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  A barátom már rendelkezett némi előismerettel az udvarlásban, mind elméleti, mind pedig 

gyakorlati síkon. Elmondása szerint, amikor az első párkapcsolata elkezdődött, szerinte ez 

neki egyáltalán nem jött rosszul, de jól sem!  

   – Őszintén megvallva előtte nem is nagyon kerestem tartós kapcsolatot, vagyis ha kerestem 

is, nem találtam arra megfelelőt, vagy ha megfelelő lett is volna, tapasztalatlan, félős kis 

'pályakezdő' nem mertem sokat tenni egy ügy érdekében sem – az egyik alkalommal mesélte 

nevetve – egy csésze igazi „expresszó kávé” mellet az egyik szentesi cukrászdában. A 

hetvenes évek elején mi még csak cukrászdába járhattunk, mivel nem voltunk nagykorúak. Az 

akkori rendszernek a rend őrei nagyon vigyáztak a fiatalok magatartására! 

   István fiatal éveit a barátaival töltötte, kirándultak, házibuliztak, hülyültek. Valahogy nem 

érezte hiányát annak, amit a barátai nagy része viszont igen: "De jó lenne egy csaj!" Érdekes, 

de még 17 évesen sem azt mondta, hogy: "De jó lenne egy igazi barátnő is!" Hanem azt, hogy 

"Fiatalok vagyunk még, élvezzük az életet!"  

   – Ez a kijelentése igen távfogalom volt. 

Nos, megmondom, őszintén én valahol mindkét oldalnak igazat adok. Az első párkapcsolat 

sem egy beskatulyázható fogalom, melyre rá lehet húzni egy általános sémát. Ahány ember, 

annyiféle változat, bár meg kell vallani, életre szóló szerelem általában nem egy olyan 

kapcsolatból szokott kialakulni, amelyben az ember 15-16 éves fejjel ugrik bele, jórészt 

tapasztalatlanul! 

   – A lényeg mindenképpen az, hogy bár annak tűnhet, az első kapcsolatot nem kell véresen 

komolyan venni, mind amellett persze, hogy tiszteled és szereted a másikat valamilyen 

szinten. Az első szerelem olyan, mint a kisvirág, hamar elhervad! 

   – A szakiskola elvégzése után lett először igénye arra, hogy szeretne valakit maga mellé. 

Akivel jobban meg tud beszélni bármilyen problémát. Hiszen vannak olyan dolgok az életben, 

hogy az ember csak a szorosabb kapcsolatban lévő személlyel hajlandó azokat megosztani. 

Nem volt neki otthon rossz, de igazából jó sem, mert úgy érezte, hogy kitaszított volt a 

családból. Amikor egy 9-10¬-éves gyereknek nyáron hajnal két órakor kelni kellet, és menni 

ki a mezőgazdaságba lovat vezetni, szénát gyűjteni, meg nem azt evett, amit éppen az édes 

apja, neki csak csorgott a nyála, és ő jóízűen falatozott. Mikor az öccse megszületett végkép 

kegy vesztett lett. Mikor megkérdezte az édesanyját, hogy mért nem ehet azt, amit az apja 

eszik.  

   – ¬¬ Tudod fiam nincs annyi pénzünk, hogy neked, és nekem is jusson. Nekünk jó a 

szalonna és az aludttej, mert nehéz munkát végez a munkahelyén apád.  

  



   – Beértem azzal, ami volt – válaszolta kicsit elgondolkodva. 

   – Mikor akkora volt, hogy felérte a szükségtűzhelyt oda mentem az édesanyja mellé és 

elleste a főző tudományt – mondta kicsit szomorkodva.  

   – Igaz korábban általános iskolás korában nagyon sok lánnyal levelezgetett. Sok tájjellegű 

recepteket cseréltek. Sok ételt el is készített egyedül. Ekkor már azt evett, amit megfőzött. 

Sokszor a családnak is¬¬ főzött. Persze ha volt otthon alapanyag 

Volt közöttük külföldi, Romániából, Csehországból, Szovjetunióból és hazai levelezőtársak. 

