
                      

Karanténom története  

Jelige: „Ánizs” 

 

SZÖKÉS A KARANTÉNBÓL 
Első beszélgetés 

 

 

Már számtalanszor elhatároztam, hogy felhívom Mária nénit, régi középiskolai tanárnőmet. 

Találkozásunk első percétől rajongtam érte, és ezzel nem voltam egyedül. Humán beállítottságú 

diákként nekem való tantárgyat tanított, a magyart, és nem is akárhogyan! Valósággal szerelmes 

volt az írókba, költőkbe, de a magyar szavakba is, a nyelvtanról nem is beszélve. Ráirányította 

figyelmünket a szavaink mögött rejlő képekre; elég, ha csak a „fennhéjáz” vagy a „kiveséz” 

köznapi és mögöttes, képi jelentésére gondolunk! Hát nem gyönyörűséges? 

 

Osztályfőnökünk sajnálatos halála óta ő az állandó díszvendége osztálytalálkozóinknak. Mindig 

hűségesen és lelkesen tesz eleget erre vonatkozó felkérésünknek. A legutóbbi találkozón, amikor 

röviden ő is mesélt magáról, mosolyogva említette meg, hogy úgy döntött, januártól idősotthonba 

költözik. Ezt a mosolyát jól ismertem, bár csak ritkán élt vele. Mondjuk olyankor, amikor az 

igazgatónk valamely hátrányos döntését – például, hogy hétfőtől rövidebb lesz a nagyszünet -- 

kellett megideologizálnia számunkra. Valószínűleg többen elfelejthették ezt a fajta mosolyát, mert 

az ebéd során hallottam, amint egymás között dicsérik: „Milyen jó fej, hogy még aktív 

nyugdíjasként el tudja határozni magát ilyen döntő változtatásra!”. A magam részéről biztos voltam 

benne, hogy ez nem a saját óhaja. Ennek hite tovább erősödött bennem, amikor valaki megkérdezte 

tőle, hogy a gyermekei mit szólnak ehhez. Gyorsan félrenézett és másra terelte a szót. 

 

Ez a kép belém égett és változatlanul itt él bennem. A karantén kezdete óta egyre erőteljesebben fel-

felbukkan és cselekvésre ösztönöz. Éreztem, fel kell hívnom, mert biztosan rég beköltözött az 

otthonba, ott pedig már három hete látogatási tilalom van a világjárvány miatt. Milyen nehéz lehet 

ez neki, hiszen mindene volt a családja, a tanítványai, a kollégái, az ismerős emberek!  

 

Gondolatban százszor elpróbáltam, hogy könnyedén elbeszélgetek vele telefonon, látszólag 

tudomást sem véve erről az alapvető változásról. Mivel e képzelt beszélgetés összes változata 

hamisnak tűnt, nem is mertem őt felhívni. Fejben többféle pozitív társalgásunkat is eljátszottam, 

olyanokat, amikor a helyzet előnyeit és hozadékait sorolom fel, sűrű hallgatásba burkolva a 

valószínű hiányokat és hátrányokat. Ez sem volt az igazi! Azzal a variációval is kacérkodtam, hogy 

majd beszéltetem és értő hallgatósága leszek, de egyik változat sem nyerte el a tetszésemet. 

Mindegyik mesterkéltnek tűnt. 

 

De jó lenne rögtön a második beszélgetéssel kezdeni!- gondoltam. Féltettem a tanárnőt attól, hogy 

esetleg fájó dolgokat kell kimondania, hogy felzaklathatják a történtek és a visszaemlékezés. 

Amikor viszont igazán belegondoltam, hogy a magára maradottság vagy még inkább a magára 

hagyottság és a haszontalanság érzése sokkal rosszabb lehet az egyes témák vélt fájdalmasságánál, 

akkor cselekvésre szántam el magam. 

 

Kikerestem a mobilszámát és végre hezitálás nélkül hívni kezdtem. Kissé rekedtes, olyan 

„korareggeli első hangon” szólt bele a kagylóba, pedig már majdnem dél volt. 

 Igen, tessék! 

 A tanárnővel beszélek?- kérdeztem. 

 Igen, velem. Te ki vagy? 

 Zsuzsi..., a Hegedűs, a negyedik C-ből.- fedtem fel magam. Tetszik rám emlékezni? 

 Hát hogyne! Középső padsor, várjunk csak..., ötödik pad, jobb oldal, igaz? 



 Fantasztikus a memóriája, tanárnő!- ámuldoztam elismerően. 

 Nem csoda, szerettem ezt az osztályt, Ánizs. 

 Hihetetlen, a becenevemre is emlékszik?!- hüledeztem. 

