer egy fehér falú folyosón ültünk, apa, te meg én. Azóta nem szeretem a fehér falú 

folyosókat. És kinyílt egy ajtó. És egy másik becsukódott. Apa számára örökre. Mert ő nem 

akarta kinyitni többé. Félt kinyitni többé. Nem volt kíváncsi, hogy mi lehet mögötte. Azt 

gondolta, hogy nincsenek mögötte mesék. Nincsenek mögötte várak építőkockából, 

lovagokkal, hercegkisasszonyokkal, tündérekkel és sárkányokkal. Nincs mögötte se foci, se 

bringa, se nyári úszás, se gitárzene, se kártya. Nincsenek csajok se a hideg sör mellől. 

  

És apa ezért dühös lett. És szomorú lett. És rosszkedvű lett. Dühös volt rád, rám, de főleg 

önmagára. Szomorú volt miattad, miattam, de főleg önmaga miatt. És rosszkedvű lett, ha 

veled vagy velem kellett lennie. És rosszkedvű lett azért is, mert dühös és mert szomorú. És 

dühében, szomorúságában és rosszkedvűségében úgy döntött, hogy elhagy bennünket. Hátha 

talál olyan ajtót, amelyet majd ki akar nyitni. Amelyet nem fél majd kinyitni. Amelyre 

kíváncsi lesz. Amely mögött találhat meséket, várakat, gitárzenét és csajokat. 

 

Azóta vagyunk ketten. De én soha nem hagylak el, mert szeretlek téged. Úgy is, hogy más 

vagy, mint a többi gyerek. Sőt, talán éppen azért, mert más vagy, mint a többi gyerek. És 

tudom, hogy te is szeretsz engem. Abból, ahogy néha, nagyon néha rám nézel. Abból, ahogy 

néha, nagyon néha rám mosolyogsz. Abból, ahogy néha, nagyon néha megölelsz. Abból, 

ahogy néha, nagyon néha megengeded, hogy kinyissam az ajtót. Résnyire, éppen hogy csak 

be tudjak kukkantani.  De ez arra már elég, hogy lássam: bent egy másik világ van. Egy 

másik, amelyik nem rosszabb, mint amiben mi, „normálisak” élünk. Egy másik, amelyiknek 

sajátos szokásai, szabályai, ritmusa van. Egy másik, amelyikbe – és ebben biztos vagyok – 

majd jobban be fogsz engedni, de amelyikben – és ebben is biztos vagyok – sohasem leszek 

teljesen otthon. 

 

De tudod, drágám, az emberek jobban szeretnek egy társsal élni, mint nélküle. Egy másik 

felnőttel. Egy férfival, például. Akivel beszélgetni tudnak. Aki meghallgatja őket, és válaszol 

is. Aki kényezteti őket. Akivel megoszthatják a gondolataikat, érzéseiket, és aki megosztja 

velük a saját gondolatait és érzéseit. Akit szeretnek, és aki viszontszereti őket. Téged is 

szeretlek. Téged szeretlek a legjobban. De van egy másfajta szeretet is, ami ugyancsak fontos. 

Ami még boldogabbá tesz. Engem is, és lehet, hogy téged is. Egy másfajta szeretet, amit egy 

olyan embertől lehet kapni, aki hajlandó velem kinyitni az ajtót. Aki nem fél belépni velem az 

ajtó mögé. Aki kíváncsi arra a másik világra. Mert e nélkül nem működhet semmi. 
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A FIÚ VERSMONOLÓGJA (ÁLOMKÉP) 

Hogy mit érzek, mit gondolok, nem sejti a világ. 

Nem értik a tetteim rejtélyes indokát. 

Hogy mért üvöltök hangosan, mért ismétlem magam. 

Vagy miért mozgok máshogyan, mit jelent szavam. 

Mitől van, hogy a lapra fordítva írok én 

És megőrjít a változás, a zaj vagy a sok fény. 

Úgy szeretnék „jó” lenni, élni, ahogy más! 

Egy belső hang nem engedi. Egy nem szűnő nyomás. 

Van, amikor nem tudok egyhelyben ülni sem 

Az ételt pedig rendszerint mindenen szétkenem. 