Nagyon sok szép gondolatok cserélődtek a levelezések útján – mondta beszélgetéseink során. 

   – Az első komolyabb kapcsolata pedig lett amilyen lett... nem túl hosszú, de mindenképpen 

tanulságos, és szerinte ez az optimális. Ő mindig is híve volt a mélyvíz-taktikának. Igaz, hogy 

ez a legkíméletlenebb módszer, viszont tény, hogy ebből tanul a legjobban az ember. Már ha 

megfelelő lelkülettel rendelkezik, a partner is. Hiszen van, akit a kezdeti kudarc és a 

félreismert ember csak elrettent. Minden esetre, azonban ha más nem is, az mindenképpen 

elmondható nagy általánosságban, hogy az első kapcsolat bír a legnagyobb tanító és nevelő 

erővel. Egyrészt önbizalmat adhat (Lám, megy ez nekem!), megismertethet egy sor 

élménnyel, kudarccal és hasznos tapasztalatokkal, ami fontos az önbizalom építésben, és 

végül, de nem utolsó sorban akár tartós ismeretségekre is szert tehet az ember, ami azért 

fontos, mert... A levelező partnerek egyszer csak elfogytak, elmaradtak (talán megérintette a 

változás szele őket is). Olyan valakire vágyik, akivel szorosabban megoszthatja az életét, aki 

mindig ott van, aki megérteti, aki törődik vele. Nem úgy, mint egy barát, hanem mint egy 

hűséges társ.  

Az első próbálkozása kudarcba fulladt, és csak sokadikra találkozott olyan lánnyal, akiről azt 

gondolhatta kis naiv, akivel érdemes lesz valamit is elkezdeni.  

   – Amikor az első kapcsolatáról kell írnom, kicsit gondban vagyok, nem tudom eldönteni, 

melyiket tekintsem elsőnek. Azt, ami "hivatalosan" az első fiú-lány kapcsolata volt, egy 

kapcsolat külső jellemzőinek többségével, vagy csak a futó kalandokból kialakult kapcsolat 

egyikét? Mert a barátomat fiatal létére rövid időn belül a kapcsolatok sokasága és azok 

csalódásai vették körül. Ezek a kapcsolatok nem voltak sokkal másabbak, mint a többi. De 

okot adott a félelem bérére! Azt, amikor először éreztem a hangjából és viselkedéséből, 

körülírhatatlan, az a bizsergető, de fájó érzés, amire a legtöbben szerelemként hivatkoznak! Őt 

melyben először hagyták cserben, használták ki és vetették oda valaki másért! 

   – Mi, mindent meg beszéltük egymással azt követően is. Elmondható, hogy két testvér nem 

szerethette úgy egymást, mint mi. 

   – Időközben szoros kapcsolat alakult ki az egyik orosz levelező barátnőjével. 

A kitartó levelező barátnője között a távolság igen nagy volt, és nehezítette a dolgot, hogy ő 

Szovjetunió területén lakott szüleivel, Beregovó városában. Levelezéseik során próbált 

megoldást találni, hogy egyszer személyesen is találkozhassanak, mert nagyon szerelmes volt 

a hölgybe. Nagyon tetszet neki. Csak őróla regélt találkozásaink alkalmával.             



   – Nézd komám milyen szép tartalmú levelet írt! – mondta minden alkalomkor nagy öröm 

közepette. Egy párat elolvastam, de igazából nem rám tartozott és nem is akartam megsérteni, 

hogy nem olvasom el. Közben odafigyeltek egymásra, már ahogy ezt levélben a nagy távolság 

miatt lehetett. Mint tudtuk akkoriban a Szovjetunióba a beutazás nagyon nehézkes volt. 

