
Kovács Sára - Ahol a felhők a tengerbe érnek 

 

Dr. Szigeti Gábor belgyógyász professzor Budapestről a menetrend szerinti közvetlen 
repülőjárattal utazott Isztambulba egy konferenciára, ahol előadást tartott a testi, lelki 
traumák szív és érrendszeri betegségekre gyakorolt hatásáról. Gépe már a Fekete-
tenger felett repült, mikor az ablakon kinézve úgy látta, mintha a felhők a tengerbe 
érnének, s hirtelen édesanyja utolsó szavai visszhangoztak a fülében:  
„- … s egyszer majd, ahol a felhők a tengerbe érnek, elmesélem az életem.”  
Alig múlt hároméves, azon a késő őszi napon, mikor a Tisza partjára indultak sétálni. 
Édesanyja kis batyut cipelt, és az utat kémlelte, ahogy letelepedtek a parton. A messzi 
távolban egy házaspár tűnt fel, amikor hozzá fordult.  
- Most el kell mennem a folyó aljára meggyógyulni, ahová nem jöhetsz velem, de 
hamarosan ideérnek azok a jó emberek, akik vigyázni fognak rád.  
- És sokára jössz vissza? – kérdezte Gábor kétségbeesetten.  
- Nem hagylak el, mindig veled leszek, csak a testem megy el, a lelkem örökké veled 
lesz. Napsugárral melegítelek, holdfénnyel ringatlak esténként, csillagport szórok édes 
álmaidra, langyos esővel mosdatlak, lágy szellővel simogatlak, angyalszárnyakkal 
védelek minden rossztól … – s hirtelen az útra nézett, ahol egyre közeledett a házaspár, 
s tudta, hogy indulnia kell, már csak egy búcsúölelésre, és egy mondatra volt ideje: - … 
… s egyszer majd, ahol a felhők a tengerbe érnek, elmesélem az életem. – s lassan 
sétálni kezdett a folyóba egyre beljebb, míg csak az aranyszín haja úszott a víz 
felszínén, s pár buborék maradt utána.  
 
Károly a feleségével sétált a Tisza parton amikor a távolból látta, ahogy egy nő a víz felé 
sétál, s torokszorító érzés kerítette hatalmába, ahogy ijedten a feleségéhez fordult:  
- Az az asszony a folyóba akarja ölni magát, igyekezzünk, hátha segíthetünk! – s 
szaladtak, amilyen gyorsan csak tudtak, de mire odaértek, semmi nem látszott a folyó 
felszínén, békés, tiszta volt a víztükör, meglepően nyugodt a part, csak egy kisfiú 
ücsörgött ijedten egy batyu mellett. Róza asszony azonnal hozzá fordult, s a kajába 
vette.  
- Gyere drága kincsem, hideg van már a földön ücsörögni! – s hangja annyira 
megnyugtatta Gábort, hogy bizalommal bújt az asszony jóleső melegségébe, aki a 
vállkendőjével takarta a gyermeket. Férje a batyuval a kezében követte őket, ahogy 
visszafordultak a parton, s hazafelé indultak.  
Mikor hazaértek, Róza mama vacsorát készített a kisfiúnak, Károly pedig a batyut 
bontotta ki. A gyermek iratai, s pár ruha volt benne, és egy kézzel írott levél, amiben az 
anya örökbe adja gyermekét az ötvenes éveik elején járó gyermektelen házaspárnak. A 
helyi rendőrőrsre készült éppen, hogy jelentse a történteket, s most örült, hogy előbb 
kibontotta a kis csomagot, így azt is megkérdezi, hogyan lehetnek törvényes nevelő 
szülei Gábornak, ahogy az anyakönyvi kivonatból kiderült, Szigeti Gábor a kisfiú neve, 
édesanyja Szigeti Orsolya, az apja ismeretlen.  
Késő este volt, mire hazaért. Róza a kisfiúval az ágyukban aludt, így a kanapéra vetett 
ágyat magának, de nem jött álom a szemére. Egyszerre élte át a nap borzalmát, a fiatal 
nő önmaga által választott kegyetlen halálának tudatát, az Isten ajándékának örömével, 
hogy kaptak az Úrtól egy gyermeket, amire olyan régen vágynak Rózával. Rögtön 
eszébe jutott a procedúra is, amit a jegyző felvázolt, bár mondta azt is, hogy ez nyílt 
örökbefogadási eljárás lesz, sokat könnyít a helyzetükön a kézzel írott levél, amit a 
gyermek édesanyja tett a kis batyuba, ennek ellenére volt benne egy kis félelem, pedig 
tudta, semmi kincsért nem adják a kisfiút soha, senkinek.  



