
Sötét képek 

Az ég mintha rózsaszálakból lenne; pirkadat vagy naplemente van éppen, de nem a 

szokványos módon. Mögötte sziklák állnak, alatta érdekes tapintású rózsaszín homokféle, 

felette, mintha egy tükör lenne, hegyek állnak ki az égből is. A semmi közepe kifejezés se 

lenne elég pontos erre a helyre. Renáta feláll a földről, majd meginog, nem érti mit keres itt. A 

föld nem elég nedves, nincs erre annyi növényzet, hogy bármilyen élőlény megéljen. 

Bármerre nézne, csak a pusztát látná. A lány figyelmét viszont ez mind elkerüli, az égre 

vándorol tekintete. Talán a mennyország lenne, ahol a „hegyek tetejét” egy karnyújtással el 

lehet érni? Vagy tán csak az elméje játszadozik vele? Nem tudja. Csak áll ott tétlenül, 

gondolataiba belemerülve. Nem emlékszik, hogy került ide, és semmi másra sem különben. 

Tudja a nevét, de hirtelen se családjára, se életére nem tud visszagondolni. Ha itt marad, éhen 

halhat. Ösztönei azt súgják, hogy menjen tovább. Nincs sok választása, útnak ered előre.  

Hiába megy ám akármennyit, nem találja jelét életnek. Se folyó, akár egy csorgadozó 

patak sincs, nem beszélve emberekről. Érdekes az egészben, hogy nem érzi magát 

fáradtabbnak, mint az elején, pedig tudja, hogy elindult, hiszen ha visszanéz, már nem látja 

kiinduló pontját. Ekkor, mintha csoda történne, megjelenik jobbján egy fekete kép fej 

magasságban, mintha egy monitor lenne, de átlátszóbb. Renáta meg van bizonyosodva róla, 

hogy ez az agya szüleménye, hisz vajon milyen fekete kép lebeghetne a sivatag közepén? A 

bal oldalára fordul, ahol szintén megjelenik egy. A hallucináció átvette felette az irányítást- 

gondolja. Hátra néz, hisz talán eddig is ott voltak mellette, csak nem vette észre. Mikor 

visszafordul, mindkét oldalán végig képek vannak, mintha a végtelenségig sorakoznának fel 

mellette.  

Már éppen indulna tovább, hogy megtudja az áttetsző kijelzők okát, amikor mellette az 

első már nem fekete. Egy néhány éves kislányt mutat, aki éppen egy ágyon ugrál. A hátteret 

megnézve, észrevehető egy szegényes ház, feltűnik pár könyvespolc is néhány 

gyermekkönyvvel. Renátát ismerős érzés fogja el. Talán ez egy jelenet egy filmből, amit 

ezerszer láthatott már? Ki lehet a kisgyerek, aki ilyen körülmények között is vidáman ugrál az 

ágyán? Balra fordulva a másik oldalán is megjelenik egy kép, itt a kislány már nagyobb, talán 

tíz év körül lehet. Éppen iskolás egyenruhában áll az utcán, hátán a táska, biztos tanulni 

készül. A kislány itt is nagyon mosolyog. Ekkor Renátának feltűnik, hogy a bal szeme alatt 

két kis anyajegy van. Ez alapból nem számítana, de tudja, hogy neki is ilyene van, pont ott. 

Tehát ezek az ő emlékei lehetnek? Ez a sok fekete képernyő, az ő emlékeinek múzeuma 

lehet? De arra a kérdésre, hogy mik lehetnek ezek, és mit jelenthetnek, még mindig nem 

tudjuk a választ. 

Továbbhaladva elkezte nézni a többi emlékét. A harmadik már kamasz korában volt, 

nevetve eltakarta az arcát, hogy a fotózó ember ne tudja megörökíteni ezt a pillanatot. A háttér 

egy park lehetett, füves rét fákkal. Hiába próbálta eltakarni arcát, a szája és mosolya 

kilátszott. Ez volt az a mosoly, amely minden rossz kedvet fel tudott vidítani. Kezei mögül 

néhány hajtincse kikandikált, gyönyörű szőke haja volt. Egy egyszerű farmer és pulóver volt 

rajta, mégis festőinek látszott az összkép. Renátának egyre ismerősebbek voltak az emlékek, 

az a pulcsi még biztos meg van neki- gondolta. Tovább ment, ahol egy képet látott a 

középiskolájából. Rajta volt ő és három barátnője, mind vigyorogtak. Olyan önfeledtnek és 

gondtalannak tűntek, mintha csak ők léteznének. Lehetséges, hogy ők voltak azok, akik 

mellett teljesen el tudta volna engedni magát?  