Nagyon sok és hosszú procedúra után sem volt biztos, hogy megkapta az ember a „meghívó 

levelet” (beutazási engedély), amelyet a vendéglátónak kellett kezdeményezni és a meghívott 

félnek elküldeni, mely hónapokat vett igénybe.  A meghívó levéllel legfeljebb négy hétig 

lehetett kint tartózkodni. A teremtő rá tekintett, mert ő a szerencsések közé tartozott, 

kiutazhatott. Megkapta közben a sorkatonai behívóparancsot is, amely 1976. szeptember 25-re 

szólt. Külön engedéllyel kapta meg az útlevelet. Be kellett mutatni a meghívó paszust, amely 

szeptember 1-től 30-ig volt érvényes, így hamarabb vissza kellett jönni. Nem kapott 

bevonulási halasztást. 

Úgy gondolta a két és félévi levelezés után, ha már ki mehet háztűznézőbe, akkor a röpke 

három hét alatt a kezét megkéri Evanak, hogy legyen a felesége. 

   – Alig várta az indulás időpontját. Egész éjszaka csak forgolódott az ágyában. Ideges volt, 

mert még ilyen távolságra sosem hagyta el a szülői házat. De még is belevágott a 

messzeségbe.  

Előtte való este segítettem a csomagját összeállítani az édesanyja segítségével. Az apja orrolt 

is rá. – Ha nem talál oda, mi lesz vele, egy szót sem tudd oroszul – mondta az apa ideges 

hangsúllyal.  

   – Mi lenne, ne idegesítsél, tudom, hogy mit csinálok – felelte a csomagjait pakolászva, 

István. – Mennyé ki a szobámból légy szíves, mennyé vissza a kocsmába, mert úgy is onnét 

jöttél, érzem a szeszt rajtad, tiszta füstös kocsma szagú vagy – mordult az apjára.      

   – Az apja szó nélkül sarkon fordult és kirohant a tágas helyiségből. Este nyolc óra körül ott 

hagytam barátomat a csomagjával együtt. 

Előre megbeszéltük, reggel kikísértem, a négy órakor induló szolnoki személyvonatra. 

Segítem a csomagjait felrakni. Igencsak leterhelte magát, három nehéz kofferral. Minden 

családtagnak külön – külön személyre szabott ajándékot készítet össze. Saját higiéniai 

szükségletének eszközeit is gondosan becsomagolta. Különösen vigyázott a nylon fehér 

ingjeire. Amelyek olyan fehérek voltak, mint a hattyú tolla. Igen csinosan öltözködött, 

általában minden inghez nyakkendőt kötött, követte a divat hullámait. 

   – Ahogy ígértem a barátomnak szeptember elsején, szerda reggel három órára ott is 

voltamnálla.  Felpakoltuk a csomagokat a kerékpárra és elindultunk az állomásra, amely két 

és fél kilométerre volt a lakástól. A jegy vétellel nem kellett bajlódni, mert elővételben, az 

IBUSZ irodában az útlevéllel együtt megkaptam, az utazási célállomásig. 

Reggel negyed ötkor, pontos időben elmenesztették a vonatot az állomásról. Pista most már 

előtted a világ és keresd meg a boldogságodat!   – mondtam magamban. – Nem mertem neki 

mondani szemébe, mert nagyon ideges volt. 



   – Haza indultam és vártam a hazajövetelét a barátomnak. Teltek a napok és a hetek. 

Háromhét után vasárnap délelőtt csengetnek. 

Ki megyek ajtót nyitni, és az István áll az ajtóban egy üveg orosz vodkával. 

   – Gondoltam, felkereslek otthonodban, hogy megérkeztem szerencsésen. – felelte 

meglepődésemre. Közben kezet fogtunk és bentebb tessékeltem.  

   – Gyere be, ülj le, és mesélj az útról, milyen volt, a háztűznéző? 

   – Betessékeltem a szobámba és a barna bársony huzatú kanapéra ültettem. 

   – Hol kezdjem? – csak is az elején válaszoltam a kérdésére. Nagyon örültem, hogy 

szerencsésen haza érkezett. 