Úgy szeretnék pedig mindent csinálni jól! 

Az agyam gonosz tréfát űz, kajánul közbeszól. 

Nem tudok megoldani egyszerű dolgokat. 

Fejemben a gondolat csak kisiklott vonat. 

Ha kilöttyintem a tejet, bocsásd meg nekem! 

Vagy ha az ajtót csapom be durván, hirtelen! 

Vannak rosszabb napjaim, pont úgy, mint neked. 

De nagy, szomorú szívem csak téged szeret. 

Máshogy van tán bekötve fiad furcsa agya 

De ugye nem bántad meg, hogy megszültél, anya? 

Könnyen dühbe gurulok, nem ügyes a kezem 

A többi gyerek sem szeret játszani velem. 

Ne tarts másmilyennek, kevésbé ne szeress! 

Én megteszek majd mindent, hogy rám büszke lehess! 

A magam módján én különleges vagyok. 

És mellettem nem lesz sok unalmas napod… 
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HARMADIK KÉP 

 

NARRÁTOR: A férfi és a nő rendszeresen találkoznak. Ez is egy ilyen találkozás. A férfi 

ezúttal józan. Mise után vannak, hanyatt fekszenek a park füvén, beszélgetnek. A nő szeretné, 

ha a férfi találkozna a gyermekével. A férfi szeretné, ha találkozna a nő gyermekével. De fél 

is ettől a találkozástól. Fél, mert még sohasem látott autistát. Fél, mert nem tudja, hogy akar-e, 

képes-e felelősséget vállalni. Elköteleződni. Fél. De egyre jobban szereti az asszonyt. Úgy, 

mint még senkit. Soha. 

 

PÁRBESZÉD 

- Mire gondolsz most? 

- Mire gondolhat egy magamfajta férfi mise után, egy telivér nő kezét a kezében tartva, 

hanyatt fekve a fűben és a csodálatos csillagos eget bámulva? Természetesen egy 

könyvre gondolok. 

- Sejthettem volna. Melyikre? 

- Egy gyönyörű, nagy könyvre, amelyet Isten ujja írt tele. Ebben a könyvben minden 

ember, és állat, és növény, és ásvány és csillag egy-egy sor, egy-egy fejezet. Azért 

vannak a könyvben, mert a Szerző érdemesnek, méltónak tartotta beleírni őket. 

- Értem. Mi van akkor, ha olvasóként valami olyasmivel találkozol a könyvben, amit 

nem szívesen olvasol? Amiről azt gondolod, ezt kár volt beleírni? Vagy amiről azt 

gondolod, hogy te jobban meg tudtad volna írni? 

- Ez mind előfordulhat. Lehetnek olyan sorok, fejezetek benne, amelyek nem tetszenek. 

De egyik olvasónak sincs joga kitörölni ezeket. Nem tépheted ki a könyvnek ezeket a 

lapjait sem. 

- Miért nem? 

- Mert nem mi vagyunk a Szerzők. Mi csak olvasók vagyunk. Meg szereplők. Nincs 

jogunk egyetlen sort, egyetlen fejezetet sem kiradírozni. Ugyanakkor tudnunk kell, 

hogy minden sor, minden fejezet végére pont kerül. De azt is csak a szerző teheti oda. 

- Szóval akkor neked teszik ez a könyv, ugye? Szereted olvasni. 

- Igen. Mert szeretem a Szerzőjét. Bár nem mindig értem a sorait, szavait. De azért 

szeretem a sorokat, szavakat is a könyvben. Kíváncsi vagyok rájuk. Szeretem 

megismerni, tanulmányozni őket. 

- És én mi vagyok ebben a könyvben? Ebben a fejezetben? Mellékszereplő? 

Lábjegyzet? Tragikus hős? Szólista? Mesefigura? 

- Nem tudom. Csak azt tudom, hogy sohasem olvastam a mostaninál gyönyörűbb részt. 

Sohasem éreztem eddig sehol sem otthonosabban magam a könyvben. Sohasem 

éreztem eddig sehol sem boldogabbnak magam a könyvben. És ezért hálás vagyok a 

Szerzőnek. Hogy beleírt téged, hogy közös fejezetbe rakott minket. 

