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Lantos Ferenc - A körök ünnepe 

Délibáb 

 

Ha a verőfényes tájat nézem, itt táncolnak, a szemem előtt, amikor lefekszem aludni,ott 

tolonganak a szemhéjam alatt. Már nem tudom elviselni őket, ezeket a játékos, olykor kék, sárga, 

máskor fekete, néha meg piros köröket! Szinte megőrjítenek… 

Reggelente sírva kelek, esténként nem tudok elaludni. Minden percemben Istenhez 

fohászkodom, és kérem Őt, hogy legyen márvége ennek.  Azt mondogatják a városban, hogy a 

nehezén már túl vagyunk, és ennél csak jobb jöhet. Én nem látom ilyen fényesen a helyzetet. Tegnap 

megteltek a kórházak sérült katonákkal. Találnunk kellett egy új helyet, ahova elhelyezhetjük őket. 

Szerencsére volt egy özvegyasszony, aki megengedte, hogy a hatalmas házából ideiglenes kórházat 

csináljunk.Én is itt dolgozom éppen. Amit itt látunk nő társaimmal, az felfoghatatlan, ugyanis nincs 

időnk gondolkodni, csak cselekedni.A véres kötszereketdobáljuk a vödörbe, mossuk, a tisztákat a 

gennyedző csonkokra kötjük. Egyre csak hozzák és hozzák a katonákat, az egyiknek a félig lógó lábát 

kell levágni, a másiknak a repeszt kapott koponyáját kell kötözni. Mindenhol vér, bűz és haldokló 

emberek. Az ápolónők ki vannak merülve, egész napokat dolgozunk, alig jut időnk enni, öt percre 

leülni. 

Tudom, nem volna szabad magamat siratnom, hiszen én csak egy önkéntes ápolónő vagyok. 

Bele sem merek gondolni, milyen lehet ezeknek a szerencsétlen katonáknak. Egy évvel ezelőtt még 

boldogan töltötték mindennapjaikat a családdal, most meg több ezer mérfölddel vannak elszakítva az 

otthonuktól. A szeretteikért és hazájukért… embert próbáló körülmények között küzdenek.Nem 

tudom, melyik lehet a rosszabb… meghalni, vagy éppenséggel végignézni azt, ami itt történik? 

Nem gondoltam volna, hogy húsz évesen életeket fogok menteni, hogy nem fogok tudni 

semmit sem a férjemről, akivel a háború kirobbanása előtti hónapban házasodtunk össze, illetve, hogy 

a szüleimmel sem fogom tudni tartani a kapcsolatot, nem barátkozhatok, és nem élvezhetem a 

fiatalságom. Hiányoznak azok a régi, boldog idők. Egykor minden más volt. Az emberek boldogok 

voltak, az utcán széles mosollyal, nevetve jártak, a hétköznapokat egy-egy gyerek kacaja színezte be 

és a szerelmespárok andalgó sétája. Ma pedig minden felnőtt arcán ott csügg az aggodalom, a félelem, 

a szomorúság, a fájdalom… Az élet teljesen megváltozott. A férfiakhelyét mi nők vettük át, a munkát, 

az irányítást. Nadrágot hordunk, keményen dolgozunk, gyerekeket nevelünk, takarítunk, ebédet 

főzünk. Egyszerűen el kell játszanunk az erőset, a megtörhetetlen asszonyt, nőt, lányt, feleséget. 

Bármikor, amikor ránézek egy sebesült katonára, eszembe jut a fiatal férjem, akiről semmit 

nem tudok, és könnybe lábad a szemem. Lehet… éppen ő is egy kórházi ágyon fekszik valahol, 

haldoklókkal összezsúfolódva, de lehet, már az égből néz le rám. Borzasztóan hiányzik! Amikor egy 

hosszú nap után végre hazaérek a szürke, üres lakásba,és nincs, aki átölel, megcsókol, akkor 

kétségbeesek. Ekkor csak még jobban érzem, hogy hiányzik a másikfelem. Ha ránézek a karosszékre, 
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az ágyra, a könyvespolcra, az újságra vagy éppenséggel a csészéjére, amiből minden reggel a 

kávéjátkortyolgatta, ő jut az eszembe.  Már két hónapja kaptam tőle az utolsó levelet, amiben pár 

mondatban megpróbált támogatni, felvidítani. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy bizakodó 

maradjak. Remélem tényleg hamarosan vége lesz ennek arémálomnak… és a karácsonyt már együtt 

tölthetem vele és a többiekkel… 

Jaj, csak ezek a körök ne lennének folyton előttem, mint valami meghitt karácsonyi díszek. Ott 

fénylenek a szemem előtt, ünnepélyesen! Elviselhetetlen eza könnyed játszadozás, a 

körökkétségbeejtő délibábja… 

 