   – Hozzál már két poharat és kóstoljuk meg ezt a kis nedűt, ne sajnáljuk, mert van még egy 

két üveggel. – mondta vidám hangulatban. Édesanyám közben kint a konyhában az ebédhez 

készülődött és ő ezt a kérést hallotta.  – Már is viszem felelte jó anyám. 

   – István egy mozdulattal kibontotta a „Moskvaja” nevű vodkát. Hozzáfogtunk szép 

óvatosan iszogatni. – Barátom – mondja István. – Tudod, hogyan kell inni a vodkát, hogy ne 

ártson meg olyan hamar? – Nem – feleltem nevetve. Érdekelt is engem az ivás ceremóniája. – 

Nem, alig vártam, hogy megkóstoljam azt a híres oroszvodkát. 

Végy egy kis savanya befőtt uborkát, vagy a kocka öcsi sajtot, vagy akár milyet, ívás közben 

esetleg mind kettőt apránként fogyasztani kell. Persze otthon ilyesmi nem volt, mert mi ezt a 

fajta rituálét nem ismertük. Megérkeztek a poharak és kóstolgattuk a nedűt. Valójában 

kellemes íze van – jegyeztem meg a fejem felkapva, ahogy ott ültünk egy más mellett. 

   – Mikor kigördült a szentesi vasút állomásról a vonat, egy kicsit azért a félsz velem volt, sok 

minden megfordult a fejemben, hogy…            

   – Kezdte mondani az élményeit. 

   – Pedig nem volt miért félnem, de az a táj oly idegen rónaságnak fog majd tűnni, 

elmélkedtem magamban! Egyedül ültem a vonat kupé egyik fülkéjében, próbáltam aludni, 

mert a korai keléshez nem szoktam hozzá. Alvás helyet csak bámultam ki az ablakon. A vonat 

szállguldott a rónaságon, és a kerekek kattogtak a sínek találkozásánál. Sokszor úgy éreztem, 

hogy leugrik a vagon a sínpályáról! A nap nagyon szépen sütött az üvegen keresztül még 

meleg is volt a kocsiban, és közben számolgattam a telefon póznákat, figyeltem az embereket, 

ahogy kora reggel, már dolgoztak a határban. Egyszer csak elfáradtam és a melegben egy 

pillanatra meg szunnyadtam. Arra lettem figyelmes, hogy valaki finoman a vállamat veregeti. 

   – Jó reggelt kívánok – kérem a jegyet ellenőrzésre, – szólt valaki udvariasan. Mikor 

feléztem a kalauz nénit pillantottam meg. – Úgy harmincas lehetett. Nagyon jól nézet ki. Haja 

daueros és bogárfekete, szeme barna, közép magas, csinos, rendezett hölgy, akinek a partfőm 

illata csábító volt. Oda adtam a jegyemet, csak szótlanul nézte. A jegy többlapos kis 

jegyzetfüzet alakú volt. 



   –   Hová utazol?   – kérdezte gyanakodva. Mondtam, hogy hová. 

   –   Azért csodálkozom, mert én még ilyen formátumú jeggyel nem találkoztam, kevesen 

utaznak ilyen jeggyel Szovjetunióba, mint most te – felelte kedvesen.   – Leigazolta és tovább 

ment. Egy pillanatra felébredtem, na meg az hiányzik, hogy ne legyen jó a jegyem és 

leszállítson a vonatról. A vonat közben elhagyta Szajolt és már készülődnöm kellett 

Szolnokon az átszállásra. Kettesével kicipeltem a csomagjaimat a peronra, a második neki 

futáskor elszakadt a nagy vászon szatyor füle. A portéka éppen nem szóródott szét, de a frász 

majd kitört, hogyan tovább. Honnét vegyek valami madzagot, hogy meg erősítsem a fülét. 

Végig néztem a kocsi folyosóján, megpillantottam a jegykezelőt, aki dolga végeztével jött 

vissza a területre. 

   –   Mia baj?   – kérdezte, mert biztos, hogy látta a kétségbe esésemet. –  Segítsek – nagyon 

megköszönném.   – feleltem idegesen. Nem lenne magánál valami zsineg, hogy meg 

erősítsem a szatyor fűlét.   – kérdeztem tőle valami féle udvariassággal. 