- És mi van a ponttal? A végén? 

- Nem tudom. Az még odébb van, remélem. Addig az a fontos, hogy a fejezet, a 

fejezetünk szép legyen. És teljes. Olyan, amit szívesen olvasnak el mások is. 

- Szép és teljes… Csak tudod, a Szerző, aki engem beleírt a történetbe, beleírt egy másik 

szereplőt is velem együtt. 

- Tudom. 
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- Egy másik szót. Egy másik sort. Biztos vagy benne, hogy ezt a másik szót, ezt a másik 

sort is szívesen olvasod? Hogy erre is kíváncsi vagy? Mert a szerző úgy látta jónak, 

hogy az én soraimat nem olvashatod e nélkül a másik nélkül. Ikerszövegek vagyunk. 

- Tudom. És nem tudom. 

- Hogy érted ezt? 

- Tudom, hogy ikerszövegek vagytok. De nem tudom, hogy a másik sort el tudom-e 

olvasni. Még nem volt rá módom. Nem sokat tudok róla. Igazából azt sem tudom, 

hogy olyan nyelven íródott-e, amelyet egyáltalán képes vagyok megérteni. 

- Félsz tőle? 

- Tőle nem. Ő is csak egy szereplő, akit a Szerző érdemesnek tartott arra, hogy beleírja a 

könyvbe. Azért tartotta erre érdemesnek, mert szereti. Én magamtól félek. 

- Miért? 

- Mert félek mindentől, amit nem ismerek. Mert félek mindentől, amit nem értek. Mert 

félek mindentől, amit nem tudok értelmezni. A fiad ilyen. Az autizmus ilyen. 

- Lehet, hogy te is autista vagy. 

- Mi van? 

- Ők pont ilyenek. Félnek az ismeretlentől. Félnek a számukra érthetetlentől. Félnek a 

számukra értelmezhetetlentől. Mint amilyen a világunk. Az életünk. A kapcsolataink. 

Ezektől gyakran mi magunk is félünk, akkor ők miért ne tennék? 

- Hát tudod, mondtak már rám a nők sokfélét, de hogy autista lennék, ez új. Ezért is 

szeretlek annyira. Eredeti vagy és őszinte. Olykor kíméletlenül is. Kérdezhetek tőled 

valamit? Nem eredetit, de kíméletlent talán. Amire nem könnyű őszintén válaszolni. 

Máshogy meg nem érdemes. 

- Ne kerülgesd a forró kását, kérlek. Kérdezz! Legfeljebb nem válaszolok. A csend is 

tud őszinte lenni. 

- Ha lenne rá diagnózis, és már a terhesség korai fázisában tudtad volna, hogy a fiad 

autista lesz, akkor is megszülted volna? 

- Azt hiszem, igen. 

- Miért? 

- Éppen azért, amit te könyvnek nevezel. Meg Szerzőnek. Mert az élet szent. Ajándék. 

- És még miért? 

- Mert látom, hogy a fiam nem boldogtalan. Nem szenved. Legalábbis nem 

boldogtalanabb, mint mások. És nem szenved többet, mint mások. Jól érzi magát a 

világban. A sajátjában mindenképp. Olykor a miénkben is. És nekem dolgom van 

vele. Nekem az a dolgom, hogy be tudjak lépni az övébe, és segítsek neki belépni a 

miénkbe. 

- Értem. És arra gondoltál már – egész biztos, hogy gondoltál -, hogy mi lesz, ha pont 

kerül a történeted végére? Mi lesz akkor, ha meghalsz? 

- Nem tudom. Ettől félek, persze. De biztos lesz majd valaki, aki vigyáz rá. Aki gondját 

viseli. Akinek tetszeni fog ez a sor és szívesen olvassa. És meg is érti. 

- Például egy testvér. 

- Például egy testvér. 

- Akinek persze nemigen lesz választása. Olvasnia kell ezt a sort, ha tetszik neki, ha 

nem. 
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- Tudom. Emlékszel, mit mondtál az előbb? Hogy szeretni kell a sorokat. 

