
Staccato, 
avagy egy magyar apa stációi 

 

 

I. 

 

– Halló, mi ez, üres a lakás! Se te, se gyerek, se egy csomó holmi… 

– Úgy döntöttem, hogy elég volt, hazaköltöztem a gyerekkel anyámhoz. 

– De hát miért? Mert veszekedtünk az utóbbi időben? Ki nem veszekszik. És legalább 

szólhattál volna. És a gyerek… 

– Az ő érdekében történt, fejezzük be. 

– Nem bírom ki nélküle! Reggel még itt volt. 

– Most légy férfi! 

– Látni akarom!  

– Egyelőre nem. Majd! 

– Ehhez nincs jogod! 

– A gyereknek is érdeke! 

– Miért érdeke a gyereknek, hogy ne legyek vele. Nem hagyom! 

– Ne keress minket, majd jelentkezem. (Leteszi a telefont.) 

 

 

II. 

 

– Anyuka, nagyon kérem, segítsen. 

– Tudom, mi történt, de én nem szólok bele a lányom dolgaiba. 

– Semmi rosszat nem tettem. Néha veszekedtünk, néha ittam. És dolgoztam, mint az állat. 

Nem ezt érdemlem. És a kicsi! 

– Nézd, fiam. Ha a lányom így döntött, biztos oka van. Egy férfit nem hagynak el ok nélkül!  

– De a gyerekemhez akkor is jogom van. Ez önbíráskodás. Látni akarom. 

– Nyugodj meg, gondolj a munkádra. 

– Nem érti? Látni akarom! 

– Ezt vele beszéld meg. (Leteszi a telefont.) 

 

 

III. 

 

– Halló, gyámhatóság? X. Ádám vagyok. Megkapták a beadványomat? 

– Igen, természetesen. 

– És? 

– Dolgozunk rajta. 



– Mi az, hogy dolgoznak? Én hetek óta nem látom a lányomat. Be se engednek a lakásba, a 

gyereket akkor viszik az utcára, amikor a munkahelyemen vagyok. 

– Kérem, értse meg, minket kötnek a jogszabályok, és egyéb ügyeink is vannak… 

Rengeteg.   

– Asszonyom, mégis mikorra várható valami? Mondjon valamit! 

– Türelem! 

– Nem érti, hogy hiányzik a lányom! 

– Értem én, majd látja talán. 

– Talán? És mikor? Meddig várjak! 

– Nem tudom, uram, és most, ha nem haragszik. Dolgoznom kell! (Leteszi a telefont.) 

 

 

IV. 

 

– Szervusz, Éva! Most már tényleg hagyd abba. Amit a fiammal cselekszel, az agyrém! 

– Mit csinálok? Nekem is van életem, és nem akarok vele élni. Miért nem érti meg?! 

– És a gyerek?  

– Hagyjon már, anyuka, maga is ezzel jön. 

– De hát valami köze van a fiamnak a lányához. És találkozhatna vele. 

– Ezt én jobban tudom. (Leteszi a telefont.) 

 

 

V. 

 

– Éva, ebből elég, látni akarom végre a gyereket. Téged se értelek, de amit a lányunkkal 

csinálsz! 

– Momentán nekem kell egyedül foglalkoznom vele. 

– Mert így döntöttél… De hát még pénzt is küldtem bőven. 

– Még csak az kéne, hogy ne küldjél. Az jár. 

– És nekem, hogy lássam… 

– Amíg ilyen zaklatott idegállapotban vagy, talán ittál is, addig szó sem lehet róla. 

– Remélem, a gyámhatóság másként dönt. 

– Úgy, a gyámhatóság. (Leteszi a telefont.) 

 

 

VI. 

 

– Rossz hírem van, uram! 

– Csak nem mondja, hogy nem ítélték meg végre, hogy láthassam a lányomat. 

– Higgye el, megítéltük volna, de… 



– Még szép. Mi az, hogy de? 

– A felesége bírósághoz fordult, beadta a pert, így kikerült a kezünkből, a gyámhatóság 

kezéből a döntés joga, mert hát a bíróság a magasabb fórum. A bíróság, az bíróság! 

– Atyaisten! Ezt miért nem mondta, asszonyom, hogy ilyen lehetséges? 

– Miért mondtam volna? 

– Hogy tudjam! 

– Mi csak a dolgunkat végeztük, ne tegyen nekünk szemrehányást. (Leteszi a telefont.) 

 

 

VII. 

 

– Éva, hónapok óta nem látom a gyereket, az ügyvédem megmondta, hogy jogtalanul 

tartod magadnál a kicsit, ugyanúgy nálam is lehetne a bírósági döntésig. 

– Nálad? Viccelsz? Egy kétéves gyerek? 

– Én megengedném, hogy találkozz vele. Talán attól félsz, hogy én veszem magamhoz, 

ezért nem hagyod, hogy lássam? 

– Mondtam már, nyugodj meg előbb. 

– De ahhoz az kéne, hogy lássam. Könyörögjek azért, ami evidens? 