   –   Szolnokon száll át?   – kérdezte – jegyeztem meg magamban: hol szálljak át, ha csak itt 

lehet. 

   – Igen – feleltem – kissé idegesen. 

   – Mindjárt jövök, nem lesz semmi baj. Ezzel át ment a másik kocsiba a szakaszoló ajtót 

kinyitotta és visszazárta maga után. Na, Pista itt maradtál egyedül a szakadt fülű szatyorral, 

persze nem baj majd lesz valahogy! Nagyon melegem volt, ruha zsebkendővel töröltem le a 

homlokomról a verejtéket. Hú, nagyon ideges voltam – jegyeztem meg, most már nevetve. 

Közben a kalauznő csóválta a fejét.  

Lehet, hogy a vodka is segített feledni. Megbeszéltem magammal idegeskedés közben, hogy 

kihúzom a derék szíjamat a nadrágból és átkötöm vele a szatyrot. Csodák csodájával rövid 

időn belül hozott egy méternyi hosszú műanyag kötözőt a kalauznő.  

   – Tudod ekkor azért alább hagyott az idegeskedésem – mondta nevetve. 

   – Na, megjöttem és segítek, még van egy kis időnk.   – felelte a kalauznő. 

A szavaiban valami megnyugtató érzés áradt. Legyek nyugodt miden rendbe van, sugallta a 

tekintete. Mikorra megcsináltuk a szatyorfülét lassan meg is érkeztünk Szolnokra a második 

vágányra, három negyed nyolcra. Elköszöntünk egymástól, megköszöntem a segítségét. Ő 

ment a dolgát végezni és én maradtam egyedül a csomagjaimmal. Amit leraktam a peronra, 

majd az ötödik vágányra és át mentem az aluljáróba. Össze-vissza kóvályogtam én ott is – 

mondta Pisti barátom. 

   – Kimelegedtem mikorra át értem az ötödik vágányhoz. Budapestről félóra múlva érkezett a 

„Tisza Express” vonat, amely Moszkvába ment. A hangosbemondó felhívta az utasok, 

figyelmét, hogy Debrecenben, Nyíregyházán és Záhonyban valamint Csopon a határnál áll 

meg a szerelvény. Ez a félóra egy örökké valóságnak tűnt még várakoztam. Nem is sokára 



bemondja a hangos bemondó, hogy a vonat várhatóan húsz percet késik. Na, igen, mondtam 

hangosan, akik ott álltak körülöttem, csak néztek rám, hogy mi is történt velem! 

Az egyikőjük megszólalt: – Ne haragudjon már fiatalember, hogy megszólítom – szólt oda az 

egyik nő utas, aki bőven lehetet volna az édesanyám, valamilyen népviseletben volt 

felöltözve. 

   – Maga nem igazán szokott ezzel a vonattal utazni, mert látom nincs a késős vonatokhoz 

szokva?  

– Jaj, csókolom, én messziről jövök és messzire megyek! – mondtam remegő hangon. 

    – Most utazom először külföldre és ráadásul egyedül.  

    – Hová utazik jó ember?  Beregovóba – feleltem 

    – Kihez, rokonhoz? – kérdezte a mellette álló másik fiatalabb hölgy.  

– Úgy is mondhatjuk. – válaszoltam idegességemben. 

   – A hölgy igen szépen ki volt csiccsentve! Hú! 

   – Közben a távolból lehetett látni, hogy bal kezem felől jön valami sínen közlekedő jármű. 

Gondoltam, hogy majd meg osztottam a gondolatomat a leendő úti társnőimmel, hogy ott jön 

valószínűleg a vonatunk! Nem került rá sor, mert hírtelen megszaporodott az utazóközönség 

létszáma. Ahogy ki akartam mondtam, már a hangos bemondó is tájékoztatta az 

utazóközönséget a vonatérkezéséről. „ Kérem, az ötös vágánynál vigyázzanak, Budapest felöl 

a nemzetközi ’Tisza Express’ vonat érkezik, egy perc tartózkodás után tovább indul 

Debrecenben, Nyíregyházán és Záhonyban valamint Csopon keresztül Moszkvába”. Ez 

valójában úgy is volt, mert alig tudtunk felugrálni a szerelvényre máris három negyed tízkor 

elindult.  