Nehezen aludt el, mégis kakaskukorékolás előtt ébredt, s felkelt, hogy tüzet rakjon a 
sparheltbe, friss kecsketejet fejjen a reggelihez mire felébrednek. Úgy érezte, a 
boldogság költözött a házukba a gyermekkel, még a ház illata is más lett a jelenlététől.  
A reggelinél újabb meglepetést érte a házaspárt, mikor Gáborka megkérdezte, hogy 
megsimogathatja-e a kecskét, aki a kerítésnél szokott állni.  
- Katica nagyon fog örülni, ha megsimogatod. – válaszolt Róza mama mosolyogva, s 
gondolataiban kutatott, hogy vajon mikor járhatott itt a kisfiú az édesanyjával, aki 
kiválasztotta őket nevelőszülőknek, s vajon mi oka lehetett a tettének, s ki tudhatja erre a 
választ, de most nem kutakodhat, minden idegszálával a gyermekre kell koncentrálnia, s 
mesélni kezdte, miért is hívják Katicának a kecskemamát.  
- Katica egy különleges kecske, fehér barna mintája miatt úgy néz ki, mint egy kis 
tehénke, de látod a hátán azt a hét apró barna pöttyöt a fehér szőrében?  
- Igen, látom, azt is megsimogatom! -válaszolt a kisfiú, - s Róza folytatta a történetet  
- No, ez a hét petty adta a nevét, pont annyi petty, mint amennyi a katicabogárnak van.  
- mondta miközben sorra mutatta meg az udvar többi állatát, a baromfiudvar lakóit, a két 
hízót, Fricit, a cicust, és Pemzlit, a fekete pulikutyát.  
Teltek a hetek, s Gáborka egyre jobban otthonának érezte a faluszéli kis házat, s egyre 
jobban kötődött a házaspárhoz, de az állatok is mind a barátai lettek. Mikor rásütött a 
nap, beragyogott az ablakon a hold, vagy lágy szellő simogatta az arcát, hitte, hogy 
édesanyja van itt, s várta, hogy a folyó alján meggyógyul, és visszajön.  
 
Pár hónap elteltével egy fiatal nő holtestét sodorta partra a Tisza, három faluval lejjebb, 
mint ahol a folyóba ölte magát egy szomorú őszi napon Szigeti Orsolya, Gábor 
édesanyja. A személyazonosságán kívül megállapították azt is, hogy gyógyíthatatlan 
betegsége volt, amitől sokat szenvedhetett mióta elhatalmasodott a testén a gyilkos kór. 
Nem volt élő rokona, a Simon házaspár a gyámhatóságon értesült a történtekről, amikor 
a hivatalos örökbefogadási szerződést aláírták, s immár hivatalos nevelő szülei lettek 
Gáborkának. A temetést magukra vállalták, szerették volna, ha a fia el tud menni a 
sírjához majd, ha elég nagy lesz hozzá.  
Hatodik osztályos volt Gábor, amikor a szülei, Károly, akit édesapának szólított, és Róza 
édesanya elvitték halottak napján a falu temetőjébe az édesanyja sírjához. A fiú jó ideje 
nem várta már vissza, érezte, hogy a földi testét nem láthatja többé, csak a lelkével 
beszélgetett, de nem kapott választ arra, miért hagyta el őt. A sírnál elmondták neki, 
hogy édesanyja szereti, azért bízta rájuk, mert halálos betegséggel küzdött.  
- Róza édesanya! Én, ha felnővök, orvos leszek, nagyon jó orvos, és meggyógyítalak 
téged, hogy sose fájjon a lábad, és édesapának a derekát is. Olyan orvos leszek, aki 
sokkal jobban gyógyít, mint a folyó, ami nem gyógyította meg az édesanyámat!  
- A lelkünket máris meggyógyítottad drága kincsem! – mondta Róza édesanya, 
miközben a boldogság könnyei csillogtak a szemében.  
 
