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Ferenczy Károly: Dombtetőn 

 

Öreg vagyok én már, mint az országút, s törzsemet is húzzák nehéz ágaim. Tavaszi szél 

fújdogálja fáradt tagjaimat. Hideg van, este közeleg. Nicsak-nicsak, barátom közelít. 

Bemutatom Pétert, egyetlen emberi barátomat, aki még sosem bántott engem. Mindig feljön a 

dombtetőre, ha fáj a szíve vagy valami nyomja a lelkét. Igaz, hogy ritkán történik meg, hogy 

egyedül jön, de örülök neki mindig, ha látom. Szép napsütötte napokon a feleségével és két 

gyermekével szokott piknikezni az árnyekomban. Ahogy felért a dombon, ágaim alá sétál, 

megáll a part szélén, és lenéz a falura, sóhajt egy nagyot gondterhelten, majd lecsukja szemeit. 

Kicsit élvezi, hogy hűvös szellő csapja meg, mint látom sápadtas orcát, majd fogja magát és 

hozzám lép. Felnéz rám, mintha tudná, hogy figyelem, majd átkarolja törzsem.  

-Annyira fáj...– mondja elcsukló hangon.  

-Hogy szüntessem meg ezt a kínzó fájdalmat? – hangoztatja gondolatát. Figyelem szavait és 

igyekszem megérteni, miről is lehet szó. Leült, a fűbe majd elkezdte tépkedni a fűszálakat, 

közben mérhetetlen nagy szomorúság sugárzott belőle.  

-Én ezt nem bírom… Mondd csak, gyenge lennék, ha levetném magam a part széléről? – 

hangzottak szavai ismét, és lehullott az első könnycsepp, majd fokozatosan követte a többi, 

közben ágaim közé nézett.  

-Emberi gyengeség az öngyilkosság, de tudod, nem érdekel. – Megrémültem. Egyetlen fontos 

személy az életemben, nem hagyhat el, nem bánthatja magát! Nem hall engem, de azt kiáltom: 

„Ne tedd!”  

-Nem mondhatnám, hogy félek a haláltól. De attól igen, hogy soha többé nem láthatom őket 

viszont… Mindenem elveszett. – „Miről beszélsz Péter?” 

-Senkinek sincs szüksége rám, és nekem sem kell más, csak ők! A CSALÁDOM! – ordította el 

magát hangosan.  

-Hogy halhattak meg így?? Nem hagyhatnak magamra! Miért kellett így történnie?! 

„Meghaltak? Minden szülő legnagyobb elvesztése, amit megélhet, a saját gyermeke.” Felugrott, 

nagy levegőt vett, majd hangosan kiordította szíve fájdalmát. Miértet kiáltozva torka 

szakadtából. Hangja visszhangzott. Könnyes szemekkel térdre rogyott, és megint sírni kezdett 

fejét a talaj felé szegezve. Sírt. Úgy sajnáltam szegényt. Reszketett, fázott és fulladt. Kezdtem 

átérezni fájdalmát, amitől rettentően szomorú voltam. Egyszer csak abbahagyta a sírást, és 

felemelte a fejét. A szél kezdett erősödni. Elhatározottság tükröződött sötét, ködös és gyászoló 

szemeiből. Megijedtem, hogy elveszítem. Felállt, két mondatot intézve a világnak.  
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-Szép életem volt, de nélkületek számomra semmit sem ér ez a világ. Bocsássatok meg nekem, 

hogy ennyire gyenge vagyok! – majd eldobta botját, és nekifutamodott! Láttam már magam 

előtt, ahogy leugrik, majd öreg és fáradt ágaim hirtelen lerogytak az átérzett fájdalmától és az 

elképzeléstől, hogy ebben a pillanatban elveszítem. Beleszaladt ágaimba, amik átölelték őt, 

magamhoz húzva. Nem veszíthetem el. Megvalósítottam a lehetetlent. Megmentettem. 

Felnézett rám és hihetetlenség érzése árasztotta el gondolatmenetét. Remény ébredt fel benne. 

A legutolsó embernek is, akit úgy gondolunk, hogy tiporhatunk és alázhatunk, neki is szüksége 

van a szeretetre. 

 

 