   – A két hölgyről beszélgetésünk során kiderült, hogy ukránok, csak át szoktak kishatár 

átlépővel jönni Magyarországra. Mondja a fiatalabbik, hogy csak igazából Nyíregyházáig 

jöhetnének vele, de Szolnokon meg szokták évenként két-három alkalommal látogatni az 

egyik közös ismerősüket. 

   – Közben a villanymozdony vagy százzal repesztett a vágányon. Élveztem a sebességet és a 

táj által nyújtott látványosságot, amely mint az idő úgy repült. Debrecenben megállt a 

szerelvény, de az nem is volt megállás, mer már csak azt lehetett hallani, hogy a  

’Tisza Express’ nemzetközi szerelvény elhagyta Debrecen állomását. Fergeteges volt az a 

sebesség, amellyel kigördült az állomásról, szinte repítette a vagonokat. Számomra maga az a 

sebesség örök élmény lett. 

Nem sokára alig, háromnegyed óra múlva, megérkeztünk Nyíregyházára ahol körülbelül öt-

hat percet álltunk. Közben útitársakkal megtelt a fülke, így hatan voltunk már a fülkében. 

Közben kiderült, hogy ők öten Mukacsevóra utaztak. Bemutatkoztunk egymásnak, de az 

oroszos nevűkre nem emlékszem – mesélte nagy örömében. 



   – Közben megint öntöttünk a kis pohárkánkba a madárlátta vodkából, ekkorra már jó az 

üveg aljára néztünk, mert épphogy volt egy kanyarra való mennyiség benne. Közben feltettük 

a lemezjátszóra azt a korongot, amelyet kaptam tőle ajándékba. 

   – Apám is haza érkezett ebédelni, a közeli építőipari cégnél dolgozott (CSOMIÉP). Valami 

sürgős munka volt a cégnél, mert mindenkit berendeltek ebből a brigádból az napra dolgozni. 

   – Megérkeztél gyerekem? – kérdezte miközben oda ült közénk. Közben szólt a 

lemezjátszómon egy szép orosz lírai dal, amit persze nem igazán értettünk. Katyusa volt, 

kórus és zenekar előadásában. 

   –Mit hallgattok? – kérdezte 

   – Szép kis orosz muzsikát tettem fel, hogy visszagondoljak a szép kint létre – felelte István. 

   – Gyertek már ebédelni! – szólt anyám, apátoknak mindjárt kell menni, dolgozni! Lejár az 

ebédideje. 

 

Pedig apámat is nagyon érdekelte volna a történet. Kezet mostunk és asztalhoz ültünk. Az 

asztalon vasárnap tiszteletére ott gőzölgött a finom tyúkhúsleves, és a pörkölt nokedlivel, 

uborkasaláta. Finom házi sütésű kenyér. Kenyeret a Kádár Sándor utcában üzemelő Bogyó 

Pál kisiparos pékmestertől hordtuk. Napokig elállt a kenyere. Finom volt.  

   – Ebéd után a barátomhoz mentünk el, ott folytattuk a beszélgetést. Útközben betértünk a 

Szalai utcai cukrászdába és egy-egy üveg Kőbányai Sört ittunk. Le kellett a finom ebédet 

öblíteni.  

   – Akkoriban nem igazán volt választék, üveges vagy csapolt sört lehetett kapni. 

Cukrászdában csak üveges sört, kimérős égetet szeszt lehetett kapni. Talán még egy vagy 

kéttáncos lengyel sört. Az a mi pénzünkhöz akkor is drága volt. Erre mondta a barátom, hogy 

„kint ezek csak filléres dolgok”! 


