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Előszó 

Ez a könyv a változásról szól, azokról a hullámokról és lökésekről, amivel 
elkezdődik egy új korszak, a megszokott helyzet elhagyása. A nyugvó tavat 
már egy belehulló csepp is megzavarja, ahogy az embert a változás a megszo-
kott létből kizökkenti. Körülöttünk minden változik, átalakul, sodor a med-
rében. Az örök dolog csak egy kis apró szem, amelyet végigviszünk utunk 
során, de közben körülöttünk minden változik, elér a szele, így belülről mi is 
másfelé hajlunk, akárcsak kívülről, úgy is átalakulunk. 
 
Egyes művek megtörtént eseményeken alapulnak, némelyik álom alapján 
keletkezett vagy csupán sugallatként. Az „álom alapján” írt műveimet az 
éjszaka folyamán tapasztaltam álmaimban, amelyeket csak egy-két helyen 
bővítettem ki egy nagyon picit, míg a „megtörtént esemény” teljes alkotás, 
azonban a „megtörtént esemény alapján” írt novellák kicsit módosultan íród-
tak. A két kutyás történeten kívül minden más műben az emberek és állatok 
nevei véletlenszerűen lettek kiválasztva, bármely személlyel vagy lénnyel való 
hasonlóság csupán a merő véletlen műve. A novellákban – a megtörtént 
események kivételével – a helyszínek nevei (pl. étterem neve) szintén kitalál-
tak, és bármely eseménnyel való hasonlóság csupán a véletlen műve. Az 
írásokban a helységek nevei (pl. Nyíregyháza, Budapest) a valóságban létez-
nek „Az új kor kezdete” című mű kivételével, ahol minden helységnév is 
kitalált. 
 
A művekben a szereplők belső gondolatait dőlten jeleztem, ahogyan az álma-
ik leírását is, továbbá három csillag jelzi a nagyobb szüneteket a műben (pl. 
Az angyal) vagy a mű párhuzamos történtét (Az új kor kezdete). 
 
Ebben a könyvben az alkotások végén mindig valami új dolog veszi kezdetét, 
hiszen a változás hullámai mindenkit elérnek… 

a Szerző 
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A titok 

Berta már 7 éves elmúlt, de még most is minden apróságnak nagyon tudott 
örülni. Hosszú, hullámos, dús, szőke hajában a babahaj még végig ott tün-
döklött. Világoszöld szemével és ártatlan bájával mindenkit lenyűgözött. 
Szüleitől mindent megkapott, amit kinézett magának, mindentől védték, és 
sohasem hagyták egyedül. A barátnői is nagy szeretettel viseltettek feléje. 
 
Az egyik pénteki napon Marika, a dadus átjött, hogy ismételten vigyázzon 
Bertára, amíg a szülők a szokásos pénteki jótékonysági partira mennek. 
Miután Marika lefektette aludni Bertát, leült a televízió elé, de hamarosan 
elnyomta az álom. 
 
A kislány azonban még nem tudott elaludni, nem volt álmos, így kiosont a 
szobájából. Útközben a hosszú folyosón megállt az édesapja dolgozószobája 
előtt, ahova soha senki nem tehette be a lábát az apja kivételével, és őt is 
szigorúan figyelmeztette, hogy ne menjen be, mert kárt tehet a munkájában, 
amiből a család fenntartja magát. De most valahogy nagy kísértés fogta el, és 
benyitott… az ajtót zárva találta. Azonban tudta, hogy hol a kulcs: a kony-
hában, a mindenes fiókban. Gyorsan és halkan leosont a földszinti konyhá-
ba, előszedte a kis fiókból a kulcsot, majd visszalopódzott az emeleti dolgo-
zószoba elé. Marika lent a nappaliban nagyon mélyen aludt, semmilyen 
hangra és neszre nem ébredt fel. 
 