Tanulmányozni kell őket. Kíváncsinak kell lenni rájuk. És hogy senkinek sincs joga 

kiradírozni őket. Meg kitépni a lapokat. Egy testvér biztos nem tenne ilyet. Egy testvér 

biztos szívesen olvasná. Már csak a Szerző miatt is. 

- Mire gondolsz? 

- A láthatatlan ujjra, amely nem csupán könyvlapokra képes írni, de szívekbe is. Sőt, 

talán a szívekbe írja a legfontosabb üzenetét. 

- Mi az? 

- Hogy szeresd a gyöngét. Mert csak rád számíthat.  

 

 

 

 

NEGYEDIK KÉP 

NARRÁTOR: Az első találkozó hármasban. Egy cukrászdában. Nem történik semmi 

különös. A férfi nyugalmat próbál magára erőltetni, de belülről feszeng. A gyermek ránézésre 

nyugodtan viselkedik, nem látszik rajta semmi különös. Aztán hirtelen, valami váratlan inger 

hatására – talán egy, a gyermek által nem kedvelt zene hangzik fel a rádióban – hirtelen 

minden megváltozik. A gyerek tombol, őrjöng. A vendégek megrökönyödve nézik. Cinikus, 

kioktató megjegyzéseket tesznek. Az anya már nem törődik velük, a gyereket próbálja 

megnyugtatni. A férfi megretten attól, amit lát. De még jobban megretten attól, amit hall, 

tapasztal a többi embertől. Megijed a gyerektől, megijed az emberektől. Ugyanakkor 

végtelenül szánja az anyát, amiért szégyelli magát. Tehetetlen.  

 

 

 

 

PÁRBESZÉD 

- Ezt soha többet ne csináld a fiammal!  

- Mit?  

- Hogy kiabálsz vele. Hogy ráncigálod. Hogy megijeszted. 

- Pánikba estem. Még sohasem láttam ilyet.  

- Milyet? 

- Ilyet. Hogy egyik pillanatban még minden rendben. Minden nyugodt, békés. Olyan 

semmilyen. Vagy bármilyen. Aztán egyszer csak kitör a vihar. És tajtékzani, tombolni, 

őrjöngeni kezd. De minden előzmény nélkül. Megijesztett.  

- Te is megijesztetted őt.  

- Nem akartam, gondolhatod. 

- Ő sem akarta, gondolhatod. 

- Tudom. Csődöt mondtam. Kudarcot vallottam. Elragadott a vihar, és nem tudtam, mit 

tegyek. Nem tudtam, mit kell tenni. És ezért pánikba estem. Állati, vad, dühös 

pánikba. Olyanba, amilyen a vihar volt. És haragudtam. 

- Kire? 
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- Mindenkire. A fiadra, mert megijesztett. Az emberekre, mert cinikusak voltak. És 

kioktatók. És ridegek. És főleg magamra, mert nem voltam önmagam. Vagy nagyon is 

az voltam. Olyan volt, mintha hirtelen meztelen állnék. A legcsupaszabb valómban. 

Ahogy nem akarom, hogy lássanak. Ahogy nem akarom, hogy lássam magam. Ahogy 

nem akarom, hogy láss. Szégyellem magam. És ezért gyűlölöm ezt a helyzetet. 

Gyűlölöm a fiút is, mert szégyellnem kell magam. Mert ilyen helyzetbe hozott. Mert 

eszembe jutott, hogy talán mégis van olyan sor, olyan fejezet, aminél eszembe jut, 

hogy ki lehetne törölni. Hogy talán ki kellene törölni. 

- Ne mondj ilyet. Nem azért csinálta, hogy téged ilyen helyzetbe hozzon. Nem azért 

csinálta, hogy minket ilyen helyzetbe hozzon. Tulajdonképpen nem is ő csinálta. Csak 

megtörténik vele. És ez benne a legrosszabb. 

- Értem. Mégis borzasztó volt látni. Borzasztó volt átélni. És borzasztó volt kudarcot 

vallani.  