Gábor már Isztambulban, a Márvány tenger partján utazott egy taxiban az egyik 
partmenti szállodába, ami egyúttal a konferencia termet is biztosította, mikor még mindig 
a gyermekkorán gondolkodott. Ahogy az autó haladt, néhol úgy tűnt, mintha feljebb 
lenne a tenger, mint az út, így még élesebben látta a képet, ahogy a felhők a tengerbe 
érnek, s egyre izgatottabban várta, a pillanatot, amikor megtudhat valamit az édesanyja 
halála előtti időkről.  
A recepciónál várakozva úgy érezte figyeli valaki, s ez az érzés még erősebb lett, ahogy 
a liftre várt. Az utolsó pillanatban, mielőtt bezárult volna a lift ajtaja, egy magas, ősz hajú, 
a hetvenes éveiben járó férfi lépett liftbe. Gábor nem fordult felé, csak a tükörben vette 
szemügyre az idegent, aki valamilyen oknál fogva figyeli őt. Ahogy a tekintetük 
találkozott, a férfi hirtelen más irányba nézett, mint akit rajta kaptak valamin, amit nem 
szeretne mások tudomására hozni. A szobában, miközben kicsomagolt, folyamatosan az 



ősz férfi arcvonásai jártak az eszében, ismerősnek tűnt az arc, de elhessegette magától 
a gondolatot, készülnie kellett, hamarosan kezdődik a konferencia.  
Jól felszerelt, elegáns konferencia terme volt a szállodának, minden szükséges 
szemléltető eszközzel, s ő nagy figyelemmel hallgatta a professzorok előadásait, bár 
benne már kikristályosodott a válasz a vitatott kérdésekben, amihez nem kis mértékben 
járult hozzá a gyermekkorában átélt trauma. Az ő előadására holnap délelőtt kerül sor, 
de az eddig elhangzottak alapján úgy gondolta sikerül konszenzusra jutni a testi- lelki 
traumák szív és érrendszerre gyakorolt hatásáról, ő maga is a többségben lévő 
állápontot képviseli.  
A nap végeztével a lift előtt állt, hogy felmenjen a szobájába, újra érezte a figyelő 
tekintetet, s ahogy megfordult, ismét az ősz hajú férfi arcát látta, ami már zavarta, ezért 
kizárta a külvilágot a gondolataiból, igyekezett a feladatra koncentrálni, amiért ide jött.  
Lefeküdt, és meditálni kezdett, hogy könnyebben távol tartsa a nem kívánt gondolatokat, 
s így sikerült elaludnia. Kipihenten ébredt, tele önbizalommal ment az előadását 
megtartani, hiszen akkor már jó neve volt a belgyógyász professzorok körében, s az 
anyag, amit most az asztalra tesz, sok kutatással megalapozott megállapítások 
összessége.  
Előadása a reményeinek megfelelően nagy sikert aratott, s nem kis mértékben járult 
hozzá a záróokmány kiadásához szükséges konszenzushoz. Ahogy a konferencia 
teremből a lift felé indult volna, észrevette a halban ülő ősz hajú férfit, aki a liftet figyelte, 
mintha őt várta volna. Egy hirtelen gondolattal kiment a szálloda ajtaján, s tengerpart felé 
vette az útját. Egy virágárus előtt haladt el, s vett egy szál fehér rózsát, hogy édesanyja 
lelkének üzenjen: - Itt vagyok, meséld hát el az életed.  
A parti sziklára ült, nézte a tengert, figyelte a felhőket, de nem látta őket a tengerbe érni. 
Bánatosan hajtotta le a fejét, s már indulni akart, amikor felnézett, hogy a virágot a vízbe 
dobja, s megpillantotta a felhőket, ahogy a tengerbe érnek, s egy képet festenek fel 
egybeolvadva.  
A képen egy asszony arca látszott élesen, akinek testét már elnyelték a tenger hullámai, 
de a felhők lágyan fésülték a haját, mintha egy magas konty összerakásához 
készülnének, amibe beleszővik az asszony fiatal korának képeit. Mellette szellemszerű 
komor férfi arc, ősz hajjal, aki szakasztott mása volt a szállodában látott férfinak.  
Gábornak hirtelen eszébe jutott, hol látta ezt a férfit még kicsi gyermekként.  
 