Kinyílt az ajtó, felgyulladt az égő. A kislány halkan becsukta maga mögött az 
ajtót, és szétnézett. A szoba ablakánál helyezkedett el egy dolgozó asztalka, 
közvetlenül az ajtóval szemben. A szoba két oldalán bútorok húzódtak tele 
mindenféle könyvekkel. Azonban a bal oldali szekrénysor egyik polcán há-
rom doboz is el volt helyezve. Por lepte mind a hármat, mint amelyeket soha 
senki nem nézett meg már évek óta. Berta odasétált, és levette balról az elsőt. 
A doboz tetejére a következő felirat volt felvésve tollal: Kitti. Nagy kíváncsi-

sággal felnyitotta a doboz tetejét. A belsejében pár régi kacatot talált: rózsa-



7 

szín tipegő, ezüstszínű csörgők, átlátszó cumisüveg, macis előke… és egy 
fotó… egy régi, megnyűtt kép egy kislányról. A fotó hátulján egy név és egy 
adat is szerepelt: Kitti, 4 éves. A fényképen lévő lány hasonlított Bertára. 
Hirtelenjében nem tudta mire vélni, és a másik két doboz felé nyúlt. Azokon 
is nevek szerepeltek: Krisztina és Anna. Kibontotta a Krisztina feliratú ke-
mény kartonból készült tárolót, amely erősebben volt leragasztva, mint az 
első, de ezt is ki tudta bontani. Egy fekete-fehér képet talált benne egy kis 
rózsaszín pihe-puha takaróba csavarva. A fotó egy kivehetetlen dolgot rej-
tett. Berta már ennyi évesen tudta, hogy az ilyen képek ultrahangos felvéte-
lek. Róla is mutatott egyet az édesanyja, amikor egyszer nézegették a képei-
vel teli fotóalbumot. Azt hitte, megint egy ilyen kiskori képet tart magáról a 
kezében, csak más dátummal a kép alján. Majd megfordította, és a követke-
zőt olvasta: Krisztina, 0 éves. Remegő kézzel bontotta ki a harmadik dobozt. 
Csak egy piros albumot talált benne, képek nélkül… az album még egy betűt 
sem, nemhogy fotót rejtett volna. 
 
Ekkor nyílt a lakásajtó, és meghallotta a szülei hangját. Hazaérkeztek. Per-
cek teltek el, mire kinyílt a dolgozószoba ajtaja, és megjelent a két kétségbe-
esett szülő. Berta könnyei hullottak a szőnyegre, mialatt kérdőn nézett édes-
anyjára és édesapjára. 
 
A három doboz három testvérének emlékét őrizte: a 4 éves korában elhunyt 
Kittiét, a halva született Krisztináét és a magzatkorában megfulladt Annáét. 

/Nyíregyháza, 2011. március 04./ 
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Az új családtag1 

2011. január első hete. Tél, hó, hideg. Nyíregyházi kutyamenhely bejárata. 
Három fiatal ott állt, és belépett. A kutyák láncreakciószerűen adták tovább 
az információt az újonnan érkező emberi lényekről. 
 
Már kinéztünk egy kis pincsert a menhely honlapján, de sajnos nem ajánlot-
ták nekünk domináns hím viselkedése végett. Ahogy mentünk megnézni a 
többi kutyát, sorjában dugták ki a fejüket és a mancsukat egy kis simogatást 
kérve. Volt félszemű kutya is, mert a gazdájának nem tetszett, hogy vemhes 
lett, és baltával rávágott. Alig bírtam a könnyeimmel. Majd megláttam Ma-
ját… és ő is engem. Szerelem volt első látásra. Ekkor sírtam el magam. Per-
sze kiderült, hogy hamarosan jönnek érte, már lefoglalták. Így nézelődtünk 
tovább. 
 
A menhely vezetője segített nekünk. Mondta, hogy melyik milyen kutya, 
hova ajánlja, mik a tulajdonságai. És sorolás közben egyet-egyet elő is hívott 
a kennelekből. Szavaztunk egyre. A vezető épp egy olyan blökiről beszélt, 
amelynek a fajtájával – staffordshire bull terrier – korábban még nem talál-
koztunk. Dicsérte a jószágot, hogy mennyire intelligens, milyen nyugodt 
idegrendszerrel bír, majd megkérte a páromat, hogy hívja elő a kutyát. 
– Benő! 
A név hallatán az egyik kutyáktól hemzsegő ketrecben a hátsó sarokban 
megmozdult egy árnyék. Majd döcögve megjelent egy 8 és fél éves, fekete, 
hordó alakú, szomorú tekintetű, ápolatlan külsejű kutya. A vezető bement, 
és kihozta nekünk. Mikor pórázzal kilépett a vezetővel Benő, körbenézett, 
kicsit meghunyászkodott, és csúnya arcocskáját próbálta eltakarni. 
 
Eldöntöttük, hogy ő lesz. Egy hétig még bent maradt: két napot mentünk 
hozzá magunkhoz szoktatás végett, sétáltattuk is. Majd eljött a nap, amikor 

                                                                    
1 Megjelent a Reader’s Digest honlapján, 2012. évben 


