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Az asszony nagyon közelinek érezte az időt, amikor 
ismét egy új kis jövevénnyel szaporodik a családja. 
Parányi lakásában, kopott kis foteljében üldögélve 
elmélázott múlton, jelenen és jövendőn. Hat gyermeket 
hozott eddig világra, ám mindegyiket az állam nevelte. 
A férje alkoholista volt, alig tudtak megélni, az ital 
minden pénzt elvitt. Persze az igazsághoz az is hozzá-
tartozik, hogy ő maga sem vetette meg a bort, sört, 
pálinkát és az erkölcsi életében szintén sok kifogásolni-
való akadt. Zűrös életvitelüknek köszönhetően nem 
találtattak alkalmasnak gyermeknevelésre, ezért a 
gyámügy egymás után vette el tőlük a kicsiket, de ettől 
a ténytől a szülők nem voltak túl bánatosak. Némelyik 
gyermeken kiütközött az alkoholizáló szülők, főleg a 
terhesen is iszogató anya miatt valamilyen fogyatékos-
ság. Egyik kicsinek az értelmével akadt gond, a másik 
magatartási problémákkal küszködött, mint azt az inté-
zet tudatta velük. A többiről még ennyit sem tudtak. 
Az anya úgy gondolta, mindegyiknek sokkal jobb helye 
van ott, ahol jelenleg élnek. Így, hogy nem tud róluk, 
nem látja őket, olyan, mintha nem is lennének. A gye-
rekek szempontjából ugyancsak ez a jó megoldás. Ha 
nem ismerik a szüleiket, nincs, aki után vágyakozzanak. 
Egy kislányt és egy kisfiút örökbe adtak közülük, akik-
ről az anya és az apa minden lelkiismeret-furdalás nél-
kül lemondott. Néha viszont átsuhant a nő agyán egy-
egy kósza gondolat, hogy: „Micsoda nő vagyok én, hat 
gyereknek adtam életet és egyet sem nevelek, hogy 
lehet, hogy nincs bennem irántuk anyai érzés?” Azon-
ban hamar elhessegette ezeket a gondolatokat, és nyug-
tatgatta magát, hogy minden jó úgy, ahogy van. 
Ezt a hamarosan megszülető babát egészen más érzé-
sekkel várja, szereti, amióta tudja, hogy megfogant. Ő 
gyönyörű lesz, hiszen szerelemgyerek. Miatta rengete-
get fog dolgozni, hogy minél jobb körülményeket biz-
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tosítson neki. Ennek nem az a részeg disznó Jancsi az 
apja. 
Emlékeztetni fogja arra a boldog időszakra, amit Kar-
csival töltött, amíg a férje fél évig egy börtön vendég-
szeretetét élvezte. Lehet, hogy életében ez az első és 
utolsó emlék, amire szívesen emlékezik, és nagyon 
sajnálja, hogy nem lett belőle semmi komolyabb. Azért 
valami, illetve valaki mégis lett, itt rúgkapál a hasában, 
jelzi, hogy hamarosan meg akarja ismerni a világot. 
Ritkán fordult elő vele, hogy így megrohanják az emlé-
kek, az érzések és hogy sajnálkozzon saját elrontott 
életén. Gondolt arra is, hogy elhagyja Jancsit, ezzel a 
gyerekkel egyedül fog élni, és mindent megtesz majd, 
hogy különb sorsa legyen, mint a testvéreinek, és mint 
neki magának. 

*** 

A gyermekkorára nem emlékezett szívesen, olyan sze-
génységben éltek, mint csak nagyon kevesen. Szép 
ruhák, játékok, számára elérhetetlen messzeségben vol-
tak. Éppen csak éhen nem haltak. Az általánost kijárta, 
de abban biztos volt, hogy tovább úgysem tanulhat, 
mert dolgoznia kell. Különösebben nem bánkódott, 
úgysem szeretett tanulni. Nagy álmai nem lehettek, 
legfeljebb annyi, hogy jó lenne könnyebben élni, és 
majd egyszer egy rendes emberhez feleségül menni.  
Alkalmi munkákat vállalt, mikor mi adódott. Az anyját 
szerette, rendes asszony volt, de keserűvé vált az évek 
folyamán, amit goromba, iszákos apja mellett töltött el.  
Az otthoni légkört egyre nehezebben viselte a fiatal 
lány, aki hosszú fekete hajával, nagy barna szemével, 
karcsú, sudár alakjával, szép lánnyá serdült. 
Annyira szeretett volna legalább egy kis nyugalmat, 
kicsit jobb életet, szebb holmikat! 
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*** 