Édesanyjával nem sokkal a halála előtt elutaztak egy városba, ahol egy kórházba 
mentek be. Az asszony, egy orvossal szeretett volna feltétlenül beszélni, aki ki is jött a 
portára, de azt mondta nem ismeri őket, soha nem látta sem a nőt, sem a kisfiút. Ahogy 
visszagondol felnőttfejjel anyja akkori arcára, a mély fájdalmat, és kétségbeesést látja 
rajta.  
Tovább nézte a férfi arcvonásait, amiben saját arcát vélte felfedezni, de a férfi tekintete 
komor és rideg volt, nem nyúlt a nő után, hogy kimentse a tenger karmaiból, 
rezzenéstelen arccal nézte, mintha várná, hogy elnyeljék a hullámok. Teher volt 
számára, ahogy a házasságon kívül született gyermek is. Vajon volt-e olyan idő, amikor 
szerette a nőt, vagy mindvégig csak játékszer volt, s a fiú ennek a játéknak a kellemetlen 
következménye? Ahogy ívelt az orvos karrierje felfelé, egyre kellemetlenebb lett számára 
egy házasságon kívüli kapcsolatból született gyermek?  
 
Gábor felállt a tengerparti szikláról, bár még halványan látta a képet, de sok mindent 
megértett, úgy érezte talán elmúlik végre a lelkéből a harag, szeretettel, és megértéssel 
tud visszagondolni arra a hatalmas traumára, amit bárhogyan próbált, nem tudott letenni. 
Édesanyja bocsánatát kérte, amiért hosszú évtizedekig azt gondolta, nem szerette őt, 
nem kellett neki, mert odaadta egy másik nőnek, aki édes gyermekeként, feltétel nélkül 
szerette ugyan, de az anyja iránt érzett haragot nem tudta kitörölni a lelkéből. Most az 



égen a felhőkben látta távozni ezt a haragot, s végre ki tudta mondani azt, amit eddig 
soha: - Szeretlek anya, nyugodj békében! – s tengerbe dobta a szál fehér rózsát, hogy 
sodorja a víz oda, ahol a felhők a tengerbe érnek.  
 
A szállodába visszaérve látta, hogy az ősz férfi, a vérszerinti apja, még mindig a halban 
ül, ezért nem lifttel, hanem lépcsőn ment fel a szobájába, összepakolta a holmiját, s 
kisvártatva az utazótáskával a kezében lépett ki a liftből, s az apja felé tartott.  
- Szervusz! Pár óra múlva indul a gépem, azért jöttem ide, hogy elmondhasd, amit 
szeretnél, hiszen két napja figyelsz. – mondta Gábor, leült s várta, hogy az apja 
megszólaljon, bár nem akarta hallani a magyarázatot.  
- Akkor tudod, hogy én vagyok a vérszerinti apád?  
- Igen! Te vagy az az orvos, aki nem segített az anyámnak negyven évvel ezelőtt.  
- Nem tudtam volna segíteni rajta, gyógyíthatatlan beteg volt, ahogy a régi újságok 
megírták, mikor megtalálták a holtestét. Azt is tudtam, hogy téged örökbe fogadott egy 
házaspár, s mikor az orvosi tanulmányaidat megkezdted, próbáltam pénz küldeni, hiszen 
nagyon nehéz lehetett előteremteni rá a pénzt, de Simon Károly büszkesége nem 
engedte meg, hogy pénzt fogadjon el. Az összegek sorra visszaérkeztek, így nem 
küldtem tovább.  
Gábor a könnyeivel küzdött, tudta, hogy a férfi, akit igazi édesapjának tekint, mennyi 
munkát elválalt idősen, hogy őt taníttassa, s még sem fogadta el a pénzt attól, aki 
cserben hagyta őket.  
- Meg tudsz nekem bocsátani fiam?  
- Nincs mit megbocsátanom! – válaszolt Gábor – olyan édesapa nevelt fel, akitől többet 
kaptam, mint amit te valaha adhattál volna nekem. Őszinteséget, becsületet, emberi 
tartást, együttérzést, szeretetet tanultam tőle, ahogy Róza édesanyámtól is. Inkább 
köszönöm neked, hogy nem kellett a fattyú bélyegével felnőnöm, nem kellett megtűrt 
személyként, lenézve ülni a családi asztalodnál karácsonykor, ahol számomra nem volt 
szeretet. Örülök, hogy nem a protezsálásodnak köszönhetően lettem orvos, majd 
professzor, kutató, hanem a szerény körülmények között élő családom támogatásával a 
saját tudásommal, akaratommal értem el az eredményeimet. Apám ezt mind tudhatta, 
ezért küldte vissza a pénzedet.  
Az édesanyám ellen azonban nagyot vétettél, amikor kétségbeesésében hozzád fordult, 
nem önmaga miatt, tudta, hogy nincs esélye, engem akart biztoságban tudni, de te 
letagadtad, hogy ismered. Mi hozott most ide? Talán az, hogy már elérted a karriered 
csúcsát, felnőttek a gyerekeid, már nem folt vagyok a tisztességeden, nem mocskolom 
be a professzor úr múltját, hanem büszkélkedhetnél velem, hogy lám az egyik fiad 
elismert professzor lett? A kérdést magadnak kell feltenned: - Te vajon, meg tudsz 
magadnak bocsátani? – Gábor felállt, s az órájára nézett.  
- Indulnom kell, de nem mondhatom neked, hogy viszontlátásra! – nézett a magába 
roskadt idős férfire, s maga is megdöbbent azon, hogy nem érez semmit. Se harag, se 
szánalom, se megvetés nem volt a lelkében, csak az a kongó sötét üresség, amit akkor 
érzett, mikor az ismeretlen vérszerinti apjára gondolt, változott szürkévé, majd egyre 
világosodott, beleolvadt a végtelen nagy átlátszó térbe, a semmibe.  
 