 Hogyne, hiszen megírtad egy dolgozatodban..., hogy miért kaptad. Nagyon megragadott!- 

folytatta felvillanyozódva. 

Hirtelen engem is magával sodort az emlékek áradata, pár pillanatig ott láttam magamat, őt és a 

többieket is az osztályban! Mi tagadás, elérzékenyültem. Nehezen bírtam folytatni, de egy nagyot 

nyeltem és csak egy triviális kérdést sikerült magamból kipréselnem: 

 Hogy van, kedves tanárnő? 

 Köszönöm, csendesen. 

 Nehéz lehet önnek a sok diák, a napi több száz emberi kapcsolódás nélkül, mindennek a 

tetejében most itt ez a karantén, meg a vírus-fenyegetettség is!... Hogy bírja?- érdeklődtem. 

 Ne is mondd! De... tulajdonképpen egészen jól. 

 Mégis, hogy csinálja? Lehet, hogy ez egy adottság? Alkalmazkodóképesség?- bombáztam a 

kérdéseimmel. 

 Tudod, amikor bekerültem ide, a vártnál is nehezebb volt.- tért a tárgyra. Nem találtam a 

helyemet. Minden és mindenki idegen volt. A rég itt lakók között már kialakultak 

barátságok, meg persze ellenszenvek is. Nem nagyon volt „átjárás” a kasztok között. 

Eltartott egy ideig, amíg eligazodtam. 

 Az jó, hogy sikerült!- próbáltam belekapaszkodni az utolsó pozitívabb mondatába. 

 Tulajdonképpen eredményesen tájékozódtam.- hagyta helyben megállapításomat. 

 Biztosan vannak már barátai...- mondtam félig kérdő, félig kijelentő hangsúllyal. 

 Barátok? Nem is tudom.- válaszolta. Egészen máshogy alakulnak itt a viszonyok, mégis 

hasonlók, mint a kinti világban. Többekkel igyekeztem szót váltani kezdetben is, már 

akikkel lehetett. Tudod, a társalgás sohasem esett nehezemre. Próbáltam felmérni a terepet, 

lépésről lépésre. Mások is sokat vannak egyedül, így természetesen beszélgetünk, vagyis 

inkább mindenki a maga történetét mondja. Meghallgatjuk egymást persze, közben alig 

várjuk, hogy szóhoz juthassunk és a múltunkat, a családtagjainkat emlegethessük. Miközben 

a másik beszél, belül már azt fogalmazzuk, mit is mondunk majd el, ha szóhoz jutunk. Talán 

ez segít abban is, hogy annyiszor elmondható egy-egy történet, akár ugyanannak a 

személynek is, mert a „hallgató” fél nem tudott igazán figyelni az előző alkalommal. 

 Esetleg sokan feledékenyek már? Nem mindenkinek olyan kiváló az emlékezőtehetsége, 

mint a tanárnőnek!- szúrtam közbe. 

 Ne gondold!- felelte Mária néni. A legtöbb embernek már csak ez maradt, a múlja. A 

jelenből meg az aktuális egészségi állapot, az „itt fáj, ott fáj”, a TV-filmek, az internet, a 

könyvek, utóbbi csak annak, aki még lát olvasni és a közösségi foglalkozások... Néha, a 

kinti világból beúszik egy-egy hír, a gyerekekről, az unokákról, ezt is jó sokszor el lehet 

mesélni különböző embereknek, addig is úgy érezzük, hogy velük, a családtagjainkkal 

vagyunk.  

 Apropó, család! Nehéz lehet, hogy egy ideje látogatóba sem jöhetnek és ki tudja, meddig 

tart még... Milyen módon sikerül ezt enyhíteni? Skype, videós csetelés, vagy...? 

 Tudod, egyébként is két-három csoportra oszlunk ilyen szempontból is itt.- kezdte a kerülő 

választ. Mármint az alapján, hogy vannak, akiket eddig rendszeresen látogattak, időnként 

esetleg haza is vittek. Másokhoz ritkábban jönnek, magukkal sem túl gyakran viszik a 

hozzátartozójukat..., a harmadik csoportot pedig azok alkotják, akikhez alig vagy egyáltalán 

nem jön senki.  

 Nagyon nem lehet könnyű.- jegyeztem meg összeszorult szívvel. 

 Akár hiszed, akár nem, a karantén ilyen szempontból kész áldás! 

 Hogyan? Ezt nem értem!- buggyant ki belőlem. 

 Mindjárt megérted. Ez hozta el közénk az egyenlőséget! A látható világban és a lelkünkben 

is. Ha belegondolsz, most például senki sem irigykedik nyíltan vagy titokban a másikra. 