Tizenhatodik évében járt, amikor egy napon lefékezett 
mellette egy csodás, nagy autó és a középkorú ember, 
aki vezette, egy utca felől érdeklődött tőle. Ő készsége-
sen útbaigazította az illetőt, aki köszönte, de nem haj-
tott tovább, hanem udvarolni kezdett a lánynak. Elra-
gadtatva dicsérte, hogy milyen szépnek találja, és sze-
retné, ha a barátnője lenne. Bemutatkozott, elmondta, 
hogy ő egy tehetős üzletember, csak jól járna, ha elfo-
gadná az ajánlatát. 
Csupa olyan dolgot ígért a lánynak, amiről ő addig csak 
álmodozhatott. Szép ruhákat, cipőket fog kapni, éksze-
reket is, ha jól viselkedik, éttermekbe járhat, ott azt 
rendelhet, amit és amennyit csak akar, még utazgathat 
is vele az országban. Jöjjön vele, nyugodtan rábízhatja 
magát, vigyázni fog rá, kérlelte az ismeretlen.  
Persze mindezen földi jónak az a feltétele, hogy min-
dent megtesz, amit a férfi kíván tőle. Ezekről a dolgok-
ról viszont csak később akart beszélni. „Egy óra alatt 
elintézi a dolgait”, mondta, „aztán ugyanitt fogja vár-
ni”. 
Ica első pillanatban meglehetősen szokatlannak tartotta 
az udvarlás ilyen fura és gyors módját, egy kicsit této-
vázott, de aztán beleegyezett. 
Hazaszaladt, hogy néhány holmiját összeszedje, úgy 
érezte, hogy ezt az alkalmat jól teszi, ha nem szalasztja 
el. Anyjának csak úgy odavetette, hogy most elutazik 
egy barátjával egy időre. Mielőtt a mama reagált volna 
bármit is, már rohant is ki a lakásból. Futott a megbe-
szélt helyre, ahol már várta a nagy kocsijában pöffesz-
kedő, nemrég megismert férfi. 
Körülbelül egy órát autózhattak, amikor Ica számára 
ismeretlen városba értek, és egy villaszerű, gyönyörű 
ház elé kanyarodott be a jármű. 
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– Te itt laksz? – kérdezte elhűlve a lány, és én is itt 
lakhatok majd veled? Az igenlő választ hallva, tudta, 
hogy ez a hatalmas ház minden áldozatot megér. Mi-
lyen jól tette, hogy eljött vele. 
Vacsora után a férfi rátért arra, hogy mi a feltétele, 
hogy itt lakhasson. 
A felsorolt, különleges kívánalmakat hallva, Ica eleinte 
viszolygott, de a könnyű élet reményében túltette ma-
gát rajta. Már az első éjszaka bebizonyította, hogy kiér-
demli mindazt a jót, amit ígért neki a „barátja”. Nap-
közben sétálgathatott a városban, zsebpénzt is kapott, 
azt tehetett, amit akart, a férfi csak az estéire és éjsza-
káira tartott igényt. 
Amíg ez az illető férfi pártfogolta, valóban vehetett 
magának szép ruhákat, cipőket, egy bizonyos keretig 
bármit, amit kívánt. Időnként vidéki városokba is elkí-
sérhette a szeretőjét. Örült, hogy jól megy a sora, már 
csöppet sem izgatta, mi az ára. Legnagyobb bánatára 
pár hónapig tartott mindössze ez a Kánaán, a partnere, 
még nála is fiatalabb lányt talált magának, s neki kiadta 
az útját. 

*** 

Ica nem tudta hirtelen mitévő legyen, haza nem akart 
menni. Abban reménykedett, hátha talál egy újabb 
férfit, aki kényezteti, hisz jól nézett ki, szemrevaló 
lánynak tartották.  
Újabb férfit valóban talált, már aznap este, ám annak 
csak egy alkalomra volt rá szüksége. A következő na-
pon sem járt nagyobb szerencsével. 
A környékbeli férfiak megtudták, hogy milyen „ügyes” 
kislány az Ica, és kézről-kézre adták. A fizetség most 
már minimális volt, ha volt egyáltalán. Minél többen 
próbálták ki a „tehetségét”, annál lejjebb került, végül 
már olyan ócska nőnek tartották, hogy csak a kocs-
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mákban akadt jelentkező, csak a züllött, részeges csa-
vargóknak kellett. Ezektől legfeljebb valami italt kapott 
szolgálataiért cserébe. Rövid időn belül rászokott az 
italra. Alkalmi ismerőseinek egyikétől teherbe esett, és 
megszületett első gyermeke. El sem tudta képzelni, 
hogy ki lehet az apa. Most mitévő legyen, gondolko-
zott, hiszen haza nem mehet, a szülei kitagadták, ami-
kor rájöttek, milyen életet él. Ő vergődik egyik férfitől 
a másikig, így nem tud mit kezdeni egy gyerekkel. 
Nincs lakása, munkája, az apát sem ismeri. Ezért szülés 
után azonnal lemondott róla, az állam gondjaira bízta.  