- Tudom. Mindenkinek az. Nekem is az volt. Eleinte. De már megtanultam nem törődni 

vele. 

- Mivel? 

- Az ilyen jelenetekkel. A reakciókkal, amit az ilyen jelenetek kiváltanak. Az 

emberekből, a világból, a környezetből. Megtanultam nem törődni velük. A 

pillantásokkal. A csodálkozással. A szánalommal. Az előítélettel. A hűvös 

távolságtartással. A kétséggel és a félelemmel. A megértéssel. A sajnálattal. Nem 

akarom, hogy „megértsenek”. Nem akarom, hogy „sajnáljanak”.  

- Akkor mit akarsz? 

- Nem tudom. Talán csak elfogadást. Nyugalmat. Bogárneszezést a fűszálak között. 

Távoli vonatfütty hangját a nyári éjszakában. Otthonos, halk hangokat. Meleget. És 

színeket. A csendtől félek.  

- Pedig a csend jó is lehet. Amikor eltűnnek a felesleges szavak és mozdulatok, akkor a 

gondolatok, érzelmek egyszerűbben, tisztábban gyűlnek a lélek köré. Ahogy a 

szentjánosbogarak zümmögik körül az éjjel is illatozó virágokat, úgy rajzanak a 

vigasztaló gondolatok a csendbe burkolt lélek körül. És ebben a csendben álmok 

szunnyadnak. Van úgy, hogy jó a csend. A szavak gyakran rozsdás szögek, 

amelyekkel egymást feszítjük keresztre. 

- Engem a csend feszített keresztre. A fertőtlenítő szagú váróterem csendje. Aztán a 

fehér köpenyes alak halk, szenvtelen hangja. A szavai úgy potyognak a váróterem 

kockás csempepadlójára, akár a vasszögek egy bádogvödörbe. Csörömpölés a 

csendben. Szakkifejezések, tudományos szóösszetételek. Egy spektrumos kép. 

Jéghegyes és triászos. Aztán a szívtájon érzett szorítás.  Aztán a lehajtott fejű 

fájdalom. Aztán a reménytelenség. Aztán a remény, hogy talán mégsem. A dac. A 

kétségbeesés. A jó küzdés. Néha eredmények. Örömök. Büszkeség. Aggodalom. Hogy 

össze tudjuk-e rakni a törött világot. Türelmesen. Együtt. Külön. 

- És ez mind a csendből jön. A vihar előtti csendből. A szótlanság szaturnuszgyűrűjének 

csendjéből. Vagy talán a feltámadás barlangjának csendjéből.  

- Hogy érted ezt? 
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- Arra gondolok, hogy az a rengeteg minden, amiről beszéltél most, talán úgy forog, 

kattog benned, az elmédben, a szívedben, mint a fogaskerekek. Vagy inkább, mint 

morzejelek a szürke csendben? Lehet, hogy ezek a morzejelek egy távoli ismeretlentől 

jönnek. Valakitől, aki messziről, az idő hasadékából hív téged. A jövőből. Igen, lehet, 

hogy ezek a morzejelek üzenetek a jövőből. Egy másik embertől. Aki szeret téged. 

Aki szeretni akar téged. És aki szeretni akarja a fiadat is. 

- Tőled? 

- Talán tőlem. Nem tudom. Csak remélem. De van, amit tudok. 

- Mi az? 

- Hogy ezek az üzenetek angyalok szárnyán érkeztek. Az angyalok szárnyán tudniillik 

aranyló csillagpor van. Az angyalok ezt a csillagport képesek lerázni a szárnyaikról a 

fűre vagy a járdára, és így gyönyörű üzeneteket hagynak a földön. Ezeket azonban 

csak azok tudják elolvasni, akiknek szánták őket. Nem azok, akik hibátlanok, vagy 

tökéletesek. Hanem azok, akiknek szánták őket.  

 

 

 

 

 

ÖTÖDIK KÉP 

 

NARRÁTOR: Este van. Hosszú idő telt el az első hármasban töltött nap óta. A férfi most 

magányosan ül otthon az íróasztalánál. Előtte papír, toll. Egy üveg vörös, bontva. Levelet ír. 