Talán a barátnőit úgy szerette, mintha a nővérei lettek volna? A lányt biztonságérzet 

futotta át. Talán ők voltak a második családja, nagyon szerethette őket, ha ennyire boldog volt 

velük. Az újabb monitoron már fiatal felnőtt lehetett, egy családi kép volt. Ott voltak a szülei, 

két testvére, és a család háziállata, egy kutya. Reni ezen a felvételen is mosolygott, de már 

idősebbnek látszott egy-két évvel. Haja sötétebb volt, láthatóan magasabbnak tűnt. Talán 

karácsony lehetett, mivel mindenki kardigánban volt, a fények melegek és színesek voltak, 

mintha egy karácsonyfáról jött voltna a megvilágítás. Két testvérével közrefogva pózóltak, 

amíg a szüleik a kanapén ülve mosolyogtak egymást ölelve, ölükben a kutya. Ez az emlék 

hiába tűnt fontosnak, Renáta nem tudta felismerni a szüleit. Látszott, hogy hasonlít rájuk, 

anyjáé a mosolya, apjáé a szeme, de nem tűntek ismerősnek. A további képek sok mindenből 

álltak, fotók a három barátnőről, a testvéreiről, nagy családdal, rokonokkal, ismerősökkel.  

Azonban a következőnél megállt. Az egy temetőben készült. Egy fekete ruhás hátát 

mutató tömeg körbe állt egy sírt. A sír felirata jól látszott: „Mindörökké együtt. Pataki Réka 

1975-2019, Pataki Gergely 1970-2019”. A korról tippelve talán a szülei lehettek. Meghaltak 

volna? Mégis hogyan történhetett? Ezért nem emlékszik rájuk? Renáta szemét ellepték a 

könnyek. Még csak nem is tudja felidézni őket, de hiányoznak neki. Tudja, hogy bármin is 

ment keresztül, korábbi élete nehéz volt. Tovább is lépett, nem akart sírni olyanon, ami miatt 

valószínű, hogy régen éjszakákig virrasztott.  

Az ezutáni kép is megállította egy pillanatra. Ő volt rajta, és talán a barátja. 

Kézenfogva álltak egy kilátó tetején. Reni mintha boldogabb lett volna, mint bármikor előtte; 

mosolyát a kilátás felé fordította, most nem takarta el. Csodaszép volt. A fiú nem a 

természetet nézte, hanem a lány arcát. Látszott a tekintetén, hogy ő is csodálja, milyen szép. 

Összeillettek. Vajon együtt vannak még? Még mindig úgy néz rá a fiú, mintha az arca egy 

kibogozhatatlan rejtély lenne? Renáta bár nem látta, bízott benne, hogy igen. Az elkövetkező 

képek ebből a korszakból voltak, ugyanazokkal a barátnőkkel egyetemen, szórakozóhelyeken, 

testvérekkel, társaságban. Ez tűnt a legönfeledtebb és boldogabb időszaknak. Talán nem is 

viselte meg annyira a szülei halála? Lehet, hogy igen, de nem mutatta és tovább lépett. 

Élvezte az életét, mint minden huszonéves. 

Tovább haladt, a képek itt kicsit megváltoztak. Már valószínűleg megszerezte a 

diplomát, vagy otthagyhatta az egyetemet, mivel külföldön volt. Görögország felismerhető 

fehér házai és gyönyörű naplementéje, Franciaország stílusos kávézójai, Spanyolország 

karneváljai. Ezek szerint bejárhatta Európát, és mindig valahol dolgozhatott. Sok képen volt 

egyedül, de a legtöbbön hatan voltak: a három barátnője, a barátja, még egy férfi, aki 

általában az egyik barátnőjét karolta át, szóval valószínű az ő párja, és Reni. Így, hatan 

szelhették az országokat, élvezték az életet? Álomszerűen hangzik. De miután azt látta, hogy 

egy sivatagszerű helyen van, ahol az ég is hegyekből áll, nincs semmi ellenvetése, hogy 

elhiggye, tényleg együtt utazgattak világszerte.  A végtelen hosszú képsorból már csak pár 

maradt előtte, úgyhogy tovább nézte azokat. Az elsőn már a reptéren van, hazaérhettek a 

barátaival. Mindannyian mosolyogtak, de nem voltak boldogok, talán azért, mert véget 

érhetett az utazás. Karikás szemekkel, kényelmes ruhákban álltak, egymásba kapaszkodva, 

nehogy eldőljenek az álmosságtól. Renáta mosolyogva nézte ezt a képet. Örült, hogy ilyen jó 

barátai lehettek, és ilyen jó kedve lehetett végig a kirándulás alatt.  

A második kép már otthon, a testvéreivel készült. Ők is változtak, de néhány év 

eltelhetett az előtte készült fotó óta. A bátyja megkomolyodott, a húga pedig elkezdte élni a 



felnőtt életét. Reni a fotón boldog volt, lehetséges, hogy azért, mert évek óta nem látta a 

testvéreit. A harmadik fotón a barátjával van, egy másik házban, ami még üres volt. 