A recepció felé indult, kijelentkezett, s az ősz férfi még látta, ahogy beszáll a várakozó 
taxik egyikébe, s tudatosult benne a perc megmásíthatatlan valósága, amikor az 
elhagyott fiát végérvényesen elvesztette.  
 
Ferihegy felé közeledett a repülő, de Gábornak nem ment ki a fejéből a felhőkbe festett 
kép, újra és újra maga előtt látta, ahogy a homályba veszett férfi arca mögött megjelenik 
a falu széli pirostetős kis ház, ahol felnőtt. Vágyott elmenni a régi házhoz, a szüleihez a 



temetőbe, feltölteni a lelkét a gyermekkora harmóniájával, a sokszor látott táj 
szépségével, a vén tölgyfa illatával, a falu zajával, a madarak csicsergésével.  
Egy sírba temette a nevelő szüleit az édesanyjával, s három tő piros rózsát ültetett a 
sírra, amiből az egyik sosem hozott virágot, csak a dús zöld levelei pompáztak a síron.  
Gábor úgy érezte, az a rózsa azért nem nyílik ki soha, mert nem múlik a harag a 
lelkében, nem tud megbocsátani, hiába szeretne. Most azonban könnyű lélekkel 
közeledett a sírhoz, ahol képes volt órákat állni, észre sem vette, hogy elszalad az idő, 
ahogy a gyermekkora emlékei között lapozgatott gondolatban a szüleivel. Csak az 
édesanyjához nem szólt egyetlen gondolat sem.  
A síron három gyönyörű rózsabokor illatozott, két piros rózsa, és egy fehér. Mintha a 
tengerbe dobott rózsa vált volna bokorrá, üzenve neki, hogy édesanyja elfogadta a 
bocsánatkérését, nem haragszik rá, szereti őt, mindig is szerette, akkor is, amikor ő ezt 
nem így érezte.  
Sokáig álldogált a sírnál, hagyta, hogy lassan leperegjenek előtte a feltört emlékek, míg 
teljes megnyugvás nem lett a lelkében. Mikor indulni készült, elbúcsúzott a szüleitől, 
ahogy eddig: - Drága szüleim, szeretlek Titeket! – majd gondolatban átölelte 
mindkettőjüket. A sír mellé térdelt, s a fehér rózsához érintette arcát, s édesanyja arcát 
látta, ahogy elköszönt:  
- Szeretlek anya, nyugodj békében! 