Hangosan felolvassa. 

 

A FÉRFI LEVELE 

 

Kedvesem! 

 

Minden ember, még az is, amelyik ezt nem szívesen vallja be, elgondolkodik olykor azon az 

egyszerű, mégis szinte megválaszolhatatlan kérdésen, hogy mi az élet, és vajon mi az élet 

értelme? Van, aki szerint az élet csupán esetleges tények tömkelege, véletlen kereszteződések 

és kapcsolódások kusza hálózata, amelyek a semmiből indulnak és a semmibe is vezetnek. Én 

nem ezt gondolom. 

 

Szerintem a „véletlen” az a szükségszerűség, amelynek feltétlenül be kell következnie. Mint a 

mi találkozásunk, például. Mert milyen volt az én életem, mielőtt megismertelek téged? Talán 

szórakoztató és kalandos, de üres. Éreztem, hogy hiányzik belőle valami. Valami, ami a 

fecsegő felszín alatti hallgatag mélyben pihent. Valami, ami sejtelmesen, fátyolszerűen, lenge 

álomként ott lebegett a körül a bohém, hetyke fiatalember körül, aki voltam. Próbálj 

elképzelni egy virágot, amely a félhomályban, a zaj és a csend határán sóhajtozik magában, de 

nem tud kinyílni, hogy illatával elbűvölje a világot. Vagy egy komoly, nagy, fekete halat, 

amely olykor egy-egy hártyás buborékot fúj a víz mélyéből jövő rejtelmes üzenet gyanánt a 

felszínre, de nincs senki, aki el tudná olvasni, hogy mi van a buborékra írva. 
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Aztán a virág a félhomályban egyszer csak kinyílt. A hal buborékhártyára írt üzenetét egy 

tündér elolvasta. Találkoztam veled. Megértettem, hogy nem valami hiányzott az életemből, 

hanem valaki. Valaki, aki a jobbik felem. Valaki, akivel félszavakból is megértjük egymást. 

Valaki, akinek ha a szemébe nézek, akkor szinte belekábulok a borzongó áhítatba, és látni 

vélem egy karcsú, fehér vitorlás álomtestét, amint ring a vízen, mint valami lustán pihenő 

madár. 

Szerelmes lettem beléd. Szerelmes vagyok beléd. Eddig olyan voltam, mint egy ház, aminek 

be vannak deszkázva az ablakai. De most az ablakok kinyíltak. Olyan tájakra, amilyeneket 

sosem láttam eddig. Rád, például. Vagy a fiadra, például. A fiadra, aki autista. Én még eddig 

sosem láttam autistát. De most, hogy az ablakok kinyíltak, és megláttam egyet, sok minden 

mást is megláttam. Például azt, hogy a másság, a különleges működés elszomorít. De 

nemcsak elszomorít, hanem fel is dühít. Ez rossz. Megijedtem magamtól. Megijedtem attól, 

hogy hiába szeretlek téged, ha őt nem tudom szeretni úgy, ahogy te várnád. Nem akarok 

szomorú és dühös lenni. Mert akkor téged is szomorúvá és dühössé teszlek. Mert akkor olyan 

leszek, mint az a másik. A gyermeked apja. És akkor elveszítelek. 

Egyszerre voltam kinn is, meg bent is. Egyszerre voltam megigézve, egyszersmind 

megrettenve az élet kíméletlen változatosságától. A „véletlentől”. Megértettem, hogy 

tanulnom kell. Meg kell tanulnom, hogy nem lehet egyszerre kinn meg bent is lenni. Nem 

lehet egyszerre szerelmesnek, szomorúnak és dühösnek lenni. Nem lehet az, hogy te kellesz, 

de ő, a fiú nem.  

De sokáig nem voltam abban biztos, hogy készen vagyok egy ilyen helyzetre. 

Kutyaszorítóban éreztem magam. Szeretek valakit, aki szeret valakit, akit én nem szeretek. És 

akkor feltettem magamnak a kérdést: miért nem szeretem a fiadat? Miért nem tudom 

elfogadni, ha egyszer téged meg akarlak, úgy, mint soha senkit eddig? Hogy lehet az, hogy 

félszavakból megértjük egymást, mégsem sikerül őt is szeretnem? Hogy lehet az, hogy te 

vagy a jobbik felem, mégsem tudom őt elfogadni? 

