
„Nem mondom ki nyíltan, amit gondolok, becsomagolom minden szavamat. Amit gondolok 

egyszerű, nyers és bántó. Nem merem mondani, nem akarom bántani. A ki nem mondott szavak 

nagyobbat ütnek. Mindig a szavak között, a mondatok mögött kutakodik. Semmit nem hisz el, 

amit hall, nem bízik magában, nem bízik senkiben. Szenved és iszik. Alkoholt. Majd minden este 

berúg. Félek, bele fog halni. Azt mondja, felelősek vagyunk egymásért. Nem tudok felelősséget 

vállalni érte. Végignézem, ahogy belepusztul a boldogtalanságába. Nem menekülök el előle. 

Minden nap jön, minden nap látom.”  

 

Szira Fruzsina: Testvérség  

 

The day that you stop running is the day that you arrive (Morcheeba)  

 

Adott két nő és majdnem tíz év. Az utóbbi a korkülönbség, az előbbi a Tesóm meg én vagyunk.  

10 évesen 10 év különbség egy évszázad, 20 évesen simán sok, 30 fölött meg úgy tűnik, nem 

számít.   

Így alakult, legalábbis közöttünk.   

Állítólag nem hasonlítunk, csak ahogy gesztikulálunk.  Állítólag mások vagyunk, csak közösek az 

Ősök.  Állítólag szoros a viszony, mégsem nem vagyunk egyformák.   

Így alakult, legalábbis közöttünk.  

Eltemettük és megszültük már azokat, akikkel az első vér összeköt. A kapcsolat egyedül mi 

maradtunk közöttük.  

Így alakult, legalábbis közöttünk.   

Futottunk is sokat, főleg árkon-bokron át. A lábunk meg kopott és közben egyszerre fájt. 

Testvérség vagy genetika?  

Így alakult. Legalábbis közöttünk. 

 

„M. a nővérem januárban lett volna negyven éves, én harminckilenc leszek. Nagyon sok 

mindenben hasonlítottunk egymásra. A mosolyunk, a humorunk és, ahogy örülni tudtunk az 

életnek. De a kromoszómáink száma nem egyezett, M. Down-szindrómás volt. 

Tisztán emlékszem az első alkalomra, amikor találkoztunk. Én öt éves voltam, M. hat múlt. 

Meglátogattuk az intézetben, ahol élt. Megmutatta az osztálytermet, ahol tanult. Tudott már írni-

olvasni, fel is írta a nevét a táblára. Körbevitt a hálóban, ahol emeletes ágyak álltak egymás 

mellett hosszú sorokban, M. ágya középen volt a felső emeleten. Hatalmas kertje volt az 

intézetnek, ott fogócskáztunk, kergettük egymást.” 

„Mások azt mondták, hogy milyen szerencsés vagyok, nem kell senkivel sem osztoznom a 

játékaimon, kaján, szülői szereteten. Én meg valahogy pont emiatt érzem kevesebbnek magam. 

Később meg azért volt zavaró egyedül lenni, mert az egykékhez olyan sztereotípiák fűződnek, 

amik inkább negatívak: önzőség, elkényeztetettség. Emiatt tudatosan odafigyeltem arra, hogy ne 

tűnjek egykének.  

Mondják, hogy a testvéri kapcsolat túl van romanticizálva, nem is annyira idilli. Biztos olyan is tud 

lenni, és azt gondolom, hogy, ha viszont olyan, akkor iszonyú szép és különleges dolog lehet, 

ami semmi máshoz nem hasonlítható. Lenyűgöznek a nagy családok, ahol állandóan történik 

valami, mindenki egyszerre beszél, ki-be járkál. Nagyobb összetartás van, mint nálunk, ahol csak 

hárman voltunk.  

Felnőttek között felnőni nem könnyű, vagyis mást tanul meg az ember úgy. Nekem hiányzott az a 

"csapat feeling", a valakivel összefogás. Egyébként sem tudnak olyan jól működni a hármas 

kombinációk: valaki pár nélkül marad. 

Ma már felnőtt, fiatal nőként nem gondolom, hogy a kapcsolataimban az egykeség hátrányt 

jelentene, ez inkább egy univerzálisan mindenre kiterjedő dolog és igazából csak nekem egy 

„issue”.  