Összeköltöztek, vagy csak házat néztek?  Vagy éppen kipakoltak a lakásból? Nem tudni, de 

látszott az örömük és Renátának ez számított. Még mindig együtt voltak, ezek szerint már pár 

éve. A negyedik képen szintén barátjával volt, de már az ujján volt a gyűrű. Boldog volt, a 

vőlegényével az oldalán. Büszke volt, hogy ilyen életet élhetett. Az utolsó képhez lépett. A 

kép egyszerű volt, egy kocsiban ült és vezetett. Az anyósülésen ülő fotózhatta le, mivel a 

képen látszott Reni és a szélvédő fele. Koncentráltan vezetett, nem mosolygott, nem volt 

külföldön, nem volt a családjával. Miért lenne pont ez az utolsó képe? Tovább ment, hátha 

megjelennek még képek, de nem történt semmi.  

Megfordult és visszanézett a többire, majd elsötétült minden. Renáta nem tudott 

megmozdulni, nem látott semmit. Az egyedüli dolog, amit érzett az az volt, hogy egy ágyon 

fekszik. Vajon tényleg csak az agya szüleménye volt az egész? Ez csak egy álom volt?    

-Stabil az állapota, ne aggódjon, fel fog ébredni. Az egyetlen, amitől félni kell, az az esetleges 

emlékezetkiesés-mondta egy mély, nyugtató hang. Válasz egy ideig nem jött, hallgattak. 

-Bent mardhatok vele éjszakára?-kérdezte egy nő, akitől Renátának ismerős érzés támadt a 

mellkasában. 

-Én azt ajánlom, hogy menjen haza, ha változás történik, a kórház értesíti.  

Renáta ki akarta nyitni a szemét. Látni akarta, mi folyik itt, kinek van stabil állapota, mi 

történt vele és kik azok, akik beszélgetnek. Lassan próbálta nyitogatni a szemét, már ebbe is 

belefájdult az összes izma, azok is, amiknek semmi köze nem volt a szeméhez. A plafont 

látta, de ez nem volt elég. Fel akart ülni, de mindene sajgott, felszisszent. 

-Reni!-kiáltotta a női hang, aki odalépett az ágyhoz. Lassan, fokozatosan emelte a 

fejét, hogy lássa, ki mondta a nevét. Mikor meglátta, tudta ki az. A húga. Felismerte, ezer 

közül is megtette volna. 

-Renáta! Örülök hogy ébren van, de kérem, dőljön vissza. Pihenésre van szüksége. Elmondok 

mindent, csak egy pillanatot kérek-ezzel az orvos ki is ment a teremből. A húga viszont nem. 

-Istenem Reni, emlékszel valamire?-A lány aggodalmasan nézett rá, hiába tudta, hogy korai 

ilyeneket kérdezni. De Reni emlékezett mindenre, amit a képernyőkön látott. Lehet, hogy 

csak azokra, de azok elegek voltak.  

-Igen- szólt reszelős hangon.-Mindenre emlékszem. 

A lány erre csak elmosolyodott. A doktor visszajött a szobába, mellette két nővér állt, akik 

egyből vérmonyást mértek Reninek, ameddig az orvos beszélt. 

-Rendben, Renáta. Kérem, mondja el, mire emlékszik, mi történt önnel utoljára. 

-Én...egy autóban ültem. Előtte a vőlegényemmel készültünk költözni, miután eljegyzett. Sok 

mindenre emlékszem, de az utolsónak ez maradt meg. 

-Balesetet szenvedett, kómában volt egy hétig. Pár napig bent kell maradnia, de nemsokára 

hazamehet. A családtagjainak szóltunk, hogy felébredt, már úton vannak- ezzel kiment.   

A húga nem mondott semmit, csak állt ott és mosolygott. Reni tudta, hogy nem volt 

egyedül az autóban, de nem kérdezett rá, ki volt mellette. Lehet, hogy azoknak a képeknek 

egy része csak pillanatkép volt és senki nem csinálta róluk, hanem erre magától emlékezett. 

Nem akarta megtudni, hogy így volt-e. Nem mondta el, hogy hol járt, és hogy visszanézte az 

életét. Neki elég volt, hogy tudta, mi biztos az életében; A barátai, a vőlegénye és a családja.  

Később mindenki megérkezett a kórházba, ott voltak vele, és figyeltek rá. Reni tudta, 

hogy ez az igazi élet. Lehet, hogy amit megélt, az a halál előszobája volt? Lehet, hogy a kóma 

utáni ébredés előtt mindenki ezt látja? Elfogadta, hogy ezt talán soha nem fogja megtudni. 

Talán soha nem érti majd meg, hogy hol volt, és miért láthatott mindent.Túlélte a balesetet, és 



neki ez számított. Elvesztett embereket, de tovább lépett és élvezte az életet másokkal, akik 

most törődnek vele és ülnek a kórházi ágya mellett. Reni fel fog épülni, mert a jövő élteti. 

Nem a múlt. Azt nem akarta megérteni. 