És akkor rájöttem, hogy az a baj, hogy én mindent meg akarok érteni. Mindent fel akarok 

fogni. Intellektuális vonalakkal akarom körülrajzolni a világegyetemet, hogy otthon legyek 

benne. Hogy biztonságban legyek benne. Az autizmus ebben zavart meg. Megbontotta az 

intellektuális otthonosságomat. Belépett a világomba valami, valaki, akit képtelen voltam 

megérteni. De ugyanekkor léptél be te is. És veled a szerelem. A félszavakból megértés. A 

jobbik fél. Ezt sem tudtam felfogni, de ezt élveztem. Azért, mert ez az új világegyetem, ez az 

új világom, amit te teremtettél, nem intellektuális, hanem erkölcsi vonalakkal lett 

körülrajzolva. Te rajzoltad körül. A szép művész kezeddel. A szép művész szíveddel. Nem az 

ész volt az alapelve, hanem a szív. A szeretet. És megértettem, de nem az agyammal, hanem a 

szívemmel, hogy a lét, az élet alapelve nem a tudás, nem az, hogy felfogunk valamit az 

agyunkkal, hanem a szeretet. Te tanítottad meg a szívemet erre. 
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A te igazságod, kedvesem, a szeretet. Úgy bújt elő ez az igazság, mint egy nagy pillangó egy 

óriási bábból. És ez a pillangó azóta itt röpköd benn, a szívem barlangjában. Áttetsző 

szárnyairól aranypor hullott a szív sötétjébe, amelyből lassan egy üzenetet olvastam ki. Most 

elküldöm ezt az üzenetet neked. Mert neked szól.  „Szeretlek. Mindkettőtöket. Veletek akarok 

élni. A szív igazságában. Legyél a feleségem!” 

 

 

EPILÓGUS 

 

NARRÁTOR: Sok éve már annak, hogy a nő megkapta a férfi levelét. Amikor elolvasta, sírt. 

A boldogságtól. Mert a szíve megsúgta, hogy a levelet egy olyan embertől kapta, aki a jó 

harcot megharcolta. Azért, hogy kinyissa vele azt a bizonyos ajtót. Azért, hogy ne féljen 

belépni vele az ajtó mögé. Az ajtó mögé, ahol egy másik, egy különös, egy varázsos világ 

van.  

 

Olyan, amilyenről a bátyám verse is szól.  

 

 

ZÁRÁS: A FIÚ VERSMONOLÓGJA 

Anya, apa, kérlek, ne sírjatok! 

Hadd mondjam el nektek, amiket akarok! 

Mikor megszülettem, erős voltam én, 

Anya kezébe vett, oly büszke volt szegény. 

Aztán arcon csókolt, szorosan fogott 

Én tudtam, hogy nála jó helyen vagyok. 

De kezdtem furcsa lenni, és nem is beszéltem 

Bánatos arccal mondtál anya imát értem. 

Észrevettem akkor szemedben a könnyet 

Mikor más gyerekek voltak körülötted 

Mennyire szeretlek, elmondani nem tudom 

Fogod gyenge kezem, jössz velem az úton 

Anya, mellettem vagy, és minden csendes este 

Álomba ringatsz kedvesen, szeretve 

Még akkor is szeretsz, ha a lenti parkban 

Nem futok, nem játszom, csak állok zavartan 

Hadd mondjam el nektek, tudom, hogy más vagyok 

Nem oly tökéletes, mint amire vágytatok 

De szeretlek titeket, ahogy ti is engem 

Amennyire szívem csak enged szeretnem 

A jövő ismeretlen, de ti vagytok azok 

Akikre, míg éltek, mindig számíthatok 

Tudom, hogy féltek és ontotok sok könnyet 

Ó, bárcsak képes lennék elkergetni őket 

Anya, apa, kérlek, hogy ne sírjatok! 

Én mindig a ti szerető fiatok maradok. 
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