
Székely Emőke 

Sivatag a hegy lábánál 
  



5 
 

Egyfajta előszó 

Egy regionális televízió stábja keresett meg egy téli napon azzal a 

kérdéssel, hogy tudok-e valakit, aki életében legalább egyszer újra-

kezdte. Emlékszem, hogy furcsán néztem a riporterre és megkérdez-

tem tőle, hogy van valaki, aki legalább egyszer ne kezdte volna újra? 

Aztán elmondta, hogy jogos a kérdés, de az emberek többsége nem 

vállalja a nyilvánosságot, nem szereti kitárni lelkét a világnak. Be-

szélgettünk még egy kicsit, elmondtam pár példát az én újrakezdé-

seimre, majd egy pénteki nap a stáb megérkezett és elkészült a rólam 

szóló riport. Tetszett a végeredmény, magam is meglepődtem, hogy 

mennyire természetesen tudtam beszélni olyan dolgokról is, amik 

nem voltak a legkönnyebbek. Erről a számomra egyik legfontosabb 

ember szavai jutnak eszembe, aki azt mondta valamikor, hogy több 

év távlatából a dolgok teljesen másképp festenek. Bizony, így van ez. 

Több év távlatából írtam meg ezt a könyvet is, egy nyári délután 

kerültek papírra az első szavak, mondatok, majd pár perc gondolko-

dás után folytak belőlem az emlékek, a szavak nem akartak megállni, 

és így alakult ki az, amit most éppen a kezében tart az olvasó. Ez egy 

olyan történet, amelyben az igaz élmények és érzelmek keverednek 

az igaz álmokkal. Nem tudom még, hogy szerencsés kombináció-e ez 

vagy nem, annyi biztos, hogy ráébreszt arra, mennyire tökéletesen 

tudjuk értékelni mindazt, ami a lábunknál volt akkor, amikor már rég 

nincs ott, mennyire fontos és felbecsülhetetlen lesz egyből minden, 

amit szerettünk, akkor, amikor már nem a miénk. Azt hiszem, hogy 

ennek felismeréséhez az embernek el kell érnie egy bizonyos kort, 

talán a huszonhét év a küszöb, amikor már itt az ideje a magunkkal 

való elszámolásnak, leszámolásnak. 

A huszonhetes szám mindig akkor bukkant fel az életemben, ami-

kor valamilyen fordulóponthoz értem. Amikor elkezdtem figyelni, 

egyre inkább előjöttek ezek a dolgok. Hét, huszonhét… igen, ezek az 

én számaim, és ők hűek maradtak hozzám, mint ahogy én is hozzájuk. 
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Sokszor már vadászom, hogy mi jön, mi lesz, hisz huszonhetedike 

következik. És hiszem azt, hogy egy újabb hetes, huszonhetes újból 

válaszút elé állít majd, amiről talán egy újabb riportban számolok be. 

Sokat gondolkodtam azon, amit az emberek igaz szerelemnek 

hívnak, és egy ideig tényleg azt gondoltam, hogy ilyen csak az em-

berek fantáziájában, na meg a hollywoodi filmekben van. Aztán, mi-

közben saját magam akartam meggyőzni arról, hogy tényleg nincs 

ilyen, és miközben ki akartam ölni magamból minden őszinte érzel-

met, rájöttem, hogy ugyanazokat a dolgokat teszem, amiket akkor 

tettem, és, hogy éppen ezek a dolgok változtattak meg és tettek talán 

jobb emberré. Mert ugye, hinni kell valamiben, mindig hiszünk va-

lamiben és ez által szállunk tovább, ez ad fényt a szürke hétköznap-

okban. Az igaz szerelem is egy ilyen dolog, amiben jó hinni, legalábbis 

egy darabig, még akkor is, ha csak másokkal történik meg, jó érzés 

látni, hallani, hogy egyáltalán létezik. Valahol, valakiknek. 

Ha már arról beszélek, hogy hinni valamiben, akkor meg kell em-

lítenem a szentségbe vetett hitet. Hiszünk. Mindannyian hiszünk 

valamiben, egy földöntúli erőben, amely mindannyiunk életében 

megmutatkozik. Hogy minek kellene nevezni? Nem hiszem, hogy ez 

annyira fontos. Nevezzük Istennek, Allahnak, Buddhának vagy ne is 

nevezzük meg. Mit számít a név, ha megtapasztaljuk az erejét? Ha 

senki nem szólítaná semminek, vajon lenne egyéb, ami tönkretenné a 

világot, magát az életnek nevezett áldást? Én legszívesebben termé-

szetnek vagy egyszerűen energiának nevezném. És elmondhatom, 

hogy éreztem jelenlétét nem egyszer, és nem is kétszer. Tudom, hogy 

van. És ez a legfontosabb. 

