
77 éves nyugdíjas mérnökként négy különböző csoportban, 

illetve egyesületben tevékenykedtem. Sajnos március hónaptól 

lényegében mindegyik ellehetetlenült. Ekkor vettem elő a 

fiókból régebbi írásaimat, melyeket felújítva átdolgoztam, ás 

írtam hozzájuk még egy tucat novellát. Ez mentett meg a vírus 

okozta pszichológiai károktól! Fentiek egyike a közölt írás. 

 

PIROSKA 

 

1958-ban a nyár ugyanúgy alakult, mint az előző években. 

Csak az általános iskolás gyerekek, akiknek szülei dolgoztak, és 

nem éltek velük a nagyszülők, napközi otthonos táborba 

járhattak, s napi egy forintot fizettek élelmezésükért.  

Fentiek igen sikeresen működtek, állandó tanári felügyelettel, 

és sok-sok sport és kulturális programmal. 

Idén a Vöröshadsereg úti iskola volt a második kerületi 

iskolák tábori központja, ahol bizony kidomborodott a katonás 

úttörő jelleg, reggelente zászlófelvonással, létszámjelentéssel, és 

lakóhelyeik, a tíz személyes katonai sátrak rendben tartásával.  

A tábor központi épületének szélárnyékában állt az udvaron 

egy pingpong-asztal. Sokan szerették ütni a kaucsuk labdát, s a 

fiúnak is többször sikerült játszania, védekező, és néha közbeütő 

stílusa általában sikeres volt. 

Egyik alkalommal üresen állt az asztal, csak egy igen szép 

lány támaszkodott rá. Hullámos haja barna, szeme kék, 

hosszúkás arc, édes pisze orr… Fehér csipkemintás blúzt 

hordott, és bőrhatású, hosszú, feszes piros szoknyát. Kezében 

tartotta az egyik ütőt.  

A fiú villámgyorsan felkapta az asztalról a másikat és a 

labdát, s mivel abszolút nem ismerte a lányt, a nevét sem tudta, 

„vagányul” javasolta: 



– Piroska, gyere pingpongozni…! 

Pár másodperc szünet után beállt az asztal mögé a szerva 

fogadásához, és tündérien mosolygott. A fiút az egész jelenség 

teljesen lenyűgözte, és tizennégy éves erejével hatalmas, túlütött 

szervát adott. 

Jót nevettek, aztán csaknem egy órát játszottak, miközben 

kölcsönösen sok minden kiderült. A táborvezető helyettes 

kedves, fiatalasszony hamar észrevette, és támogatta a két 

gyerek vonzalmát.  

Egyik alkalommal elküldte őket pedagógus társához egy 

üzenettel. Többször, amikor az egyész tábor moziba ment, 

egymás mellett ülhettek, sőt egyszer a tanárnővel együtt 

páholyból nézhették a filmet.  

A fiúnak az is elég volt, ha csak egymás mellett ülhettek, s 

úgy érezte, ez a lánynak is az. 

Így telt a július, amikor a fiú és öccse meghívást kaptak 

nagybácsija és felesége részéről balatoni üdülőjükbe.  

A fiú sokat problémázott, hogy miként közölje ezt a lánnyal. 

Végül kisöccsét kézen fogva mentek oda hozzá, és közölték vele 

a kéthetes augusztus közepi nyaralást. Már csak azért is, mert 

akkor nem találkoznak.  

A lány mosolyogva kérdezte: 

- Hát ezért voltál pár napja ilyen furcsa? 

– Ühüm… – válaszolt a fiú, s közben kis társa vállára tette a 

kezét.  

– Nem kell félni, megvárlak titeket itt a táborban, meg aztán 

még ott az augusztus vége! – fejezte be a rövid beszélgetést, ami 

megnyugvást hozott… 

A nyaralás igen kellemes volt, rokonaik kedvesek és 

figyelmesek voltak, de az utolsó napokban már nagyon várták a 

testvérek, hogy ismét járhassanak a táborba. 



Augusztus végén a vezetés még egy utolsó tábor-kirándulást 

szervezett. Külön busszal mentek Dobogókőre, majd a Rám-

szakadékhoz. 

Gyönyörű volt a nyár végi erdő, és különös a patak eredete és 

szakadozó folyása. Csaknem végig kezén fogva mentek a lassan 

sárgulni kezdő fák között. Hazafelé a busz a Moszkva térig vitte 

a csapatot. S két tábori barát pár nap múlva végleg elköszönt. 

Pontosabban a fiú hazakísérte Piroskát, akinek persze most már 

tudta a nevét.  

A lány kérte, hogy valamivel a házuk előtt álljanak meg, és 

ott búcsúzkodjanak. A fiú jobbról-balról adott a lánynak egy 

villanásnyi puszit, szóban is elköszöntek, majd „kedvenc tábori 

partnere” határozottan futott kapujukig. Ott még megállt, 

visszafordulva felemelt kézzel intett a fiúnak… Ő még várt egy 

picit, aztán hallva a közeledő villamos hangját, felvágtatott a 

megálló lépcsőin. Még pont fel tudott lépni a leghátsó peronra. 

 

*     *     * 

 

Akkor még nem is sejtették, hogy 7 év múlva eljegyzik 

egymást, 9 év múlva gyönyörű esküvőjük lesz, majd utána 2,5 

évvel két aranyos, majd tehetséges gyermekük, aztán 

fokozatosan még négy édes unokájuk. Nemrég tarották a 

Pasaréti templomban ötvenedik házassági évfordulójukat.  

 