Senki sem vár hiába. Azzal sem kell szembesülnünk, hogy az utolsó pillanatban mondja le 

valamelyik szerettünk a látogatást... Ne érts félre! Megértem én a gyerekeimet (váltott 

észrevétlenül személyes síkra). Tudom mennyi dolguk, elfoglaltságuk van. A munkahelyi 

elvárások, az otthoni feladatok, a gyerekek különórái, a mindennapos súrlódások, a 

regenerálódásra sem elég hétvégék! Órákig sorolhatnám, nemrég még nekem is így teltek a 

napjaim, heteim. Annyi a különbség, hogy most a másik oldalát is látom, helyesebben a saját 

bőrömön érzem. Most viszont annak próbálok örülni, ami adódik. Ha belegondolsz, szinte 

egész életünk azzal telik el, hogy nem vagy csak alig örülünk annak, amink van és arra 

vágyunk, amink nincs. A családokban is. Ráadásul egy idő után az érzelmek, hogy úgy 

mondjam „eldologiasulnak”. 

 Ezt hogy értsem, Mária néni? 

 Amikor már csak arra szorítkozik a kommunikáció, hogy „Megvetted?, Megjavítottad?, 

Elhoztad?, Befizetted?, Rendezd le!, Írd alá!, stb.”, ezt nevezem én az érzelmek 

eldologiasulásának. A másik hasonló csapda az elhallgatás. Egy idő után az ember vagy 

azért nem beszél, mert fél, hogy nem hallgatják meg vagy attól tart, hogy nem értik meg. 

Sokan így élnek. Együtt, de lelkileg magányosan. Most viszont sok ember között vagyok 

látszólag egyedül, mégsem érzem magam magányosnak. Úgy tűnik, új vegyértékeket 

növesztettem vagy felszabadultak... A Transzcendensre. Majd te is megérted, ha megérsz rá 

és megéred. Ne felejtsd majd el, hogy ez ajándéka lehet az idős kornak és jutalma sok-sok 

elengedésnek.  

 Már kezdem érteni én is, Mária néni... 

 Ez jó, örülök Ánizs. A sok áldozat tanít meg minket szeretni is. Tulajdonképpen – így 

elzárva tőlük – az összes itt lakót is egyre jobban kedvelem...- jegyezte meg, hangjában egy 

kis kajánsággal és öniróniával. Most ugyan többnyire a szobánkban kell tartózkodnunk, 

ebédelni sem mehetünk le az étterembe, az udvaron viszont -- változó beosztás mellett,   

megadott számban és ideig – sétálhatunk. Ez elég katonás, de ilyenkor alkalmunk nyílik szót 

váltani egymással. Felértékelődtek ezek az alkalmak! 

 Gyermekei, unokái egészségesek?- érdeklődtem. 

 Tudomásom szerint igen, hála Istennek! Időnként felhívnak, de mint említettem, rendkívüli 

mértékben elfoglaltak szegények. Tudod, egy anyának nincs szüksége okra, hogy szeresse a 

gyermekeit, unokáit, csak szereti őket, egészen egyszerűen azért, mert vannak. 

 Már én is tudom, kedves tanárnő, talán jobban is, mint gondolná.- válaszoltam. Hamarosan 

újra hívom majd és nagyon örülök, hálás vagyok azért, hogy beszélhettünk! 

 Én is köszönöm és itt leszek, bármikor hívhatsz. Egy dolgot jegyezz meg, hátha segít neked 

is nehezebb helyzetekben. Számomra legalábbis nagyon sokat jelent, amióta felfedeztem, 

hogy a karantén, ha oldalról nem is, de Felfelé nyitott! 

 

Másodszor is kerestem, jó két hét múlva. Egy gépi hang monoton ismételgette: „Ezen a számon 

előfizető nem kapcsolható. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Ezen a számon előfizető nem 

kapcsolható...” Mikor felocsúdtam, hívtam az intézményt is, ahol azt mondták, „Mária néni négy 

napja elment.”  

 

Úgy látszik, az új, vagy ahogy ő nevezte, a felszabadult vegyértékei lettek az erősebbek! Eddig csak 

elhittem az utolsó mondatát, mert szeretem. Most a legszívesebben kiabálnék vele! Tanárnő, Mária 

néni, hiszek neked, nem kellett volna ilyen gyorsan bizonyítanod is, hogy a karantén Felfelé nyitott! 

 

Az jó, hogy volt első beszélgetésünk, amit pedig annyira kerülni akartam! Átugrani. A másodikkal 

kezdeni... 

 