 

Várkonyi Judit: Azt mondta a tesóm…. 

 

Pár éve azt mondta a tesóm, hogy neki én vagyok a karácsony. Akkor tudtam, akárhogy is állok 

éppen anyagilag, nekem minden télen Németországban a helyem. Három gyereke van, azóta 

unokája is, de a karácsony én vagyok. 

Négyévesen ruhástól feküdt anyám mellé az ágyba, amikor én ott feszítettem pólyában, mert ha 

a kisbabának szabad, akkor neki is, és jó darabig Zsuzsikának hívott, bár Juditnak kereszteltek. 

Ahogy nőttünk, apám minden szava alatt megrogyott, én meg elhajoltam előlük röhögve. 

Anyánkról mindketten azt hittük, hogy a sajátunk, mintha mindig egyszerre lett volna velünk és 

nagyon. Aztán egyszerre hagyott el minket és nagyon, negyvennyolc évesen agyvérzést kapott - 

apánk meg utánahalt. Akkor kezdődtek a német karácsonyok.  

Két és fél gyerekünk volt akkor, és egy-egy férjünk. Egy ideje csak mi vagyunk meg a felnőtt 

gyerekek, átutazókat nem veszünk be magunk közé, legalábbis szentestére nem. Ami hozzánk 

hasonló, egy fogás van és valami kész desszert, amit a boltban veszünk. Sőt, legutóbb már a 

főételt is vettük, egy szállodából hozták. Ünnep mégis. Nem a megdöglésről szól, hanem az 

élésről. 

Rossz testvérek voltunk. Sokat ijesztgetett a sötétben, talán ez volt az egyetlen fegyvere ellenem. 

Majom voltam, verselő, éneklő majom, ő meg csak egy sima gyerek. Ő sportoló, én zeneiskolás. 

Rendszeresen ki voltam zárva a szobájából, ahol nem ritkán a teljes gimnáziumi osztálya 

tobzódott.  

A markáns különbségek megmaradtak köztünk. Volt egy meglepetése tavalyelőtt: téli bobpályára 

vitt. A felvonóra sem ültem fel, nekem ez stressz, nem öröm. Kocsival kirándulok, látom a hegyet. 

Ő mászik. Én nem eszem lisztet, cukrot, ő mindenért kiröhög. Én élére hajtok mindent, ő csak 

össze. Nála tisztaság van, nálam rend is. Nemrég kórházban volt, azonnal mentem, vigyáztam a 

legkisebb gyerekére, és a magam rendszere szerint tettem rendet nála. Amikor hazaérkezett, azt 

mondtam neki: tudtam, hogy megjössz, és mindent szétdobálsz. Röhögtünk. Mindig nevetünk, a 

videó-hívásaink alatt is. 

Egyszer összevesztünk. Hat éve. A különbözőségeinket az én gyengeségeimmé konvertálta. 

Összecsaptunk. Aztán közeledett a karácsony, és ő felemelte a telefont. Azóta soha nem 

veszekedtünk és már nem is fogunk.  

Egyetlen lányunk van, az ő harmadik, kései gyereke. Ez a gyerek pici korában  köztünk aludt 

nálam, és hajnalonként összetévesztett az anyjával. Hozzám bújt, és gyűrögette a nyakamon a 

bőrt, ahogy a tesómnak szokta. Én simogattam, ahogyan egy anya szokta a gyerekét. Sötét volt 

és tökéletes szimbiózis - egészen addig, amíg meg nem szólaltam. Akkor hirtelen felült és 

megvilágosodott. Azóta biztos vagyok benne, hogy a tesómmal a szagunk meg a bőrünk 

textúrája egyforma. Ezt a gyereket én hoztam ki a kórházból is a születése után, és valami 

egészen különös kötődésünk van - nyelvi nehézségeink ellenére. Félszavak egy nyolcévessel. 

Humor. 

A tesómmal anyánkat nem nagyon mernénk emlegetni, mert akkor sírnánk. Minden mást igen, 

gátlástalan bizalmasai vagyunk egymásnak. És reméljük, egyszerre halunk meg véletlenül.  

 