Nem akarok senkit meggyőzni semmiről. Sem arról, hogy van igaz 

szerelem, sem pedig arról, hogy létezik Isten. Arról sem, hogy Európa 

szép, vagy az arab világ lenyűgöző. De elmondom, hogy szerintem 

nincsenek se véletlenek, se lehetetlen dolgok. Mennyi esélye van 

annak, hogy egy Európában élő, teljesen átlagos lány, és egy Jordá-

niában élő, teljesen átlagos fiú találkozzanak, ugyanazokban az érté-

kekben higgyenek, hidat építsenek a két, látszólag ellentétes világ 

között? Mennyi esélye van annak, hogy két személy annyira szeresse 

egymást, hogy ne a saját, hanem a másik álmát élje? Igen, majdnem 

nulla. Ezért mondom, hogy semmi sem véletlen, és semmi sem lehe-

tetlen. Mint ahogy semmi nem könnyű, és a világon mindenért na-

gyon keményen meg kell küzdeni. Ötven-ötven százalék esély van 
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arra, hogy siker vagy bukás legyen belőle. Nekem az az ötven százalék 

elég volt ahhoz, hogy harcoljak. És elég lesz ezután is, harcolni fogok. 

Mert hiszem, hogy a mindennapokban vannak csodák, ott leskelőd-

nek a ruhák között a szekrényben, vagy az ablakba kitett virágok 

szirmain. Én éltem már át csodát, tökéletes napjaim voltak, olyanok, 

amilyenekről a legtöbben csak álmodnak, vagy még álmodni sem 

mernek. És tökéletes emlékeket őrzök, amelyeket Mikó András sza-

vaival élve, apró dobozokba rejtek, címkézek: „egy pohár víz, esetlen 

hasonlat, gazdátlan magatartás, talán vers-parázs?”. Az emlékek 

csillagok, amelyek fényükkel életben tartanak bennünket. Nekem 

több csillagom van, mint a Tejútnak… és ezért büszkén mondhatom, 

hogy élek. Élek, mert élni születtem, és nem az életre készülődni. 
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A lány 

Látszólag nyugodtan ültem a lefoglalt helyemen egy buszon és 

hagytam, hogy az éj végtelen sötétjén és néma gondolataim szárnyán 

szálljak a várva várt hajnal felé. Lassan folydogáltak könnyeim, ba-

rázdát vertek az arcomon, valójában én sem tudtam eldönteni, hogy 

miért sírok. Látszólag semmi okom nem volt rá, csak úgy hagytam, 

hogy a sós lötty jöjjön a szememből. Hűnek kellett maradnom ön-

magamhoz, ezért sírtam, mint ahogy azt már évek óta nap mint nap 

tettem. Olyan volt, mint egy rejtélyes, meghitt szertartás, amiről csak 

én tudtam, és melynek végén megtisztulva éreztem magam. „Teljesen 

elment az eszem. Idegbeteg vagyok, egy reménytelen klinikai eset” – 

gondoltam, és könnyeim mögé dugtam egy ironikus mosolyt, amit 

senkivel nem osztottam meg. 

A nevem Petra. Huszonvalahány évesen, egyetemistaként nem 

voltam szép, de csúnya sem. Mint az emberek többsége. Mégis külö-

nös, mint a világ maga. Szerettem a hegyeimet, a helyi futballcsapa-

tot, a rock zenét, az arab nyelvet és Őt. 

Az járt a fejemben, amit a történelem során sok híres személyiség 

megfogalmazott: hogy az ember életében van egy utazás, amely a 

létet magát változtatja meg, amit azért kell megtenni, hogy megért-

hessünk olyan dolgokat, amiket másképp nem értünk. Egy olyan 

utazás, melynek során mindenki magára talál, amikor az élet nagy-

betűs kérdései választ lelnek, vagy éppen ellenkezőleg, nem nyernek, 

de már nem érezzük a válasz szükségességét. Tudtam, hogy ez az én 

ilyen utazásom, és önmagam fogom megtalálni, így pedig beállok 

arra a sávra, amelyen életem hátralevő részében haladni fogok. 

„Az utolsó szalmaszál… Ebbe szoktak kapaszkodni azok, akik kizu-

hannak a valóságból. Utolsó szalmaszálam fele te vagy. A másik fele 

nem létezik” – mormoltam kedvenc költőm kedvenc idézetét és 

képzeletben láttam, hogy a kívánt arc rám mosolyog, láttam, hogy 

azok a bizonyos szemek nekem csillognak, és éreztem, hogy gyen-