– Majd a bíróság dönt. És most hagyjál, ebédet főzök neki. (Leteszi a telefont.) 

 

 

VIII. 

 

– Ez már mindennek a teteje! Komolyan gondolod, hogy igényt tarthatsz a saját 

önkormányzati lakásomra, mert itt éltünk három évig? Még a bíróság is csodálkozott. 

– Nekünk lakás kell, az anyámnál nem maradhatok! 

– És én menjek az utcára? 

– Azt nem tudom, hová, de te olyan vagy, hogy melletted nem lenne nyugalma a 

lányomnak. Menj az anyádhoz! 

– Én?! 

– Te! 

– Anyámhoz! 

– Ennyi áldozatot ő is hozhat. Elvégre az unokájáról van szó! (Leteszi a telefont) 

 

 

IX. 

 

– Jó hírem van: meggondoltam magam.  

– Láthatom? 

– Másról van szó… 



– Mondjad gyorsan! 

– Maradjon meg a lakásod. De fizess lelépési díjat, hogy elhagyom a lakást.  

– Nem is laksz itt! Be sem vagy jelentve, nem foglalkoztunk ezzel. 

– Jog szerint megillet engem a fele lakás, rengetegen tanúsítják, hogy ott laktam több mint 

három évig. 

– Erkölcsileg is talán? 

– Fizess, így legalább láthatod a gyerekedet! (Leteszi a telefont.) 

 

 

X. 

 

– Éva, miért csinálod ezt? Megkaptad a pénzt, kölcsönt vettem föl, hogy kifizesselek, 

vonják a gyerektartást, a bíróság megítélte a rendszeres láthatást, úgy vártam ezt a napot! 

– Tehetek róla, hogy beteg lett? 

– Legalább beengedtél volna, hogy lássam. Neked tudnod kell, hogy milyen érzés, ha 

hiányzik a gyerek. 

– Italszagod volt! 

– Felnőtt ember vagyok, ittam egy konyakot a várva várt találkozás előtt. 

– Na, látod! 

– Átadtad az ajándékomat? 

– Nem akartam megzavarni ezzel, majd inkább te. 

– Mikor? 

– Jelentkezem, ha jobban lesz. (Leteszi a telefont.) 

 

 

XI. 

 

– Nem hívtál!  

– Akartalak, de annyi minden van… 

– Meggyógyult a lányom? 

– Meg, de nem akar találkozni veled. 

– Miért?  

– Nem mondta, különben is kicsi még, jobb, ha egyelőre békén hagyod, amíg 

megnyugszik.  

– Látni akarom! 

– Ugye milyen erőszakos vagy! Hát ezért költöztünk el! 

– Látni akarom, jogom van hozzá, a bíróság is megítélte. Ügyvédhez fordulok, kérni 

fogom, hogy nálam helyezzék el! 

– Nem mondta az ügyvéded, hogy még friss az ítélet, jó ideg nem fordulhatsz újra a 

bírósághoz. Ez van! (Leteszi a telefont.) 



XII. 

 

– Nagyon kérem önöket, tegyenek már valamit! Mióta kérem!  

– Uram, vizsgáljuk az ügyét! Ehhez idő kell! Nem megy könnyen! 

– Én meg közben nem látom a lányomat, nem látom és nem látom! Milyen hatóság az, ami 

nem hat? 

– Ne tegyen nekünk szemrehányást, nem mi rontottuk el a kapcsolatát. 

– Mindegy, ki rontotta el. Szeretnék találkozni a gyerekemmel, ehhez jogom van, papírom 

is van. Most a gyámhatóság intézkedhetne egyedül és nem intézkedik! Bírságolják meg a volt 

feleségemet, ha nem tartja be a törvényt! 

– Ne adjon nekünk tanácsokat, különben is a gyermekét egyedül nevelő anyákat nem 

szoktuk megbírságolni. Legföljebb felszólítjuk. 

– Mikor? 

– Az ügy kellő kivizsgálása után. (Leteszi a telefont.) 

 

 

XIII. 

 

– Na, jól figyelj, apukám, én nem beszélek kétszer! 

– Ki maga?  

– Nem mindegy az neked? Figyelmeztetlek! Ne koslass Éváék lakása körül, mert 

megjárod. 

– Milyen jogon fenyeget?  

– Mert zaklatsz minket. 

– A lányomat akarom látni. 

– Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. Hagyj békén minket! 

– Mit képzel, nem mondok le a gyerekemről! 

– Pedig nem ártana! 

– Soha!  

– Majd nagy lesz, és eldönti akar-e veled találkozni. Bár amit hallottam rólad, annak 

alapján nem hiszem. Szóval, kopj le! Ha vigasztal, jobb apja leszek a gyereknek, mint te. 

(Leteszi a telefont.) 

 

XIV. 

 

– Vedd már föl! Mi a fene lehet vele? Csak csöng és csöng. Napok óta nem veszi föl, és nem 

jön be dolgozni… Biztos berúgott! (Leteszi a telefont.) 

 


